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HET HUIS BETHLEHEM AAN DE GASTHUISSTRAAT TE GORINCHEM
J.C. Overvoorde

Vrij goed bewaarde gevels van 16de eeuwsche rijke burgerhuizen beginnen in
Holland zeldzaam te worden en met dankbaarheid valt daarom meldingte maken
van wat door Jhr. W.R. van Naerssen met enkele belangstellendenis gedaan om
den fraaien hierbij afgebeelden gevel van het huis Bethlehemvoor ondergang te
behoeden. Zoodra bekend werd, dat dit huis verkocht zoude worden, waardoor
het gevaar ontstond, dat het in minder piëteitvolle handen zoude vallen en plaats
maken voor eene nieuwewinkelpui, werden door hem pogingen gedaan om eenige
belangstellendente vinden, die met hem het geld zouden bijeenbrengen om het
huis aan te koopen, met de bedoeling om dit in stand te houden en zoo mogelijk
in den ouden toestand terug te brengen door verwijdering van de later aangebrachte
verknoeiïngen. Over de latere bestemmingvan het perceel werd voorloopig nog
geene beslissing genomen. Natuurlijk werd er voorloopig geen ruchtbaarheid
aan het plan gegeven en het gelukte daardoor om het pand met dezen prachtigen
gevel voor een matig bedrag af te mijnen.
De gevel toont, wat algemeeneverdeeling betreft, groote overeenkomst met een
paar prachtige gevels uit dien tijd in Dordrecht, die helaas reeds lang verdwenen
zijn en ons slechts uit de afbeeldingen in het Dortsche archief en in de collectie
van mr. S. van Gijn bekend zijn. Het is daarom niet onwaarschijnlijk, dat een
Dordtschmeester den gevel ontworpen heeft, of althans een die onder Dordtschen
invloed zich ontwikkeld heeft. Een andere merkwaardige gevel aan de Burgstraat
te Gorinchem uit het jaar 1563 is blijkbaar van een anderen meester.
Beschouwen wij thans het huis zelf.
Het is een gebouw met onderpui, drie verdiepingen en een renaissance top.
Boven de onderpui, die in de 18de eeuw vernieuwd is, verheft zich de eerste
verdieping, die oorspronkelijk drie vensters bevatte, die later zijn uitgebroken en
door twee vensters zijn vervangen, bij welke gelegenheid de kozijnennaar beneden
zijn verlengd. Elk venster was overspannen door een half-ronde vlakke boog,
afwisselend van baksteenen en zandsteenen blokjes met diamantkopjes
gemetseld. In elk der boogvelden prijkt een sierlijk cartouche, waarvan de
middelste een liggendfiguur en reliëf (Bacchus?) vertoont en twee anderen thans
in het midden blank zijn. Wellicht dat bij verwijdering van de verflaag nog oude
opschriften voor den dag komen. Waarschijnlijk rustten de bogen eerst op
Hermeszuilen, gelijk die thans nog op de 2de verdieping en in den top worden
aangetroffen. In de hoeken rustenzij op versierde draagsteenen. Onder de vensters
liep een breed fries van ruitertjes. De bij het verlagen der vensters uitgebroken
stukken zijn later boven een poortje in de Tinnegieterssteeg geplaatst. Onder dit
fries zijn nog twee goed gesneden leeuwenkoppen zichtbaar, waarvan er waar-

Gevel van 'Dit is in Bethlehem' voor de restauratie van 1910

schijnlijkvroegernog meer aanwezig waren.' Hier onder leest men op een vlakken 

horizontalen band van zandsteen, in het midden waarvan een fijn gesneden 

gevelsteen met den stal van Bethlehem is geplaatst, het volgende opschrift: 

Vreest. den. heer. doet. hem . eer: 

Want. den. dach . van. sterven. haest hem seer . 1566. 

Over de eerste zoowel als over de tweede verdieping zijn zandsteenen blokjes in 

de hoeklijnenvan den gevel ingemetseld en oorspronkelijk was op de hoogte van 

het midden der vensters een horizontale zandsteenen band aangebracht. 


De tweede verdieping is nog vrijwel geheel in den oorspronkelijken vorm behouden.
Ook hier zijn halfrondetogen boven de vensters met cartouches in de toogvelden,
waarop de bustes van een man en van eene vrouw. De togen rusten op sierlijke
Hermeszuiljes. Er zijn hier slechts twee vensters en de hoekzuiltjes zijn door
halve togen met de hoeklijnen verbonden. De top is door een geprofileerden
zandsteenen cordonband van den verdere gevel gescheiden en ter halver hoogte
door een gelijken band in tweeën gedeeld. De naar buiten gebogen zandsteenen
rollaag in de onderste helft eindigt in voluten en het bovenste gedeelte in een
Rynoceros als draagfiguur. In dit bovendeel is echter nog slechts het onderste
stuk van de zandsteenen rollaag behouden. Dit stuk toont het begin van een
welving naar binnen; de boventopversiering is verdwenen en thans schuin
bijgemetseld. In de onderste helft van den top is slechts één venster, nog met
een kruiskozijn, met toog, cartouche met (Christus?)-kop en zijfiguren in den
geest van die op de tweede verdieping. Naast dit groote venster is aan elke zijde
een rond venstertje aangebracht. In den boventop eindelijk is een zoldervenster
met zandsteenen zijstukken, waarvan echter één de versiering mist.
Het beeldwerk van den gevel is zeer rijk en uitmuntend bewerkt en ook de elf
sierankers in den gevel zijn goed van teekening. Het geheel toont ons het werk
van een ervaren bouwmeester, die eene zeer rijke versiering wist te verbinden
aan eene zeer sierlijke indeelingen goede verdeeling van baksteen en natuursteen.
In de Tinnegieterssteeg leest men het jaartal 1569 in de ankers. Het is echter
niet te denken, dat over dit huis drie jaar zoude zijn gebouwd. Eerder zoude ik
geneigd zijn om dit verschil met het jaartal 1566 op den voorgevel hierdoor te
verklaren, dat dit laatste bij eene latere opschildering is veranderd geworden. In
een achterbouw zijn nog twee ankerversieringen.
Het inwendige vertoont nog gedeeltelijk den ouden toestand met moer- en
kinderbalken en, in den winkel, twee als een leeuwenkop gesneden houten
carbeelen.
Nu het behoud van het perceel door de offervaardigheid van de heeren van
Naerssen C.S. verzekerd is, vertrouwenwij, dat niet tevergeefs een beroep op het
Rijk gedaan zal worden om de hoogstnoodigeverbeteringenaan te brengen. De
Gorcumsche notabelen hebben een verdienstelijke daad verricht, die wij gaarne
aan anderen ter navolging aanbevelen. Zij hebben voor hunne stad eene
aantrekkelijkheid behouden en voor de kunstgeschiedenis een uitstekend
voorbeeld gered van goede 16de eeuwsche bouwkunst.
Overgedrukt uit het Bulletin van den NederlandschenOudheidkundigen Bond, tweede
serie, tweede jaargang, no. 4 (sept. 1909), p. 119-122.
Noot:
1.

Ook hiervan zijn er eenigen boven het poortje in de steeg geplaatst.

TOESPRAKEN GEHOUDEN OP 21 AUGUSTUS 1999 IN DE GROTE
KERK TER GELEGENHEID VAN HET 90-JARIG BESTAAN VAN DE
HISTORISCHE VERENIGING "OUD-GORCUM"
Mevrouw W. Kreukniet-den Hertog, voorzitter van de Historische
Vereniging "Oud-Gorcum"
Het is niet mijn gewoonte om in een kerk te praten, maar ik voel me een beetje
veilig omdat ik achter de katheder sta die door Oud-Gorcum uitgeleend is aan
deze kerk.
Een hartelijk welkom namens Oud-Gorcum aan u allen, die deze bijzondere dag
met ons mee willen maken. We kregen 305 aanmeldingen, uit Gorcum en uit
heel Nederland, overal vandaan. We hebben nog nooit zoveel leden bij elkaar
gehad.
Een bijzonder woord van
welkom aan de heer De
Ruiter, erelid van OudGorcum, die in moeilijke
tijden heel veel gedaan
heeft voor onze vereniging
en voor het museum "Dit
is in Bethlehem". We zijn
hem daar heel erg
dankbaar voor en we zijn
blij dat hij er is en dat hij
straks het cadeau van
Oud-Gorcumzal onthullen.
Ook
welkom
aan
burgemeester IJssels. U
bezoekt altijd 90 jarigen. Heeft u wel een taart meegenomen?Ik zie dat altijd in
de krant. Maar misschien houden we hem nog tegoed. Ook welkom aan de
wethouders en leden van het gemeentebestuur. Ik ben blij dat u de moeite hebt
genomen om op deze zaterdagmiddag toch hierheen te komen. Dat waarderen
we zeer. Welkom ook aan mevrouw Van Groningen; die neemt ons straks mee
op een wandeling door Oud Gorcum. U kent haar misschien al van een vorige
lezing en van haar boek over de Alblassetwaard en nu neemt ze ons mee op een
wandeling door Gorcum. U mag er bij blijven zitten, dus dat is meegenomen.
Welkom bestuurscommissie van het Gorcums Museum en niet te vergeten alle
vrijwilligers, die in het museum werkzaam zijn en die ookveel aandacht besteden
aan de collectie van Oud-Gorcum. Ook welkom aan de vertegenwoordigersvan
de zusterverenigingen, de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam,

Binnenwaard, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en de Geschiedkundige 

Vereniging Giessenburg-Schelluinen. 

Welkom familie Van den Boezem, die ons ter gelegenheid van het jubileum de 

sleutels van de Willemskazerne heeft overhandigd. Zij zag in Historische Reeks 

13 'Uit de schatkamer van Oud-Gorcum'de W uit de voormalige Willemskazerne 

en dacht daar hoort die sleutel bij. Dus u kunt het controleren in het museum. Hij 

hangt er bij. Ook schonk zij de sleutel van de Citadelkazerne en nog andere 

sleutels. Heel veel dank. 

Welkom de heer Dirk Bal en mevrouw Monique van Gulik, de makers van het 

schilderij dat straks in het Gorcums Museum onthuld zal worden. 

Dan heb ik nog berichtvan verhindering en tevens felicitatie ontvangenvan mevrouw 

Slösser, al heel lang lid, de heer Freije, de heer Sleiffer en de consulent van de 

geschiedbeoefeningZuid-Holland, de heer Brugman. 

Ik wil even stil staan bij het 90-jarig bestaan van onze vereniging. Gedenken 

verbindt het verleden met de toekomst. Ik vond dat een hele mooie spreuk. 

Vandaag herdenken we het 90-jarig bestaan van onze Historische Vereniging 

met een blik gericht op de toekomst. 90 Jaar is een respectabele leeftijd voor 

een historische vereniging. Het meest bijzondere is, en dat hebben we maar 

sinds kort ontdekt, namelijk dat we de op twee na de oudste historischevereni- 

ging zijn van Zuid-Holland. De oudste is Den Haag, dat is eigenlijk een beetje 

vanzelfsprekend, de tweede is Leiden, maar dat de derde Gorinchem is, wisten 

we niet. We zijn er erg blij mee. Het is fijn voor Gorinchem dat we ook op deze 

wijze vertegenwoordigd zijn in de provincie. 

We zijn zeer veel dank verschuldigd aan de oprichters van Oud-Gorcum, die een 

bestemminggaven aan het door hen aangekochte pand "Dit is in Bethlehem". Zij 

maakten er een museum in voor Oud-Gorcum. Hun namen zijn voor altijd 

verbonden met de historie van de vereniging en die van de stad Gorinchem. Ook 

een woord van dank, hoewel ze het niet kunnen horen, aan onze bestuurlijke 

voorgangers die er mede voor hebben gezorgd dat we nu dit jubileum kunnen 

vieren. Ze hebben hun beste krachten gegeven aan onze vereniging. 

Ter gelegenheid van dit jubileum is een uitgave van onze Historische Reeks 

verschenen onder de titel "Uit de schatkamer van Oud-Gorcum" met daarin de 

geschiedenis van onze vereniging en een aantal pronkstukken uit die schatkamer 

en waarvan er nog veel meer te zien zijn in de gelijknamige tentoonstelling in het 

Gorcums Museum, die straks geopend zal worden door ons erelid de heer De 

Ruiter. Dank aan bestuur en medewerkersvan het Gorcums Museum voor het 

vele werk, dat ze aan deze tentoonstelling hebben besteed. Bijzondere dank 

aan de jubileumcommissie, de heer Kreszner, de heer Blauw, de heer Hootsen 

en ik hoop dat ik niemand ben vergeten - moge die opstaan. Maar in ieder geval 

aan alle vrijwilligers van het museum onze welgemeende dank en ook dank voor 

de zorg voor de collectie van Oud-Gorcum en dan mag ik nu het woord geven 

aan burgemeester IJssels. 


