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HUURBOEREN EN EIGENAARS IN DE ALBLASSERWAARD

H.A. de Kok, Hardinxveld-Giessendam

Inleiding
Bij de ontginning in de 12e en 13e eeuw werd iedere boer bij cope
eigenaar. In de voorbije eeuwen zijn echter door allerlei oorzaken ontelbare
verschuivingen opgetreden. Toch zal een vaste kern van boeren gebleven
zijn. Maar eigenaars werden huurboer en huurboeren eigenaar. Geslachten
stierven uit.
Van veel families, vooral in de laatste decennia, kozen kinderen een ander
beroep en daardoor was er geen opvolger voor het bedrijf. Veel
Alblasserwaardse boerenfamilies wonen at vanaf de ontginning in deze
streek.
Uit genealogieën blijkt wel dat nogal wat families die vroeger boer waren,
als zodanig niet meer voorkomen. Die families zijn uitgestorven, naar
elders verhuisd of burger geworden. Omdat tot ongeveer 1700 veel personen met patronymica werden aangeduid (Willemsdr. of Adriaanszn .), is
het moeilijk om exact na te gaan of een familie hier altijd is blijven wonen .
Personen die vroeger weinig op de voorgrond traden en nooit bezittingen
hadden of waren kwijtgeraakt, komt men voornamelijk tegen in de doop-,
trouw- en begraafboeken en aangezien tot 1812 door de kerk deze boeken
werden bijgehouden, ging het er in onze streken niet zo erg officieel aan
toe en is veel verloren geraakt door verwaarlozing , brand en watersnoden
en niet in de laatste plaats door wisseling van predikanten en kerkbesturen. In de rooms-katholieke kerken , waar alles meer van bovenaf geregeld
werd, was men wat secuurder op de administratie. Wat dat betreft ging de
administratie in de Alblasserwaard maar op z'n janboerenfluitjes .
Families die wat in de melk te brokkelen hadden, zijn terug te vinden in de
waterschaps-, gerechtelijke en notariële archieven. In de kerken is van
deze families zelfs nog veel te ontdekken op grafzerken.
Van vóór ongeveer 1570 is over afstamming in de kerkelijke archieven al
helemaal niets meer te vinden. Als het er nog was, zal het wel verloren zijn
geraakt tijdens de troebelen die er waren bij de overgang van de nye leer,
want pastoors, kapelaans en geestelijken die de administratie bijhielden,
verdwenen toen van het toneel in de Alblasserwaard.
Namen van boerengeslachten die we vanaf de 13e eeuw tot heden nog
tegenkomen, zijn er niet zoveel meer. Het betreft dan . de zogenaamde
landadel: Drinkwaard, Nederveen, Van Muilwijk, De Vries en Van
Wijngaarden zijn hiervan voorbeelden.
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Terug in de geschiedenis
Ongetwijfeld zijn verreweg de meeste boeren in de Alblasserwaard
afkomstig van pioniers die hier in de 12e en 13e eeuw door de landheren
die de hoeven in cope uitgaven, van elders zijn aangetrokken. Voor alle
duidelijkheid is het beter nog even in de geschiedenis terug te gaan en wel
naar de 12e en 13e eeuw of zo nodig nog iets vroeger.
Het gebied dat nu de Alblasserwaard vormt, is in de alleroudste stukken
omschreven als de landsheerlijke wildernis. De wildernis van de landsheer
dus.
Later toen die landsheer zijn wildernis was gaan exploiteren, werd het
gebied aangeduid als lande tussen de wateren van de Lecke ende den
Donck.
Met donck wordt dan bedoeld het donkencomplex langs de Giessen vanaf
Slingeland via Hoornaar, Minkeloos en Arkel naar Hoogblokland. Die
wildernis met zijn kreken, geulen, moerassen en bossen was, evenals later
de Biesbosch vóór de Deltawerken, een getijdegebied. De kleilaag was
echter in deze streek veel dunner dan in de Biesbosch, waar de twee à
drie meter klei pas is opgeslibd na de Sint-Elisabethsvloed van 1421. In
onze wildernis hadden eb en vloed dus vrij spel.
In natte periodes werd alles, behalve de toppen van de talrijke zand-donken, overstroomd en werd op het veen een vruchtbaar laagje klei
afgezet, waardoor het veen erg hard groeide.
Dat veen was 10.000 jaar geleden begonnen te groeien op de zandvlakte
die op gemiddeld tien meter diepte terug te vinden is als de bedding van
de Oer-Rijn, die vele kilometers breed was. Dat moest ook wel, want die
Oer-Rijn had onvoorstelbare massa's smeltwater van de gletsjers moeten
afvoeren.
De donken zijn duinen, die ontstaan zijn toen de bedding van de Rijn was
drooggevallen. Er liggen honderden van die donken onder het veen
begraven. Sommige waren wel twintig meter hoog. Onder ons bevindt zich
dus een landschap vergelijkbaar met de Loonse en Orunense duinen.
Door het zachter wordende klimaat steeg de zeespiegel, dus ook het
grondwater, In onze streek gestaag. Het veen groeide mee. Dat was gaan
groeien toen de bodem vochtiger werd. Bomen, riet, biezen, mos en
waterplanten stierven af en groeiden weer opnieuw, in een zeven eeuwen
durende kringloop. De veenlaag kon daardoor tien meter dik worden .
Aanvang van de ontginning . Oudste bewoning
In deze ongecontroleerde wildernis leefde ten tijde van de aanvang .van de
ontginning in de 12e eeuw hier en daar een kleine groep mensen, vissend
en jagend. Misschien hadden ze ook nog wel een akkertje voor graanteelt
of voor een koe of geit. Ze woonden in huizen, gebouwd met materiaal dat
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voorhanden was: riet en wilgehout.
Aardewerkscherven uit de 12e eeuw van deze vrijbuiters in de wildernis
hebben we gevonden in Hardinxveld, Papendrecht, Giessen-Nieuwkerk,
Hoornaar, Hoogblokland en Arkel. Het waren slechts kleine concentraties,
soms midden in de polder, op hogere plaatsen. Bijvoorbeeld achterin de
polder Wijngaarden en in Bleskensgraaf op een stroomrugje nabij het
benzinestation langs de Provincialeweg.
Waar deze vrijbuiters gebleven zijn, is totaal onbekend. Men werd toen
natuurlijk nog niet geregistreerd en van lezen en schrijven zullen ze wel
nooit gehoord hebben. Het was een minderheid. Hebben ze ook een stuk
land gekregen? Hebben ze zich verhuurd aan de immigranten of hebben
dezen hen verdreven naar een gedeelte dat moeilijk te ontginnen was?
Naar 't Achterland bijvoorbeeld, waar waarschijnlijk eerst alleen maar de
buurtschap tegenover de Braankse Kikkert bewoond was. Of naar
Wijngaarden, ook een laag stuk veenland, dat ze zo'n mooie naam
gegeven hebben om de mensen te lokken die aanvankelijk niet naar die
afgelegen hoek toe wilden.
Iedere pionier kreeg een hoeve toebedeeld. Een hoeve was geen hofstee,
maar een stuk land van ongeveer 16 morgen. Dat wil zeggen, als het
Rijnlandse morgens betreft, ongeveer 14 hectare. Dit verschilt echter per
ontginningsgebied .
Men kreeg het land, en zo ook de opvolgers in rechte, ter vrije beschikking. Men was geen diensten, maar wel tienden verschuldigd aan
degene die de grond in cope uitgaf. Soms gold de verplichting dat men
mee ter heervaart moest.
Nieuwe toeloop
Wie waren die immigranten die het Utrechts-Hollands veengebied - dus
ook de Alblasserwaard - kwamen bevolken? Hoogstwaarschijnlijk enkele
gunstelingen of familieleden (het stikte van de bastaarden) van hen die ook
weer als gunsteling of familielid van een hogere ridder of knaap een
bepaald gedeelte in leen ontvangen hadden. Zij zullen de baantjes wel
gekregen hebben. Gezag moet er tenslotte zijn. In die tijd zal 't gevecht om
in het polderbestuur te komen al begonnen zijn.
Maar het grootste deel van de pioniers zal van elders hierheen gekomen
zijn. Men hoefde niet rijk te zijn, maar er moest wel een kleine som betaald
worden. Soms ziet men dat die som over een paar jaar kon worden
uitgesmeerd.
Het zijn waarschijnlijk Friezen, Brabanders en Geldersen geweest die de
Alblasserwaard, die vanaf 5000 jaar voor Chr. tot 1000 jaar na Chr. slechts
zo spaarzaam bewoond of bezocht werd, kwamen bevolken om hier een
zelfstandig bestaan op te bouwen. Zelfstandigheid en vrijheid zullen die
mensen hebben nagestreefd. Als zelfstandigen werden ze met rust gelaten,
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waren ze eigen baas, konden ze zich ontplooien, een betere
levensstandaard en een hogere status verwerven. Ze hadden bezit, een
stuk land, net als hun heer in de streek van hun herkomst aan wie ze
onderhorig waren, of voor wie ze misschien wel waren gevlucht.
Wie zal ooit weten wat hen bewoog om zich hier in die barre verlatenheid,
tussen de twee grote onbeteugelde rivieren Lek en Merwede en temidden
van kreken en moerassen te komen vestigen? Zullen ze ooit nog naar hun
geboortegrond zijn terug geweest, naar ouders of verwanten? Waar ze ook
heen gewild hadden of gegaan zijn, hun tocht moest gaan over het water,
want wegen waren er nog niet. En het is de vraag of ze er gelegenheid toe
gehad hebben, want geloof maar dat ze hier aan 't werk zijn gegaan. Al
direct na hun aankomst zullen ze van het voorhanden zijnde materiaal een
onderkomen zijn gaan bouwen. Eerst een stukje grond ophogen op de al
wat hogere oeverwal van waaruit ze begonnen te ontginnen en dan aan de
gang met boomstammen, wilgetakken, riet en biezen.
Ze zullen wat graan en wat gerookt en gezouten vlees hebben meegebracht ,voor de rauwste honger en ze zullen al direct een vis zijn gaan
vangen en een eend in de val gelokt hebben. Ook al zeer spoedig zullen
ze een stukje land hebben klaar gemaakt om graan te zaaien en dat
hebben afgeheind om vraat van wild en ook van de koe die ze wellicht
hadden meegebracht, te voorkomen. Ze waren geheel aangewezen op
zelfvoorziening. Gevonden spin steentjes uit de 11 e en 12e eeuw wijzen
erop dat men de kleding zelf moest spinnen en weven .
Maar bovenal zullen ze met hun hele huisgezin zijn gaan graven, baggeren
en bomen kappen om zo snel mogelijk het voor hen afgepaalde gebied
watervrij en beteelbaar te maken. Ze zullen vooral aan 't begin veel hebben
moeten samenwerken met buren en mede-pioniers onder leiding van een
schout.
Bemoeienis van de kerk
Het bisdom Utrecht was nauw betrokken bij de ontginning van het gebied.
Kerk en staat waren zeer met elkaar verweven. Beide maakten gebruik van
het te ontginnen gebied voor hun expansiedrift.
In de tijd van Karel de Grote, in de 9e eeuw, werd de geestelijkheid al
gestimuleerd om zich ook met de ontwikkeling van de bevolking bezig te
houden. Ook het leenstelsel werd in deze tijd georganiseerd en ook in de
9e eeuw werd het graafschap Holland opgericht. Langzaamaan kwamen
toen de steden op en nam de bevolking toe in de Lage Landen.
De basis was dus gelegd en de noodzaak dwong. Kerk en staat zochten
emplooi en toen in de 12e en 13e eeuw een relatief droge periode was
aangebroken, zag men ook in dit stukje Holland de kans schoon om de
ontginning ter hand te nemen, teneinde de aanwassende bevolking te
kunnen voeden en bezit en macht te kunnen uitbreiden.
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Het boerenbedrijf begint
En zo begonnen in het gebied dat later de Alblasserwaard zou worden de
voorouders van de boeren die nu hier wonen, aan een nieuw leven: in den
vreemde, zonder vertier, met alleen tijd om te werken en te waken tegen
het water dat de kaden, die hoogstens enkele decimeters hoog waren,
altijd weer dreigde te overspoelen. Dat alles was nog niet opgelost toen die
eerste pionier daar in de wildernis, oud en krom getrokken van zijn harde
arbeid, het moede hoofd moest neerleggen en het door hem opgezette
bedoeninkje overgaf aan zijn opvolger, zoon of schoonzoon.
Als we dertig jaar rekenen voor een generatie, dan is het in de voorbije
eeuwen ruim twintig keer gebeurd dat de ene generatie plaats maakte voor
de andere. Die andere, de opvolger, wist wat hem te wachten stond:
watersnood, oorlog, veeziekten, misoogst, muizenplagen en dan moest hij
zelf nog gezond blijven. Hij moest dezelfde taaie doorzetter zijn als zijn
vader, grootvader en overgrootvader die eens hier begonnen was in die
rieten keet waar de ratten aan zijn spek vraten en waar 's nachts de
roofdieren rondslopen.
Al dra na het begin van de ontginning zal de pionier de geestelijkheid aan
zijn zijde hebben gehad om hem als ongeletterde zwoeger bij te staan in
zijn geestelijke en lichamelijke nood. Het zal bidden en werken geweest
zijn. Ora et /abora, of misschien wel andersom.
Nuttigheid voorop
Toen is al de basis gelegd voor het nuttigheidselement dat de boeren in
deze contreien nog altijd parten speelt. Er was geen tijd voor speelsheid
en geen geld voor ijdelheid. Alles wat gedaan werd, moest nut hebben,
dan had het alleen maar zinl Er moest verdiend worden , reserve gekweekt
voor de kwade dagen en het bezit moest verstevigd worden.
Men zag elkaar op de zondagen en de heiligendagen in de kerk, waar men
bad voor zijn zieleheil en voor zegen op de arbeid . En waar alle
afkondigingen werden gedaan van de landsheer over tienden en verplichtingen wat betreft onderhoud en waar men ook vermanend werd
toegesproken als men over de schreef was gegaan. In de middeleeuwen
werd zelfs vanaf de kansel medegedeeld hoeveel schuld iemand bij de
kastelein had. Maar dit laatste zal in de Alblasserwaard, vooral in de
begintijd, niet veel voorgekomen zijn.
Het bisdom Utrecht had dus al meteen tijdens de ontginning kerken en
kapellen gesticht, gewijd aan een heilige wiens beeltenis meestal In de
kerk stond. En reken erop dat men erheen ging!
Had de eerst pionier nog herinneringen aan gebruiken en tekenen die in
zijn geboortestreek nog aan de heidense tijd herinnerden, hier had de
geestelijkheid de kans om de kerstening te voltooien en om alle bijgeloof
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Makelaars op boerenschuren aan de Lekclijk te Nieuw-Lekkerland.

Tek. H.M. den Uyl, 1940.

en ijdelheid uit te bannen.
Hier waren geen heilige bomen en uit overlevering gewijde plaatsen. Hij
mocht geen acht meer geven op vogelgeschrei en niet bang zijn voor
Donar, maar eerbied hebben voor onweer en hemelvuur. Alleen als iets
nuttig was, kon het door de beugel. Daar werd op gehamerd en het zal
erin gegaan zijn als koek.
De wegen waren paden op de kaden rond de ontginningen, langs het
water, smal en bochtig. Alleen de wegen naar de kerk waren recht, dwars
door de polder, meestal in het midden van de ontginning. Kaarsrecht toelopend op de ten hemel wijzende torenspits, als een symbool voor de
christenheid. En nog altijd zitten de Alblasserwaardse kerken stampvol.
Vindt men bijvoorbeeld in de Achterhoek en in Friesland, waar de mensen
al vanaf de prehistorie zijn blijven wonen, nog veel symbolen die
herinneren aan de heidense oertijd, zoals versieringen op huizen, schuren
en hekken, waarvan men de betekenis in geuren en kleuren zal vertellen,
zo niet in de Alblasserwaard. Er zijn hier nog wel enkele symbolen te
vinden, zoals het ronde raam bovenin kerken en pakhuizen, waarin het
zonnerad staat uitgebeeld, de levensboom in het bovenlicht van het
deurkozijn, de versierde muurankers, de makelaars op de daken, de
inkepingen op deurklinken. Zelfs op vele kerktorens zit onder de haan een
ornament met oersymboliek. Maar niemand weet er in de Alblasserwaard
de betekenis van en bijna niemand let erop.
Bouwmeesters hebben altijd al met symboliek gewerkt. Bij de opleiding tot
dit ambacht werd er zelfs veel aandacht aan besteed. Veel van de nog in
onze tijd voorkomende symbolen zullen dan ook door de bouwers zijn
aangebracht zonder dat de opdrachtgever begreep wat die versieringen
aan zijn eigendom betekenden.
Uitbreiding van het bezit
En zo boerde iedere generatie verder, belast, beladen of verrijkt met
hetgeen men van de ouders en voorouders had overgenomen . En zo
bouwde hij ook verder aan zijn bezit, zijn huis en zijn stal. Eerst alles onder
één dak. Alles werd groter, hechter en sterker. Het land, van voor naar
achter, werd gecultiveerd. Een eendenkooi. kwam erbij. De boer werd een
echte boer, net als vroeger al de landheer.
De boer moest niet alleen hard kunnen werken en taai zijn als een hor/at,
maar ook nog zakelijk inzicht hebben. Hij moest kunnen onderhandelen en
doorzicht hebben, want volhouden moest hij. Velen zullen het echter toch
niet hebben gered. leder mens en ieder bero~p kent teleurstellingen , maar
een boer heeft altijd al veel risico moeten nemen, of hij wilde of niet. Alleen
de taaisten hielden het vol. Het was stuivertje wisselen. Dat duurt nu al
twintig generaties lang.
Het is reeds gezegd, een eigenaar werd wel eens huurboer. Met het
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ontvangen geld van de verkoop van zijn boerderij loste hij zijn schulden af
en ging het zo maar eens proberen, in de hoop zelf nog weer eens een
eigen spulletje te kunnen kopen. Het was voor velen soms de enige uitweg
om hun boerderij aan een heer te kunnen verkopen. Meerdere generaties
hebben vaak .van een heer en zijn familie kunnen huren (het woord
pachten was toen nog niet zo in gebruik).
Rijke kooplieden, vooral uit het naburige Dordrecht, kochten de hofsteden
van verarmde boeren uit de Alblasserwaard als geldbelegging. Dit heeft er
zelfs toe geleid dat tot in de 18e eeuw de stad Dordrecht de dijkgraaf en
twee hoogheemraden benoemde. Maar ook die kooplieden verarmden
soms weer of zagen een betere geldbelegging en weer ging de hofstee in
andere handen over, vaak weer in die van de pachter.
In de vorige eeuw waren het weer de opgekomen industriëlen die zich
langs de grote rivieren gevestigd hadden, die boerderijen opkochten. Het
was echter wel een afgang, want een eigenaar-boer stond wel een tree
hoger op de ladder. Hij had geen bezit, dus daarom ook minder in de
melk te brokkelen.
Slechts als grondbezitter bijvoorbeeld kon men in het polderbestuur zitting
hebben. De polderbesturen zijn inmiddels afgeschaft omdat alles nu onder
het Hoogheemraadschap ressorteert. Het heeft nog tot 1 januari .1995
geduurd eer een pachter als, hoofdingeland voor het zogenaamde
ongebouwd kon gekozen wor~en tot hoofdingeland van het
Hoogheemraadschap. Bezit geeft, macht, inyloed en aanzien en wat vroeger een grote rol speelde, het was een schande om van het gegevene te
leven. Men wilde zelf zijn eigen mast overboord zeilen.
Allemaal redenen genoeg voor de Alblasserwaardse boer om alles op alles
te zetten zijn bezit te behouden en uit te breiden. En dat "alles• bestond
voor die boer niet alleen uit ijverig zijn en vige/eren (waakzaam en slim
zijn), maar ook uit verstandig trouwen.
Grote verandering door ruilverkaveling : vrijwel alle boeren eigenaar
De grootste wisseling van pachtboer tot eigenaar-boer die ooit heeft plaats
gevonden, kwam tijdens de grote ruilverkaveling in de voorbije decennia.
De Pachtwet had het vrijwel onmogelijk gemaakt een boerderij enigszins
rendabel te kunnen verhuren, waardoor al spoedig na de oorlog
huurboeren weer eigenaar werden. De grootste verwisseling kwam echter
toen huurders wilden gaan bouwen in ruilverkavelingsverband. Bijna
honderd procent van de Alblasserwaardse boeren is nu eigenaar.
Ook het verhuren aan een opvolgende zoon of dochter begint een
uitzondering te worden. Om later trammelant te voorkomen, wordt tussen
vader en opvolgende zoon of dochter al vroeg een maatschap gevormd
en zo nodig een langdurig pachtcontract afgesloten.
Na de oorlog kwam splitsing van boerenbedrijven als er meer opvol-
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gingskandidaten waren maar zelden meer voor. Het werd niet meer zo als
een schande ervaren om een ander beroep te kiezen. Door de
toegenomen studiemogelijkheden waren er kansen genoeg.
Omdat al lang van tevoren was bepaald wie van de kinderen het bedrijf
van de ouders zou voortzetten, ontstonden er tot op een paar jaar geleden
weinig moeilijkheden bij het verdelen van de erfenis. Degene die al voor
een ander beroep had gekozen, had de voordelen van dat beroep al aan
den lijve ondervonden. Men was er zich tevens van bewust dat de broer
of zuster het bedrijf van de ouders mede in stand gehouden had en daardoor tot een hogere geldswaarde had gebracht, waardoor het te erven
kindsdeel was vergroot.
De laatste tijd begint 't echter wat stroever te gaan bij de verdeling van de
boerenerfenis. De grote boosdoener is hier het melkquotum. Begrijpelijk,
want hoe verdeelt men nu zo'n in de schoot geworpen zak met lucht van
vier gulden per kilo. Bij een gemiddeld bedrijf, van driehonderdduizend
kilo, heeft het quotum een waarde van 1,2 miljoen gulden.
V~len vinden dit ongerijmd , vooral omdat het kan gebeuren dat het in hun
ogen toch al bevoorrecht familielid na het erven het bedrijf verkoopt en dan
ineens miljonair is.
Om dit te verhinderen wordt daarom nu meestal in de koopakte een
bepaling opgenomen, die óp straffe van een dwangsom, zo'n transactie
kan voorkomen. Deze verzakelijking veroorzaakt echter wel een verharding,
die zich ook manifesteert in de farriilieverhouding. Banden worden
doorgesneden. Vroeger toen nog vaak geboerd werd op het oude bedrijf,
waar de ouders op het erf waren blijven wonen, bleven de familiebanden
gemakkelijker intact. Men had zijn wortels in de oude hofstee en dat schiep
een zekere verbondenheid .
Een deel der boerenfamilies wordt burger
De burger geworden familieleden die zich, terecht of ten onrechte, wat
benadeeld voelen, hebben ook weinig meer te zoeken In de moderne, kille
stal die voor de oude in de plaats gekomen is. Ze vinden het kalfje dat ze
in hun jeugd hebben verzorgd , niet meer terug. Ze zien slechts een grote
koppel koeien zonder hoorns en zonder koptouw met een ingevroren wit
nummer op de bil. En er is geen zandhok, geen stookhok en geen hooitil
meer waar ze vroeger speelden en hun geheimen hadden. De rudimenten
van de hennepakker en de braakhut, waarover opa vroeger vertelde, zijn
verdwenen.
Kortom, de burger geworden zoon of dochter vindt er zijn draai niet meer.
Voor hen heeft de ruilverkaveling zijn schaduwkanten. Maar de
ruilverkaveling is nu eenmaal uitgevoerd voor hen die boer wilden blijven .
Om hun een menswaardig bestaan te geven, passend in een moderne tijd.
Omstreeks 1970 zijn nogal wat boeren uitgekocht. Zij hebben ruimte
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geschapen voor de blijvers. Bijna in ieder dorp zijn in die jaren boeren naar
elders vertrokken. Naar Groningen, Drente of Flevoland. In de nacht van
29 op 30 april 1971 vertrokken drie boerenkaravanen vanuit Giessendam
met vee, machinerieën en huisraad naar Groningen. Een boeren-exodus!
Een tiental jaren later leek het of het boerenbestand gestabiliseerd was.
Wat kleine bedrijven vielen nog af toen in het begin van de tachtiger jaren
het tankmelken verplicht werd. Ook werden wel enkele bedrijven opgeheven wegens sterfgevallen en gebrek aan opvolging.
Het betrof hier bijna uitsluitend oude bedrijven, want de boeren die
nieuwbouw gepleegd hadden, hetzij in de polder of bij het oude bedrijf,
bleven doorgaan en werden groter door aankoop van land en melk van de
opgeheven bedrijven.
Omstreeks 1990 was ten opzichte van 1945 het aantal bedrijven in de
Alblasserwaard gehalveerd. De overgebleven bedrijven floreerden als nooit
tevoren.
De geluiden van de onheilsprofeten die al jarenlang als een soort
achtergrondmuziek het steeds moderner wordend boerenbestaan hadden
begeleid, waren verstomd. Het was niet meer te bevatten. De boeren
gingen driftig investeren. Nou kan 't lijden, de fiscus betaalt de helft, werd
een vaak gehoord gezegde. Er waren wel eens wat ups en downs in de
prijzen van de zuivel en het vlees,. maar ·men ,zag de toekomst zonnig
tegemoet.
Dat was sinds mensenheugenis niet voorgekomen! Een mijlpaal in de
geschiedenis: de boeren klaagden niet meer.
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EEN INBRAAK IN KORENMOLEN "DE HOOP"
A.L. van Tiel

Diefstal van lijnmeel
Toen molenaar-pachter Hendrikus Cornélis van der Krabben op zondag 18
januari 1920 omstreeks het middaguur even naar zijn molen ging kijken,
moet hij wel flink geschrokken zijn: de voordeur stond open en bij het slot
waren braaksporen te zien .
Hij ging onmiddellijk naar binnen om te kijken of er iets vermist was. Op
de tweede zolder had hij zaterdagsmiddags een partij van 15 zakken, elk
gevuld met 75 kg lijnmeel, opgestapeld . Toen hij de balen natelde, bleken
er maar 12 meer te liggen. Er moesten dus drie zakken gestolen zijn.
Het meel behoorde toe aan de graan- en steenkolenhandelaar J.A.P.
Beekmans op de hoek van de Appeldijk en de Vogelensangsteeg (nu
interieurverzorging Van der Plank B.V.) . Beekmans had op 11 december
1919 een partij van 5000 ·.lijnkoeken laten ophalen door Van der Krabben
om voor hem te malen.·Daarvan had -hij inmiddels 2900 kg lijnmeel in huis.
Het meel had een waardewan f 32 per-honderd kilogram, zodat er voor
een bedrag van / 72 gestolen was.
Aangifte
Van der Krabben begaf zich na zijn ontdekking regelrecht naar het
politiebureau om aangifte van de diefstal te doen.
De verbalisant J. Arends ging daarna naar de molen en constateerde dat
er enig meel geknoeid was en dat er voetsporen leidden naar het water ten
zuiden van de molen. Hij trok daaruit de conclusie dat de dieven met een
bootje langszij de molen waren gekomen en zo het gestolene hadden
afgevoerd. Dat was mogelijk, doordat het extreem hoog water was. Het peil
was zover gestegen, dat het water daar tot bijna bovenaan de stadsmuur
stond, zodat het vrij gemakkelijk moet zijn geweest de zakken daar aan
boord te krijgen.
Recherche-gnderzoek
De rechercheur W.J. Büchner kreeg vervolgens van commissaris Van der
Marel opdracht de zaak verder uit te zoeken. In eerste instantie hoorde hij
van de nachtwaker Cornelis Hendrikus de Goey uit Dalem, dat die in de
nacht van 17 op 18 januari omstreeks half één langs het huis van de
landbouwer Hendrik de Goey aan de Dalemsedijk kwam en dat daar een
zekere Aart Bakker uit Gorinchem stond en dat er in het water een
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Kore nmo le n ''D E Hoop " en de oalempoort tijdens hoogwater. Het bekende bruggetje is vrijwel geheel onder
wat r v erd wenen , 1920.
Foto collectie A.L. v an 'l' iel .

roeibootje lag, waarin iemand zat, maar vanwege de duisternis had hij niet
kunnen onderscheiden wie dat was.
Hij had Bakker aangesproken en zich bekend gemaakt en gevraagd wat
hij daar deed. Bakker had hem verteld dat ze van bovenstrooms waren
komen roeien. Blijkbaar koesterde de nachtwaker toen nog geen argwaan
en vervolgde zijn ronde.
Toen hij later hoorde dat er op een van de Gorcumse korenmolens meel
was gestolen dat per boot was weggevoerd, herinnerde hij zich die
nachtelijke ontmoeting weer, waarna de bal ging rollen.
De rechercheur kwam ook in contact met de 0alemse veldarbeider Hendrik
Adrianus de Bie, die bij café "De Ploeg" woonde. Deze wist te vertellen dat
hij op zaterdagavond 17 januari om een uur of half acht Aart Bakker op de
Hoogstraat was tegengekomen, die hem vroeg of hij soms wist of zijn
dorpsgenoot Hendrik de Goey in de stad was. Toen De Bie antwoordde
dat niet te weten, vroeg Bakker hem of hij belangstelling had voor een
partijtje meel, dat hij van een schipper die Buiten de Waterpoort lag
afgemeerd , had gekocht en dat hij pas 's avonds zou ophalen, omdat hij
er' liever niet bij daglicht mee door de stad liep, omdat hij bang was dat
dan zijn werkeloosheidsuitkering in gevaar zou komen .
Omdat De Bie op dat moment geen vee er op nahield, had hij geen meel
nodig. Langs zijn neus weg informeerde Bakker nog naar de prijs van meel
en hij vroeg of hij de genoemde partij meel soms bij De Bie mocht
opslaan, totdat hij hem voordelig kon verkopen, wat deze pertinent
weigerde.
Daarna ondervroeg Büchner de man bij wiens woning Aart Bakker door de
nachtwaker was gezien, nl. Hendrik de Goey.
Deze 34-jarige landbouwer en polderbode verklaarde geen meel van Aart
Bakker gekocht te hebben en deze de afgelopen zaterdag of zondag niet
gezien of gesproken te hebben. Hij wilde zelfs met Bakker niets te maken
hebben, omdat deze toch alleen maar gestolen rommel had.
De verdachten ontkennen
Ondanks de ontkenning van De Goey vond Büchner het raadzaam om Aart
Bakker eens geducht aan de tand te voelen . Omdat het al langer was
opgevallen dat deze de laatste tijd veelvuldig in gezelschap van de visser
Albertus Hartman verkeerde, werd die ook opgehaald en aan een verhoor
onderworpen.
Zowel de 38-jarige sjouwer Aart Bakker, die in de Jacob Roggebroodsteeg
woonde, als de 26 jaar oude, uit Woudrichem afkomstige visser Albertus
Hartman, die hier in de stad op het Laantje woonde, verklaarden dat ze in
de nacht van zaterdag op zondag samen op de Merwede hadden gevist.
Beiden gaven echter verschillende plaatsen op waar ze de netten hadden
uitgegooid.
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Bekentenissen
Dit laatste was voldoende om beide verdachten over te dragen aan de
commissaris van politie, W. van der Marel, die hen tot een bekentenis wist
te brengen.
Aart Bakker verklaarde dat hij op vrijdagavond 16 januari met Hartman aan
het vissen was geweest dicht bij de molen en dat toen het plan bij hem
was opgekomen daar meel weg te halen en dat te verkopen om zo een
centje bij te verdienen. De volgende avond was hij bij zijn vriend
aangelopen en had hem voorgesteld die nacht naar de molen te gaan,
waarin hij goed de weg wist, omdat hij daar vroeger gewerkt had en
precies wist waar het meel opgestapeld lag. Hartman was direct bereid
geweest aan die operatie mee te werken. Op weg naar huis ontmoette hij
op de Hoogstraat De Bie uit Dalem, die geen interesse had om meel van
hem te kopen, omdat zijn varken pas geslacht was .
Daarna was hij op goed geluk naar het café van Piet Koppel op de Grote
Markt (thans snackbar 't Centrum , nr. 10) gelopen, omdat hij wist dat daar
vaak een potentiële klant kwam, namelijk de Dalemse landbouwer Hendrik
de Goey " Die was daar inderdaad aanwezig en had er wel oren naar om
voor/ 9 per_·so kg een hoeveelhèid meel van hem te kopen. Bakker
vertelde l}èm dat hij het meel kon overnemen van een schipper die in de
Vluchthaven, , lag. Ze spraken af, dat het meel rond middernacht zou
worden th1:-1isgebracht.
De diefstal
Daarna was Bakker naar huis gegaan, waar Hartman al op hem zat te
wachten. Eenmaal weer op straat lichtte hij zijn helper in over de reeds
gesloten transactie met De Goey. Alvorens naar de molen te gaan, haalden
ze bij Hartman een nijptang, waarmee ze de molendeur zouden
openbreken . Vervolgens haalden ze het roeibootje van Hartman en roeiden
naar de molen, waar ze aanlegden. De deur werd met enige moeite
geforceerd en zichzelf bijlichtend met lucifers haalden ze van de tweede
zolder een drietal met lijnmeel gevulde zakken, welke in het schuitje
werden geladen, waarna de roeitocht naar Dalem een aanvang nam.
De gestolen goederen worden afgeleverd
Daar aangekomen meerden ze omstreeks half één dichtbij het huis van De
Goey, die uit zijn bed werd geklopt. Bij het lossen van de vracht legde
Hartman telkens een zak op de schouders van Bakker, die ze in de stal
achter de woning bracht. Later verscheen ook Hartman in die stat. De
Goey's vrouw, Janigje Albertina Goes, kwam daar eveneens binnen en
betaalde vast/ 25. Meer geld had ze momenteel niet in huis, maar er werd
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afgesproken dat Bakker de volgende morgen de ontbrekende / 20 zou
komen ophalen.
De Goey informeerde of het geen gestolen spullen waren. Bakker liet
doorschemeren dat zulks inderdaad het geval was. De Goey zei daarop
dat het wellicht verstandig zou zijn het meel over te storten in andere
zakken en de gestolen zakken in het water te laten verdwijnen, maar
Bakker vond dat overbodig en zonde van de mooie zakken.
Op de terugreis naar Gorinchem werd de opbrengst eer1ijk verdeeld.
De andere ochtend had Bakker de resterende / 20 opgehaald en was, na
bij De Goey nog een kop koffie te hebben gedronken, naar de stad
teruggekeerd, waar hij eerst Hartman met/ 10 ging verblijden.
Tot zover leek alles voor de dieven naar wens verlopen te zijn, maar de
ontmoeting met de Dalemse nachtwaker zou hen later fataal worden.
De bekentenis die Albertus Hartman nadien aflegde, sloot naadloos aan
bij die van Bakker.
Steuntrekkers
Beiden hadden de diefstal gepleegd uit armoede. Ze moesten allebei
rondkomen - "ze trokken van de steun" heette het toen - van 16,80 per
week. Beiden moesten daarvan een gezin onderhouden van resp. zes en
twee kinderen, zodat enige bijverdienste meer dan welkom was. Hartman
bleek ook nog een schuld van/ 12 te hebben en hij was bovendien al
eens eerder veroordeeld wegens diefstal van steenkolen. Daarvoor had hij
destijds veertien dagen moeten zitten.
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Verhoor van de kopers
Ook Hendrikus de Goey werd door de commissaris verhoord en zijn vrouw
door rechercheur Büchner. De Goey zei niet beter geweten te hebben dan
dat Bakker het meel van een schipper had gekocht. Daarom had hij ook
de lage prijs niet vreemd gevonden, hoewel hij wist dat de normale prijs
/ 16 bedroeg. Ook had hij het niet verdacht gevonden, dat het meel in het
holst van de nacht bezorgd werd, dat deden de parlevinkers ook vaak.
Het meel had hij in de stal overgestort in vijf oude zakken, omdat hij bang
was, dat de mooie zakken door de muizen kapot geknaagd zouden
worden. Die vijf zakken had hij i.v.m. het hoge water op de zolder van de
stal gebracht, nadat hij eerst een ton had gevuld voor direct gebruik.
Hij had aanvankelijk geen argwaan gekoesterd, maar pas enige
achterdocht gekregen tijdens het afrekenen, maar toen durfde hij niet meer
te weigeren en de mannen met hun vracht weg te sturen. Zekerheid kreeg
hij, nadat zijn vrouw op maandagochtend in de kroeg van Van Kesteren op
de Kraansteeg had horen vertellen, dat Aart Bakker lijnmeel had gestolen
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Korenmolen "De Hoop" op de oalemwal in volle werking, gezien vanaf
het Vissersweike omstreeks 1910 . Een aantal scheepjes van vissers
uit de Dalemstraat liggen in de Steurhaven.
Collectie Stadsarchief .
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in de molen van Van der Krabben. Daarna had hij uit voorzorg en ook uit
angst die vijf zakken onder het hooi verborgen en de drie gestolen zakken
laten zinken in de sloot achter de begraafplaats. Hij ontkende ten stelligste
dat hij bij Bakker of Hartman had geïnformeerd of het om gestolen goed
ging. De drie zakken werden later door Büchner op de aangegeven plaats
opgevist.
De veroordeling
Nadat zijn vrouw een vrijwel identieke verklaring had afgelegd, werd het
echtpaar in vrijheid gesteld, doch de twee dieven bleven in hechtenis en
werden ter beschikking gesteld van de officier van justitie te Dordrecht.
Daar werd op 27 februari het vonnis gewezen. De inbrekers werden elk
veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden en De Goey mocht
wegens heling de wereld gedurende vier maanden vanaf de andere kant
van de tralies bekijken.
Bronvermelding
Processen-verbaal Gemeentepolitie Gorinchem 1920, nrs. 37, 37a, 37b.
Nieuwe Gorinchemsche Courant, d.d. 24-1 -1920, 3-3-1920.
--o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-o-o- o-o-
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De Blijenhoek en omgeving volgens de kadasterkaart van 1832.
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DE OPGRAVING VAN DE BLIJENHOEK TE GORINCHEM