P. IJssels, burgemeester van Gorinchem
90 Jaar HistorischeVereniging Oud-Gorcum,voorzitter, bestuur, dames en heren,
dat is een felicitatie waard. Mevrouw Kreukniet zei het al: Als je negentig ben
dan komt de burgemeester. Dat is overigens niet zo. De burgemeester komt pas
als je 100 bent, maar ik maak graag een uitzondering voor de Historische
Vereniging Oud-Gorcum.
De burgemeester komt ook bij een 60-jarig huwelijk. De gemeente en de
historische vereniging zijn in ieder geval niet met elkaar getrouwd. Ze hebben
wel een langdurige relatie. Zo af en toe is die relatie goed en zo af en toe ook
niet. Dat is gebleken uit de historie. De vereniging Oud-Gorcum is eigenlijk
begonnen als een weleerwaarde, edelachtbareactiegroep, die wilde voorkomen
dat er iets verloren ging waar het gemeentebestuur kennelijk niet voor stond op
dat moment, namelijk "Dit is in Bethlehem". Het merkwaardige is, mevrouw de
voorzitter, dat "Dit is in Bethlehem" door de hele geschiedenis heen die haatliefdeverhouding tussen de vereniging en de gemeente heeft aangewakkerd. Dat
begon al in 1910, toen drie van de twaalf raadsleden het voorstel van het college
om een subsidie van fl. 1000 als een bijdrage in de kosten van de restauratievan
"Dit is in Bethlehem" niet accordeerden. De heer Van Ravenswaaijwas er niet
van overtuigd dat met de restauratie het belang van de gemeente werd gediend.
Daar denken we nu gelukkig anders over.
Door de geschiedenis heen wordt zichtbaar dat "Dit is in Bethlehem"een grote
zorg voor de vereniging is geweest. Het is elke keer de zorg van de vereniging
geweest die het dan net niet op eigen kracht kon redden. Dat culmineerde
uiteindelijk in 1979 in de overdracht van "Dit is in Bethlehem" aan de gemeente.
Daarna is het, omdat de gemeente nu eenmaal wat meer geld in kas heeft dan
de historischevereniging, grondig gerestaureerd. In diezelfde periode begon in
1991, toen deze burgemeester aantrad, de discussie: Moet het museum daar
welblijven.Ook daar hebben we met elkaar de degens over gekruist en zijn er
veel emoties met elkaar gedeeld, van twee kanten. Uiteindelijk is de situatie
zoals we die nu kennen, waarbij de collectie in het oude stadhuis, het nieuwe
Gorcums Museum, een goed onderkomen heeft gekregen en waar we ook met
z'n allen in kunnen, om het nu maar eens zo te zeggen. Ook "Dit is in Bethlehem"
heeft een gegarandeerde status. Laat ik het maar even zo zeggen: We hebben
het toch goedgedaan met elkaar. Er zijn momenten,waarin je van elkaar afdrijft,
maar later kun je toch weer tot elkaar komen en dat is toch het plezierige van de
relatie tussen de Historische Vereniging en gemeente, en zo hoort die ook te
zijn. Ik kom daar straks toch nog even op terug.
Ik feliciteer u dus met het 90-jarig jubileum voorzitter. Ik feliciteer u van harte,
want 90 jaar word je maar een keer per eeuw en u redt dat nog net in deze eeuw.
Het is toch wel goed dat een historische vereniging in 2000 kan zeggen in de
vorige eeuw waren we 98 jaar, dat klinkt nog heel wat. Daarnaast kun je zeggen,
dat hoorde ik net van u, we zijn de derde historischevereniging in Zuid-Holland.

Dan denkt iedereen: de vorige eeuw en
90 jaar, die moet wel 190 zijn zo
ongeveer. Dat zijn ze dan niet. Dat duurt
dan nog 100 jaar of 99 om precies te
zijn.
Bij dit jubileum, mevrouw de voor-zitter,
wil ik naast die blik in het verleden ook
andere zaken noemen, zoals de bruikleenoverdracht door de vereniging van
prenten en allerlei oude stukken uit de
eigen collectie aan de Gemeentelijke
Archief-dienst. Bij deze overdracht is wel
gebleken dat het heel goed is geweest
dat Oud-Gorcum heeft bestaan, omdat
anders heel veel stukken waarschijnlijk
verloren waren gegaan. Het gemeentelijk
archief was toen ook niet je van dat, dat
is het pas later geworden. De heer Busch
heeft daar bij zijn afscheid nog het een
en ander over geschreven. Er is dus heel veel bewaard gebleven dankzij de
activiteiten van de Historische Vereniging "Oud-Gorcum"en daaruit blijkt ook nu
nog de buitengewoongrote waarde van "Oud-Gorcum".
Ik wil daarom bij dit 90-jarig bestaan ook stilstaan bij de betekenis van een
historischeverenigingvoor een gemeente. Die betekenis is niet dat de vereniging
bestaat uit een verzameling mensen die graag de goede oude tijd belijden en
met elkaar dan narrig kijken naar de toekomst, vroeger was het veel beter, want ...
Dat is niet de taak van een historische vereniging. Wanneer "Oud-Gorcum"zo'n
vereniging was geweest, was ze na 10jaar ongetwijfeld al omgekomen in zo'n
cultuurtje. Nee, het belang van een historische vereniging in een historische
stad als Gorcum is dat zo'n vereniging en de individuele leden, verleden en
heden met elkaar proberen te verbinden. U zei het zelf eigenlijk ook al. Je kijkt
naar het verleden en je probeert de oude waarden, cultuurhistorische waarden,
gewoonten en zaken, die van belang zijn in het dagelijks-leven,overeind te houden
en die vertaal je dan ook naar de toekomst. Je kunt het ook aan Gorcum zien.
Het besef dat het een oude stad is en er voor die oude stad gezorgd moet
worden, vraagt om een kwaliteitsdiscussie. Dit leeft in Gorcum, in de gemeenteraad, maar ook bij de hele bevolking. Je ziet het ook, mevrouw Van Groningen
zal er ongetwijfeld op terugkomen, als ze een wandeling door Gorcum met ons
gaat doen. Het wordt ook zichtbaar in hoe de gemeenteraad reageert op de
binnenstad. Die reageert niet in de trant van moeten wezuinig allerhandedingen
doen,nee daar moeten we kwaliteit inbrengen. Je kunt altijd discussiëren over
wat kwaliteit is. De een vindt iets mooi, de ander vindt iets lelijk. De een vindt dit
waardevol, de ander vindt dat. Het besef dat kwaliteitdient te worden toegevoegd
185 


aan wat er is, dat gevoel dient gevoed te worden en een van de belangrijkste
voeders daarvan is de historischevereniging: oude waarden in leven houden of
weer tot leven brengen in de hedendaagse ontwikkeling van de stad, die zaken
verrijken. Veel tastbare zaken kunt u daarin zien, niet door u alleen gerealiseerd
of door u alleen bewaard, hoewel de collectie er wel mag zijn, maar ook door u
uitgedragen. U is immers ook als vereniging een voedingsbodem voor heel veel
besturen,die in Gorcum actief zijn op het gebied van onder andere stadsvernieuwing en architectuur, zoals de Stichting Merewade, de Stichting Stadsherstel,
de Stichting Vrienden van de Gorcumse molens, de Archeologische Werkgroep. Ze worden allemaal gevoed vanuit het totaal van de historische vereniging en
daar ligt het belang voor de gemeente en voor de historische vereniging. Zoiets
leeft in een stad, zoiets beklijft in een stad, dat kun je zien en merken, daar zijn
we buitengewoon blij mee en bij dat alles is er, ik heb het al gezegd, het kan wel
eens vriezen, het kan wel eens dooien, maar al met al kunnen we zeggen een
buitengewoon goede relatie tussen uw vereniging en de gemeente. Vooral
uitgedrukt in de relatie met het Gorcums Museum, zoals die vorm heeft gekregen
in de beheerscommissie, en ook in de relatie met het archief en dat hoort ook zo
te zijn. Maar daarmee spelen we niet het spelletje Aap wat hebje mooiejongen.
Het is eigenlijk al gezegd, gelukkig weet de vereniging de gemeente positief
kritisch te vinden en af en toe in toonzetting wel eens zo kritisch dat we denken
het kan wel eens anders geschreven worden, maar met een positieve bedoeling
en weet het gemeentebestuur u te vinden wanneer wij denken dat deel- en
algemeen belang wat onevenwichtig of emotioneel benaderd wordt en wanneer
we dat met elkaar doen, dan zie je ook altijd dat we er in positieve zin met elkaar
uitkomen en dat er een positief produkt uit ontstaat. Dat is goed, zo hoort het te
zijn, want op die manier wordt de rol van de vereniging "Oud-Gorcum" goed
ingevuld en weet onze oude stad zich omringd met mensen die oude gebruiken
en gewoonten, cultuurhistorisch bezit en waarden, vanuit de historie overdragen
aan de jeugd en aan de toekomst. Dat alles is in het belang van onze mooie,
oude stad.
Een mooie oude stad waarop we dan met fierheid, met trots op terug kunnen
kijken. Niet alleen op de oude stad, maar ook op de nieuwe, met een trots
gevoel, een positief trots gevoel, wat u helpt verbreiden en verspreiden in onze
gemeente. Ik ben u daar dankbaar voor. Ik hoop dat u dat in de komende eeuw
nog 100 jaar lang kan doen.
Gefeliciteerd!

Mevrouw W. Kreukniet-den Hertog
Dank u wel voor de lovendewoorden, vanuit u zelf en vanuit het gemeentebestuur.
We hebben inderdaadde degens wel eens gekruist. We hebbenwel eens lijnrecht
tegenover elkaar gestaan, maar het was nooit eigen belang. Het was altijd het
belang van het museum "Dit is in Bethlehem", van de stad en we zijn toch tot

Grote kerk te Gorinchemtijdens de viering van het 90-jarig bestaan van de Historische Vereniging "Oud-Gorcumnop21 augustus 1999. Foto: Martinvan Kuilenburg

een compromis gekomen en het is allemaal in goede banen geleid. Ik hoop dat
dat zo mag blijven in de komende eeuw en dat de gemeente naar ons luistert en
wij zullen luisteren naar de gemeente. We moeten wel. Hartelijk dank voor uw
woorden.

WIE WANDELT ER EIGENLIJK DOOR GORINCHEM?
Catharina L. van Groningen
Wie wandelt er eigenlijk door Gorinchem? Een feestelijk begin van een feestrede,
nietwaar? Maar ik kan u geruststellen, een heleboel mensen wandelen en
wandelden door Gorcum.
In de 19de eeuw, om daar maar eens mee te beginnen, werd er wat afgewandeld
in ons land. Dominees en andere mensen liepen van herberg naar uitspanning
-hun bagage werd overigens afzonderlijk vervoerd: zij hoefden het niet op de
rug mee te torsen zoals de hedendaagse verre afstand wandelaar dat doet en zij maakten er meteen een verslag in boekvorm van. Je kunt zeggen: een
reisgids avant la lettre.

Een beroemd 19de-eeuws wandelaar was dominee Craandijk. Hij deed
Nederland in de jaren tachtig van de vorige eeuw in zeven boekdelen en een
supplement. Voor de zekerheid voegde hij aan al die delen nog een apart
deeltje met wandelkaartjes bij, zodat hij er van verzekerd kon zijn dat zijn
navolgelingen in ieder geval op het rechte pad bleven. De dominee had echter
een ernstige fout gemaakt, misschien wel meer dan een, maar deze die ik u
zo ga noemen valt extra op:
Gorcum, Arkel's oude veste, de stad met de illustere geschiedenis, zo fraai
gelegen aan de rivier, de historische vestingstad, de waterrijke vestingstad,
toehoorders, die stad had hij niet aangedaan.
Niet getreurd, zoals ik u al zei: er werd wat afgewandeld in de 19de eeuw, dus
het volgende boek opengeslagen: Nederland in den goeden ouden tijd. Hierin
doet Jacob van Lennep verslag van zijn voettocht door een groot deel van
Nederland. Van Lennep en Dirk van Hogendorp doorkruisen in het jaar 1823
van 28 mei tot 2 september het land. Van hun gevarieerde ervaringen hield
Jacob nauwgezet een dagboek bij, ruimschoots gelardeerd met petites
histoires, waarbij de huidige lezer een glimlach vaak niet kan onderdrukken.
Bij dit reisverslaghebben wij meer geluk, zij het pas in de 'slotaanteekeningen'.
Daarin arriveren de heren in Gorcum.
Zij kwamen hier aan op 19 augustus. Helaas bleken zij niet onder de indruk te
zijn van de schoonheidvan de stad en het land. Hun aandacht werd in ernstige
mate van het historischschoon afgeleid: een koffer was in het ongerede geraakt,
en daar wordt dan ook uitvoerig over geklaagd. Erger dan dat is nog wel het feit
dat het eten in het logement De Doelen niet aan hun verwachtingen voldeed: zij
gingen met honger van tafel na alle schotels geleegd te hebben. De volgende
dag was het allemaal nog veel treuriger: de koffer was weliswaar terechtgekomen,
maar nu was bij dat slechte diner ook nog een slecht ontbijt en een nog veel
slechtere rekening gepresenteerd(voor het diner dat wijgeheelgenuttigdhadden
zonder onze honger te kunnen stillen, waar bovendien alle spijzen ongaar
waren, betaalden wij f 2,- par tête). En, zo voegde Van Lennep aan zijn
dagboeknotitiestoe, die rekening was wel driemaal zo hoog als in Assen.
Het regende, ook dat nog, dus besloten de heren hun voettocht te onderbreken
en verder te gaan met de diligence. Ook hier bood Gorcum niet datgene waar
zij op gehoopt hadden: de opgegeven vertrektijd bleek onjuist te zijn, zodat zij
2% uur moesten doden. Een uitstekende gelegenheid, dunkt mij, om nu echt
eens door de stad te lopen en vervolgens al hun indrukken aan het
dagboekpapier toe te vertrouwen. Neen, u begrijpt het vast wel, de beiden
gingen zich knorrig zitten opwinden en vervelen tot het vertrek. Tot zover
Gorinchem: Van Lennep en Van Hogendorp vertrekken naar Heeswijk en daarmee
uit ons verhaal.
Toch moeten wij niet te min denken over het verslag in hun dagboek: het beslaat
toch altijd nog 1?hpagina op een totaal van 231. Dat is belangrijk meer dan een