Pieter Floore (Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie Albert
Egges van Giffen van de Universiteit van Amsterdam)

Een stad verandert constant van gedaante. Er zijn periodes waarin deze
veranderingen langzaam gaan, maar soms voltrekken veranderingen zich
in een rap tempo. Ook de stad Gorinchem heeft deze periodes gekend en
maakt op dit moment eigenlijk de grootste verandering uit zijn bestaan
door. Sinds het begin van deze eeuw zijn vele panden , die al eeuwen het
gezicht van de stad bepaalden , vervangen door nieuwbouw of simpelweg
verdwenen . De voormalige parkeerplaats Blijenhoek, achter de
Gasthuisstraat, was eens een huizenblok met een specifiek karakter.
Misschien is het beter om zelfs te spreken van een kleine wijk. Het blok
werd omgeven door de Koekenbakkersteeg aan de zuidzijde, de
Botersteeg aan de westzijde en de Bloempotsteeg liep langs de noordkant.
Dit terrein sloot aan de oostkant aan op de verdwenen huizen op het
huidige perceel van de Hema. Voor zover op dit moment is na te gaan,
was het terrein met een afmeting van 50 bij 50 meter in het begin van deze
eeuw verdeeld in niet minder dan 25 kadastrale kavels. Omsloten door de
huizen lag een hofje, dat in de volksmond het Kraaienhofje heette.
Na de Tweede Wereldoorlog begonnen steden in Nederland aan
grootschalige programma's voor de verbetering van de binnenstad. Dat
betekende, dat men bouwvallen en krotten sloopte om de binnensteden
beter bereikbaar te maken en om plaats te maken voor woningen en
bedrijfspanden die voldeden aan de tegenwoordige eisen. De in slechte
staat verkerende panden op de Blijenhoek gingen in de zestiger jaren
tegen de vlakte.
Helaas werden de panden voor de sloop niet gedocumenteerd, want
waarschijnlijk waren dit nog gedeeltelijk 15e- en 16e-eeuwse huizen.
Pas dit jaar bestond de mogelijkheid om archeologisch bodemonderzoek
uit te voeren. De gemeente Gorinchem heeft voor dit doel de schrijver van
dit artikel en de archeoloog Jan de Koning gevraagd om in opdracht van
de gemeente en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
de opgraving uit te voeren. De opgravers werden tevens bijgestaan door
Martin Veen , praktijkarcheoloog uit Gorinchem.
In de periode van 22 april tot 7 mei is een groot deel van de Blijenhoek
onderzocht. · Voor de uitvoering van dit onderzoek is de hulp iflgeroepen
van AWN-leden, scholieren van enkele middelbare scholen uit Gorinchem
en omgeving en overige vrijwilligers.
Hoewel het nu nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, kan ik
toch wel enkele bevindingen aan het papier toevertrouwen.
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Afbeelding van opgegraven gedeelte van gebrandschilderd raam,
voorstellende Christus die voorgeleid wordt aan Pontius Pilatus.
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Op de eerste dag van de opgraving kwamen direct onder het plaveisel van
de gewezen parkeerplaats de eerste funderingsresten te voorschijn. De
huizen waren in 1966 gesloopt tot op het straatniveau, zonder de
funderingen te verwijderen, wat natuurlijk zeer voordelig was voor ons
onderzoek. Het bleek al spoedig, dat de verdwenen kleine huizen ooit veel
groter waren geweest.
De jongste fundamenten behoorden tot grote huizen, die waarschijnlijk uit
de 16e eeuw dateerden. In de laatste tweehonderd jaren zijn die grote
huizen onderverdeeld in kleinere panden als gevolg van de verarming van
de bevolking. Vooral aan het begin van de 19e eeuw werd Holland
getroffen door een serieus economisch verval, wat zich uitte door een
sterke verarming van de onder1aag van de bevolking en een verpaupering
van de steden. Ook Gorinchem zal niet ontkomen zijn aan deze crisis.
Misschien worden de veranderingen het best gemustreerd door de
vondsten uit de beerputten die achter de huizen gelegen waren.
Uit de beerkelder V32, die direct achter het grote huis op de hoek van de
Botersteeg en de Koekenbakkersteeg lag, kwam een grote hoeveelheid
glás en aardewerk uit de 16e en begin 17e eeuw. Nu wordt in veel
beerputten dergelijk materiaal gevonden, maar de rijkdom aan glas uit
deze beerput is uitzonderlijk. Fragmenten van achtkantig pasglas, berkemeiers en sierflessen maakten deel uit van de inhoud. Opzienbarend is de
vondst van een gebrandschilderde voorstelling op glas van Christus, die
voorgeleid wordt aan Pontius Pilatus.
De kwaliteit van deze voorstelling is zo hoog, dat ik in eerste instantie
dacht aan een fragment van een belangrijk kerkraam. De heer Ritsema van
Eck, glasspecialist en conservator van het Rijksmuseum, deelde mee, dat
het hoogstwaarschijnlijk uit een rijk burgerhuis afkomstig was.
Het is verleidelijk de vondst te verbinden met de Alteratie of de
Beeldenstorm, want de overige vondsten uit deze beerkelder geven een
datering rond deze gebeurtenissen aan.
Misschien hebben de bewoners het raampje weggeworpen toen zij' zich
bekeerden van het katholicisme tot het protestantisme. In ieder geval
wijzen de vondsten op een voornaam huishouden, dat in een huis woonde
dat zeker niet onderdeed voor de huizen in de Gasthuisstraat of langs de
haven. Daarop wijst ook de vondst van een kokosnoot, die in die tijd zeer
uitzonderlijk en exotisch moet zijn geweest.
De beerputten op de Blijenhoek waren vooral gesitueerd aan de
achterzijde van de huizen op de plaats van het Kraaienhofje. De meeste
beerputten herbergden een schat aan vondsten, waarbij de 17e eeuw het
best vertegenwoordigd was. Een beerput, behorende bij een huis aan de
Botersteeg tegenover het huidige pand van de firma Van Beuzekom ,
leverde enkele prachtige stukken van een "vetro a fill e retorti"-beker op. Dit
is een versieringstechniek in glas, die bestaat uit ingesmolten
spiraaldraden van wit glas, afgewisseld met banden van wit glas. Een voor-
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werp dat in het begin van de 17e eeuw zeker niet in elk huishouden
voorkwam .
Maar ook de beerputten met een vulling uit de 1ae, de 19e en zelfs de 20e
eeuw kwamen voor. De vondsten uit deze putten zijn voor die tijd wat
eenvoudiger en duiden op die manier al de economische terugval van de
wijk aan. Over deze putten valt verder op te merken, dat de meeste
aangelegd waren als waterput en in een later stadium gebruikt werden als
beerput, voordat ze in onbruik raakten en dichtgegooid werden.
De gevonden funderingsresten in de bovenste lagen dateren uit de 16e
eeuw, maar mogelijk zitten er ook oudere muren tussen. De datering van
de muren vormt nog een probleem, daar er regelmatig gebruik gemaakt
werd van oude baksteen voor verbouwingen of zelfs voor de aanleg van
nieuwe fundamenten of muren. Het spreekt voor zich, dat men met het
formaat van de bakstenen als dateringsmiddel voorzichtig moet
omspringen.
De vroegste resten die gevonden werden , dateren uit de 14e en 15e eeuw.
Het betreft de funderingen van de zijmuren van gedeeltelijk bakstenen
huizen. Deze resten werden op ongeveer 1,5 meter onder het huidige
straatniveau aangetroffen. De Blijenhoek was in deze periode nog niet zo
dichtgebouwd als in de 16e en 17e eeuw. Tussen de huizen waren open
plekken , die gebruikt werden als erf. Tegen de huizen stonden schuurtjes
en stallen, die gemaakt waren van schotten van vlechtwerk, zgn . horden,
met een simpel afdak van hout. In deze stallen stond wat vee, een enkel
varken voor de slacht en hier en daar een paard als rij- of lastdier. Op het
erf werden kuilen gegraven waar de mest, afkomstig van deze dieren, in
werd geworpen.
Hoewel het in dit stadium van het onderzoek nog niet duidelijk is hoe de
vroegste huizen van de Blijenhoek er hebben uitgezien, mag ik wel
veronderstellen, dat zij een houten voorgevel hebben gehad. Het dak was
bedekt met leisteen of daktegels. Van beide zijn resten gevonden in de
vullingen van de mestkuilen en de ophogingslagen , die rondom de huizen
lagen. Behalve met huisafval, plaggen en mest is het terrein van de
Blijenhoek, vooral in de vroegste periode, regelmatig opgehoogd met
pakketten rivierklei, die waarschijnlijk wel uit de buurt, maar van buiten de
stadsmuren afkomstig was.
De ophogingslagen tussen de huizen bevatten huisafval. De meeste
leerresten die tijdens de opgraving gevonden zijn , komen uit deze oudste
lagen. Soms vonden we een hele schoen, maar ook resten van een buidel
en zelfs een groot fragment van een kledingstuk. Botten en schelpen
geven aanwijzing voor het laat-middeleeuws dieet. Er zaten zoutwatermosselen en cardiumschelpen (kokkels) in de ophoging. Deze soorten
komen van de kust en zijn aangevoerd over de Merwede. Ook leisteen en
aardewerkimporten, zoals het Duitse steengoed, zullen per schip naar de
stad zijn getransporteerd. De ligging van de stad aan de verbinding van de
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Linge met de Merwede geeft eigenlijk al de strategische handelspositie
aan. De gevonden importen onderstrepen alleen maar het belang van
Gorinchem als handelsstad .
Het aardewerk in de laat-middeleeuwse lagen bestaat voornamelijk uit
steengoed, afkomstig uit Siegburg, en grijs aardewerk, dat waarschijnlijk
in Brabant of Utrecht geproduceerd zal zijn.
Rood geglazuurd aardewerk kwam veel minder voor. Uit de oudste lagen
kwamen geen oudere scherven dan de bovengenoemde, zodat dit deel
van de stad aangelegd moet zijn aan het einde van de 13e of in het begin
van de 14e eeuw. Mogelijkerwijs dateert het grootste deel van de uitleg van
Gorinchem uit deze periode. Dat zou in overeenstemming zijn met het
historisch verhaal van de stichting van de stad in dezelfde tijd door de heren van Arkel. Overigens zijn uit andere delen van de stad ook geen
oudere aardewerkvondsten bekend. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten, dat
langs de oever van de Linge een kleine nederzetting heeft gelegen, maar
die zal waarschijnlijk niet veel hebben voorgesteld.
De opgraving op de Blijenhoek is afgerond . Over niet al te lange tijd zullen
palen geslagen worden voor een winkelcomplex, dat in de loop van 1997
voltooid moet zijn.
Op dit moment wordt een begin gemaakt met het uitwerken van de
opgravingsgegevens en de sortering van het materiaal. In de komende
maanden zal een selectie uit dit materiaal gemaakt worden om te
exposeren in de hal van het stadhuis.
Het is echter te hopen, dat op een of andere wijze in de nieuwbouw een
pennanente kleine expositie kan worden ingericht met de, zeker voor
Gorinchem, zeer uitzonderlijke vondsten.
overgenomen uit "Grondig Bekeken : Tijdschrift van de Afd. Lek- en
Merwestreek van de A. W.N.", 11e jaargang, no. 2 Ouni 1996)
-o-o-o-o--0--0-0--0-0-o-o-o-o-o-o-o-
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DE AARDAPPELMOUTWIJNBRANDERIJ •HET LAM• TE GORINCHEM 1835-1841
R.H.C. van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe

Door de Nederlandse regering werd vanaf 1835 het stoken van
alcohol uit aardappelen aangemoedigd ter stimulering van de landbouw. Binnen afzienbare tijd werden veel van dit soort bedrijven
opgericht. Zo telden in 1840 de Groningse Veenkoloniën 17 van deze
stokerijen. Het bestaansrecht ging verloren toen het mogelijk werd
aardappelmeel te produceren en na 1857 bestonden er nog slechts 5
van deze stokerijen .
Naast Gorinchem hebben ook de steden Culemborg en Leerdam een
dergelijk bedrijf binnen de stadspoorten gehad.
In 1835 vroegen Cornelis en Richard de Blij, beiden wonende te
Gorinchem, en Willem Fooken Siemons, wonende te Amsterdam, toestemming voor het oprichten van een aardappeljeneverstokerij aan de
Blauwe Torenstraat te Gorinchem. Door omwonenden werden zonder
veel succes bezwaren tegen de oprichting ingebracht. (1 )
Vergunningaanvraag
In mei 1 835 vroeg Siemons toestemming om in het pand Blauwe
Torenstraat Wijk A nr. 134 een koperslagerij te mogen oprichten.
Samen met de broers De Blij diende hij vervolgens in dezelfde maand
het verzoek in om ter plaatse van de nummers A 1 34-140 bovendien
een moutwijnbranderij te mogen oprichten.
Ook in de vorige eeuw werd een hinderwetvergunning niet zonder
meer afgegeven . Door Gedeputeerde Staten werd aan de colleges van
burgemeester en wethouders steeds om advies gevraagd. De gemeentelijke besturen hoorden daartoe de direct belanghebbenden. In
een proces-verbaal werd verslag gedaan van de hoorzitting waarop
eventuele bezwaren konden worden ingebracht. In het geval van de
Gorinchemse branderij werden door verscheidene personen bezwaren
gemaakt en werd door G.S. een commissie ingesteld die samen met
afgevaardigden van het gemeentebestuur de situatie ter plaatse in
ogenschouw nam. Op 2 juli begaven de Gedeputeerden de jonkheren
mr. O.C. Gevers van Endegeest en J . Ouarles van Ufford zich dan ook
naar Gorinchem. De betrokken partijen waren uitgenodigd aanwezig
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te zijn.
Door Theodorus en Sebastiaan Hoeben, mede namens hun moeder,
als eigenaars van een linnenblekerij, was bezwaar ingebracht tegen de
branderij. Weliswaar waren zij geen naaste buren maar zij meenden
groot belang te hebben in deze aangelegenheid. De ervaring had aldus Hoeben - uitgewezen dat rook de nabijgelegen linnenblekerijen
geheel bederven zou en onbruikbaar maken. Theodorus Hoeben
toonde in juni zelfs een brief van de burgemeester van Doesburg
waarin deze de nadelen van een stokerij voor de belendende percelen
beschreef. Hoebens blekerij en boomgaard lagen aan de Vissersdijk.
Niet alleen benauwd voor de rook waren de Hoebens, maar ook voor
de spoeling, afkomstig van de branderij.(2) Zij waren bang dat deze
geloosd werd in het Klein Haventje in de nabijheid van het sluisje, via
welk sluisje de blekerssloten vers water ontvingen. Het water zou
verontreinigd worden en dus ongeschikt voor de blekerij zijn. In
Leerdam werd de spoeling rechtstreeks in de Lingegracht geloosd. In
februari 1835 weigerden arbeiders de gracht verder uit te baggeren
daar de spoeling continu geloosd werd en aan hun werk dus geen
einde kwam. De Hoeben's drongen bij het stadsbestuur erop aan hun
al vele jaren, zelfs eeuwen bestaande bedrijf te beschermen tegen het
beoogde nieuwe bedrijf.
Ook Leendert de Beer, commissaris der veerschepen en eigenaar ven
een boomgaard aan de Lingewacht, protesteerde tegen een branderij
of likeurstokerij aangedreven door stoomwerktuigen.
Van de bewoners der belendende percelen kwam alleen Gijsbert Fijnaard/Fijnnart naar de zitting. Hij woonde ten oosten van het geprojecteerde fabrieksgebouw en was bevreesd voor brandgevaar èn voor de
rook van de steenkolen voor zijn tuin, met name voor de boomvruchten. De weduwe van Leendert Muijlwijk en Johannes van Andel,
beiden wonende ten zuiden van het fabrieksgebouw, verschenen niet
ter zitting en dienden ook geen bezwaar in.
Hoe oordeelde de Gorinchemse commissie van fabricage? Ten aanzien
van Fijnaard's bezwaren luidde het dat brandgevaar overal aanwezig
was en dat dit dus geen grond was voor het afwijzen van de vergunning. Hoeben's bezwaar vond men zwaarder wegen, maar daar het
hun aan deskundigheid ontbrak zouden elders inlichtingen ingewonnen moeten worden. Tegen de oprichting van de koperslagerij waren
geen bezwaren ingebracht.
Men besloot bij de burgemeester van Leerdam inlichtingen in te
winnen, omdat daar een dergelijke fabriek aanwezig was. In zijn brief
aan Gorinchem schreef de Leerdamse burgemeester dat sinds 1834
te Leerdam een aardappeljeneverstokerij bestond. Destijds was men
niet op de hoogte geweest van de problemen welke een dergelijk
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bedrijf met zich meebracht. Nu kon hij niet anders constateren dan
dat ... bijzonder den streek waar die staat en gedreven wordt geene
reinheid op de straten te weeg brengd evenzoo als de belende huizen
tengevolgen van de smettende en smeerigen blaak, ook al de bleeken
in den omtrek bij de geringste aanwaaijende wind onbruikbaar zijn ...
Hoeben's vrees was dus niet ongegrond.
Enkele jaren later - in 1 838 - wendde ook het Culemborgse raadslid
Emaus de Micault zich tot Leerdam. Hij was lid van een commissie,
ingesteld in verband met een concessie-aanvraag van Van Hoytema
c.s. voor de stichting van een aardappelmoutwijnbranderij te Culemborg. Door de Leerdamse burgemeester werd ook toen een negatief
oordeel uitgesproken. Naast de vuile straten, kapotgereden door het
vrachtvervoer, hadden de Leerdamse economie en de Leerdamse
ingezetenen weinig voordeel ondervonden van de fabriek. Al bracht
Emaus de Micault zijn bevindingen in een uitvoerig verslag aan de
Culemborgse gemeenteraad naar voren, ook hier werd desondanks de
oprichting van de fabriek toegestaan.
Niet alleen tegenstanders maar ook voorstanders van de oprichting
van de branderij mengden zich in de discussie.
De Hoeben's werden ondersteund door de burgemeester van Leerdam
en die van Doesburg en een aantal blekers werkzaam in de stad
Utrecht.
In Doesburg was vanaf 1833 de jeneverstokerij van Jacobus van
Barneveld gevestigd. De burgemeester - mr. J.A. Tengbergen (18241839) - was duidelijk in zijn brief. Had men destijds bij de oprichting
van de overlast geweten, dan was een dergelijke stokerij nooit zonder
vele protesten van omwonenden tot stand gekomen. Door de rook
moesten deuren en vensters worden gesloten om te voorkomen dat
binnenshuis het koolstof binnendrong. Hij had met eigen ogen wollegoed gezien dat gewassen in een hof te drogen was gelegd en, vervuild met zwarte vlekken, opnieuw gewassen moest worden. De
afvoer van de aardappelendraf - de spoeling - via de stadsgoten
bracht veel stank en vervuiling met zich mee. De oprichting van een
tweede stokerij in 1834 door Johannes Lurling - werkzaam bij Van
Barneveld - binnen Doesburg was daarom dan ook geweerd. Omwonenden hadden heftig geprotesteerd, waarbij de afvoer van de spoeling een hekelig punt vormde. De bestaande branderij van Van Barneveld toonde dat deze afvoer gepaard ging met een ondragelijke stank.
Tweede bezwaar was de hinder, veroorzaakt door de rook. Eindconclusie was het afwijzen van het verzoek. Enkele jaren later werden te
Culemborg een moutwijnbranderij en een likeurstokerij opgericht. In
beide gevallen zijn personen met de naam Lurling betrokken!
Utrechtse linnenblekers verklaarden dat de op het Vredenburg geves-
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tigde kopersmelterij en -pletterij hun op 5 minuten afstand gelegen
blekerijen, vooral bij oostelijke winden, grote schade toebracht. De
met de rook meegevoerde roetdeeltjes vervuilden het goed dermate
dat het met vers zeepsopwater opnieuw gewassen moest worden om
de vlekken te verwijderen ... 't welk met koud water zelfs niet lukt.
In juni verzochten de De Blij's aan Gedeputeerde Staten om inzage in
de tegen hen ingebrachte bezwaren, die naar hun opinie ongegrond
waren en ten aanzien van de onreinheid zonder problemen op te
lossen waren. Zij kregen steun van de burgemeester van Doetinchem
en van de tweede bleker binnen Gorinchem!
De burgemeester van Doetinchem - W. Colson Aberson (1833-1 843)
schreef aan de De Blij's dat in zijn gemeente een aardappeljeneverbranderij ten tijde van zijn schoonvader E.J. Planten (1816-1832) was
opgericht en dat destijds alle voorzorgen getroffen waren voor bescherming van de volksgezondheid zowel ten aanzien van de steenkolendamp, de aardappelstoom als de spoeling, bestemd voor het vee.
Tot op heden waren er nooit klachten geweest van omwonenden en
genoot de stad grote voordelen bij het bestaan van het bedrijf. Met
deze brief hoopte men aan te tonen dat met het nemen van maatregelen de vestiging van het bedrijf wel verantwoord was.
Een veel opvallender bijstand die zij kregen was die van de tweede
bleker binnen Gorinchem werkzaam. Krijn Meulewerf en zijn vrouw
Maria Kwakernaat legden een verklaring af die haaks stond op Hoeben's bezwaar. Meulewerf, wiens blekerij naast die van de Hoeben's
gevestigd was aan de Vissersdijk A nr. 128, was een groot voorstander van een dergelijk bedrijf dat de landbouw en het stadsbelang zou
bevorderen. Hij kon uit eigen ondervinding putten toen hij schreef dat
de rook afkomstig van Luikse of Roerkolen geheel onschadelijk was
voor de blekerij, in tegenstelling tot Engelse kolen. Hij stookte zelf
dagelijks onder een ketel met een inhoud van 40 emmers water in een
lokaal tegenover de blekerij Luikse of Roerkolen üaarlijks 1 2 hoeden)
zonder dat het te bleken liggende goed vervuild werd.{3) Zover hem
bekend zouden in de branderij geen Engelse kolen verstookt worden,
zodat de rook geheel onschadelijk zou zijn; de afstand tot de blekerijen, beide door een dubbele rij van zeer hoge en zware iepen van de
branderij gescheiden, speelde ook een zeer grote - beschermende - rol
en in theorie was alleen gevaar te vrezen als de wind verkeerd stond.
Ook zou geen vrees behoeven te bestaan voor vervuiling van het
water door de spoeling. Wanneer de branderij zelf geen vee hield, zou
van de zijde van veehouders voor de spoeling grote belangstelling
zijn. Een eerdere branderij te Gorinchem van de heer Cornelis van
Borcharen - opgericht in 1804; echter al in 1756 stond in Gorinchem
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Situatietekening rondom de Blauwe Torenstraat met het perceel, waarop de aardappelmoutwijnbranderij
gevestigd zou worden, gearceerd aangegeven. Gedeelte van kadasterkaart van 1832.