luie schrijver rond de eeuwwisseling bijeen gesprokkeld heeft, die zijn boek de
titel meegaf: 'Op Uw' stoel door Uw Land'. In 1901verscheen hiervan de tweede
verbeterde en veel vermeerderde druk. Aan Gorcum werden slechts 12 regels
gewijd. De informatie over uw stad is overeenkomstig summier, maar
desondanks niet oninteressant. Zo weet de schrijver in het begin al te vermelden
dat de spotnaam der ingezetenen 'blieken' is. Hij begreep bij het neerschrijven
dat niet iedereen bekend was met de betekenis van dit woord, want hij voegde
eraan toe: zie ook Meppel. Vlug daar gekeken, want ik behoor tot diegenen die
niet weten wat een bliek is. Echter, ondanks de veel vermeerderde editie wordt
onder het kopje Meppel aan de blieken geen letter gewijd.
Ook de Martelaren-toch Gorcums bekendste exportartikel ná Hugo de Groot
en de Gorcumse zoute bollen - komen er slecht af in de veel vermeerderde
druk. Voor hen wordt verwezen naar Oostvoorne. Zowaar wordt op die plaats
enigermate uitvoerig op hen ingegaan, zelfs met een jaartal. Saillant detail
daarbij is de volgende aantekening, waarbij de schrijver moeite heeft 'Wahrheit
und Dichtung' van elkaar te scheiden en dus voor de zekerheid enige scepsis
ten toon spreidt. Luistert u maar.
Zekerplantje, daar groeiende - evenwel daar niet alleen - wordt door de devoten
martelaarskruidgeheeten en het volksgeloof weet daarbij te verhalen dat, als
men de bloempjes, die van nature vier blaadjes hebben, bewaard, - en nu
komt die scepsis - maar men moet ze lang genoeg bewaren natuurlijk, er nog
vijftien bij komen, zodat dan het getal bloemblaadjes overeenkomt met het
getal der martelaren die daar stierven.
Een andere 19de-eeuwer, Van der Aa, is heel wat positiever en informatiever
over de stad. Zou het komen omdat zijn boeken te Gorcum gedrukt werden? In
zijn Aardrijkskundig Woordenboek wijdt hij wel 25 pagina's aan haar
geschiedenis en oude gebouwen. Op de tweede pagina wordt hij zelfs al
onzakelijk bij het citeren van dominee Martinet die over Gorcum schreef: Deze
plaats heeft de roem van schone meisjes en vrouwen te bezitten en is door
hare ligging aan de stroomen der rivieren een der gezondste plaatsen in ons
Vaderland;
Ik ben wat afgedwaald van de wandeltocht door Gorcum die de uitnodigingvan
vandaag u in het vooruitzicht stelde. Nu is het niet zo eenvoudig en volgens mij
ook niet de bedoeling om nu met z'n allen op te staan en werkelijk te gaan
rondwandelen om over een tiental minuten weer terug te zijn om naar het
muzikaal optreden te luisteren. Neen, dat kan helaas niet. Ik moet mij scharen
in de rijen van luie schrijvers en rondleiders en u rangschikken in de categorie
'luie wandelaar' om u mijn wandeling te laten ondergaan. Op uw stoel door uw
stad. Nu is dat hier natuurlijk geen enkel probleem. U als in de historie van uw
stad geïnteresseerde - anders zat u hier niet - u kent uw stad op uw duimpje,
u heeft niet meer nodig dan uw musée imaginaire in uw geest om mijn wandeling
te kunnen volgen. Al wandelend kijk ik met u om mij heen en vooral omhoog,

als een ware geveltoerist.
Het beste is om in Gorcum per boot aan te komen. Dat was vroeger zo en dat
is nog steeds zo. Het mooiste zicht op de stad is ontegenzeggelijk vanaf de
rivier. Het silhouet is door industrieën en flatgebouwen weliswaar minder fraai
dan voorheen, maar vooruit, daar zeuren we niet over. Een wandelaar van 90
jaar geleden had dat misschien wel 'vooruitgang' genoemd.
De aankomst in het Wilhelminapark is veelbelovend en vormt bovendien een
fraaie overgang tussen het water er: de stad die historisch en visueel zo nauw
met elkaar verbonden zijn. De stad hechtte aan groen en had zo honderd jaar
geleden een Vereeniging tot Verfraaiing van Gorinchem ingesteldwier eerste
daad de aanleg van het park op het Hoofd aan de rivier was. Aanvankelijk
overigens niet openbaar toegankelijk. Er stond een hek omheen.
De verhalen komen vanzelf op je af in de oude stad. En als je ze niet hebt
gehoord, dan kun je ze zelf verzinnen, zoals het volgende verhaal.
In onheugelijke oude tijden kon men vanaf de rivier het kasteelzien,zo schoon
als een paleis uit de vertellingen Van Duizend en een Nacht. Maar, zo meldt de
sage, de laatste eigenares was een vrouw zonder hart, die nooit een penning
aan de armen gaf, ja hen zelfs bespotte en bedreigde. Toen zij ook nog de
straten en pleinen liet schrobben met heerlijke melk, was de maat van haar
euveldaden vol. In een enkel ogenblik verzonkzij met haar kasteel en al haar
schatten tot op een peilloze diepte. Voor de goede orde: dat kasteel stond op
de plaats die nu Duivelsgracht heet en u weet nu waarom.
Ja, bij binnenkomst in de stad is er natuurlijkwel heel wat veranderd: de prachtige
Waterpoort is afgebroken. Is het een schrale troost dat hij in afgeslankte vorm
naast het Rijksmuseum staat? Ik dacht het niet. En er stond nog wel een
gevelsteen op met een van de beroemdste voorstellingen uit de Gorcumse
geschiedenis: men ziet hoe Jan van Arkel, bijgenaamd de Sterke, te paard,
omdat hij kennelijkvanuit de stad door vijanden wordt achtervolgd -zich met
de armen aan de hamei van de stadspoort optrekt, terwijl hij zijn strijdros
tussen zijn knieën vastklemt. Volgens het verhaal stormden zijn vijanden onder
hem door en kon de stoutmoedige heer van Arkel daarna snel de poort sluiten.
Dat waren nog eens tijden en dat waren nog eens mannen! Hoewel ik dat
verhaal van de onderlangs stormende vijanden minder waarschijnlijk acht. Zou
niemand dat gezien hebben dat Van Arkel in de balken hing? Of werd hun het
gezicht belemmerd door het dichtgeslagen vizier van hun helm? Wij zullen het
nooit te weten komen.
Doorwandelend komen wij op het Eind, toen en nu een waar genoegen om te
toeven. Ik laat een wandelaar van 90 jaar geleden aan het woord: Op een
breede met boomen beplante kade langs het water dat door de stad loopt
stonden sierlijke huizen waaraan ik merkte dat zij voorname bewooners
bevatten. Wat is daaraan veranderd? Zowel het zicht op de huizen, als op de
haven is doorgaans een lust voor het oog. Ik buig in mijn wandeling af, de

Langendijk sla ik over. Voor een
geveltoerist zijn daarin diverse
obstakels die de wandeling tot een
soort fysieke en visuele hordenloop
maken. Over de kwaliteit van die
obstakels ga ik het niet met u
hebben. Ik loop liever langs het
Eind.
Het kan niet missen, wij staan stil
bij het huis aan het eind van het
Eind. Het is een opvallend huis met
zijn trapgevels. En voor de
beginnende historicusdie denkt dat
wij hier naar een eeuwenoud pand
staan te kijken heeft de bouwer
keurig een jaartal in de gevel
aangebracht: 1910. Het is een
mooie plek, want je hebt een
prachtig uitzicht over de Haven en
de bebouwingdaarlangs. Ik sta daar
altijd even stil om te genieten. Vorige week was ik daar nog op een mooie
zonnige morgen. Naast mij kwam verheugd een heer staan die in mij een
verwante ziel meende te herkennen en zei: 'Ik heb het. Het is hier'. U weet
natuurlijk onmiddellijk waarover hij het had, maar ik was even blanco daar op
de brug. Juist, de prijsvraag met niet al te makkelijke foto's in de krant van
gevelonderdelen. Als een waaier had hij de krantenfoto's in de hand. Hij moest
er nog vier, maar de tijd drong want het moest op die dag worden ingeleverd.
Ik zei u al: er wordt wat afgewandeld door de stad. De vraag van wie er door
Gorcum wandelt is al bijna beantwoord, evenals het waarom. Maar wij gaan
verder. De Appeldijk op (daar was ook een van de foto's die mijn tijdelijke
buurman nog niet had ontdekt). De afwisseling van gevels, van soorten
gebouwen, van hoog en laag, doorsneden door stegen met prachtige namen,
en dan de andere kant met de hangende erkers en balkons boven het water
van de Haven, nergens vind je dat zo in ons land. Blauwe Haansteeg, Azijnsteeg of Nieuwsteeg, Vogelensang-steeg, Eendvogelsteeg, Karnemelk-steeg,
Kabeljauwsteeg,Koeke-bakkersteeg,de ene-naamis nog mooier dan de ander.
Soms begrijp je waarom een bepaalde naam aan een steeg verbonden is,
maar soms ook niet. Waarom leidt de Vogelen-sangsteeg naar het huis met
de Gekroonde Snoek? En niet naar een winkel waar je kanaries kunt kopen?
Inmiddelsben ik met u de Haven overgestoken en sta op de Kortendijk. U heeft
dat natuurlijk allang gemerkt. Ook hier springen de verhalen uit het verleden op
je af. De VVV-folder, die ook al door Gorcum wandelt, meldt dat in het straatdek

de putjes zitten om de dijk met een planken schutting te verhogen als het
water bleef stijgen. Alsof iedereen zich realiseert hoe dat was vroeger, als het
gevroren had en de rivier vol met ijs lag, als het water werd opgestuwd door
dooi en regen, de dijken in Gelderland waren doorgebroken, en het water zich
een weg moest zoeken stroomafwaarts.
U kent het allemaal, de prent waarop het water met brute kracht over de
Kortendijk kolkt en de mensen vertwijfeld een heenkomen zoeken. De bekisting
op de dijk was bezweken. Er is een dagboek bewaard gebleven waarin die
vreselijke gebeurtenissen uit het jaar 1809 beschreven staan. Het staat er
allemaal bijna koel zakelijk, de emoties moet u er zelf bij denken.
Het waren barre tijden in de januarimaand van 1809. Het had goed gevroren,
men kon schaatsen op de Haven. Een gevolg van die vorstperiode was dat het
ijs op de rivier ging kruien, waardoor de dijken zowel door het kruiende ijs als
door het wassende water werden bedreigd. In de loop van de maand werden de
berichten van buiten de stad steeds alarmerender: in Gelderland was een dijk
doorgebroken waardoor de Betuwe onder water was komen te staan. Toen de
Diefdijk ook bedreigd werd besloot men in de stad op de dijken (dus niet alleen
de Kortendijk) de kisting te zetten: een systeem van planken waartussen aarde
gestort werd om zo een eventuele watervloed te kunnen keren. Buiten de stad
werden andere maatregelen genomen, zoals het afgraven van de overlaten, om
het water af te leiden. En dan begint het te dooien, met als gevolg dat het water
in een rap tempo stijgt: op 29 januari tot aan de tweede plank in de kisting, een
dag later al tot aan de vierde. En dan bezwijkt de constructie: de kisting begon
van onderen uit te wielen in een zodanig tempo dat er hele stromen water de
stegen afliep de huizen binnen. Een ieder was radeloos en de mensen liepen
huilend en kermende langs de straten en gingen in hun huizen hunne goederen
op bovenvertrekken brengen. De karabiniers van de garde des Konings (die
toevallig te plaatse was) gingen aan het werk: bedden, tapijten, paarden- en
koekleden, mest, stenen, zeilen, zakken en alles wat maar te krijgen was
werd aangebracht en in het gat gestort dat reeds zo diep gelopen was dat de
steenen kokers, waarin de kistingspalen staan, van onderen los aan het raken
waren. Door het geweldig aflopen van het water door de stegen liepen grote
gaten in de bekisting. Dat is de fase die de prent die u allen ongetwijfeld kent
weergeeft.
De koning kwam zelf bij de gevaarlijke plaats en moedigde ieder tot bedaardheid
en werkzaamheid aan. Kennelijk heeft dat geholpen. Verdere doorbraken bleven
uit, ook al omdat stroomopwaarts op een aantal plaatsen de dijk bezweken
was, waardoor het water aan kracht had ingeboet. Toch zou het nog lang duren
voordat het water op het oude peil was. Op 31 maart pas werden de schotbalken
uit de Melkheul gehaald.
De Kortendijk is de enige plaats waar de gaten nog zitten, als zichtbare getuige

van een belangrijk element in de Gorcumse geschiedenis: die van het water.
Ik zet haast achter mijn wandeling, want ik moet u op tijd weer in de kerk
afleveren. Door de drukke Hoogstraat, door de Gasthuisstraat. Dierbare
herinneringenen bijzondere ontdekkingen. Hier gaat de VVV-folder overigens
iets te kort door de bocht: de naam herinnert aan het Gasthuis, een soort
verpleeghuis,dat hier indertijd stond. Maar het staat er nog steeds. Achter de
gevels van de huizen 47-49 vonden wij dat grote delen van het muurwerk en de
15de-eeuwsekap van het oude Gasthuis bewaard zijn gebleven. Het was veel
meer dan een verpleeghuis, eerder een opvanghuis voor daklozen, arme
vreemdelingen vonden daar een gastvrij onthaal. Daar is weer zo'n mooie steeg,
aan het begin en eind met een keurig poortje afgeperkt. 'Dat is niet het Hugo
de Grootpoortje hoor', had die vriendelijke heer van het Eind nog bereidwillig
aan mij medegedeeld. 'Dat denken sommigen wel, maar er is er maar een de
echte'. En in een adem voegde hij eraan toe: 'Wij, mijn vrouw en ik, worden.
maar lid van de Historische Vereniging, ik vind het wel leuk, dan heb je nog
eens rondleidingen'.
Ziet u wel, weer iemand die door Gorcum wandelt.
Ik ben bijna rond. De kerk heb ik al in het vizier, maar nog even een omweg
langs het voormalige stadhuis dat nu museum is. Wat is het plein mooi geworden
met terrasjes met rieten stoelen, wat komt de fontein mooi uit, wat een rust
met het terugdringen van het verkeer. En toch, toch mis ik iets daar. Het is
onhistorisch, ik ben het helemaal met u eens, dames en heren van de
Historische Vereniging, maar zou het niet prachtig zijn als dit grote plein met
bomen beplant zou worden, met platanen bijvoorbeeld? Dan heeft u pas echt
een plein.....
Ik ben mij ervan bewust dat ik maar een heel klein deel van de stad met u ben
rondgegaan. Dat komt ervan als je voortdurend moet stilstaan en praten en
vergelijken met hoe het acht jaar geleden was en me realiserend dat Gorcum
sindsdien heel wat heeft gewonnen.
Waarom wandelt men door Gorcum? Niet omdat er een parkeerprobleem is,
zoals een van uw geachte aanwezigen mij schreef, nee omdat het een
fantastische stad is met veel potentie. Waar nog dingen beter kunnen, maar
waar al heel veel goed is en dat laatste dat zou nog wel eens kunnen zijn door
de niet aflatende zorgen van uw jubilerende Historische Vereniging.