een branderij - kon zelfs niet voldoen aan de vraag. Meulewerf betreurde het dat deze branderij was opgeheven, want sindsdien had
het vetmesten van zijn varkens hoge kosten met zich meegebracht.
Zou bij gebrek aan belangstelling de spoeling worden geloosd, dan
was er zijns inziens nog geen reden tot paniek. Het Haventje liep
dagelijks bij vloed en eb vol en leeg, waardoor het water hierin
ververst werd. Bovendien loosden ook de stads- en particuliere riolen
op het Haventje alsmede beide blekerijen hun zeepsopwater, zonder
dat de blekerijen enig nadeel ondervonden .
Op 14 juli gaven Gedeputeerde Staten ondanks de ingebrachte
bezwaren toch een vergunning af, zij het onder stringente voorwaarden en met een proeftijd van een jaar.
1.
De in de tuin te plaatsen loodsen moesten aan de tegenovergestelde zijde van de tuin van de warmoezenier Fijnaard worden geplaatst.
2.
De spoeling en het vuile water moesten 's zomers en 's
winters naar de rivier worden afgevoerd met besloten bakwagens, schuiten of op andere wijze dit ter goedkeuring van
burgemeester en wethouders.
3.
Afval en vuilnis van de aardappelen moesten zo spoedig
mogelijk, wekelijks of zo dikwijls als vereist, ter voorkoming
van stank en onreinheid worden afgevoerd.
4.
Voorkomen moest worden dat de directe omgeving vervuild
werd, met inachtneming van de zindelijkheid in alle betrekkingen.
5.
Er mochten geen Engelse, maar wel Roer- of zo mogelijk
Luikse kolen verstookt worden; de laatste soorten gaven
minder stof en fijne zwarte delen.
6.
De schoorsteen moest zo hoog mogelijk worden opgemetseld
en van binnen met ijzeren platen of schermen worden uitgerust.
7.
Zou een van de buren schade ondervinden van de branderij,
dan konden Gedeputeerde Staten na een in te stellen onderzoek een schadevergoeding vaststellen.
In oktober 1837 werd aan De Blij tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders te verstaan gegeven dat omwonenden van
het Klein Haventje veel last hadden ondervonden van de lozing van
spoeling en vuil water. Hij werd ten strengste aangemaand herhaling
te voorkomen, gelet op de bepalingen van de verleende vergunning.
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Beslagvaten in museum "De ge kroonde brander s ketel" te Schiedam.
Foto R.H.C.van Maanen.
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De Blij c.s. kregen op 24 juli 1835 van het Gorinchemse college
toestemming om de bestaande panden A nrs. 1 34 t/m 140 te slopen
en een gebouw voor de stokerij te plaatsen . Op de rooiing werd een
hek geplaatst om het fabrieksterrein af te sluiten. Tijdens de bouwwerkzaamheden mochten voor een periode van twee maanden een
kalkhok, steigers en schuttingen worden geplaatst. Voorwaarde was
wel dat het verkeer met rijtuigen niet belemmerd werd en eventuele
schade aan het wegdek na afloop werd hersteld. Later verzochten De
Blij c.s . het hek langs de straatgoot te mogen plaatsen; dit werd
echter geweigerd.
Het terrein was aangekocht voor f 3215,29½, het gebouw werd
aanbesteed voor f 7600, de stenen loods voor f 1650. Het werkloon
dat buiten de aanbesteding viel bedroeg f 465,70½. Er werden ook 2
houten loodsen gebouwd, samen met de kosten voor de machinekamer was men hiervoor f 2400 kwijt. De rosmolen, inclusief toebehoren en werkloon, kwam op f 1200. Het inmetselen van de stoommachine en ketels kostte f 500; het verf- en roerloon voor de beslagbakken, kuipen etc. en binnenmetsel- en smidswerk f 1500. Het door
Doublet geleverde hout kostte f 620,96.
Compagnieschap
Onder de naam van Firma De Blij, Siemons en Compagnie werd een
jeneverbranderij 5e klasse voor binnenlands gedistilleerd voor de
periode van 1 augustus 1835 tot 1 augustus 1840 opgericht. In deze
firma namen deel Cornelis de Blij (geboren te Gorinchem in 1807),
wijnkoper, Richard de Blij (geboren te Gorinchem in 1804), concessionaris van de Bank van Lening en procureur bij de Arrondissementsrechtbank te Gorinchem, beiden woonachtig te Gorinchem, Albertus
van den Ham (geboren te Arnhem in 1786), commies bij rijksbelastingen/particulier en zijn minderjarige zoon Hendrik Albertus van den
Ham (geboren te Beek bij Zutphen in 1818), zonder beroep, beiden
woonachtig te Doesburg en Willem Fooken Siemons, koperslager,
woonachtig te Amsterdam. Na het verstrijken van de datum van 1
augustus 1840 vond een stilzwijgende verlenging voor 5 jaar plaats.
Degenen die na 5 jaar uittraden, verbonden zich de eerstkomende 6
jaar geen dergelijke brandery van aardvruchten op te richten of er in
deel te nemen. Doorverkoop van aandelen mocht alleen met algemene
instemming.
Door zowel Cornelis als Richard de Blij werd f 4000 ingebracht, door
beide Van den Ham's gezamenlijk f 4000. De laatste twee waren dan
ook voor 1 /8 deelgenoten en hadden slechts één stem. Bovenop de
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Ingemetselde ruwnatketel gestookt met kolen in museum "De
gekroonde brandersketel" te Schiedam. Foto R.H.C. van Maanen.
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jaarlijkse winst kreeg elke aandeelhouder 5% over zijn aandeel uitgekeerd.
Siemons bracht geen geld in, maar stelde het benodigde koperwerk
bestaande uit 2 ketels, 2 helmen, een versnellingskuip, 2 rectificatoren of bekken op een stoomketel, een slang, pompen etc. beschikbaar. Voor zijn arbeid en materiaal werd hij gelijkgesteld als zijnde
voor een kwart aandeelhouder; de koperwerken en de ijzeren stoomketels werden getaxeerd als koper. Naast de jaarlijkse winst kreeg
ook hij 5% uitgekeerd over zijn aandeel.
Er was onderling ook een taakverdeling gemaakt. Cornelis de Blij was
verantwoordelijk voor de administratie bestaande uit verkoop en
aankoop, huren van lokalen, geldelijk beheer en de boekhouding. Hij
had als enige tekenbevoegdheid . Na zijn overlijden zou Richard de Blij
belast worden met de administratie. Deze had dermate veel werkzaamheden elders dat hij niet in staat was continu voor het bedrijf
werk te verrichten; hij kreeg dan ook 1 /4 deel minder winst uitgekeerd dan de overige aandeelhouders. Hij zou zoveel mogelijk assisteren in de administratie.
Siemons was verantwoordelijk voor de feitelijke branderij en belast
met de directie hierover. Bij zijn overlijden zou een Van den Ham zijn
positie overnemen. Tezijnertijd werd bepaald wie hiervoor in aanmerking kwam . Beide Van den Ham's waren dan ook werkzaam in de
branderij.

tocicbtina bedriifsaebouwen
De branderij stond dichtbij de haven. Het gebouw bestond uit drie
verdiepingen . Op de begane grond waren het kantoor en het lager of
bergplaats voor het gedistilleerd gesitueerd. In het lager bevonden
zich 4 grondbakken met een totale inhoud van circa 500 vaten en 5
grondbakken met een totale inhoud van circa 170 vaten . Verder was
hier een afgeschoten vertrekje waarin een langwerpige vierkante
houten bak stond met daarop een ijzeren wals of twee cilinders die
door elkaar in beweging werden gebracht en die het al aangemaakte
beslag verdunden.
Op de eerste en tweede verdieping waren twee stoomketels, 48
beslagbakken, elk met een inhoud van circa 30 vaten, een waterkuip
van circa 70 vaten inhoud en een grond- en bovenbak tot opvang en
oppomping van het beslag met een koperen pomp; voorts waren er
een dubbele waterpomp, koperen water- en stoomleidingen en houten
goten geplaatst en aangebracht. Op de derde verdieping tenslotté
bevond zich een koelkuip.
Aan de noordzijde van het hoofdgebouw was de machinekamer
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gevestigd, voorzien van twee koperen distilleertoestellen met helmen
en koelbakken, alsmede afkoelingsvaten, lange en slangvaten.
Elk distilleertoestel bestond uit 2 ruwketels en een dubbele ketel,
genaamd voorwarmer of versnellingskuip. Het eerste toestel was ruim
1 5 vaten en het tweede ruim 22 vaten groot. Direct naast de machinekamer bevond zich een derde stoomketel. Verder waren aan de
noordzijde onder een afdak 2 stoomvaten geplaatst - groot circa 38
mudden - waaronder een ijzeren wals of twee cilinders die elkaar in
beweging brachten en waarmee de gestoomde aardappelen tot meel
werden gemalen, een prepareerkuip voor het maken van het beslag,
een perspomp voor het pompen van het beslag naar de koelkuip, een
rosmolen voor aandrijving van de aardappelpers en de pers- en
waterpompen, een spoelingbak voor de opvang van de spoeling en
een koelkuip voorzien van een koperen pomp tot afkoeling van de
spoeling.
Op de binnenplaats waren twee houten loodsen geplaatst tot berging
van circa 12000 mudden aardappels en stalling van 25 stuks vee en
5 paarden . Bij de branderij behoorden circa 700 fusten.
Ten westen van de branderij bevond zich een kleine smederij mogelijk
de eerdergenoemde koperslagerij.
In november 1 835 werd een provisionele verordening speciaal met
betrekking tot de branderij van kracht. Men beschouwde deze branderij en eventuele toekomstige bedrijven als liggende buiten de stad en
haar banne. Dit betekende dat ... alle uitslag van gedistilleerd hetzij uit
koren, aardappelen of andere meelachtige zelfstandigheden gerekend
werden als te zijn ingevoerd binnen de stad en dat de vervoerders een
betalingsbewijs van de stedelijke accijnzen moesten overleggen op
straffe van een geldboete en verbeurdverklaring van de vracht. Indien
de produkten voor elders bestemd waren, moest een consentbewijs
worden overgelegd. In juni 1836 verzocht de firma om teruggave van
f 527, 1 5 van de accijns van ondermaat over de maanden januari en
februari. De branderij was met haar activiteiten in januari · 1836
gestart. In november 1837 verzocht men om vrijstelling van de
stedelijke accijns voor ondermaat, de verplichting plaatselijke ambtenaren (wijnwerkers en turfdragers) in te zetten voor vervoer en
verwerking van het gedistilleerde, de turf en de steenkolen en bijdragen in de kosten van het in dienst houden van deze ambtenaren . Door
de raad werd negatief op deze verzoeken beslist.
In 184 1 werden twee verzoeken van de firma om restitutie van de
stedelijke accijns ingewilligd, nu voor f 81,43 over 580 vermiste
kannen moutwijn verzonden naar Amsterdam en f 113,40 over 972
kannen moutwijn verzonden naar Dordrecht. Op 28 maart 1840
waren 26 fusten verzonden naar P. Hoppe te Amsterdam, per adres

214

het Rijks Entrepot om hier te worden opgeslagen. Bij verzending
waren alle fusten in goede staat, bevestigd door de roeier Werlie. Bij
aankomst te Amsterdam bleek echter een fust groot 680 kannen, 580
kannen minder te bevatten dan volgens het vervoersbiljet zou moeten. De oorzaak hiervan werd gezocht in de minder zorgvuldige
behandeling van de vracht door de schipper en zijn knechts. Naar
Dordrecht waren in augustus 972 kannen (9 vaten, 72 kannen)
verzonden aan de azijnmaker Van Someren Brandt en in die stad was
ook stedelijke accijns betaald. De raad machtigde het college van
burgemeester en wethouders de teruggave in de vorm van een gratificatie uit te keren.

Bedriitsioventar;s ia J837
Op 25 december 1837 werd een bedrijfsinventaris opgesteld. Aan de
hand hiervan krijgen we een beeld welke apparatuur in de branderij
stond:
koperwerk van H. de Heus en zoon voor de machines, ijzer, lood etc.
stoomketel van lsselburg
stoomketel van Utrecht
waterpomp met toestel
fusten
4 paarden met tuig
gereedschapen en voorraad smederij
grondkuipen met toebehoren
koelkuipen, waterkuipen, spoelingbakken en benodigde toestellen
goten voor de afvoer van het beslag, water en spoeling met bewerking
houten stelling voor beslagbakken
houten onderschraging of binnenwerk
voorraad steenkool
voorraad turf
voorraad mout
voorraad moutwijn

Werkwijze van een moutwiiobranderiH41
Moutwijn wordt gemaakt van gerst, rogge of mais. Bij "Het Lam" is
de rogge vervangen door aardappelen, vermoedelijk is wel mout
(gemaakt van gerst) gebruikt.
Mout verkreeg men door gerst drie dagen in water te laten weken
waardoor deze ontkiemde. Na het kiemen werd ze op de eest gedroogd met als eindprodukt mout. De aardappelen werden na te zijn
gestoomd tot meel gemalen. Aardappelmeel en mout werden samen-
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Bovenzijde dist "leerketel met duidelijk zichtbaar de koperen helm " n verbinding
Museum "De gekroonde brandersketel" te Schiedam. Eoto H.C.R. v an Maanen.

gevoegd en in beslagketels werd hiervan het beslag gemaakt. Na een
gistingsproces kon het distillatieproces beginnen. De eerste distillatie
vond plaats in de ruwketel, de tweede in de enkelketel en de laatste
in de bestketel, met als eindprodukt moutwijn en als nevenprodukten
gist en spoeling; overigens kon het distillatieproces ook in een ketel
· plaatsvinden. Tijdens elke fase nam het alcoholpercentage toe tot
uiteindelijk circa 46%.

faimssement
In het jaarverslag over 1840 werd geschreven dat de branderij sinds
de zomer niet meer in bedrijf was en de vrees werd uitgesproken dat
dit definitief zou zijn; deze vrees werd bewaarheid. Overigens blijft de
vraag open of de branderij wanneer ze niet gesloten zou zijn in de
daaropvolgende jaren wel in bedrijf zou zijn geweest. De Culemborgse
moutwijnbranderij "De Hoop" stond vanaf het jaar 1844-1845 tot aan
1849 door het mislukken van de aardappeloogst stil; in najaar 1842
was zij door de duurte van de aardappelen tijdelijk stilgelegd.
In 1840-1841 werd "Het Lam" failliet verklaard. Op dat moment
kampte men met een torenhoge schuld ter grootte van f 78.620; B.
van Eeten met f 15.100 en de Amsterdamse kassiers Pieter van
Cranenburgh c.s. met f 28.000 waren de grootste schuldeisers. Met
de schuldeisers werd getracht een regeling te treffen waarbij deze
25% van het openstaande bedrag uitgekeerd zouden krijgen. In
hoeverre dit inderdaad is gebeurd, is niet bekend. De branderij werd
in 1843 voor de verzekering geschat op f 7000; het gebouw was
van steen met pannen gedekt. De 2 koperen distilleertoestellen, 3
ijzeren stoomketels, een paardenmolen, 7 grondbakken en 50 beslagkuipen staande in de branderij en verder nog enkele fusten, gereedschappen etc. werden verzekerd voor f 8000. De fabriek was niet
meer in bedrijf.
Enkele schuldeisers verkochten in juni 1859 de gewezen branderij,
met de nog aanwezige ketels etc., alles op naam van de erfgenamen
van de gebroeders De Blij, voor f 2600 aan de bleker Herbert Krijns
Meulewerf, die er weer zeven huisjes onder één dak voor in de plaats
zette.
Noten:
De termen moutwijnbranderij en jeneverstokerij zijn in de
1.
correspondentie door elkaar gebruikt. De brander leverde de
alcoholhoudende grondstof oftewel de moutwijn, de jeneverfabrikant of distillateur maakte de jenever.
2.
Na drievoudige distillatie (ruwnat, enkelnat en moutwijn/bestnat) van de grondstoffen resteerden nevenprodukten
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Het koelvat met pomp. Museum "De gekroonde brandersketel"
te Schiedam. Foto H.C.R. van Maa nen .
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3.

4.

als spoeling en gist. Het gist werd verkocht aan bakkers. De
spoeling werd als veevoer verkocht aan boeren in de omgeving; branderijen hielden zelf ook varkens. In de Gorinchemse
branderij was sprake van 25 stuks vee, vermoedelijk waren
dit varkens.
Verhoeff, J.M . De oude Nederlandse maten en gewichten.
P.J. Meertensinstituut, Amsterdam, 1983. Een hoed was
circa 1003 liter groot, een mud 100 liter en een kan 1 liter.
"Het Lam" was een moutwijnbranderij; vermoedelijk is de
moutwijn elders verstookt tot jenever, in ieder geval werd er
verkocht aan afnemers in Dordrecht en Amsterdam . De meest
gebruikte grondstoffen waren rogge en mout (gemaakt van
gerst), daarnaast werden gedurende een periode ook aardappelen gebruikt zoals in "Het Lam" en vanaf eind 19e eeuw
wordt ook mais als grondstof gebruikt. Overigens maakte in
1837 ook mout deel uit van de bedrijfsinventaris. Niet gespecificeerd is of deze gemaakt was van gerst; ook gist zal
gebruikt zijn. In het geval van de tweede branderij binnen
Doesburg werd vermeld dat het beslag geheel vervaardigd
werd van aardappelen vermengd met 4 ponden moutmeel op
elke 100 pond aardappelen .

Bronnen:
Archief van het stadsbestuur van Gorinchem, met dank aan
collega-archivaris R. F. van Dijk
Archief van het stadsbestuur van Culemborg
Archief van het stadsbestuur van Leerdam
Archief van de gemeente Doesburg, met dank aan collegaarchivaris J. W. van Petersen
Archief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Archief van de jeneverstokerij "Het Lam", deel van het huisarchief Jaarsveld (inv.nr. 291) op het Rijksarchief te Utrecht; in
bezit gekomen van Van Eeten als schuldeiser in het faillissement.
Lesbrief Stichting School en Bedrijf, serie Op Verkenning
'Wegwijs in 'n oud vaderlands bedrijf de Distilleerderij.
Busch, A.J. Gorinchem in bedrijf. Repro-Holland BV, Alphen
aan den Rijn, 1992.
Kramers Thz, C. De moutwijnindustrie te Schiedam. Lieverlee,
Amsterdam, 1945-1946.
Petersen, J .W. van en W. Zondervan . Oude ambachten en
bedrijven achter Rijn en IJssel. De Walburg Pers, Zutphen,
1972.
Verstraeten, W. Het groot jeneverboek. In den Toren, Baarn,
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1984.
Dobbelaar, P.J. De branderijen in Holland tot het begin der
negentiende eeuw. N.V. Nijgh&Van Ditmar's Uitgevers-Mij,
Rotterdam, 1930.
-o-o-0-0-0-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

220

NOG IETS OVER PAULUS VINK (1624-1686)

Bert Stamkot
In Oud-Gorcum Varia nr. 31 had ik hem reeds aan U .voorgesteld, de
boekhandelaar en uitgever Paulus Vink. 1 Het onderzoek naar de
Gorcumse boekgeschiedenis in het algemeen en het leven en werk van
Paulus Vink in het bijzonder heeft sinds die tijd Aiet stilgestaan. Nieuwe
gegevens dienden zich aan, mede dank zij de vriendelijke medewerking
van de heren R.F. van Dijk van het Gorcumse Stadsarchief en J. Alleblas
van het Gemeentearchief Dordrecht, en mijn onderzoek in de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag. Het beeld kan daardoor weer wat scherper worden bijgesteld!
Jonge jaren
Paulus Vink werd op 27 mei 1624 gedoopt als zoon van Sander Vink en
Janneken Dirks.2 Sedert 1611 bezat vader Vink al het pand aan de
oostzijde van de Grote Markt op de plaats van het huidige nummer 10.3
De vraag blijft of de jonge Vink reeds in 1644 een eerste publikatie het licht
heeft doen zien ;4 wel dient het jaar 1656 als startpunt voor zijn
boekactiviteiten te worden gecorrigeerd. Er blijkt namelijk een nog oudere
publikatie te bestaan, het in 1653 uitgegeven "Octroy, Vande Nieuwe
Keuren, raeckende de Electie der Magistraten, binnen de Stadt
Gorinchem· , waarin Paulus Vink zich als Boeck-verkooper wonende op de
Marct afficheert. 5 Het is dan ook onjuist om aan het jaartal 1656, dat het
fraaie vignet van een drukkerswerkplaats siert op de titelpagina van
Abraham Kemp's "Blij-Eind-Spel" (Catalogus nr. 39) , veel (Gorcumse)
waarde te hechten. Ik kom daar straks op terug.
In 1656 en 1657 volgden wel de eerste echte boekuitgaven van Vink,
waaronder het bekende geschiedwerk van Kemp over het "Leven der
Doorluchtige Heeren van Arkel, Ende Jaar-Beschrijving der Stad
Gorinchem" (nr. 1) en het tweedelige "Gorinchems Yslijke Water-Nood" van
dominee Alutarius (nr. 3). Opvallend is, dat juist in deze tijd (1657) ook
vader Sander Vink één maal als uitgever heeft gefungeerd, namelijk van de
eerste (gedrukte) pennevrucht van Johan van Paffenrode, het blijspel "OudMal ofte Boertige comoedie van Sr. Filibert", 6 dat in 1663 door zoon
Paulus werd herdrukt (nr. 10). Het lijkt er dus op, dat Sander Vink de later
zo succesvol gebleken auteur Van Paffenrode bij zijn zoon heeft
geïntroducl!::rd.
Boekhandelaar/uitgever
Het artikel in Oud-Gorcum Varia nr. 31 was ik begonnen ·met erop te
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Titelpagina va n een brochure van ds . De Pape uit Dalem , blijkens
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wijzen, dat er diverse "boekvakken" als drukken, binden, uitgeven en
boekhandel zijn te onderscheiden. Vaak werden (en worden) deze vakken
gecombineerd uitgeoefend. Ondanks dit besef ben ik nog niet voorzichtig
genoeg geweest. In zijn catalogi deed Paulus Vink het voorkomen dat hij
alle de Boecken zelf heeft gedruckt. En hoewel ik toen al nuanceerde door
erop te wijzen, dat van een aantal boeken vaststaat, "dat ze in Dordrecht
zijn gedrukt",7 ben ik inmiddels steeds meer geneigd in Vink louter een
boekhandelaar en uitgever te zien; een man die niet eens in het bezit zal
zijn geweest van een drukpers!
Er is nog een tweede reden, waarom Vink niet als drukker zal zijn aan te
merken. Gewezen moet dan worden op het volgende ten aan-zien van de
identificatie van de herkomst van boeken. Sinds de 19de eeuw kan dat aan
de hand van het uitgeverslogo, maar in vroeger eeuwen was het logo of
vignet vooral gekoppeld aan de drukker; 6 het zogeheten drukkersmerk.
Dat bekende drukkers als Plantijn (met de gulden passer als merk) of
Elsevier (de boom) tevens uitgever waren, verklaart de verwarring . Het
gebruik van de term uitgeversmerken op pagina 148 van mijn artikel was
dus ongepast. Er valt inmiddels wèl iets meer over deze afbeeldingen te
zeggen.
Drukkersmerken
De drukkerswerkplaats met het jaartal 1656 vormde een onderdeel van een
gravure, die de titelpagina van - zoals gezegd - Kemp's "Bly-Eind-Spel"
siert. Wie de afbeelding nader bestudeert, ontwaart een (rivier}stadsgezicht,
waarin eerder Dordrecht dan Gorinchem valt te herkennen. Dáár moeten
we dan ook de herkomst van deze gravure zoeken. Het fungeerde namelijk
als drukkersvignet van Nicolaes de Vries (ca. 1625-1713). Alleblas vindt het
een van Dordrechts mooiste drukkersmerken. Volgens hem slaat het jaartal
1656 waarschijnlijk op de ingebruikname van een nieuwe pers . De
vrouwenfiguur links stelt de Dordtse maagd voor, bij wie de boeken uit de
voorschoot rollen . In een koord aan haar rechterhand: het wapen van Dordrecht. Rechts staat een gehelmde Pallas Athene of Minerva met paardebit
in de hand en steunend op een antiek schild waarop een Medusakop.
Onder de spreuk Premitur non opprimitur, oftewel: gedrukt maar niet verdrukt!9 Er is nog een Gorcumse uitgave bekend, waarop dit drukkersmerk
valt te bewonderen , namelijk in Nathanaël de Pape'sKorte verantwoordinge
Voor Godt ende alle de Werelt, Tegen De Lastertongen sommig er menschen die 't minst betaemt. 10 Het werd Gedruckt voor den Autheur, Anno
1660. Hoewel Gorinchem als plaats van uitgave wordt genoemd, werd het
dus te Dordrecht gedrukt. Mogelijk verwijst "Gorinchem" naar de bemiddelende rol van - waarschijnlijk - Paulus Vink tussen de Dalemse predikant
als auteur en Nicolaes de Vries als drukker. Er moet dan wel een reden
zijn geweest waarom Vink dit keer niet als uitgever genoemd wenste te
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worden. Zou De Pape en/of zijn geschrift onderwerp van discussie zijn
gaan vormen? Feit is, dat De Pape snel daarna (1662) naar Oost-Indië is
vertrokken," Paulus Vink met enige financiële brokken achterlatend, want
de van april 1659 daterende rentebrief, voor/ 150 ten laste van De Pape's
huis en erf, bleek na overlijden van Vink in 1686 zonder waarde, daar d.
voorn. huijsinge niet meer in wesen, en den boedel insolvent was. 12
Andere merken
Vink's oudste uitgave, het •octroy, Vande Nieuwe Keuren ..." uit 1653, is
getooid met een vignet van een spittende man, symbool voor de ''werkende hoop" (fac et spera), oftewel de naam van het woonhuis van de
Dordtse drukker Jacob Braet. 13
De "Zuydt-Hollandtsche Thessalia" (nr. 8) , geschreven door Lambert van
den Bos, werd in 1663 gedrukt bij Gillis Neering (ca. 1630-1664) te
Dordrecht. Uit de bazuin van de boven de rivier voor Dordrecht zwevende
engel komt bij gebruik in andere publikaties vaak de spreuk Altijt Neering
(= altijd wer-k) geblazen .14 Het vignet komt ook voor op de drie literaire
werkjes die de aan de Peterbrug te Gorinchem gevestigde David van
Wesel in 1662-1663 het licht deed zien .15
Het werk van vader en zoon Voetius uit respectievelijk 1664 en 1668 (nrs.
27 en 31) wordt opgesierd met onder andere het drukkersmerk van Willem
Clerk uit Utrecht: een lezende man onder een boom met de teksten Pallas
Tralectina Semper Augusta en Honos Afit Artes.
Tenslotte zijn er drukkersmerken die ik (nog) niet heb kunnen thuisbrengen, zoals de twee handen onder een vlammend hart binnen een
cartouche met het randschrift Ghetrov In Alles. Mogelijk is het een
acrostichon voor een - in ieder geval - niet-Dordtse drukker. Het staat
afgebeeld op het titelblad van Paffenrode's "Heil en Zege-wens" uit
1668. u,
De bij het eerste artikel 17 opgenomen "uitgeversmerken": "vos in de letter
V" en "juk met ooft'' zijn versieringsornamenten . Zij komen veelvuldig voor,
zowel op titelpagina's als in het binnenwerk, zowel bij boeken van Vink als
bij boeken van andere uitgevers te Gorinchem en elders, vóór en na de
periode waarin Vink actief was. Kortom het zal nog wel even plussen en
minnen worden voordat aan de hand van deze versierselen (maar bijvoorbeeld ook aan de hand van gebruikte letters en of papier) de
drukkersherkomst van een boek definitief kan worden vastgesteld.
Stadswapen
Het Gorcumse stadswapen is in veel uitgaven van Vink prominent
aanwezig. De gedachte ligt dan voor de hand om al dat werk toe te
schrijven aan de stadsdrukker. Vanaf zeker 1662 trad Jan Willemsz van
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Sticht als boekverkoper en "Ordinaris Stadts-Drucker" op.16 Slechts
eenmaal 19 leek hij het pad van Vink aantoonbaar te hebben gekruist,
namelijk bij de uitgave van de "Koddige bruylofs-wensch" van Johan van
Paffenrode. Van Sticht verzorgde de vijfde druk,20 terwijl nog in hetzelfde
jaar (1668) de uitgave van de zevende druk in handen van Paulus Vink lag,
onder de zojuist genoemde titel van "Heil en Zege-wens". Van Sticht voerde
hier noch het acrostichon G.A.L, noch het stadswapen, maar zijn eigen
drukkersmerk "de vergulde boom".
Het gebruik van het wapen van Gorinchem mogen We ook niet met de
stadsdrukker associëren, omdat het stadswapen ook voorkomt bij boeken
die blijkens het colofon of mede afgedrukte merken elders zijn gedrukt
(bijvoorbeeld nrs. 31 en 37) . Tenslotte bleef het wapen voorkomen op die
edities van Van Paffenrode's "Gedichten" die te Amsterdam werden
uitgegeven. 2 1
In een aantal gevallen lijkt het stadswapen als een soort etiket op de
titelpagina's te zijn geplakt. Dit gebruik van het wapen moet nog verder
bestudeerd, worden . Uiteraard waren de officiële stadsstukken wel met het
stadswapen getooid. 22
Ruilhandel
De diversiteit in uitvoering van de Vink-boeken en het relatief grote aantal
drukkersmerken wijst op de manier waarop het boekwinkelbedrijf in de
17de en 18de eeuw was georganiseerd. Door zelf als uitgever op te treden,
konden er boeken worden geruild met andere boekhandelaren/uitgevers
hier en vooral elders, waardoor een boekwinkel over een behoorlijk
aanbod aan verschillende titels kon beschikken. Zo kon aan de vraag van
de consument beter worden voldaan 23 en is het ook te verklaren, dat een
titel van Vink (nr. 22) in het fonds van stadgenoot Cornelis Lever was
opgenomen .
Het fonds
Hieronder volgt een zo compleet mogelijk overzicht van de (minstens 56)
uitgaven van Paulus Vink. Het eerste nummer correspondeert met de
Catalogusnummers, zoals gebruikt in het eerste artikel over Vink. Auteursnaam, titel en de namen van (bekende) drukkers zijn verkort weergegeven .
Een asterisk geeft de opname van het Gorcumse stadswapen aan.
nr.
38

1

jaar
auteur
1644? Muyr, H.v.

verkorte titel
form .Laant.l2l2Ldrukker
Klucht Frans Joppen

1653
1656

Octroy Nieuwe Keuren
Leven Heeren Arkel

Kemp, A.
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de Gedichten van Johan van Paffenrode.
Herkomst: Stadsarchief Gorinchem.
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2
3a
3b

1656? Spiljardus
1656 Alutarius
1657 Alutarius
Pape, N.d.

8/-1-

Wegh na den Hemel
G's Yslijke w'nood 1
G's Heuglijke Verl.11

12/412/NdVries
12/477/NdVries

Afscheydpredicatie
4/35/Hist. Concilii Tridentini
4/794/NdVries
Lijckpredikatie Spiljardus
12/-/Davids Harpe+Smnspr. 12/265/NdVries
Bly-Eind-Spel (2e dr)
4/14/NdVries

12
23
11
4
39

1657

1659
1660

Etten , A.
Kemp, A.

41

1660
1660
1660?
1661
1661

Spex, Jac.
Ulft, J .v.d.
Brune, J.
Paffenrode

Copye van de Attestatie
Rymverhael over geboorte
Blauwe Toren (gravure)
De Grondsteenen (2e dr)
Bedrage Girigheyd (1 e dr)

Paffenrode
Visscherus
Mornay,Ph.
Bos, L. v.
Junius, J .

Ondergang W .v .Arkel
Het Kers-Feest
Misterium lniquitatis
Zuydth. Thessalia
Zin en spreukrijke pred.

Paffenrode
Baker, R.
Voetius,G.
Ovidius
Voetius,G.