TOESPRAAK GEHOUDEN BIJ DE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING "UIT DE SCHATKAMER VAN OUD-GORCUM"
Kees de Ruiter, erelid van Oud-Gorcum
Zo meteen mag ik de expositie "Uit de schatkamer van Oud-Gorcum"openen.
Dat zal ik doen door op verzoek van het bestuur van "Oud-Gorcum" dit doek weg
te trekken voor een kopie van een aan de kunstenaar Beerstraten toegeschreven
schilderij uit omstreeks 1650, waar u in de kerk al meer over gehoord hebt.
Het originele kunstwerk bevindt zich helaas in een kasteel in Engeland,eigendom
van een Engelse graaf. Het is -zo verzekerde de heer Busch mij -zover bekend
nog het enige bewaard gebleven schilderij uit die tijd dat een levendig beeld geeft
van het stadsleven in het hart van Gorcum. Voor het bestuur was dat de reden
om er een kopie van te laten maken.
De naschildering is gemaakt door Monique van Gulik en Dirk Bal. Beiden zijn,
na de opening van de tentoonstelling, graag bereid u tekst en uitleg te geven.
Maar voor het zover is, dames en heren, het volgende:
Twee voor iedereen in deze stad duidelijk zichtbare en leesbare en daarmee
openbare teksten, zijn elkaars tegenpolen als we ons bezinnen op deze expositie.
De ene, aangebracht boven de ingang van dit voormalige stadhuis, de
wapenspreuk op het Gorcumse wapen: Fortes creantur fortibus. In vertaling:
Sterken brengen sterken voort. Een beladen en omstreden uitspraak. In zijn
uiterste consequentie immers voerend tot: Opdat de sterkere in leven blijft,
moet de zwakke afvallen. Een van de fundamenten van de ideologie die in de
jaren '30 en '40 daadwerkelijk in praktijk gebracht, heeft laten zien hoe diep de
mens in zijn overmoed kan zinken. Die in zijn superioriteitswaan geen
achtergrond, geen geschiedenis, geen bezinning, geen reflectie, geen herinnering
denkt nodig te hebben.
De andere, hier vlakbij, in de Gasthuisstraat onder het fries van het voormalig
museum "Dit is in Bethlehem" de inscriptie: Vreest den Heer, doet Hem eer;
want den dach van sterven haest hem seer. Een totaal ander, tot nederigheid,
inzicht en bescheidenheidstemmend geluid, dat ons - gelovig of ongelovig - met
de neus op de betrekkelijkheid,vergankelijkheid en vooral kortstondigheidvan
het menselijk leven drukt.
En dat besef van vergankelijkheid en kortstondigheidvan ons bestaan is tegelijk
de sleutel tot het waarom van deze expositie. Waarom staan u en ik met honderden
klaar om al die oude dingen te gaan bekijken,waar we dag in dag uit door televisie,
advertenties en folders worden bestookt om juist onze ziel en zaligheid te leggen in
hedendaagsezaken?
Omdat wij, meen ik, zoals we hier staan -tot het inzicht zijn gekomen of liever: dat
de waarheid tot ons is doorgedrongen, dat datallemaal ijdelheid is in het besef

C. de Ruiter, erelid van Oud-Gorcum, krijgt bloemen aangeboden van R. Kreszner,
conservator van het Gorcums Museum, na de opening van Uit de schatkamer van
'Oud-Gorcum'. Foto: Martin van Kuilenburg.

dat we, in termen van eeuwigheid gesproken, nog maar een moment hebben te
gaan.
Dat een simpel tabakspotje uit 1885 niet alleen z'n tijdgenoten heeft overleefd,
maar ook ons allen zal overleven. Dat we daarom gefascineerd naar al die dingen
staren die er al waren voor ons en er na ons nog zullen zijn.
Daarom is het ook vanzelfsprekenddat wij ook bijna allemaal -zie het vele grijs
en kaalheid onder u - tot de oudere generatie behoren. Wie jong is - en dat
gezichtsbedrogis een van de grote trucs van het leven -denkt tegen beter weten
in onsterfelijk te zijn en heeft op z'n best theoretische belangstelling voor
geschiedenis. Wie, zoals de meesten van ons, deze periode achter de rug heeft,
weet beter, die ondergaat en beleeft het. Het verloren gaan van wat je dacht nog
voor je te hebben, is immers de diepste beweegredenvoor het verlangen naar
kennis en inzicht in ons verleden. Met alle pijn vandien.
Maar laat ik het laatste woord daarover laten aan de dichter J.C. Bloem, die veel
beter dan ik ooit zou kunnen, in slechts vier regels in zijn uit 1931 daterende
gedicht "Herinnering" de essentie samenvat:
Maar het vergankelijke kent geen keer 

Dan in de opstanding der herinneringen; 

Gisteren is even ver als deze dingen; 

In het verleden is de tijd niet meer. 

Namens 'Oud-Gorcum' heb ik de eer de expositie 'Uit de schatkamer van OudGorcum' voor u open te mogen stellen.

HET SCHILDERIJ VAN DE GROENMARKT
A.J. Busch
Dat zich in Engels bezit een schilderij bevindt, voorstellende de Groenmarkt in
Gorinchem uit het midden van de 17de eeuw, is al heel lang bekend. In de
verzamelingenvan het Stadsarchief bevindenzich verscheidene zwadwit foto's
van het aardige stadsgezicht, die waarschijnlijk in 1932 zijn gemaakt. H.F. van
Peer nam er in het boek "Gezicht op Gorcum; beeld van een oude stad" een
afbeelding van op. Hij schreef het schilderij toe aan de Gorinchemse kunstenaar
Govert Camphuysen.
Tijdens een verblijf in Engeland in 1996 wilde ik het schilderij wel eens met
eigen ogen zien. Het zou hangen in een kasteel in Meriden (Coventry). Op een
mooie zondag in juli, laat in de ochtend, meldde ik me aan de poort van het
grote landgoed. Bewoners van het nabij gelegen dorp hadden al verteld dat het
onmogelijk zou zijn door te dringen tot 'de neef van de koningin', zoals de
kasteelheer werd aangeduid. Dat leek aanvankelijk ook zo, want de portier
wilde geen toegang geven. De familie was naar de kerk en ging daarna aan
tafel en was dus niet te spreken, helemaal niet voor iemand die geen schriftelijke
afspraak had gemaakt, ook al kwam die van ver. Het kostte heel wat
overredingskracht eer de man wat toeschietelijker werd. Het tonen van het
boek 'Grote Kerk en Toren' met een afbeelding van het schilderij gaf tenslotte
de doorslag. Uiteindelijk zei hij over anderhalf uur maar terug te komen, dan
zou hij een goed woordje doen. Onderwijl kon ik gaan wandelen over het
uitgestrekte landgoed en de op het terrein staande kerk bezichtigen met een
bijzonder interieur door de vele herdenkingsplaquettes van het voorgeslacht.
Op het domein liepen roedels herten vrij rond. Mannen in bootjes zaten te
vissen in een groot meer.
Terug bij de ingang vroeg de poortwachter belet en zo waar: ik moest hem per
auto maar volgen, want het kasteel stond een heel eind weg. De portier diende
ons zeer onderdanig aan bij zijn 'heer', die uiterst vriendelijk was. Het bewuste
schilderij hing echter in een ouder kasteel in Engelse Tudor-stijl elders op het
landgoed. Het was de woning van zijn zoon die een vakantie doorbracht op het
Europese vasteland. Hij beschikte echter over de sleutels. Als ik zijn jeep
volgde zou hij me naar het schilderij brengen. Inderdaad, in een zaal waarin
met hoezen afgedekte meubels stonden, hing het schilderij. Volgens mijn
zegsman zou Jan Beerstraten het geschilderd hebben, zoals een Nederlandse
museumdirecteurhem eens had verzekerd. Er hingen daar overigens nog meer
werken van Hollandse meesters, o.a. van Ruysdael.
Bij het afscheid ontving de Earl of Aylesford het boekje "Grote Kerk en Toren",
nog wat boekjes over het huidige Gorinchem en natuurlijk een bus zoute bollen.

Uit het gesprek met de graaf bleek duidelijk, dat van verkoop van het schilderij
nooit sprake zou kunnen zijn. Daarom besloot het bestu1;r van de Historische
Vereniging Oud-Gorcum een kopie te laten vervaardigen van het enige
stadsgezicht uit de 17de eeuw van Gorinchem dat bekend is. Aan de hand van
een grote kleurenfoto hebben de Rotterdamse kunstenaars D. Bal en M. van
Gulik dat minutieus gedaan. Bij de viering van het 90-jarig bestaan van de
vereniging kreeg het een blijvende plaats in Gorcums Museum.
Op het Breugeliaans aandoende schilderij zijn heel wat personen te zien:
pratende en bedrijvige mensen, een hoepelend kind en een paar heren die een
dame het hof maken. De kleurige kledij van de personen vormt een vrolijke
noot. Voorts toont de schilder een man die een vat voortrolt en een sledenaar
die zijn vracht vervoert op een door een paard over de keien getrokken slee. Op
de achtergrond staat een met twee paarden bespannen karos voor een van de
huizen.
Aan de linkerkant is de achterzijde van het Stadhuis te zien met links de
Vleeshal, daarboven het vertrek van de schepenbank en ernaast het
aangebouwdehuis waarin de burgemeestersvergaderden. De uit 1591 daterende
rechtervleugel herbergt de Waag, herkenbaar aan de hoge deuren met de luifel.
Boven de Waag bevond zich de vergaderzaal van de vroedschap. In de toren
van het Stadhuis hing een klokkenspel, de voorloper van de in 1688 door Melchior
de Haze gegoten beiaard. Dit Stadhuis werd in 1859 afgebroken.
Rechts staat de 13de-eeuwse gotische Grote Kerk met twee koren en een
dwarsschip. Achter het dwarsschip is nog net de grafkapel van Wilhelmina van
Arkel te zien, waarin drossaard Jacob van Paffenrode een liggend beeld van
zijn in 1628 overleden echtgenote liet plaatsen. Rond het koor staan kleine
huisjes die ten tijde van de sloop van de kerk zijn afgebroken.
Werd in 1845 de Grote Kerk afgebroken, de Grote Toren - eigendom van de
gemeente - bleef dat lot bespaard. De kunstenaar heeft de steunberen bij de
hoeken wat te fors weergegeven, waardoor de verhoudingen van de toren niet
helemaal kloppen. Zoals gebruikelijk heeft het torenuurwerk slechts één wijzer
(de kleine), net zoals bij de Kapel en de Dalempoort. Eerst in 1886 kreeg het
uurwerk minuutwijzers.
De Grote Toren - helaas doorgaans foutief aangeduid als St.-Janstoren - is niet
het enige bouwwerk op het schilderij dat nog bestaat. Het grote herenhuis op
de achtergrond met het blauwe dak dat voor een deel aan het oog wordt
onttrokken door de schilderachtige huisjes rond de beide koren, staat
tegenwoordig bekend als Groenmarkt 3. Zelfs is het achterstaande hoge gebouw,
eens behorend tot het complex van het Agnietenklooster, te zien.
Het schilderij maakt de indruk topografisch vrij'nauwkeurig te zijn.

VIJFTIG JAREN GELEDEN 1909-1959

H. van Hoogdalem t
Wanneer je 50 jaar geleden 's zondags naar de Oude- en de Nieuwe Hoven
wandelde om zoals ze dat in die tijd noemden, de grote of de kleine "buitenom"
te maken ging je eerst langs het Paardenwater met zijn hoge iepenbomen aan
weerskanten. De korenmolen zwaaide lustig met zijn wieken en was nog in vol
bedrijf. Dan de brug over. De beroemde klapbrug 'ban Ceelen". Driekus Ceelen
troonde dan meestal in zijn huisje op de sluis om een wakend oog te houden op
het snelstromende water van de Linge dat onder hem door ging. Vooral als er te
Hardinxveld gemalen werd was hij present, zelfs op zondag.
Hier kon je in die tijd nog naar alle kanten oversteken zonder een ongeluk te
krijgen. Vooral 's zondags landelijke rust.
In "Concordia" tokkelde Jobels op de vleugel zijn lustige wijsjes en de nieuwste
"tophits" van die tijd. Een geroezemoesvan jong en oud drong uit dit centrum van
vermaak naar buiten door. Huizen waren er nog niet of het moest zijn de oude
boerderij en uitspanning "de Moordkuil", in de volksmond zo geheten en thans
"Eikeshof".Van het kantoor van De Vries Robbéwas nog geen spoor te bekennen.
Had je geluk dan kon de Kanaalbrug worden gepasseerd, maar ook hier kon het
je wel gebeuren dat je een half uur of meer op de bankvoor de brug kon uitrusten
van je wandeling, want haast hadden de schippers, noch de brugwachters.
Waarom ook, niemand had haast in die dagen. Zelfs de spoorwegen niet, die
b.v. de zondag een uitgezochtedag vonden om te rangeren en het tweede obstakel
op je wandeling kon toch altijd een goed kwartier vergen.
Zo kreegje tijd om de omgeving op te nemen. Recht voor je uit de prachtige laan
van de Oude en de Nieuwe Hoven, waarvan de bomen zich een koepel welfden
over het wandelpad links tussen de witte paaltjes en de rijweg die naar het
plantsoen en verderop naar de Varkensheul voerden.
Zover dan het oog reikte tot aan de laan van de Grote en de Kleine Haarsekade
niets dan bomen, landerijen en tuinen, kortom een oase van rust en landelijkheid
die door vrijwel niets werd verstoord. Zo nu en dan trok een puffendtreintje voorbij
met daarachter een sliert van zwarte wagentjes met raampjes in de coupédeuren.
Verder mocht nog eens een wagen met een paard de rust verstoren, maar dan
was het voor de zondag zeker wel bekeken.
Veel wandelaars op de traditionele grote en kleine "buitenom", d.w.z. langs of
over de Varkensheul of door het Plantsoen en het Lindenlaantje.
In deze landelijke rust bouwden nu 50 jaar geleden twee spoormannen,
rangeerders en overwegwachters, voor gemeenschappelijke rekening hun huisje
aan de Nieuwe Hoven, zoals het thans verkeerdelijk heet. Het waren Huibertvan
der Sloot en Albertus van Heel die met hun gezinnen het hier een best plekje
vonden vlak bij hun werk.
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De Nieuwe Hoven begin van deze eeuw, waar
in 1909 Huibertvan der Sloot en Albertus van
Heel voor gezamenlijke rekening een huis
bouwden, de huidige nummers 44-46.

Wat is er sinds die tijd om hen heen niet bijgekomen in het gebied waarin zij als
pioniers begonnen. Nu geen bomen meer en landerijen, maar huizenen gebouwen
zover het oog reikt.
Weliswaar krijgen onze stadsbestuurdersthans grijze haren van de lintbebouwing
die door genoemde heren werd ingezet, maar voor de beide gezinnen was het
een prettige dag toen ze nu 50 jaar geleden hun huis mochten betrekken op 9
maart 1909. Onze Koningin was nog niet geboren. Waar blijft de tijd Bart? Je
vriend Van der Sloot en jullie vrouwen hebben het helaas niet meer mogen beleven. Jij bent alleen nog over en gelukkig nog fit en monter.
Onze hartelijke felicitaties met deze dag. Wie onzer presteert het om 50 jaar
een huis te bewonen? Wanneer je de tachtig gaat naderen tel je niet meer met
vele jaren, maar nog wat jaartjes wensen we je van harte toe in goede gezondheid.

TROEPENTRANSPORT VAN EN NAAR NEDERLANDS-INDIE IN DE
JAREN 1945-50

C. de Ruiter
Hoe verschillend de lotgevallen van de eenmaal in het voormalige NederlandsIndië (verder korhiveg als Indië aangeduid) aangekomen militairen ook waren, de
heen- en terugreis verliep in grote trekken voor vrijwel alle zogeheten 'Indiëgangers'
gelijk, zowel voor de dienstplichtigenals de vrijwilligers (OWers). En dat vervoer
vond vrijwel altijd plaats per schip. Slechts in spaarzame gevallen, en dat nooit
voor het vervoer van de 'gewone' troepen, werd van het vliegtuig gebruik gemaakt.
Marinepersoneel voer meestal met het 'eigen' schip naar Indië en later weer
terug naar Nederland.
De reis vanuit Amsterdam of Rotterdam via de MiddellandseZee en het Suezkanaal naar Indië duurde, afhankelijkvan het type schip met de daarbij behorende snelheid, oponthoud onderweg en de plaats van ontscheping in Indië, zo'n 23
tot 28 dagen.

Over de schepen
Drie troepentransportschepen('Groote Beer', 'Zuiderkruis' en 'Waterman') waren
eigendom van de Nederlandse staat, maar in beheer bij Nederlandse scheepvaartmaatschappijen. Verder waren het grotendeels schepen van Nederlandse
rederijen als de RotterdamseLloyd, de Stoomvaartmaatschappij'Nederland', de
Holland-AmerikaLijn (HAL) en de Verenigde NederlandscheScheepvaartmaatschappij (VNS). Bekende scheepsnamen: 'Boissevain', 'Volendam', 'Indrapoera',
'Johan van Oldenbarnevelt', 'Kota Inten', 'Sibajak', 'Sloterdijk', 'Bloemfontein' en
'Ruys'. Dit laatste schip, eigendom van de KJCPL (Kon. Java-China Pakketvaart
Lijn) niet te verwarren met de Willem Ruys, het in 1947 in de vaart genomen,
door scheepswerf De Schelde in Vlissingen gebouwde vlaggenschipvan de Rotterdamse Lloyd, dat in 1945-50 niet als troepenschip is gebruikt.
Ook werden, met name in 1950 bij de massale repatriëring van de militairen na
de soevereiniteitsoverdracht,buitenlandseschepen gecharterd, zoals de 'Castle
Bianco', 'Hellenic Prince', 'Fair Sea', 'Pasteur' en 'General Howze'. In bijna alle
gevallen waren het voor grootschaligetroepentransporten aangepaste vracht- en
passagiersschepen,die in de oorlog voor de geallieerden als 'troopcarrier' dienst
hadden gedaan. Het aantal militairen per schip varieerde van 1200 tot 3600 met
als uitschieterde 'Pasteur', die 4800 man kon vervoeren. De 'Groote Beer' was
deels ingericht als hospitaalschip voor vervoer van zieken, gewonden en verminkten. Het beschikte daartoe over een uitgebreidestaf aan medisch personeel en
de nodige faciliteiten zoals een operatiekamer. Vooral bij de repatriëring, toen er
veel meer zieken (vooral lijders aan tropische ziekten) waren dan op de heenreis,

konvooieerde de 'Groote Beer' andere troepenschepen, die normaliter maar één
dokter aan boord hadden.
Inscheping

Zodra de militaire trein vanuit de kazerne bij de afgezette havenloodsen aan de
vertrekkade was gearriveerd, trokken de militairen langs de kantinewagensvoor
koffie met koek. Op de kade speelde een militaire kapel marsmuziek en een
generaal hield een afscheidstoespraak. Op de kade stonden achter hekken veel
familieleden, die hun verwanten kwamen uitzwaaien. Persoonlijkafscheid nemen
op de kade of aan boord was niet toegestaan. Dat moest tijdens het negën
dagen durende inschepingsverlof gebeuren. Dan volgde de opstelling in volgorde
van de appellijsten, waarna men langs de inschepingsofficierliep die de passerenden afstreepte. Een eerder aangekomen ploeg kwartiermakersbracht de mannen
naar hun ruim. Daar stond de ruim-commandant klaar om de militairen op te
vangen en hun slaapplaats aan te wijzen. Uiteindelijk brak het voor iedereen
moeilijke moment aan dat het schip zich van de kade losmaakte en langzaam
wegvoer, terwijl de kapel het Wilhelmus en het "Vaarwel mijn dierbaar vaderland
speelde.
Na het vertrek werd iedereen op de hoogte gebracht van het uitgebreide "Reglement van orde" met een groot aantal ge- en vooral verboden. Zo behoorden de
brug, de bak en de kampanje tot voor de manschappen verboden terrein. Het
was niet toegestaan te klimmen in of te zitten op masten, tuig, laadbomen en
reddingboten.Verder was het verboden kleding in zoet water te wassen, in het
ruim te-roken, fluitsignalen te geven, beddegoed
aan dek te brengen, van slaapplaats te wisselen, afval overboord te gooien, waslijnen te
spannen, eten mee aan dek te nemen en zich te
bezondigen aan dobbelen of kaartspelen om geld.
Er was één pluspunt: aan boord bestond geen
groetplicht. Direct na vertrek werd uit de onderdelen de scheepspolitiegeformeerd. Haar taak was
het regelmatig over en door het schip te patrouilleren om er op toe te zien dat de voorschriften werden nageleefd.
Scheepspraet

Iedere militair kreeg nog in de kazerne of aan het
begin van de reis het boekje "Scheepspraet". ~ e t '
was uitgegeven en samengestelddoor de Legervoorlichtingsdienst,geschreven in opdracht door
de bekende schrijver Piet Bakker en geïllustreerd

door Eppo Doeve. De inhoud bestond uit een mengeling van een geromantiseerde reis- en scheepsbeschrijving en talrijke praktische wenken met informatie over gezagsverhoudingen,de indeling van het schip, sloepenrol, brandgevaar, verzending van post, hygiëne en geestelijke verzorging. Over wat de Indiëgangers na hun reis te wachten stond, werd nauwelijks gerept. Het boekje
ademde - zoals vrijwel alles wat in die tijd aan officieel voorlichtingsmateriaalaan
burgers én militairen werd verstrekt - een, nu wel erg onwezenlijk aandoende,
ferme-jongens-stoere-knapen-mentaliteit.In het woord vooraf schreef GeneraalMajoor Nijhoff van de Generale Staf: "Een luxereis zal uw overtocht niet zijn, een
kwelling echter evenmin, maar als de troepen een team vormen, zal de reis
aangenaamverlopen."

Twee systemen
Voor het troepenvervoer werden wat slapen en eten betreft, twee systemen
toegepast: het Engelse en het Amerikaanse. Het systeem van het Engelse
leger hield in dat in de uit drie onder elkaar gelegen dekken bestaande en door
waterdichte schotten gescheiden ruimen, 's avonds hangmatten werden opgehangen. In diezelfde ruimen werden, aan lange tafels, de maaltijden gebruikt uit
de klassieke messtins (set van twee etensblikjes). Het eten werd in gamellen uit
de scheepskeukenopgehaald.
Op de schepen die volgens het Amerikaanse systeem waren uitgerust, was één
groot dek van een ruim als centrale eetzaal ingericht, compleet met een keukeninstallatie. Daar werd gegeten volgens het - voor Nederland toen nieuwe - cafetariasysteem,waarbij de militairenop vertoon van een op naam gestelde maaltijdenknipkaart met een plateau langs de uitdeeltafel liepen. Zo'n eetzaal had uiteraard maar een beperkte capaciteit, reden waarom er in groepen van 200 tot 300
man werd gegeten. Dat moest in twintig minuten gebeuren. Via de scheepsomroep werd bekendgemaaktwelke groep aan de beurt was. Buiten de etenstijden
werd dit ruim vaak gebruikt als mess en ontspanningslokaal. Het slapen bij het
Amerikaanse systeem gebeurde in de overige ruimen in zgn. standees, vaste uit
metalen pijp bestaande constructies,waartussen voor slaapplaatsen horizontaal
zeildoek was gespannen. Vier of vijf man sliepen zo boven elkaar. Het Amerikaanse systeem heette efficiënterte zijn; het Engelse liet meer ruimte over voor
ontspanning, gymnastiek e.d. Wat de kwaliteit van het eten betreft: die was
ongeacht het systeem volgens de meeste opvarenden matig tot slecht.
Sommige ruimen waren zo groot dat er wel 300 tot 400 militairen in konden
slapen, maar dan wel als haringen in een ton. De bagage voor al die mannen
kwam daar nog bij. De accommodatie liet door de overbelasting vaak veel te
wensen over. Luchtverversingsinstallatieswaren er wel, maar met voor zoveel
mensen onvoldoende capaciteit waardoor het in de ruimen, zeker in de tropische gebieden, vaak heel warm en bedompt was. En als er, wat regelmatig
voorkwam, door zeezieken gebraakt werd in de nauwe gangpaden, was de stank

niet te harden. Geen wonder dat men, als daar toestemming voor werd gegeven
en het weer het maar even toeliet, liever aan dek sliep. De kleinere ruimenwaren
meestal bestemd voor de onderofficieren. De officieren waren veel beter gehuisvest. Die konden gebruikmakenvan 'echte' hutten in de midscheeps. Ze hadden
ook een eigen eetzaal en messroom.

Gezagsverhoudingen
De in dienst van de scheepvaartmaatschappij staande gezagvoerder was
uiteindelijk de baas op ieder troepenschip. Maar vanaf het moment van inscheping
stonden de militairenonder bevelvan een COT (CommanderendeOfficier Troepen).
Die vormde, met zijn vaste staf, de verbinding tussen de gezagvoerder en de
troepencommandanten. Tot die staf behoorden o.a. een arts, een legerpredikant,
een aalmoezenier en een officier die de zorg had voor de recreatie en algemene
ontwikkeling (RAO). Meestal was er ook een aan de staf toegevoegde officier veelal een KNIL-militair- die Maleise les gaf en informatie verstrekte over volk en
cultuur van Indië. Die voorlichting droeg vaak een sterk propagandistisch en
vooral fel anti-Republikeins karakter.
Van de kant van het scheepscommando werd doorgaans de Iste stuurman
aangesteld als troepenofficier. Bij hem kwamen alle scheepsaangelegenheden
terecht, terwijl de COT langs de gebruikelijke hiërarchiekeweg voor de militaire
zaken verantwoordelijkwas.

Het leven aan boord
Het leven aan boord werd, vooral door de lange duur van de reis, al gauw na het
vertrek gskenmerkt door verveling, hoewel er zeker van alles werd gedaan om
die tegen te gaan. Een winkel of kantine was er in de meeste gevallen niet, maar
de CADI (cantine-dienst)zorgde ervoor dat de militairen op vertoon van een rantsoenkaart wekelijks gratis sigaretten, frisdranken, koeken en chocola kregen.
Alcoholhoudende dranken (ook bier) waren voor de gewone manschappen strikt
taboe.
Er werden regelmatigfilms vertoond en er werd aan sport gedaan, vooral balspelen en tafeltennis, ook in de vorm van onderlinge wedstrijden. En er werd (heel
veel) gekaart, gedamd en geschaakt. Soms werden lezingengehouden, bijvoorbeeld over Indië of - door een van de scheepsofficieren- over nautische aangelegenheden. Via de scheepsomroep werd, vaak in de vorm van verzoekplatenprogramma's, muziek uitgezonden. Soms waren er cabaret- of muziekgezelschappen aan boord die in Indië voor de RAOvoor de militairen gingen optreden,
maar ook aan boord voorstellingen verzorgden. Ten overvloede: eigen radio's had
men niet en TV was nog onbekend.
Er werd veel gelezen. Boeken door de liefhebbers, waarvoor een uitleenbibliotheek aan boord was. Daarnaast (oude) tijdschriften en kranten. Actuele informatie was er veelal in de vorm van een dagelijks verschijnend scheepkrantjemet

bijdragen van de militaire staf en de scheepsofficieren.
Schrijven naar thuis, verloofde of vrienden was een geliefde bezigheid, zeker voor
hen die door heimwee werden gekweld. Brieven konden alleen vanuit Port Said
of Aden en de plaats van aankomst in Indië (portvrij) worden verzonden. Andersom zag men ook reikhalzenduit naar brieven van thuis, waarvan de eerste in
Port Said aan boord kwamen. Verder bestond de mogelijkheid, maar dan voor
eigen rekening, om bij bijzondere gebeurtenissen via de marconist een radiotelegram naar Nederlandte sturen.

de dag na vertrek werd er sloepenrol gehouden. Zowel de bemanning als de

.....itairen waren verplicht daar aan mee te doen. leder had een zwemvest. Die
oefening werd daarna nog ettelijke malen herhaald, mede met het oog op het
ge' laar van de nog talrijk aanwezige zeemijnen.
Normaliter werd er na vertrek tot het begin van het Suez-kanaal geen haven
aarigedaan. De aankomst in Port Said was voor de meesten dan ook een
belevenis. Daar begon het Oosten! Men mocht weliswaar niet van boord, maar
eeriattractie vormden de vele handelaren die in kleine bootjes aan de militairen
hun \ivaren probeerden te slijten. Het werd overigens afgeraden iets te kopen en
zekeir geen etenswaren in verband met het gevaar van voedselvergiftiging.

ndeling
weille was doorgaans om zes uur waarna men een uur de tijd kreeg om zich
issen en bed of hangmat op te maken.
Daiarna werd er ontbeten. Vervolgens gingen de corveeploegen-voor een transPort van 1500 militairen waren er zo'n 300 bij toerbeurt aangewezen corveeërs
nocjig -aan het werkvoor het schoonmakenvan de voor militairen toegankelijke
".iuirnten
.."
en het voorbereiden van de maaltijden, zoals aardappels schillen en
groenten schoonmaken. Om tien uur werden door de 1ste stuurman, de COT en
enkele stafleden alle ruimen gecontroleerd. De niet-corveeërskregen intussen
instructie of theorielessen. Om twaalf uur werd er warm gegeten. Tussen twee
en vier uur's middags moest stilte in acht worden genomen. Er werd dan geslapen
of er werd weer lesgegeven.Om vijf of zes uur was het weer etenstijd. Om acht
uur werden de hangmattenopgehangen of de bedden in de standees gereedgemaakt. Om tien uur gingen de lichten uit.
De legerpredikanten de aalmoezenier hielden 's avonds een dagsluiting. Voor
de zondag gold in principe dezelfde dagindeling, behalve dat er geen les of
instructie werd gegeven en er 's morgens voor de protestanten en katholieken
kerkdienstenwerden gehouden, waar veel militairen aan deelnamen. Tijdens de
Protestantse kerkdienstenwerd ook wel gecollecteerd. De opbrengst ging meestal
naar het PIT (Protestants Interkerkelijk Thuisfront). Op sommige reizen werd
door de legerpredikant catechisatie gegeven. Ook kwam het voor dat aan boord

belijdenis werd gedaan of het Heilig Avondmaal werd gevierd.