Oud-mal/Filibert (2e dr)
4/-/Bedenkingen en onderzoek.
12/184/Ta asketika
8/924/W.Clerk
Wapentwist Ajax-Ulysses
4/16/De Coelo beatorum
8/-/-

Ferus, J .
Paffenrode

42
40
13
Sa

6
7
24
8
9
10
14
27
15

28
29
18a

16
30
17a

19
31
21
33a
33b

22
5b

35

1658 Polanus
1658? --

1662

1662
1662
1663
1663
1663

1664
1664
1664
1665

--

fol/1/4/-/-/1/12/272/-

-/-/4/21/-

8/287/4/639/12/602/Neering
12/176/-

8/552/-

1665
1665
1665
1666
1666

.,.

Felicius
Focanus,J.

Sacro-Sancta Passionis
Gedichten (2e dr)
Reglement van Althena
De communione et societate
Fuga e Babylone (2e dr)

1667
1668
1668
1668
1669

Sejanus,A.
Paffenrode
Voet, P.
Diepenbeek
Naminck,J.

4/42/*
Treur-Spel
Heil en zegewens (7e dr)
4/12/G.I.A?
lnst. imp. comm. (2dl)
4/1481/WClerk*
Tegengif tegen de pest
12/213/Opera practica
4/512/-

1669
1669
1669
1670

Dod, J.
Frontinus
Paffen rode
Neostadius

Een klare uitlegging
Listige krijghshandelingen
Bedroge Girigheyd (3e dr)
De feudi juris scripti
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8/-14/-14/594/*
8/447/-

4/99/12/222/4/-/-

12/-/-

18b

1670

Paffenrode

Gedichten (3e dr)

34
45
32

1672
1673
1675
1675
1676

Molinaeus

Seu de Praecognitione
Lijk- en eerdichten
Der Grieken en Rom.
Bedroge Girigheyd
Gedichten (7e dr)

Se
18c
36
17b
46
25
37
47
18d
20

26

Paffen rode
Paffenrode
Paffenrode

8/216/*
8/344/N.N.*
4/8/fol/422/NdVries

4/-18/279/*

1677 Vossius,M.
1679 . Focanus,J.
1679
Voetius,G.
1680 Episcopius
1680 Ryssen, L.

Historische jaarboeken
Fuga e Babylone (3e dr)
Tractatus Duo
Doolhof der pausgezinden
De praedestinatione

1681
1683
1683
?
?

Van de spooken
12/-/NdVries*
De spectris Lemuribus
12/313/*
Gedichten (Be dr)
-/-/*
Over Psalm 106 vers 43
12/-/Meretrix Babylonica & Sp.
8/-/-

Lavaterus
Lavaterus
Paffenrode
Scherphof
Hamerstede

4/818/8/519/*
-/-/*

-/-/8/338/*

Niet meer terug te vinden op deze lijst is nr. 43, 24 de uit 1663 daterende
"Propositie By den Heer Gambrotius Afgesanter Vande Croon Sweden,
Gedaen aen Sijne Majesteyt Van Vranckryck". Dit pamflet wer~ door Knuttel
toegeschreven aan P. Vinck te Dordrecht. 25 Niet de plaatsnaam is foutief,
maar de interpretatie dat achter deze naam Paulus Vink uit Gorinchem zou
schuilgaan. Het betreft namelijk - een verder onbekende2e - Pieter Vinck,
wonende achter de Vischmarkt, "In den Getrouwen Harder" te Dordrecht.
Conclusie
Mede vanwege enkele nieuwe gegevens kan het van Paulus Vink
ontwikkelde beeld In zoverre worden bijgesteld, dat hij zeer waarschijnlijk
niet als drukker, maar alleen als boekhandelaar en uitgever actief was. Zijn
drukwerk liet hij elders (meestal te Dordrecht) produceren. Voor een deel
is dat aan de hand van drukkersmerken te traceren, voor het resterende
deel zal alsnog aan de hand van andere kenmerken moeten worden
nagegaan wie als drukker optraden. Het stadswapen vormt daarbij
waarschijnlijk geen (of onvoldoende) indicatie.
Vink's fondslijst mag voor een kleine stad als Gorinchem indruk-wekkend
worden genoemd. Een argumentje om Gorcum als cu lturele "hoofdstad"
van Zuid-Holland te boeken?!

2 30

1.

Paulus Vink/ Bert stamkot. - In: oud-Gorcum Varia (OGV), nr.
31 (1994-3), p. 146-178

2.

DTB 1, p. 92

3.

GAG, RA 430, p. 19-20. Het huis werd later verkocht door
Alexander Vink, die n iet, zoals gemeld op p. 151 van OGV 31,
een zoon, maar een neef van de ongehuwde Paulus was.

4.

Stamkot, p. 149 en 165 en noot 95

s.

Koninklijke Bibliotheek (KB) Den Haag, Verz. Plakkaten nr. Q
121(38). over betekenis en inhoud: Van Arkel's oude veste/
H.A. van Goch. - Gorinchem, 1898. - p. 222

6.

Figuren uit de vaderlandse letterkunde (II), Jonker Jan van
Paffenrode 1618-1673 / H. Hardenberg. - In : Spiegel der
historie, jrg .2, nr.1 (jan. 1967) , p. 241-246. M.n. p. 241242.

7.

Stamkot, p. 149

8.

Een eenvoudige i nle iding op het onderwerp van drukkers-merk
tot uitgeverslogo (en motto) vormt: Meestal Uitzonderlijk/
Huib van Krimpen. - Utrecht, 1991

9.

16e- en 17e-eeuwse Dordtse drukkers (kalender 1983, uitgegeven
door het Gemeentearchief Dordrecht)

10 .

KB, Knuttel nr. 8444

11.

A. Bijl, brief 14 mei 1993

12.

GAG, Not. arch ., inv.nr. 4029, f. 193

13,

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek
der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 : Een bijdrag e
tot de kennis van de geschiedenis van het boek/ J.G.C.A.
Briels. - Nieuwkoop, 1974. - (Bibliotheca Bibliographica
Neerlandica ; Vol. VI). - p. 185

14.

16e- en l7e-eeuwse Dordtse drukkers, Gill is Neering .

15.

I<B 841025(1,2,3)

16.

KB 2201B5(6)

17.

Stamkot, p. 148

18 .

GAG, AS 3726, Ordonnantie van 9 nov. 1662

19 .

Wij gaan dan voorbij aan de mogelijkheid dat de op 1644
gedateerde uitgave van Vink (nr. 38 ) in relatie met Van Sticht
kan staan. Stamkot (1994), p. 177, noot 95

20,

KB 2201B5(5)

231

21.

Zoals de uitgave van Jan ten Hoorn, Amsterdam, 1705 (GAG
339D69) en die van Jan Graal en Jan Roman te Amsterdam, 1711
(Moison & Scholts, Catalogus, Bergen op Zoom (1995-2), p. 21,
nr. 276)

22.

Hierover: De zegels en het wapen van Gorinchem/ A. Telders. In: Zegels en wapens van steden in zuid-Holland / C . M.
Leemans-Prins. - 's-Gravenhage, 1966 - (Zuid-Hollandse studiën
XII), p. 91-104

23.

Hierover:
Een menighte treffelijcke boeken: Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw/ B. van Selm . Utrecht, 1987
'Het kompt altemael aen op het distribuweeren' : De boekdistributie in de Republiek als object van onderzoek/ B. van
Selm.
In: Balans en perspectief van de Nederlandse
cultuurgeschiedenis/ J.J. Kloek en w.w. Mijnhardt (red.). Amsterdam, (1991), p. 89-99

24.

Stamkot, p. 167

25.

Idem, p. 177, noot 103 onder verwijzing naar Knuttel, nr. 8700

26.

Brief GA Dordrecht 14 nov. 1995

-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-0-0-0-o-o-o-

232

Johan Dalen en de watersnood van 1697/98
A.J. Busch, archivaris van Gorinchem

In 1929 viel een viertal foliovellen in de brievenbus van het
Stadhuis. De ambtenaren wisten er niet goed raad mee en
registreerden het geschrift niet. Voor de administratie bestaat het
dan niet, maar toch verdween het gelukkig niet in de prullenbak.
Het werd domweg gestopt bij de bescheiden gewijd aan "Archief en
oudheden", een rubriek van het toen in gebruik zijnde
ordeningssysteem. Door toeval kwamen de foliovellen aan het licht
in de gemeentelijke correspondentie van 1929.
Het betreft een doorslag van een met de schrijfmachine vervaardigd
afschrift van aantekeningen van een zekere Johan Dalen, die aan het
eind van de l 7de eeuw in Gorinchem woonde. Hij trouwde er, zijn
kinderen werden er geboren en hij overleed er in 1700. Hij werd
begraven op de laatste dag van juli 1700 in de Grote Kerk. 1l
Gedurende een jaar tot zijn dood was hij rentmeester van de
diaconie van de Hervormde gemeente, maar veel meer is er over
hem niet bekend.
Zijn weduwe, Cornelia van Sluijs, dreef een winkel in het huis "De
Ster" aan de zuidzijde van de Hoogstraat, ooit haar ouderlijk huis.2)
Wellicht had wijlen haar man zijn brood ook in die winkel verdiend .
Cornelia van Sluijs stapte op 7 juni 1719 naar notaris Martinus
Mekem om haar laatste wil te laten optekenen.3) Zij overleed in
november l 73 3: op 17 november werd Cornelia Dalen begraven in
de Grote Kerk.4)
Juist in die tijd presenteren de gebroeders Cornelis en Dirck Dalen
zich in een akte als "erfgenamen van wijlen juffrouw Cornelia van
Sluijs, in haer leven weduwe van zaliger Johan Dale, geweest
coopvrouw binnen dese stad .. .. ''S ) Er is echter een "maar" aan
verbonden: de akte dateert van 3 november 173 3 en de begrafenis
vond plaats op 17 november 1733 ! We kunnen toch moeilijk
aannemen dat het lijk twee weken boven aarde heeft gestaan. Bij
nadere bestudering blijkt de akte echter geantedateerd te zijn.
Oorspronkelijk stond er 3 december, waaroverheen met kloeke
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letters Nov. is gekalkt. Waarom dat gebeurde blijft vooralsnog een
raadsel. De notaris zat blijkbaar ook in het complot, want hij
beschouwde de akte als zijnde van 3 november 1733 .
Johan Dalen zou ongetwijfeld een totaal vergeten figuur zijn
geweest als hij niet de ganzeveer ter hand had genomen om wat
familiegegevens aan het papier toe te vertrouwen en een verslag van
de watersnood van 1697/98. Het originele geschrift was blijkens een
aantekening op de eerste bladzijde in 1929 in het bezit van de
Rotterdammer A.C. Mees. Wie de transcriptie (in 1929 ?)
verzorgde, is ook al niet bekend. Dat het in Rotterdam opdook is
niet io vreemd, omdat Johan Dalens zonen Cornelis en Dirck als
kooplieden aldaar te boek staan.5) We mogen aannemen dat ten
gemeentearchieve van Rotterdam het handschrift is getranscribeerd
en dat de archivaris zo attent was een doorslag naar Gorinchem te
sturen. In de handschriftenverzameling van het Rotterdamse archief
berust dezelfde tekst van Johan Dalen, vervaardigd met dezelfde
schrijfmachine.6 l
Jammer dat al in 1700 een einde kwam aan het leven van Johan
Dalen. Anders zou hij vast nog meer op schrift hebben gesteld. Nu
kennen we uitsluitend de navolgende tekst:
Memoriael

lek - Johan Dalen - ben getrout met 'mijne lieve huysvrouw
Camelia van Sluijs, binnen Gorcum in de Groote Kerk door Ds.
Ubelman 7) op den 23julydesjaers 1690. 8)
lek ben geboren binnen Zevenbergen 9) den 8 mey 1657 en mijne
voomoemde lieve huysvrouw binnen Gorc.:um den 12 mey 1660. 101
Den 8 juny 1691 is geboren mijnen eersten soon Cornelis des
naermiddaegs quartier over 3 uren, genaemt naer mijn vader. 11.J
Den 26 mey 1693 des naermiddaechs ontrent quartier over 5 uren
is geboren mijnen tweeden soon Theodoris, genaemt naer mijn
vrouwe vader.12!
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Den 3 july 1693 is overleden mijnen tweeden soon Iheodoris out 5
weeken en 3 dagen des morgens quartier voor 3 uren. 13J
Den 11 july 1695 is geboren mijnen 3den soon genaemt Dirck des
naermiddaeghs o,Urent quartier voor 3 uren, genaemt naer mijn
vrouwe vaderJ1J
Tusschen den J5den en 16e april 1697 is geboren mijnen ./den
soon genaemt Christoffel des nachts quartier voor 1 uur, is
genaemt naar mijn vrouwe broeder Christoffel en gedoopt den
19den15J door een Frans vluchtelingh, nu alhier predikant. 16!
De getuygen van mijn eerste soon sijn mijn vrouwe grootvader,
mijn oom den schouth Van Alphen en mijn broeder Jacobus Dalen
met mijne moeder Levina van Alphen.1 71
De getuygen van mijn 2den so0t1 genaempt Iheodoris s~jn mijn
vrouwe broeder en suster Christoffel en Maria van Sluijs. 181
De getuygen van mijn 3den soon genaemt Dirck sijn mijn vrouwe
broeder en suster Eewout en Maria van Sluijs. 191
De getuygen van mijnen -Ie soon sijn mijn swager Christoffel van
Sluijs en mijne suster Maria van Sluijs. 201 ·
Den 11 mey 1697 is overleden mijnen vierden soon genaemt
Christoffel des morgens de c/ocke quartier voor 7 ueren in een
stuypte, out sijnde 25 daghe. 21J
Mijn eerste dochter en Se kint in ordre is geboren den 8 november
1698 des avonts tusschen JO en 11 uren met name "'o me/ia na mijn
vrouwe moeder, getuygen sijn Christoffel van Sluijs en Maria van
Sluijs, mijne vrouwe broeder en suster. 221

Johan Dalen vertrouwde niet alleen zijn vreugdevolle en droeve
familiegegevens aan het papier toe, ook schreef hij een verslag van
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Op een prent van de watersnood van 1809 is een kistdam goed te zien. Een ophoging van de dijk tussen
de Korten- en de Langendijk, gemaakt van klei en mest tussen planken die zijn aangebracht tussen palen
die in putjes in he wegdek sta n, moe het water bij de Visbrug keren, maar de provisorische waterkering was niet bestand tegen de geweldige watermassa.
De gravure, gemaakt door R. Vinkeles naar
een tekening van C. van Hardenberg, is opgenomen in "Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland" (Amsterdam, 1809).

de watersnood van 1697/98. Dat relaas 1s eveneens m 1929 m
machineschrift overgezet.
1697

In december heeft het gevroren, weynich ijs, niet soo veel dat men
over de Merwe cost gaen, 'twelk ontrent de halve maent losginck en
sich stuytte een weynich boven Hardichsvelt in de 10 mergen,
alwaer het sich sette tot een dam, ja, soo hooge opcroy dat het op
sommige plaetsen wel twee manslenghten boven water was en door
het ajcomende ijs als een brogh wiert van den dam alf tot tegens
Woudrichem, soodat - schoon het doyde - veel menschen over het
onder en op den anderen geschoten ijs aen de Swaen23! overgingen.
Dese/ve dam, onbeweeghel~jck sittende, heeft alle het afcomende
water soodanich opgehouden, dat het sedert Sint 'Fhomasdach sijnde den 22 december - tot sondach den 29 dito daeraenvolgende
is opgegaen als een zee rontsom dese stadt Gorinchem, soodat op
Kersdach al inbrack en overliep de dijcken van Dalem en Spijck,
ja, quam op sommige plaetsen 2 voeten hooger als de cruyn
derselve, waerdoor alle het lant en dorpen van dese stadt
Gorinchem ajj tot 'Fhiel en boven Asperen onderliep; oock brack
door den Bommelerwaert. Item den Meerdijck en Hoile (Home ?)
boven Leerdam, waardoor het water stont in 't Kuylenburghse Vest
(Veld ?) en alsoo voor den Dieffdijck, wa,meer niet meer overich
was als den Dortsen Waert en 't Land van Woudrichem, dat beyde
seer groot gevaer bep, overmits in den beer tot Woudrichem 3
sware bersten quamen en aen dese seijde den Dortsendijck aen de
Groenendael begost eenichsints te sincken, dat noch weynich
ontroeringh maeckte, maer erger was 't, doen den dijck tusschen
den heer en Swaen op 2 plaetsen in 't midde op sijn lenghte berste
en de binneseij van 't eene, comende tegens het bolwerck241 van
dese stadt, wel 3 voeten neersonck, waerdoor (indien hadt
deurgebroken) dat holwerck niet alleen, maar oock de Nieuwstadt
had connen weghspoelen.
En noch droeviger stont h~t binnen in de stadt, want het water op
sondag den 29 dito was geklommen 2-1 duymen hooger als de cruyn
van den Langhendijck ae11 de Kraen is, dewelcken met kistdammen
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streckende deurgaens van de Waterpoort (daer het water oock door
in de stadt quam) tot aen de wal bij de korenmolen met gewelt van
menschen (doch bijsonder door de genade Godts is
tegengehouden), arbeydende nacht en dach soodat weynich
menschen in 4 nachten hare bedde dorsten genaken en dit was niet
sonder reden, want indien het Godt niet hadde voorsien en den
Langen- of Kortendijck (alwaer veel kelders sijn) hadt
deurgevallen, soude, indien de Kantsepoort en Melckheu/2 6)
gesloten en toegedamt waer, veel menschen beneden in de stadt
hebben moeten verdrincken en soo die poort en heul waer open,
soude" seeckerlijck de stadt merendeel tot een grondeloose wae/2 7)
sijn geworden.
Op de Haven stonden alle de huysen in 't water, sommige meer als
-1 voeten diep, soodat niet anders als een droevich gesicht en
gekerm wiert gehoort en gesien, totdat denselven sondachnacht
(door Godts goetheyt) ontrent 12 uren een expres quam rijden van
Hardinghsvelt met die aengename tijdinge, dat den ijsdam was
deurgebroken, gevende met losgaen een seer harde slagh,
waerdoor het water subiet begost te vallen en van uer tot uer
afftrock soodanich, dat men vrijdach den 3 januari 1698 de stadt
aen de oversijde van de Haven weer meest cost begaen, als
wanneer op ordre van de heeren borgermeesters een
danckpredicatie wiert gedaen door Ds. Van Wijngaerde 28J Jona 1
veers 9. De menschen waren in dese droejhyt meest alle seer
hulpsaem, maer Godt si) alleen de eere voor onse behoudenis, want
indien de ijsdam nog 2./ uren hadt tegengestaen, soude het
(doordien 't water sterck van boven quam) seeckerlijck ergens sich
hebben moeten begeven, want was reede al 14 duymen hooger als 't
was over 35 jaren doen den Dortsenwaert inbrack, maer is
remarcabel dat het in alle dese droeffheyt soo stil was dat men
nauwlijcx wint gevoelde en lichte maen.
De Heere sij gedanckt voor de genade aen ons bewesen en wil ons
en onse zade bewaren voor dergelijcke en andere oordeelen tot
onse zalichhyt amen.
Na de voorschreven watenwod heeft het Godt Almachtich belieft
weder het ijs in de Merwe te doen comen dat men onbekommert
daerover cost gaen, 'twelck weder doyende sette sich maendach den
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10 febn1ary 1698 nochmael vast, bijna op d'eygen plaats als de
voorgaende, dat het ijs soo opkroppte, dat van een weynich op dese
seij Hardinchsvelt tot tegens Woudrichem door het op en onder
kruyen desselfs niet anders als duynen geleeck, schietende echter
het water aen 't eynde een weynich onderdeur, doch soo niet off
liep weder soo op, dat het donderdach den 1-1, naerdat de voor
dese ingebroke polders weder waren vervult, nochmael quam ../
duymen hooger als de kn1yn van den Langendijck bij de Kraen,
soodat de stadt over de Haven weder meest onderginck. Oock
schuerde door het sware ijs in Spijck en op Leuven eenige huysen
voor een gedeelte, met twee watermeu/ens omver; in 't kort daer
was noch grooter droefjheyt geschapen, want het deurbreken van 't
voorschreven ijs scheen den mensch (als mij oock selfs)
onmogelijck in 't cort te sullen geschieden, maer Godt heeft sich
nochmae/ over ons ontfarmt en 'tselve donderdach voorschreven
ontrent den middach laten deurbarsten, waermede voor de tweede
mael sijn gezet, doch trock van wegen 't groote opperwater en dat
in de polders was langsaem afj. soodat over de Haven
voorschreven vele dagen daema noch in 't water stonden. Godt wil
ons verder behoeden tot zalichyt.
Tot zover het verslag van de watersnood van 1697/98 via de pen
van Johan Dalen, dat wat betreft het gebruik van hoofdletters, de
interpunctie en de letters y en ij is genormaliseerd. Het is een
verslag van een God vrezend burger die de elJende van de
watersnood aan den lijve heeft ondervonden.
Van die watersnood is. nog een verslag29 > bewaard g~bleven,
opgemaakt door iemand die uit hoofde van zijn functie of beroep
nauw bij waterstaatszaken was betrokken. Hij beschreef de
watersnood met kennis van zaken. Hier volgt de transcriptie van die
door een 17de-eeuwse hand geschreven tekst.

Joumael of daghregister van 'tgene in
den extraordinaris watemoot sedert
den 13en december J697 tot den 3aen
dito in en ontrent Gorinchem is
voorgevallen
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Kruiend ijs op de Merwede bij de Dalempoort in februari 1799 met links de runmolen op Bastion VII en
rechts korenmolen o Hoop op Bastion VIII. De gravure is gemaakt door J.C. Bendorp naar een
tekening van c. de Jonker.

Den J 3en december 1697 beginnende te vriesen, is daerdoor de
rivier de Merwe voor dese stadt den 21en dito met ijs beset en
vastgeraekt, maer des avondts wederom beginnende te doyen,
brack het ijs op den 23en dito los en raekten aen 't kruyen ende
ontrent de p/aests genaemt "De Tien Mergen", gelegen tussen
Gorinchem en Herdinxvelt, opkroppende, setten hetselve sich
a/daer op den 2 4en tot eenen ijsdam.
Sulcx de rivier met ijs wederom vastgeraeckten, van daeraff tot
ontrent de herbergh De Swaen (staende op den Ouden
Wolfersendijck buyten dese stadt).
Welcken ijsdam ter ocasie van het seer voos en sneuachtigh ijs sigh
soo vast in maelcander voeghden, dat daerdoor de geheele rivier
bijnae opgestopt was.
Hebbende .deselve rivier ten ynden aen den voors. ijsdam
alleenelick behouden een geul off onderdoorloop van ontrent 25 à
30 roeden breel, door welcke geul het water wel met groot gewelt
was uytschietende en sulcx a/daer een groote diepte veroorsaeckte,
dogh echter geensints genoegh om al het afkomende water van de
gehee/e rivier te verswelgen, oversulcx het water alhier van tijt tot
tijt meerder begon te wassen, we/eken was soodanigh toenam, dat
op den 25en - sijnde Kersdagh - des avonts tussen acht en negen
uyren het water al op ./ à 5 duym naer op den kmyn van den
Langendijck aen de Kraen- en Kercksteegh 'stondt.
Waeromme de hooghdijckheemraden genootsaekt sijn geworden
dense/ven Langendijck ter plaetsen voors. met kistdammen 30) te
voorsien, alsmede de laeghtens op den Kortendijck, voornamentlick
voor de Endvogelsteegh en aen het noordeynde tegenover de
Koorenbrugh.
Ten elff uyren was het water sooveel gewassen, dat het voor de
voors. kistdam aen de Kraen al n,ym anderha/ven voet hoogh
tond.
Al" wanneer de dijcken in Dalem bijnae generalick begonnen over
te stroomen ende desniettegenstaende is het water sedert elff uyren
voors. tot des anderen daegh oghtens (sijnde den 26) tussen -1- en 5
uyren nogh 11;, voet opgeloopen, staende hetselve alsdoen ontrend
twee voeten hoogh voor de kistdam aen de Kraen.
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Ojj k:doorbraak
Oe gravure,
akt door
Vinkeles naar
een tekeni ng van
va n Hardenberg, is opgenomen in "Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overs troomingcn langs de r: i vieren in he koningr:ijk Holland" ( l\ms terdam, 1809) •

Ontrend dese tijt sijn der twee gaeten gevallen in den schoordijck
van Dalem, het eene ter plaetse daer denselven dijck in den Jare
1691 nogh eens doorgebroken is geweest en het andere wat hooger,
leggende byde tegenover Woudrichem, alsmede een in den
Lenxeldijck (Lingsesdijk) van Dalem voors. en een in den
Spijcksendijck; hierdoor de rivier als met voller stroom den
Thielderwaert in schietende, begon het water alhier eenighsints te
wijcken.
Ten se/ven dagen bevonden hooghdijckheemraden dat den Nieuwen
Woljersendijck van pael negenenveertigh tot pael 60, sijnde 23
roeden, van achteren ter breete van 8, 9, 10, 11 en 12 voeten begon
te sincken en van pael 60 (64) tot pael 70 ter lenghte van l 5
roeden.
Oversulcx hebben de hooghdijckheemraden derhalven denselven
ter plaetsen voors. op den buytenloop met paelwerck laten beslaen
en vervolgens met horden31J beseften en dien volgenden nacht nogh
met strooy en messie.32) aen doen vollen.
Het water den 2~n 's morgens als voors. beginnende te wijcken,
viel bij continuatie van die tijd af tot den 2~n 's oghtens ten ses
uyren bijna 1½ voet.
Desen val alleenelick door het invloeyen van den Thielderwaert die
alsdoen al bijnae vervult was veroorsaekt sijnde, vernam men een
uyr daernae - sijnde seven uyren - wederom nieuwen was.
Denselven dito quam veel ijs, dat ontrènd Bommel had vast
geseten, met meerder opperwater alf, welck ijs sigh tegens den
voors. ijsdam alhier soodanigh aensette, dat men de rivier ver
boven dese stad heeft opgekropt gesien en veroorsaeckte <:fat het
water soo over Dalem als over de Wijtschilden meer als tevooren
de Lingen inschoot.
Oversulcx hebben de hooghdijckheemraden den geheelen
Kortendijck ende den Langendijck - van de Visbrugh alf tot voorbij
het Bourgons Kruys33J - verder met kistdammen doen beslaen.
Den volgende nacht sijn de dijcken tot meerder securityt boven de
ordinaris wachten door hooghdijckheemraden en rnyters bewaekt.
Den 2se11 - sijnde saturdagh - kregen hooghdijckheemraden
kond'ichap, dat den Hom- en Meerdijck van den hoeck van den
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Diefdijck af tot Beest toe bijnae genera/ick overstroomden en op
een plaets op Acquoy oock doorgebroken was.
Sulcx het Kuylenburgse Veldt en bijgelegen landen oock wierden
geïmmdeert en het water voor den Diefdijck quam te staen ter
hooghte van 13 à 1./ voeten, waerdoor echter den was in de Lingen
niet verminderden, maer van tijd tot tijd nogh vermeerderde, ja
soodanigh dat men genootsaekt wierd de voors. kistdammen
doorgaens te verhoogen en met swaerder palen te versorgen en
voorts den Langendijck, alsmede het Endt van Het Bourgons Kroys
af tot tegen de Waterpoort aen nogh dien avond met kistdammen te
voorsien.
Alsdoen begon het water aen wedersijden van het
commissarishuysjen 34J over te storten in de Duyvelsgracht,
hetwe/ck men niet geraden vond aenstondts te beletten, maer
eenigh water daerin te late schieten om den dijck voor den heer te
stijven en oock opdat bij doorbraeck van denselven dijck het water
met minder gewelt tegen den voors. beer (aen weickers sufficantie
men -twijffelden) soude storten
Dogh het water in voors. Duyvelsgracht nogh ontrend 3 voeten
lager als in de rivier sijnde, bevond men dat denselven beer - soo
in den neck aen de wal als doorgaens op de snijdingh - sterck
doorsoogh, waerdoor heemraden geraden vonden de verdere
overstortingh bij het commissarishuysjen te stuyten.
Dense/ven
avond
ontrend
acht
uyren
wierden
hooghdijckheemraden bericht, dat het water te Kedegem en
Riedvelt op verschyde plaetsen boven op den dijck stond Hierop
hebben sigh aenstondts twee hooghdijckheemraden derwaerts
begeven, dewelcke bevindende dat a/daer het water op verschyde
plaetsen al tegen het sandtpat was en ordere geste/t hebbende om
nogh 60 à 70 boeren te ontbieden, hebben des nachts ontrent elft
uyren nogh 30 à 40 man uyt de stadt met de noodige materialen
gerequireert en sijn a/sdoen vier gedeputeerden van den Lande van
Arckel en gelijck getal uyt het co/legie van den Alb/asserwaert
('twe/ck op dien dagh alhier gea"iveert was) mei de voors.
manschap en ge-yste materialen daernaetoe gereden om neffens de
heemraden boven de Zouwen 35J de noodige ordres a/daer te stellen
en denselven dijck voor overloop te bewaren.
2 44

Sondaghs den 29en dito, des morgens het water nogh gedurich
wassende (niettegenstaende de Maydijck bij Suylichem, waerdoor
den Bommelerwaert oock wierd geïnundeert, des naghts al was
doorgebroken) heeft men de kistdammen noghmaels generalick
doen verhoogen.
Staende het water alsdoen tegens de kistdam ontrend de Kraen
bijna 3 voeten hoogh.
En alsoo men duchte dat door het hooge en nogh wassende water
de kistdammen s011de lichten ofte doorbreken, sijn deselve met
dwarsplancken gesweept en van Het Bourgons Knrys aff tot voorbij
De Were/t 36J van achteren met schuynse palen in de gront en
schoren tegen de huysen gestijft.
Dense/ven dito bevond! men, dat den Ouden Woljersendijck op
twee plaetsen (d'eene dightbij den beer ter lenghte van ontrend 20
roeden en d'andere dichtbij De Swaen voor den wie/3 7) ter lenghte
van 17 roeden) des naghts tevooren ontset sijnde, van achteren
gevaerlick begon te sincken, waerop men aenstondts de voors. twee
plaetsen van vooren tegen de rivier in heeft doen beslaen en
aenkroppen.
En dewijle de voors. sinkingen van t~jd tot tijd toenamen en wel
voornamentlick de voorste, welcke des avonts tussen 9 en JO uyren
over de drie voeten was nedergesoncken en dat den dijck hoe
langer hoe verder inscheurden, sulcx dat den buytenkant op
sommige plaetsen maer ter breete van ontrendt 6 à 7 voeten stand
hieldt, hebben de twee hooghd~jckheemraden op denselven d{ick
gecommitteert met nogh meerder manschap daeraen doen arbyden,
waeruyt het gemcht schijnt ontstaen te ijn, dat denselven dijck
doorbrack.
We lek gerucht aenstondts wierd gestuyt door de rapporten, oo van
gemelte twee hooghdijckheemraden als van de commis arissen uyt
het collegie van den Alblasserwaert die haer oock derwaerts
hadden vervoeght om voor den welstand! van den Alblasserwaert
mede te vigileren. lnmiddel i aen het verhoogen van de
kistdammen de geheelen . ondagh tot den middernaght seer sterck
met veel manschap gecontinueert.
Ondertussen was het water nogh gedurigh wassende, sulcx het '.
naghs ten elff uyren (als wanneer het op sijn hooghste was) over de
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De wiel aa n de binnenzijde v an d Oude Wolph ere nsed ij k i n de Zwaanpolder , o n tstaan in 1663 en verdwenen door de aanleg van de V u chtha ven bij he Merwede kanaal omstreeks 1890 . De bomen op de achtergrond zijn van de Kastanjelaan of Veerlaan , die hetielfde lot wach tte. Zie h ierov er ook "Her i nner i n gen aan Gorinchem in de jaren 1870-1880", blz . 9 (H istorisch e Ree k s Oud-Gorcum I V).

drie en een halve voet voor den meergemelten kistdam aen de
Kraen (sijnde aldaer het pyl van heemraden) stond en was het
water als doen 1-1 duymen hooger als ooyt tevooren is geweest.
Tsedert elff uyren voors. naerdat het ijs hier voor de stadt sigh twee
à 3 mael verset hadt, bespeurde men in het water val en wierd men
daerop per expresse tot een algemene blijtschap geïnformeert, dat
den voors. swaren ijsdam 's naghs tussen 12 en een uyr was
doorgebroken, waerdoor men van veele bekommernissen en
geduchte periculen wiert verlicht, overmidts het water schielick en
hand over hand viel.
Gedurende desen watemoot heeft men onder andere opmerckinge
bespeurt, verschyde opwellingen van water, als een in de Tolstraet
voor het huys van den to/knecht, drie door de wal in den tuyn van
Den Tol en een in een huysjen in de Kappelsteegh.
Ten tijde van de voors. watemoot was de bekommernis - in
sonderheyt des sondags - seer groot, waerdoor verscheyde hare
goederen van beneden naer boven brachten, oock eenige hare
effecten naer de oostseijde van de stadt, sijnde buytensdijcks en
beryts eenige dagen onder water gestaen hebbende, vluchten.
Dogh sijn dijcken en dammen door Codes Zegen, vigilantiën en
goede ordres buyten verwachtinge gehouden.
Sijnde daeraen, soo door de borgers als de militie, nacht en dagh
met seer stercke manschap gearbydt.
De grootste periculen sijn geweest de lenghte van dese geheele
stadt, van de Waterpoort aff tot het noordeynde bij de wal toe; de
twee sinckingen op den Nieuwen Wolfersendijck; en gelijcke twee
aen den Ouden Wolfersendijck; mitsgaders aen den Lingendijck en
Kedegem.
Voor welcke verlossingen door den onverwachten doorbraek van
den meergemelten swaren ijsdam, de heeren van de regeringh een
danckdagh geordonneert hebben, denwelcken plechtelijck op
vrijdagh den 3en january 1698 alhier geviert is.

De vroeger geregeld optredende watersnoden waren een ware gesel
voor de inwoners van Gorinchem, maar natuurlijk ook voor de
boeren in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Men kon geen
aanspraak maken op een vergoeding voor het wegvallen van
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oogsten als gevolg van wateroverlast of het ontbreken van voedsel
voor koeien en andere dieren. Slechts een vermindering van
belasting werd in sommige gevallen verleend.
Merkwaardig genoeg is er van deze watersnood nog een
gelijkluidend verslag bewaard gebleven, ook met de hand
geschreven.38 > Het meest opmerkelijke is echter, dat het verslag
bijna woordelijk is terug te vinden in de 11 Beschrijvinge der stadt
Gorinchem en de Landen van Arkel 11 , in 1755 door Teunis Horneer
uitgegeven en door hem samengesteld uit de nagelaten papieren van
mr. Cornelis van Zomeren; het is te vinden op de pagina's 464-468.
De handgeschreven verslagen zijn onmiskenbaar vóór 1700
geschreven. Van Zomeren heeft er gebruik van gemaakt of zou er
soms een van zijn hand zijn ? Hij zat dichtbij de bron. In april 1698
werd hij voor twee jaar gekozen tot hoogdijkheemraad van het
Land van Arkel en de daaropvolgende twee jaar was hij grote
waardsman van het Land van Arkel .
De beide geschreven verslagen eindigen met de vermelding van de
dankdag op 3 januari 1698. Het gedrukte verslag in het boek loopt
evenwel door tot in maart. Voor de vol1edigheid volgt hier de
ontbrekende tekst.
" Dog den 16 January I 698. begon het wederom te vriezen , en
,, den 30. d1to was de Rivier voor de rweede reyze roegevrozen,
" maar den z February begon het weder te ontlaten, ·den 10 dito
,, begon het Ys te kruyen , dog duurden nier lang.
·
. ,, 10 Diro des avonds m1Tcben tien en elf uuren, begon het Ys
,, wederom te kruyen, en vei:;.oorzaakre een Ysdam , omtrent de,, zelve .plaatZe, daar de voorgaande badde gelegen.
,, D en elfden .dico begon het warer zeer te waffchen, en duur,, den nog des anderen daags , wanneer den 1 z dito den Broek" fcbe en Leuvenfche Watermolens, door het Ys wierden om verre
" gekroden , en verfcheyde huyzen zo op Spyk als Leuven, door
,, het Ys zeer wierden befchadigr.
" Den I 3 dito groeide het water nog tot des morgens ren drie
" uuren , dog des middags omtrent één uur brak den Ysdam
,, door , waar door aanfronds het water zeer fierk begon te val-.
.,, len.
,, Den 14 dito begon het wederom re Vriezen, en duurden tot
" den 28 dito, als wanneer het begon te ontlaten, op welken dag
,, den Dyk omtrent . Hardinxveld tot het Zandpadt de Riviere in,
,, was afgc:fchoven, zulks dat voor het overgebleven ftuk Dyks wel
,, zes en dertig of veertig voet water fiond.
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" Den 1 M.àart ·des avonds begon het wederom zeer fterk te
,, vriezen , en duurden tot den r I dito, door welke vorfi: de Riviet,, voor de derde maal te Dordrecht , en daar omtrent was toege•
,, vrozen , maar door den frerke waterloop bleef die hier open.