De evenaar
Het passeren van de evenaar - dat was tegen het einde van de reis, ongeveer ter
hoogte van Singapore -werd door bemanningen militairen aan-gegrepen om de
sleur te door-breken. Alle opvarenden die dit evenement voor het eerst
meemaakten, werden dan tijdens de gebruikelijke, niet altijd even zachtzinnig
ver-lopendeen met veel water gepaardgaande plechtigheid"gedoopt' door Neptunus. In het militair zakboekje dat iedere militair in zijn bezit had, werd er officieel
melding van gemaakt. De dopelingen kregen een bijpassend diploma uitgereikt,
ondertekenddoor gezagvoerder en COT.
Passagieren was er gedurende de hele reis niet bij. Pas in Sabang, het kleine
eiland ten noorden van Sumatra en tevens de eerste Indische haven die werd
aangedaan, mocht men voor het eerst van boord. Daarnawerd de reis voortgezet
tot de havensvan bestemmingop Sumatra, dan wel op Java of een ander eiland.
Voor sommige bestemmingen,bijvoorbeeld Palembangop Zuid-Sumatra,werden
de militairen op de rede overgeladen in landingsvaartuigen die de mannen naar
de wal vervoerden.
Met gemengde gevoelens ging men van boord. Enerzijds opgelucht dat er een
einde was gekomen aan de lange monotone zeereis. Anderzijds waren sommigen
angstig, bezorgd en onzeker over wat er nu stond te gebeuren, terwijl anderen
de toekomst onbekommerd tegemoet zagen, op weg naar "het grote avontuur".

De terugreis
De terugreis, na een verblijf in Indië van soms twee, maar vaker drie jaar of nog
langer (voor zover men het er althans levend van had afgebracht; verminkten,
gewonden en ernstigzieken werden tussentijds met de Groote Beer gerepatrieerd),
verliep in grote lijnen op dezelfde wijze, met dezelfde soort schepen, via dezelfde
route, zij het in omgekeerde richting, en in dezelfde tijd. Er waren weer corveediensten en een vergelijkbaar aanbod aan ontspanning en geestelijke verzorging.
Op de kade werd bij het vertrek door een hoge militair weer een toespraak
gehouden en een militaire kapel speelde marsmuziek en tot slot het Wilhelmus.
Maar er waren ook grote verschillen. De reis terug werd door twee zaken
gedomineerd: het terugdenken aan de achterliggendetijd met alles wat men had
meegemaakt en het verlangen naar thuis, naar de familie, naar het meisje
waarmee men - als de verkering tenminste aan was gebleven - al die tijd
geschreven had. Dat bepaalde ook goeddeels de sfeer aan boord. De terugreis
duurde daardoor voor de meesten tergend lang. De behoefteaan allerlei vormen
van recreatie was minder. Militaire instructie werd niet meer gegeven. De talloze
aanwijzingen in verband met de ophanden zijnde demobilisatieen terugkeer in
de burgermaatschappij werden aangehoord, maar daar bleef het ook bij.

De discipline was losser geworden. Na
alles wat men had meegemaakt liet men
zich niet meervoor iedere kleinigheid ringeloren. Er werd enorm veel gekaart en
gepraat met als vaste gespreksonderwerpen: hoe lang zou de reis nog
duren, hoe zou het thuis zijn en wat zou
er daarna te wachten staan. Op veel
ruimere schaal dan op de heenreis werd
- weer voor eigen rekening - gebruik
gemaakt van de mogelijkheid radiotelegrammen via Scheveningen-Radio
aan de familie te zenden om die van de
naderende thuiskomst op de hoogte te
stellen.
Als eindelijk de Nederlandse kust in zicht
kwam, was dat voor velen een heel
emotioneel moment. Na afhandelingvan
de laatste formaliteiten, de muziek op de kade en een toespraak door de minister
of een generaal, nam men geroerd afscheid van de collega's om daarna met
bussen naar huis te worden gebracht. Het was zover. De Indië-tijd zat erop!

Naschrift
Bovenstaandartikel is overgenomen uit mijn in het najaar van 1998 in de Historische
Reeks van de Historische Vereniging Hardinmeld-Giessendamverschenen boek
De Indiëgangers, over de in de jaren 1945-1950 uit Hardinxveld en Giessendam
uitgezondenmilitairen in de ooriog met de Republiek Indonesië. Enkele passages
uit de oorspronkelijke tekst (hoofdstuk 2 uit de publikatie in boekvorm met als titel
"De zeereis") zijn in dit artikel aangepast of weggelaten, met name waar deze specifiek betrekking hebben op Indiëgangers uit de toenmalige gemeenten Hardinxveld
en Giessendam.

Het monument voor de gesneuvelden

Zij werden geroepen
maar keerden niet terug
Gevallentussen 1945 - 1951 in voormalig Nederlands-Indië
Gerrit Jochems
Thomas Muilwijk
Gerrit CornelisTon
Hendrikus den Uijl
Jan Verheij

GERRITJOCHEMS 

soldaat O W , rnr: 302841, van 3e Garderegt. Prinses Irene 7 Dec. Divisie, geb. te 

Gorinchem op 11 december 1919, overl. te Tjiandjoer op 25 juli 1947, gehuwd, 

Ned. Herv., beroepsmilitair. 

Opmerkingen: was gehuwd met mevrouw Maria Elisabeth Johanna Jochems-de 

Geest; betrokkeneis overleden t.g.v. een ongeluk met zijn vuurwapen. Begraven 

op Menteng PuloIDjakartavak 1 graf 93. 

THOMAS MUILWIJK 

korporaal, mr. 26.11.07.058 (lichting 1946. nr. 74), van L.T.D. 82, geb. te Giessen- 

Nieuwkerk op 7 november 1926, overl. te Banjoemas op 29 januari 1949, onge- 

huwd, Ned. Herv., monteur. 

Opmerkingen:betrokkene is overledent.g.v. motorongevalen aanvankelijkbegra- 

ven op het thans geruimde ereveld PanduIBandungM58. 

GERRIT CORNELIS TON 

wachtmeester O W , rnr: 17.03.12.004, van 4 M.P.-I Kon. Marechaussee7 Dec. 

Divisie, geb. te Gorinchem op 12 maart 1917, overl. bij Tasikmalaja op 20 maart 

1949, ongehuwd, Ned. Herv., marechaussee. 

nnmerkingen:gesneuveld; begraven op Menteng PuloIDjakarta DT - 104. 

DRIKUS DEN UIJL
sergeant, mr. 28.01.04.247 (lichting 1948 nr.86), legeronderdeel8e Regiment Veldartillerie, geb. te Vuren op 4 januari 1928, overl. tussen Semarang en Djakartaop
12 april 1950, ongehuwd, Ned. Herv., monteur.
vpi
111
nn-erking:
gesneuveld na vermissing; begraafplaatsonbekend
JAN 'VERHEIJ
soldaat, mr. 25.09.29.01 9 (lichting 1945 nr. 105), van le Bat. Genietroepen- 13e
Genieveldcie7 Dec. Divisie, geb. te Valburg op 29 september 1925, overl. te Patjet
op 7 juli 1947, ongehuwd, Ned.Herv., machinebankwerker
Opmerking: betrokkene is overleden t.g.v. een verkeersongeval en begraven op
Menteng PuloIDjakartaDT - 70
rnr. = registratienummer
O W = oorlogsvrijwilliger

HERINNERING
Nog zie ik ze voor me, 

onze vrienden van weleer. 

Zij gingen naar de Oost 

en keerden nooit weer. 

Een simpel regeltje in de krant, 

"Gevallen voor het Vaderland. 

Hoe de ouders zijn gebroken 

daarover is nooit gesproken 

In de gordel van smaragd, 

deed hun zoon zijn laatste wacht. 

Het is nu nog een herinnering 

hoe hun zoon en broer naar Indie ging. 

Met een lach op zijn gezicht, 

z'n blik op het troepenschip gericht. 

Na 3 jaar kon hij wederkomen, 

dat waren zo zijn toekomstdromen. 

Een kogel of granaat, 't is om het even, 

maakte een einde aan zijn leven. 

Hij rust onder een wit houten kruis, 

In de Oost, heel ver van huis. 

S. Overkleeft, Strijen, oktober 1997

vielen in voormalig Nederlands-Indië tussen 1945-1952 te Gorinchem
op 18 september 1999. Foto: Hans Roest
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HANDBOOGSCHUTTERIJ "EENDRACHT MAAKT MAGT"
R.F. van Dijk m.m.v. J. Pluymakers
In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw schoten de handboogschutterijen
als paddestoelen uit de grond. Vooral Noord-Brabantwas een vruchtbare bodem
voor zulke verenigingen, waarvan een enkele vanaf de late Middeleeuwen had
bestaan. Ook Gorinchem kende tot 1585 een handboogschutterijonder de naam
Sint-Sebastiaan.
Op 1 oktober 1845 werd in Gorinchem de handboogschutterij "Eendragt Maakt
Magt" opgericht. Initiatiefnemerwas waarschijnlijk de boekhandelaar en -uitgever
Adrianus van der Mast. Niet alleen werd hij op 23 augustus 1848 tot schutterkeizer gekroond, hij was ook de hoofdredacteur en uitgever van het "Jaarboekje
voor de boogschutterijen in het Koningrijk der Nederlanden", dat tweemaal, in
1847 en 1848, is verschenen. In beide boekjes vinden wij een opgave van boogschutterijen met belangrijkste leden en lotgevallen, alsmede een door de Gorcumse onderwijzer H. Picard geschreven geschiedkundig overzicht van de boogschutterij en de tekst van schuttersliederen.
De eerst bekende activiteit van "Eendragt Maakt Magt" (hier verder EMM) was
op 13 mei 1846, toen men onderling een wedstrijd hield, die gewonnen werd
door Huibert Meijers, exploitant van sociëteit "Gezelligheid op de Langendijk.
Als prijs ontving hij twee fraaie pijlen. Een maand later nam EMM een vaandel in
gebruik. Reeds de volgende dag kwam dat van pas bij een provinciale
schietwedstrijd in Rotterdam, waar Meijers echter buiten de prijzen viel. Ruim
twee weken later trok men naar het nationaal concours in Den Bosch. Bij vertrek
uit en terugkomst in Gorinchem gaf het gemeentebestuurtoestemming voor het
maken van muziek, ten gehore gebracht door leden van EMM en anderen. De
directie van EMM betuigde per brief haar dank voor deze steun aan een vereniging
die was opgericht ter aankweking van een onschuldig en algemeen gewenscht
volksvermaak.Op 16 september hield men in eigen stad weer een wedstrijd.
Deze vond plaats in de tuin van sociëteit Concordia, welke naam EMM zeker
aansprak. Bovendienwas de vader van een van de schutters, Hackert, eigenaar
van deze sociteit. Een ander lid, vermoedelijk de kunstschilder De Boer of zijn
collega Beunis, had sierlijke doelen geschilderd. De garnizoenscommandant
verleende medewerking door kanonschoten af te laten vuren. Na dit knallen liet
de artillerie hoornen schallen en bracht "Aurora" wat meer harmonieuze geluiden.
Onder toeziend oog van de aanwezige dames eindigden drie schutters met evenveel punten. Conform het reglement volgde een shoot-out, waaruit eerdergenoemde Van der Mast als winnaar tevoorschijn kwam. Hij kreeg een erepenning,
een diploma en de titel schutter-koning. Het hierop volgende feest werd
gekenmerkt door hartelijkheiden eensgezindheid.Aan het eind van het seizoen,

op 28 oktober, schoot men haas.
Het nieuwe seizoen werd geopend op 7 april 1847 met een wedstrijd die opnieuw
gewonnen werd door Van der Mast. Zijn trofee bestond uit twee kostbaar ingelegde
pijlen. De tweede prijs was een fraaie sigarenkoker en de derde een sigarepijpje.
Bij deze gelegenheid zal ook het door de president geschreven "Schuttersfeestlied gezongen zijn: 't Is feest! dat vrolijkheid ons leide / e n gulle scherts
thans in ons midden woôn. /Een Hollandsch feest, waar niet dan vreugd ons
beide /en vriendschap blijft gezeteld op den troon; enzovoort.
Een hoogtepunt in het bestaan van EMM was de wedstrijd van 16juni, waaraan
werd deelgenomen door zusterverenigingenuit zeven steden. De "Vereenigde
Confreriën van St.-Joris en St.-Christoffel", de voortzetting van de voetboog- en
handbusschutterijen,stelden gebouw De Doelen ter beschikking voor de ontvangst van de gasten. De door EMM uitgeloofde medailles gingen naar Den
Haag en Utrecht. Deze waren vooraf getoond aan de leden van de gemeenteraad,
maar het gemeentebestuur schitterde bij de wedstrijd door afwezigheid.
De volgende maand kreeg men vriendschappelijk bezoek van een Utrechtse
schutterij en van een Nijmeegs muziekgezelschap.Augustus was een succesvolle
maand, daar Van der Mast in Rotterdameen eerste en Hackert in Dordrecht een
tweede prijs behaalde. Hackert behaalde 56 punten, waaronder vijf rozen in acht
overgangen; ook zijn medaillewerd getoond aan het Gorcumse gemeentebestuur.
In september werd Van der Mast ten tweede male schutter-koning, wat gevierd
werd met bal.
In augustus 1848 triomfeerde Van der Mast opnieuw in Rotterdam en werd hij in
eigen stad ten derde male schutter-koningen daarmee keizer. De laatst bekende
schietactiviteit van EMM dateert van 27 juni 1849, toen men deelnam aan het
eerste nationaal concours bij paleis Het Loo onder auspiciën van koning Willem
III.Er waren daarbij 21 handboogschutterijenvertegenwoordigd. EMM viel niet in
de prijzen. Uiteraard was van de Gorcumers Van der Mast de beste (met 34
punten), gevolgd door Meijers (20), Maas (17), Stellenboom Johz. (17), Stellenboom Justz. (16) en Nieuwenhuis(11).
Injuni 1851vond op Het Loo opnieuw een wedstrijd plaats. Nu ontving de koning
een diploma en een gouden medailleten teken van zijn functie als opperbeschermheer. Hoewel deze mede namens EMM werden overhandigd, nam EMM niet
deel aan de wedstrijd. Is EMM kort daarna voorgoed ingeslapen? Het lijkt er wel
op. In de verslaglijsten van de koninklijke wedstrijden van 1852 en 1854 wordt in
ieder geval geen melding meer gemaakt van EMM en ook daarna is het stil
gebleven rond "Eendragt Maakt Magt".