Noten:
DTB:

doop-. trouw- en begraafboeken
notariële ardtieven
redlterlijke ard1ievw
RA:
Herv: ardtieven van de Hervormde gemeente
ardtief van het stadsbestuur
AS:
ALBL: archieven van de Alblasserwaard md Arkel beneden de Zouwe
A:

3 1)

DTB. inv.nr. 18, fol. 31
NA, inv.nr. 4093· 27 scp . 1691. RA, inv.nr. 498, fol. 66
NA, inv.nr. 4126: 7 juni 1719
DTB, inv.nr. 19, fol. 21
NA, inv.nr. 4138; 3 nov. 1733
Catalogus van de Handschriftenveriameling van bd gemeenwardlief Rotterdam. c:it.nr. 1333
Johannes L1belmrut. predikant in Gorinchem 1670-1715
DTB, inv.nr. 11 , blz. 291 ; ondertrouw 9 juli 1690
Herv, inv.nr. 166, blz. 8; lidmaat Geref. gemeente in sep. 1690 komende uit Ze,·enb<.Tgen
DTB, inv.nr. 2, blz. 223 ; gedoopt IS mei 1660
DTB, inv.nr. 3 bil. 136; gedoopt 10 juni 1691
DTB, inv.nr. 3, bb:. 159; gedoopt 29 mei 1693
DTB, inv.nr. 18, fol. 8v; begraven in de Grote Kerk 5 juli 1693
DTB, inv.nr. 3, bil. 183: gedoopt 13 juli 1695
DTB, inv.nr. 3, blz. 208; gedoopt 19 apr. 1697
Pierre Gantois, predikant van de Waalse gemeente in Gorinchem 1686-1731
DTB, inv.nr. 3, blz. 136; Christolfel van Sluijs sr., Adriaw van Alphen. Jacobus Dalen. Livina van
Alphen en Maria van Sluijs
DTB. inv.nr. 3. blz. 159; Christolfel van Sluijs en Maria van Sluijs
DTB. inv.nr. 3, blz. 183: Ewout van Sluijs en Maria van Sluijs
DTB, inv.nr. 3, blz. 208: Christoffel en Maria van Sluijs
DTB. inv.nr. 18, fol. 17v; begraven in de Grote Kerk 13 mei 1697
u I l:l, mv.nr. .l, blz. 22l:S; gedoopt 12 nov. LbYlj
veemuis De Swaen aan de Oude WolpherenseJijk
Bastion IV
tot 1751 stond bij de Kraansteigcr eui kra:in.
opening in de wal, z.odal schepm uit de i.udsgracht naar de l\1elkheul konden varen
wieling. wiel
lzacus van Wingerden, predikant in Gorinchem 1694-1704
AS inv.nr. 2203
tijdelijke dammen bovenop de kruin van l'Ql dijk om hl.'t OV~'flopen van de dijk bij zeer hoog water
te voorkomc:n
vledltwerk van rijshout

32)

m$.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

lS)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

2'2)
23)
24)

2S)
26)
27)
28)

29)
30)

33) Het Bourgondisch Kruis. huis aan de Langc:ndijk lussm de K~- en Woossts-eg op de plaats van nr.
50
34) wachthuisje van de com.m.iez.en i.v.m. de belasting op goederai
35) hoogheemraadschap van het Land van Arkel boven de Zouwe

36) De Wereld, brouwerij aan de Langendijk bij de Kraanst~-cg op de plaats van nr. 20
37) wiel in de Zwaar,. poldi:r, verdwenen d r ho:t graveu van de Vluchthaven
38) Albl. i.nv.nr. 1405
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HENK VAN PEER MAAKT IN 1964 EEN PRAATJE MET MOLENAAR
TEUNIS VAN DE GRIEND VAN DE OOSTMOLEN
15 Januari 1964 Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken

**

Het is prettig om met de heer Van
de Griend ~ spreken. Hij vertelt vol
liefde en enthousiasme over tiet molenwerk. Hij is afltankelijk van het
weer en moet daar ook eert goede kijk
op hebben. Bij stil weer kan er niet
gemalen worden, maar bij storm is
het gevaarlijk bij en op de molen. AJs
die sform in de nacht doorraast, komt
Va.n de Griend niet in zijn bed, dan is
waakzaamheid ge.bodun.
De zoon van deze molenaa.r voelt
ook wel iets voor dit vak. Hij Is nu in
de bouwva-kken werkzaam. HU wordt
da~ ook geen molenaar, omdat hij
g_een kijk op het weer hcott. Dat
vindt hij wel jammer, maar dat is nu
eenm.a al niet aan te leren. Dat heb
Je, of je hebt het niet. Vader heeft
het, zoon niet en dat betekent dàt
vader Teunis de laatste is va'n dit
molen&Arsgeslacht. Hij heeft ook nog
broers, die wel wat \'oor de molen
voelden, ,naar t.och geen molenaar zijn
geworden. {lij was de jongste uit het
gezin en zette de traditie voort.
Omdat er niet altijd gemalen kan
worden, doet de he.er Van de Griend
Pr ook ander werk bij. Hij werkte b.v.
In de riethandel en in de tjjd dat hij
niet op de molen 1vas, ook op Betondak.

Molenaar
Is
tegenwoordig
wel een bijzonder vak. Steeds
meer water_ en korenmolens verdwijnen en worden vervangen door elektrische gemalen of meelmaalderijen.
Toch is dit mooie vak nog niet geheel verdwenen. Wie kent niet de
twee romantische molens aan de
Schelluinse Vliet, die voor het waterschap "De Banne van Gorinchem en
Kwakemaat" .zorgen dat het waterpeil In de polder op de juiste hoogte
blijft.
Op één van deze molens, de zogenaamde "Oostmolen", Is de 58-jarige
Teunis van de Griend molenaar. Echt
een man die van zijn vak houdt en in
de polder thuishoort. Deze molens zijn
wat klein en daarom woont het gezin
Van de Griend niet meer in de molen,
maar in een aa•r dig houten huis, dat
er bij staat. Zijn collega. op de andere
molen woont er nog wel met zijn gezin en al is het dan wat behelpen, het
is er reuze gezellig. Aan woningnood
wordt hier niet eens gedacht, al is
de behuizing nog zo gering.
Mole11A11r Teunis van de Griend
woont in het bouten huis met vrouw
en zoon. Een andere zoon is reeds getrouwd. Hij stamt uit een oud-molenaarsgeslacht uit Schelluinen. Zijn
vader was 50 jaar molenaar en ook
zijn grootvader oefende reeds dit vak
uit. Hij komt uit het zogenaamde
"Land van de zes Mohms". Daarvan
zijn er nu nog twee in Schelluinen
en op één van de vier d/e zijn afgebroken woonde de familie Van de
Griend. Jaren geleden werd de molen elektrisch gemaakt en een aantal
Jaren daarna afgebroken. Teunis was
toen reeds molenaar en verhuisde
na.ar een gewoon huis. Hij kreeg ander werk, maar ging toch oog dikwijls nialen als invaller· tijdens ziekte
e.d. ·H ij maalde op 3 molens in Goudriaa.n, 2 in La.ngerak, 8 in S4<helluineo en ook op de twee Goreumsc molens a,a n de Schelluinse Vlit>t.
Sinds 5 jaar is hij nu de vaste molenaar op de "Oostmolen".

Zoals wij reeds -schreven, een molenaar moet liefde voor zijn vak hebben en dat heeft de beer Van de
Griend. .,Op de molen ben ik in mijn
element", regt hij en dat is hem ook
aan te zien.
Molenaar is een hard vak en· zonder
Jiefd.e voor dit werk, kan men het be.
slist niet uitvoeren. Is het dan te
verwonderen ,dat de molenaars tot
ver in de streek, elkaar kennen? Zij
wisselen
van gedachten en leveren
ervaringen uit. Een veren.iging van
molenaars, als een sool't vakbeweging
is er niet. Da.ar wordt ook de behoefte niet voor gevoeld. Molenaars
zijn van nature tevreden mensen en
dus eisen zij niet veel. Waar vindt
men dat nog in onze tijd? De grote
meerderheid vraagt steeds meer en wil
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zoveel mogelijk luxe. Ja, ook molena-ars zull1•11 wel loonsverho1,>ing krijgen, maar overmatige luxe kennen ze
'liet. Zt> leven hun leven in de polder en zijn f.evreden. En wat Is beter
dan een goed besteed en tevreden
leven?

zelfs 011 de molen. Dat kon molenaar
Van de
Griend niet goed
vinden,
want d omloop zou het wel eens niet
kunnen houden a-1s er een · flinlc aantal
perS-Onen tegelijlc op zijn komen.

De molens liggen mooi aan de
Schelluiuse VI.iet en het is dan ook
niet te verwonderen, dat er vooral in
de zomermwi,nden veel mensen zijn
die er eens een kijkje komen nemen.
Er kwamen reeds toeristen uit binnen- en buitenland. Naa t de Nederlander. bijvoorbeeld Duitsers, Belgen,
Fransen, Engelsen en Ame1·ikanen.
Ze willen dan van alles van de molen
wet.en n een groep studenten wilde

hij niets voor. ,.Ik wil het . met mijn
handen verdienen," zegt hij en wie
zijn molen wil ziien is welkom, maar
daar bij een verlcoopgel g nheid t maken, of verfrissingen te verkop en, nee.
daar voelt de molenaar niets voor.

De heer Van de Griend maakt gee,n
bedrijf van dit toerisme. Daar voelt

In de winter is het bezoek niet zo
druk, maar niettemin, het leven van
een watermolenaar i altijd boeiend
en sfeervol.

- o-o-o-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

NIEUWE LEDEN
W. van den Berg
P.G. Biemans
P. Koedam
L. Kwant - van Wijnen
W. Liewes
R.F. Roelands
P.A. van Rooi jen
D.J. Starink
B. Struik
Th. den Uy1
A. ter Wal
C.H. van Weele
mr. A. van der Zijpp

252

SCHUTTERS OP DE PLANKEN

R.F. van Dijk

In de loop van 1882 richtten enige onderofficieren en korporaals van de
dienstdoende schutterij van Gorinchem de vereniging "Eendracht maakt
macht" op. Hoe de statuten luidden, is niet bekend, want koninklijke
goedkeuring werd niet aangevraagd en een archief lijkt niet bewaard
gebleven te zijn, maar het doel van de vereniging was het beoefenen der
toneel- en zangkunst. Het grootste deel van het kader (bestaande uit de
rangen tussen officieren en manschappen) werd hiervan lid en men koos
als president de sergeant-majoor M.C.N. Maquiné. Beschermheer werd de
majoor-commandant C.M. Polvliet, terwijl men alle officieren en de auditeur ·
aan zich verplichtte door dezen tot erelid te benoemen.
Op woensdagavond 2 augustus vond de eerste uitvoering plaats in de
Doelen. Het muziekkorps der schutterij, onder leiding van H.L.A. Ludwig,
luisterde het feest op. De sergeant P.G. van Drogen en de korporaal F.L.
Backx zongen op uitstekende wijze "Mijn Nederland, ik heb u lier en
"l'Homme ne chante plus•. Gezamenlijk voerde men het stuk "De wees uit
het gebergte" ten tonele. Volgens de recensent van de Nieuwe Gorinchemsche Courant had men niet kunnen bevroeden dat deze spelers voor
het eerst de planken betraden. Het publiek was zeer tevreden, waarna Van
Drogen en Backx nog "De gelukkige vaart" en de korporaal H.N.A. Reijns
met koor "Nederland en Pruisen" zongen. Het daarop volgende tableau
vivant "Eendracht maakt macht" muntte uit door nette kostuums en een
flinke houding, belicht door Bengaals vuur. Tenslotte was er tot in de
vroege morgen een geanimeerd bal. 1
De tweede voorstelling was op 27 december om 19.00 uur in de Doelen.
Het toneelspel "Het kasteel de Tourville of de Hollandsche zeelieden in
Frankrijk" van de hand van Arie Auijsch (1797-1871) 2 ging vooraf aan
zang, het tal>leau vivant "De citadel van Antwerpen in bombardement" en
bal, alles opgeluisterd door het muziekkorps. Kaarten waren verkrijgbaflr
bij de leden en bij drukkerij Homeer. Helaas verborg de rook van het
Bengaals vuur meerdere strijders van het tableau voor de ogen van het
publiek. 3
Een merkwaardig bericht bracht de krant van 19 april 1883: Door de
vereeniging "E.M.M." alhier is op een lot in de Amsterdamsche
premieleening de hoogste prijs van 10.000 gulden gevallen. Vermoedelijk
was dit redactionele bericht een humoristische verwijzing naar een
advertentie in dezelfde editie. Volgens deze annonce speelde men namelijk
die avond om 19.30 uur, begeleid door het strijkorkest van het 6e
Regiment Infanterie uit Breda, in de Doelen het dertig jaar oude toneelspel
"Zoo werd hij rijk" van de hand van opnieuw Ruijsch, waarna er weer bal
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Aankondiging van e~n vergadering der Kadervereeniging van de
schutterij "Eendracht maakt macht". Collectie Stadsarchief .
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was. Kaarten voor een heer met dame kostten/ 1,25, voor een heer alleen
1,- en voor een dame f 0,50. De avond duurde zes uur en de recensent
was vol lof, maar hekelde het Gorcumse dialect van de vrouwelijke
spelers. 4 Blijkbaar hadden de echtgenotes van de kaderleden ook een rol.
De vierde en voor zover bekend laatste soiree was op 9 oktober 1883 om
19.00 uur in de Doelen. Goed uitgevoerd werden het toneelspel in vijf
bedrijven "Jeanne, de vrouw van den diamantslijper'' van de hand van H.
de Saan en het blijspel "Het levend doode snijderpaar", met daarna
uiteraard weer bal. 5
Nadien zwijgt de krant over de "Vereeniging uit het kader der d.d.-schutterij
Eendracht Maakt Machr. Als de vereniging inderdaad na die vierde
voorstelling ontbonden is, zal dat waarschijnlijk samenhangen met het feit
dat in 1884 de beschermheer en de president eervol ontheven werden van
hun functies in de schutterij." Ook het muziekkorps, dat nauw met de
vereniging samenwerkte en nog op 18 oktober 1884 een vliegerwedstrijd
had opgeluisterd/ ging ter ziele. De gemeenteraad besloot twee weken
later om het korps de jaarlijkse subsidie ten bedrage van / 500 te
onthouden, gezien de minder goede resultaten ."

f

Bronvermelding
l.

Nieuwe Gorinchemsche Courant 6-8-1882

2.

Sijthoff's woordenboek voor kennis en kunst
Leiden : A.W. Sijthoff, [c. 1894]. - p. 266

3.

NGC 21-12-1882 en 1-1-1883

4,

NGC 19 en 22-4-1883

s.

NGC 7 en 11-10-1883

6.

Archief gemeentebestuur, hoofdstuk 31, nr. 71, 1884, 48/931;
NGC 30-10-1884

7.

NGC 19-10-1884

8.

Archief gemeentebestuur, hoofdstuk 31, nr. 53, 1884, f. 209210; id, nr. 78, 1885, 48/1413
-o-o-o-0-0-0-0-0-0-0-o-o-o-o-o-o-
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achtste deel. -

De uitstap van Oud-Gorcum ging dit jaar op l juni naar Enkhuizen.
Daar bezichtigde het gezelschap op de rondwandeling door de stad
o.a. het Snoeck-Van Loosenhuis. Foto mevr. J. den Uyl-Gassenaar.
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NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK

ALS EEN LELIE TUSSEN DE DISTELS. Duizend jaar kerk in de heerlijkheid
Heukelum. Kees Bakker.
Met behulp van de aanwezige archiefstukken schetst dit boek een beeld
van een kerkelijke gemeente in een klein Hollands stadje over een
tijdsbestek van duizend jaar. De titel is ontleend aan het Heukelumse
kerk.zegel en verwijst naar een passage uit Hooglied 2 vers 24.
ISBN 90-9009234-X. Prijs / 39,50. Ge·m. 272 blz.
JAARVERSLAG 1995 STICHTING STADSHERSTEL GORINCHEM.
In dit jubileumjaar, het twintigste, verscheen een wat feestelijker en
uitvoeriger jaarverslag dan gewoonlijk. Het is een uitstekend verzorgd en
ge'illustreerd overzicht van de werkzaamheden en plannen van de S.S.G.
in 1995. Donateurs van de stichting ontvangen het jaarverslag kosteloos.
Het is niet in de handel, dus: wil men het aanschaffen, wordt dan donateur
van de S.S.G.I
GRONDIG BEKEKEN, 11E JAARGANG NO. 2 (JUNI 1996).
Periodiek orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland. Afd. Lek- en Merwestreek.
De afdeling Lek- en Merwestreek beslaat behalve het Eiland van Dordrecht
ook het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden . Dit nummer
van G.B. is grotendeels gewijd aan de opgravingen en vondsten op
plaatsen die door de aanleg van de Betuwelijn worden bedreigd (T.
Koorevaar). Het tweede artikel, van P. Floore, "De opgraving van de
Blijenhoek te Gorinchem", wilden wij de lezers van O.G.V. niet onthouden
en daarom hebben wij het in deze aflevering van Oud-Gorcum Varia
overgenomen.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o- o- o- o-
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STICHTING VRIENDEN VAN "DIT IS IN BETHLEHEM"

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De Stichting Vrienden van "Dit is in Bethlehem• zoekt vrijwillig(st)ers die bij
toerbeurt bereid zijn een of meerdere malen per maand dienst te doen in
het cultuur-historisch informatiecentrum, gevestigd op de eerste verdieping
van "Dit is in Bethlehem". De taken bestaan uit het aan bezoekers verstrekken van informatie over de Gorcumse verenigingen en stichtingen op
historisch gebied (waaronder ook "Oud-Gorcum") en het tonen en
verkopen van uitgaven van deze instellingen, zoals boeken, posters,
kwartétten en· wens- en prentbriefkaarten. De "werktijden" worden in
onderling overleg vastgesteld. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
mevrouw W. Kreukniet-den Hertog, Vlietlaan 14, 4205 AR Gorinchem, tel.
0183-622398.
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om de leden van
"Oud-Gorcum" op te wekken eens een bezoekje te brengen aan het
informatiecentrum van de Stichting Vrienden van "Dit is in Bethlehem". Van
"Oud-Gorcum" zijn in het informatiecentrum verkrijgbaar: losse nummers
van "Oud-Gorcum Varia", de deeltjes van de Historische Reeks en het boek
"Gorcum in bedrijf' van de hand van de heer Busch.
Let wel: ingang informatiecentrum Tinnegietersteeg 1.
Namens de Stichting Vrienden van "Dit is in Bethlehem"
C. de Ruiter
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-
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