Namen van bekende leden en ereleden
Achter de naam staat het geboortejaar, eventuele functie binnen EMM (president,
secretaris-penningmeester, commissaris, vaandrig, schutter-koning),godsdienst
en eventueel beroep. De ereleden die behoren tot handboogschutterijen buiten

Gorinchem, zijn hier buiten beschouwinggelaten.
Amerongen, Martinus Cornelis van 1821 NH koopman
Beck, Antonie Josephus 1809 NH kleermaker
Beunis, Simon Johannes Baptist 1809 RK kunstschilder
Boer, Eltjo Eltjes de 1800 secr.-p. NH kunstschilder
Boonzajer, Alardus Cornelis 1817 NH wijnhandelaar
Eeten, Wouter van 1803 erelid NH commissaris van politie
Frohn, Johannes Matthijs Bernardus 1817 RK hoedenmaker
Gennep, Hendrikvan 1821 subst.-secr. NH
Glimmerveen, DoenardusJacobus 1806 pres. NH landmeter
Hackert, Cornelis Adrianus 1824 NH
Heere, Johannes 1799 RK broodbakker
Laurentius, Hendrikus 1802 RK grutter
Maas, Hendrikus Franciscus 1797 2e en Ie comm. NH vleeshouwer
Mast, Adrianus Gz. van der 1812 koninglkeizer NH boekhandelaar
Mast, Gijsbert van der 1789 NH gemeentesecretaris
Mast, Jacob Gz. van der 1813 2e comm. NH commies ter secretarie
Meijers, Huibert 1813 NH sociëteithouder
Nieuwenhuis,Jan 1816 pres. NH boekhandelaar
Poldermans, Martinus Cornelis 1824vaandrig NH broodbakker
Schultze, Peter Jacobus Benjamin 1812 secr.-p. NH apotheker
Serté, Johannes Franciscus 1788 RK
Stellenboom, Justinus 1801 NH sociëteithouder
Stellenboom, Louis Antonie Johz. 1822 subst.-secr. NH klerk ter secretarie
Stellenboom, Louis Antonie Justz. 1823 secr.-p. NH kassier bank van lening
Tilborgh, Cornelis Adrianus van 1815 l e comm. NH
Wats, Jan 1820 NH broodbakker
Bronnen
Jaarboekje voor 1847, p. 34, 75 en 113.
Jaarboekje voor 1848-1849, p. 67, 76 en 93.
Archief gemeentebestuur, ingekomen stukken 1846, rubriek 48, nr. 661; id. 1847,
nrs. 570, 589, 598 en 841; uitgaande stukken 1847, nrs. 1164 en 1239.
Recreëren langs de Concordiaweg : Ooit was verkeersader een rustig landweggetje
I René van Dijk. - In: Kompas Aktief, 23-8-1994, p. 9. 

Koninklijk Huisarchief, Archief jhr. (later baron) Henry Marie Mollerus (kamerheer 

des konings i.b.d.)
Gemeentearchief Hulst, Archief Kon. Handboogmaatschappij De Batavieren,
wedstrijdprogramma en "Verslag van het eerste concgurs op Het Loo 27 juny 1849".

De heer Pluymakers uit Beek in Limburg attendeerde op het bestaanvan EMM
en stelde de niet-Gorinchemsebronnen beschikbaar. Hij bereidt een publikatie
voor over soortgelijke schutterijen.

HET GESLACHT VAN DER DOES EN GORINCHEM
A.J. Busch
Een paar eeuwen lang bekleedden leden van het geslacht Van der Does
belangrijke posities in de stedelijke regering van Gorinchem. De eerste Van
der Does die neerstreek in de Arkelstad was Simon, geboren in 1546 in het
Friese Harlingen. Waarom hij Gorinchem uitkoos, is niet duidelijk. Misschien
dreef zijn affectie voor de dochter van de schepen en tevens lid van de vroedschap
Cornelis Vinck hem naar Gorinchem, maar het is ook best mogelijk dat hij zijn
bruid eerst leerde kennen toen hij er al lang en breed woonde.
Zijn huwelijk met Mechteld Vinck bood perspectieven voor de toekomst. Zij
immers behoorde tot een voornaam Gorinchems geslacht, waardoor de weg
voor een goede carrière van zijn kinderen in de stad der Arkels geëffend was.
Hun zoon Johan plukte er al de vruchten van.
Deze Johan (1567-1648) maakte de Tachtigjarige Oorlog in zijn geheel mee. In
zijn vroege jeugd beleefde hij de innemingvan Gorinchemdoor de Watergeuzen
voor de Prins van Oranje. Hij was de eerste van zijn geslacht die zich een
positie in het Stadhuis wist te verwerven. Na zijn juridische studie in Leiden
kreeg Johan een aanstelling tot secretaris (1595-1615) van het ongeveer 5000
inwoners tellende Gorinchem, een van de stemhebbende steden van Holland.
Ook voor het secretarisambt had men goede papieren nodig en dan niet in de
letterlijke betekenis van diploma's, maar van goede familiebetrekkingen en
relaties. Hij huwde met Elisabeth de Hooch, weliswaar geen burgemeestersof schependochter, maar het gezin van zijn schoonouders mocht er toch wel
wezen: zijn zwager maakte deel uit van de vroedschap en zou meer dan eens
tot het burgemeestersambtworden verkoren.
Johan van der Does had maar liefst negen kinderen. Een van hen - naar zijn
grootvader Simon geheten -trad in de voetsporen van zijn vader. Ook hij was
jurist en diende de stad enige jaren als tweede secretaris, maar wegens
plichtsverzaking kreeg hij na vier jaar zijn congé. Dat moet een klap voor vader
Johan van der Does zijn geweest.
Zoon Hendnkvander Does (1615-1708) bracht het verder op de maatschappelijke
ladder. Na de voltooiingvan zijn rechtenstudie in Leiden, kreeg hij in zijn vaderstad
een plaats in de vroedschap. Dit regeringscollegevalt te vergelijken met de
huidige gemeenteraad. Er is wel een hemelsbreed verschil, want de leden
werden niet door de ingezetenen gekozen, maar dankten hun zetel aan
onderlinge afspraken. De vroedschap bestond uit lieden van de aanzienlijkste
geslachten, zoals bij de instelling in 1558 uitdrukkelijk was bepaald. Uit de
vroedschap werden jaarlijks zeven schepenen en een van de twee
burgemeesters gekozen. Zijn juridische vorming kwam Hendrik van der Does
goed van pas. Meermalenwas hij burgemeesteren ook als schepen diende hij

Schuttersportret van Cornelis van der Does (1691-1777). Verzameling
'Oud-Gorcum'. Stadsarchief Gorinchem.

de stad, in welke functie hij belast was met de rechtspraak in Gorinchem,
want ook die behoorde tot de bevoegdhedenvan de plaatselijke overheid.
Als burgemeester kreeg hij te maken met de bestuurlijke kant. Bovendien was
hij gedurende een paar jaar drossaard van Gorinchem en het Land van Arkel,
de hoogste gezagsdrager ter plaatse. De drossaard was de persoon die na de
val van het riddergeslacht der Arkels optrad als de plaatselijkevertegenwoordiger
van de landsheer, later de Staten van Holland.
Gewoonlijk bleef een lid tot zijn dood deel uitmaken van de vroedschap. Zo
echter niet mr. Hendrikvander Does. In het roerigejaar 1672- bekend gebleven
als het Rampjaar - werd hij om politieke redenen van zijn zetel gewipt. Hij was
blijkbaar geen Oranjeklant. Met zovelen in Holland zette stadhouder Willem III
hem, als verdacht van sympathieën voor de politiek van Johan de Witt, uit het
plaatselijke regeringscollege, evenals acht lotgenoten. Tot zijn dood in 1708 hij werd maar liefst 93 jaar - bekleedde hij geen belangrijke functies meer.
Was Hendrik in 1672 van het kussen gestoten, zijn zoon Hendrik van der Does
(1646-1726) maakte vier jaar later zijn entree in de vroedschap. In de tachtig
jaar van zijn leven heeft hij meermalen Gorinchem als burgemeester bestuurd
en ook hij vervulde drie jaar het drossaardsambt. Schepen is hij nooit geweest,
maar wel was hij 18 jaar lang schout en als zodanig voorzitter van de
schepenbank. In de persoon van de schout waren tweeërlei functies verenigd:
hoofdvan de politie -dus opsporingsambtenaar - en tevens openbare aanklager,
ambten die al 200 jaar onverenigbaar zijn. Bovendien was hij in die periode ook
een paar jaar burgemeester en drossaard. Hij moet een machtig man zijn
geweest.
Het was deze Hendrik van der Does die in 1699 toestemming kreeg van de
vroedschap tot het maken van een uitgebouwde kapel aan de noordoostelijke
zijde van het koor van de Grote Kerk. Een koperen deur sloot deze particuliere
grafkapel af.
De bijna 80-jarige Hendrik van der Does legde in 1725 het ambt van schout
neer ten behoeve van zijn zoon Cornelis. Om die reden was hij kort daarvoor uit
de vroedschap gestapt. Deze Cornelis van der Does (1691-1777) was een
ambitieuze en veelbelovende jongeman, toen 34 jaar oud. De kans dat hij ooit
in de magistraat zou komen was uiterst gering. Hij had oudere broers en die
gingen volgens de regels van de oligarchie - familieregering -voor. Daar had hij
iets op gevonden. Hij huwde met de dochter van Caspar van Hoeij, telg uit een
bij uitstek Gorinchems regeringsgeslacht en bovendien zeer invloedrijk. Hij
was de vertrouweling van zijn schoonvader, de grote man achter de schermen
van de plaatselijke politiek en inspirator van het gezelschap 'Den Negenden',
een genootschap dat zich ten doel stelde door middel van geheime
overeenkomstentussen regentenfamilies - de zgn. contracten van correspondentie - de regering van Gorinchem in handen te houden door de functies onder
elkaar te verdelen. Dergelijkeovereenkomsten kwamen in de meeste steden

Gevel van het in 1727 gebouwde pand Gasthuisstraat 53-57. Collectie
'Oud-Gorcum', Stadsarchief Gorinchem.

voor en zijn een typisch verschijnsel in de regententijd, de periode van
poederpruik en hoepelrok. Ook Cornelisvan der Does behoorde tot de oprichters
van het gezelschap 'Den Negenden'.
Door de relatie met Caspar van Hoeij rees zijn ster aan het Gorinchemse
firmament aanzienlijk, zo zelfs dat Cornelis zijn broers voorbij streefde in de
jacht op een goede positie en zijn vader hem de baantjestoespeelde door ten
behoeve van deze zoon af te treden. Zo kwam Cornelis van der Does in de
vroedschap en was zijn bedje als schout gespreid. Verder was hij o.a.
koningstabelvan de St.-Jorisschutterij en in die hoedanigheid werd hij in 1735
geportretteerd. Het schilderij hing vroeger in De Doelen en werd met de inventaris
van de Schuttersdoelen in 1916 verkocht. Het schilderij zou zich momenteel
bevinden in het bezit van een lid van het geslacht Van der Does.
Cornelis van der Does hoefde geen strijd te leveren om zijn kinderen goede
posities te bezorgen, want zijn huwelijk met Cornelia Jacoba van Hoeij bleef
kinderloos. Tot zijn dood in 1777 op 85-jarige leeftijd bond Cornelis van der
Does als schout de strijd aan met de misdaad. Hij was nog maar net tot

schout benoemd, toen hij aan de Gasthuisstraat een kolossaal huis liet bouwen.
Het fraaie huis staat er nog steeds, hoewel de parterre wordt ingenomen door
winkels, met gevolg dat de onderpui aan de commercie is opgeofferd. Het is
het pand Gasthuisstraat 53-57, waarvan de gevel boven de parterre nog
oorspronkelijk is. De middenpartijvan de in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerde gevel
is voorzien van een rijke versiering. Boven het hoge middenvenster is een adelaar
op een zon aangebracht en naar deze decoratie wordt het huis 'De Rijzende
Zon' genoemd, hoewel die naam niet in officiële geschriften voorkomt. De
kroonlijst wordt gedragen door zes kunstig gebeeldhouwde consoles.
Sinds 1762 was Cornelis van der Does weduwnaar. In zijn laatste levensjaren
genoot hij gezelschap van Elisabeth de Saint Amant, die bij hem inwoonde in
zijn monumentalewoning met de vele grote kamers aan de Gasthuisstraat. Zij
was een kleindochter van een van zijn broers. Na zijn dood kreeg zij het fraaie
herenhuis van haar oudoom toebedeeld.
Met het heengaanvan Cornelis van der Does eindigt eigenlijk de regeringsperiode
van leden van het geslacht Van der Does in Gorinchem. Weliswaar kwam er na
hem nog een telg uit dat geslacht in de vroedschap, maar dat was slechts voor
een periodevan zes jaar, welke eindigde door de komst van de Franse troepen
in 1795.
Personen met de naam Van der Does die in deze eeuw in Gorinchem woonden,
behoorden niet tot het hier behandelde geslacht Van der Does, dat in 1817 in
de Nederlandse adel werd verheven.

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NED. HERVORMDE GEMEENTE
TE GORINCHEM
aflevering 6
Ds L. Hoving
De familie Kneppelhout
Wij hebben dr. Johannes Kneppelhout al leren kennen als predikant van de
Nederduyts Gereformeerdegemeentete Gorinchem van 1418 1782 tot 120 1794
en als voorzitter van de kerkeraad in de moeilijke periode van de patriottentijd.
Ofschoon zelf niet patriottisch gezind, eerder met respect vervuld voor de vanouds
bestaande verbondenheid van het huis van Oranje met de Republiek der Verenigde
Nederlanden, wist hij onpartijdig de vergaderingen van de kerkeraad te leiden. Hij
was van oorsprong geen Nederlander, maar afkomstig van de Nederrijn. ,
Volgens de gegevens uit het Nederlands Patriciaat1was de familie Kneppelhout
namelijk afkomstig uit Wezel. In de Handelingen der Jaarlijksche Algemeene
Vergadering van de Maatschappijder Nederlandsche Letterkundete Leiden werd
in verband met een reisverhaalvan zijn zoon mr.dr. J.C. Kneppelhout een levensschets gegeven 2.
Daarin wordt vermeld dat hun voorouders gesproten waren uit een zeer deftig
geslacht, herkomstig uit Saxen en naar deze landen gekomen ter oorzake van
eene pestziekte, waarom zekere Laurens Kneppelhout, toen al zijn broers en
zusters gestorven waren, het levensgevaar poogde te ontvluchten, zich naar
Holland begaf en zich aldaar in het begin der 17e eeuw vestigde. Na die tijd is dit
geslacht hier gebleven.
Het was een welgestelde familie, maar deze rijkdom kan mede ontstaan zijn
doordat zij met vrouwen trouwden die met bezit gezegend waren.
Hij werd geboren op 14 april 1745 te Rotterdam, studeerde theologie te Leiden;
in 1770 werd hij predikant te Doorn; vervolgens in 1772 te Barendrecht, wellicht
intussen gepromoveerd tot theologisch doctor; werd beroepente Naarden op 151
1 1775. Hij huwde op 5111 1777 met Johanna van Rijckevorsel te Rotterdam. Zij
was geboren te Breda (29111 1750).
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren in Naarden:
1. Cornelis Johannes (geb. 3118 1778) en 2. Charlotte Johanna (geb. 16112 1779).
Moeder Kneppelhout-van Rijckevorsel overleed in Naarden op 1612 1780. Toen
dr. Kneppelhout in augustus 1782 in Gorkum zijn ambt aanvaardde, was hij dus
reeds weduwnaar met twee jonge kinderen, nog geen 4 en 3 jaar oud. Van een
eventueel tweede huwelijk is ons niets bekend.
Dat hij een welgesteld man was blijkt o.a. ook uit het bezit van gouden en
zilveren voorwerpen, die genoteerdstaan in de catalogus van de destijds gehouden
tentoonstelling in het museum te Gorkum van uit Gorkum afkomstig zilver. Op

pag. 27 wordt genoemd ongemunt goud en zilver ter waarde van f 1131,75.
Verder op pag. 34: Van ds. Kneppelhout kocht Filip Milius in 1788 voor f 150
twee zilveren tabaksdozen. (Bij elkaar gerekend meer dan zijn predikantstraktement! L.H.).
Dat hij een zeer gezien en ontwikkeld man was blijkt ook uit het feit dat hij
curator was van de Latijnse School te Gorkum van 1791-'g5 en voorzitter van de
Synode van Gouda in 1789. Ook was hij medeoprichter en directeur van het
Haagsch Genootschap ter verdediging van den Christelijken Godsdienst,gesticht
in 1785.Ter gelegenheidvan het 200-jarig bestaan van dit Genootschap is bij het
Boekencentrum een herdenkingsgeschriftuitgegeven onder de titel Op de Bres.
Daarin leren we dr. Kneppelhout kennen als
een verwoed bestrijder van het boek van de
Engelsetheoloog en natuurkundigeJoseph
Priestley Historie der verbasteringen van
het Christendom,dat in vertaling-inDordrecht
werd uitgegeven in 1784. Alleen al de titel
van dit geschrift moet de verontwaardiging
hebben opgeroepen van een man als dr.
Kneppelhout, die de rechtzinnigebelijdenis
der Drieëenheid, het leerstuk der Voldoening en de Opstanding niet zomaar op de
schroothoopwenste te zien geworpen. Juist
omdat Priestley zich voor zijn modernistische opvattingen van wetenschappelijke
argumenten bediende, werd hij als een
gevaarlijke ketter beschouwd. Daarom werd
het Haagsch Genootschap opgericht, dat
zich inzette voor de gangbare rechtzinnige
leer. In eerste instantie wilde men dat doen
Johannes Kneppelhout, predikant te door prijsvragen uit te schrijven tegen
Gonnchemvan 1782en 1794.Portret uit Priestleys werk, waarvan de drie beste
de consistorie van de Grote kerk te verhandelingen beloond zouden worden met
Gotirchern
premies van resp. 50,30 en 20 dukaten.
Het beeld dat door deze en volgendeprijsvragen wordt opgeroepen, is dat van
een kerkelijke en conservatieve koers, een reactie tegen de verlichtingsideeën.
Toch is het onjuist het genootschap in zijn eerste fase in de uiterst behoudende
orthodoxe hoek te plaatsen. De oprichters waren, zoals door een der latere
bestuursleden wordt gezegd, geen "in weerwil van alles behoudsmannen". Zij
kwamen met overtuiging op voor bepaalde, naar hun idee geopenbaarde
waarheden, die door de radicale verlichtingstheologenwerden aangevochten.
(Op de Bres, p. 29). Anderzijds toonden zij zich kinderenvan hun tijd in zoverre
zij hechttenaan een onafhankelijkoordeel.Juist dat laatste heeft er toe bijgedragen
dat ze in de loop der 19e eeuw een wat meer vrijzinnige koers gingen varen.

Een belangrijke zaak is geweest dat dit genootschap op zeker ogenblik een
kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen heeft opgericht met het
doel voor openbare scholen leerkrachten op te leiden, die bereid en in staat
waren ook in hun onderwijs aan de godsdienstige kennis en moderne
pedagogische methodieken een plaats te geven.
Wij keren echter terug naar de periode dat dr. Kneppelhout nog als voorzitter van
de kerkeraad fungeerde. Hij zag in de Franse Revolutie een groot gevaar en zal
zeker met grote aandacht de ontwikkelingen in Frankrijk hebben gevolgd.
Toen in de vergadering van 9 januari 1795de stadsbode namensde burgemeesters
de waarschuwing overbracht dat vanwege de treurige oorlog - de Fransen waren
bezig over de bevroren rivieren, samen met de destijds weggevluchte patriotten,
Nederland binnente trekken -alle boeken en papieren van enig belang opgeborgen
moesten worden, verklaarde dr. Kneppelhout uit hoofde zijner tegenwoordige
situatie genoodzaakt te zijn om te bedanken voor de eer van voorzitting in de
kerkeraadsvergaderingen zich te ontslaan van alle lusten en lasten aan de dienst
dezer gemeente verbonden, terwijl hij al aan het eind van het afgelopen jaar
ontslag had aangevraagd wegens lichamelijke en toenemende zwakheid.
Toch zou hij nadien nog belangrijkediensten aan de Hervormde kerk bewijzen,
waarover later in het kader van mijn geschiedverhaal.
Wij blijven nog bij de familie Kneppelhout, maar nu vooreerst zijn zoon Cornelis
Johannes. Over hem worden wij uitvoerig geïnformeerd in de reeds genoemde
Handelingen der Jaarlijksche Alg. Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden 3.
Wij leren hem daarin kennen als een zeer begaafde jongeman, die al vroeg
onderwijs van zijn vader ontving en ruim 6 jaar oud al leerlingwerd van de Latijnse
school, die hij, 13 jaar oud, al had doorlopen. Hij bleef eerst thuis, ontving daar
onderricht in de godsdienst, letterkunde en andere wetenschappen. Daarna liet
hij zich inschrijvenaan de universiteit in Utrecht, waar hij in 1794 al tot doctor in
de rechten promoveerde.
Intussen was hij in Gorkum tot schepen gekozen, werd zelfs kapitein van de
burgerwacht, maar werd na de inneming van Gorkum door de Fransen uit deze
ambten ontzet. In de jaren 179911800 was hij ouderling van de hervormde
gemeente. De zoon dacht kennelijk ook iets genuanceerder over de ideeën van
de Franse Revolutie. Maar hij wist wel de militaire dienst te ontlopen door naar
Leiden te gaan en daar een tweede studie in de geneeskunde te beginnen.
In 1804 slaagde hij cum laude voor zijn kandidaats en in het jaar daarop werd hij
bevorderd tot doctor in de medicijnen. Een van zijn hoogleraren dacht in hem
een opvolger te vinden, maar hij begon daarna te-reizen.Om geld hoefde hij zich
niet te bekommeren, want dat bezat hij ruimschoots.
Je krijgt de indruk dat hij op onderzoek uitging om zich een eigen oordeel te
kunnen vormen over alles wat er in de wereld te zien en te beleven viel.
Hij bezat toen al een kostbare bibliotheek, een grote verzameling platen, kaarten

en tekeningen en rijke bezienswaardighedenop het gebied van de natuurlijke
historie. Hij bereidde zijn reizen goed voor. Vaak ging hij niet alleen, maar in
gezelschap van vrienden of bekenden. We komen de namen tegen van de heren
Van Asch van Wijck, Van Nes van Meerkerk en Stratenus. Hij schreef brieven,
die later gedrukt zijn in 3 delen te Haarlem, waarvan de inhoud gebruikt is in de
levensbeschrijving in bovengenoemde Handelingen.
Daaruit komen we te weten dat hij zijn reizen begon in Nederland zelf en in het
zuiden: Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge, Leuven, Mechelen, waar hij
voornamelijk belangstellingtoonde voor wereldlijke bouwwerken, kerken en musea,
en dat hij in Antwerpen een schilderij aantrof van Rembrandt dat door zijn vader
ongeveer 1O jaar tevoren aan een Brabantse koopman was verkocht.
Op zijn reis naar Frankrijk werd hij het meest geboeid door alles wat hij in Parijs
kon zien aan vorstelijke huizen, schouwburgen en andere openbare gebouwen.
Hij bezocht er fabrieken, koopmansbedrijven van tapijten, spiegels en porselein
en verder hospitalen,vondelinghuizen en scholen voor geneeskundeen veeartsenijkunde. In de Nôtre Dame aanschouwde hij het mozaïekwerk. Hij bezocht in een
andere kerk de graftomben van Voltaire en Rousseau, een volgende dag de
Jardin des Plantes en het Sterrenkundig Observatorium.
Ook zag hij tal van voorwerpen uit Egypte en de Griekse en Romeinse oudheid,
die door de legers van Napoleon uit Italië waren meegevoerd naar Parijs. Hij
woonde colleges bij van bekende professorenen missen in enkele Parijssekerken,
die door de paus zelf werden gecelebreerd.
In 1806 ging hij naar Zwitserland en via Besançon reisde hij naar Geneve. Bij het
dorp Aussel bezocht hij druipsteengrotten. Hij beschreef nauwkeurig het
verschijnsel van de stalactieten en vertelde van het gepiep der vele vleermuizen,
die werden opgeschrikt door het licht derflambouwen van de gidsen. Hij bezocht
in Geneve de hoofdkerk St. Pierre, waarin Calvijn voorging in de dienst. Het
auditorium, waarin Calvijnzijn colleges gaf, wordt niet genoemd. Wel de openbare
bibliotheek en de drie kabinettenmet opgezette vogels met de heerlijkstekleuren,
vlinders, insekten, versteende schelpen van zeedieren. En niet te vergeten de
voornaamste lusthoven rond de stad, destijds bezit van een zekere Necker
(protestantsebankier en politicus) en van Voltaire. Opvallenddat de grote namen
uit de Verlichting zo zeer zijn belangstelling hadden!
Vanuit Geneve trok hij naar de vallei van Chamonix. Dan terug naar Geneve.
Onderweg naar Lausanne gingen ze bergen beklimmen en hadden daarbij een
prachtig gezicht op de Mont Blanc.
Ze verkenden de omtrek en het viel hun op dat de predikanten in die streek in
kleding niet van andere mensen waren te onderscheiden en dat ze er niet erg
eerwaardig uitzagen. Maar, zegt hij, dat zal in Holland vroeger wel niet anders
geweest zijn. (In zijn tijd blijkbaar wel! L.H.). In Neuchâtel interesseerde hij zich
bijzonder voor de horlogemakerij. Ze gingen door naar Bern. Bezochten Luzern
en kwamen bij de Gotthard, waar zij de grot van Uri bezochten en de bekende

Duivelsbrugover de Reuss. Ze gingen terug naar Luzern en beklommende berg
Rigi. "Grote moeite en zeldzaam genoegen wisselen elkaar af" op hun tochten.
Maar hoezeer ook geboeid door de machtige besneeuwdetoppen en bruisende
watervallen, ze moesten toch afscheid nemenvan deze indrukwekkende wereld.
Ze gingen naar het kanton Appenzell en bezochtendaar o.a. de stad St. Gallen
met zijn fraaie bibliotheek. Dan echter werd het tijd voor de terugtocht. Die voerde
eerst naar Konstanz aan het Bodenmeer, de stad waar Johannes Huss zonder
schuld gevangen had gezeten als voorloper van de Reformatieen op de brandstapel
zijn leven had geofferd, maar waarop hij volgens de overlevering had verzekerd
dat uit de as van zijn verbrande lichaam eens een zwaan zou herrijzen; door de
Lutheranen later in hun wapen opgenomen.
Blijkbaar zijn ze dan met een schip de Rijn afgezakt, al hebben ze deze tocht
nog onderbroken door een bezoek te brengen aan het beroemde klooster in
Einsiedeln, waar ook Zwingli had gepreekt en door zijn prediking veel monniken
aanleiding had gegeven om het klooster te verlaten. In Bazel bezochten ze het
graf van Erasmus. Het viel hun op dat de predikanten hier nog in een zeer
ouderwets kostuum liepen, bestaande uit een grote witte kraag om de hals en
een zwarte rok met geplooide mouwen en slippen. Ook dat er in Zwitserland in
de diverse kantons zoveel verschillen waren in de godsdienstoefeningen,van
taal en tongvallen. Later gingen ze weer gebruik maken van vervoer over land en
kwamen zo via Straatsburg opnieuw naar Parijs om daar de winter door te brengen.
De samensteller van de Levensschetsvolgt niet steeds de chronologische volgorde
wanneer hij van de reizen van Kneppelhout vertelt. Zo lezen we op zeker ogenblik
dat deze al van 10 augustus tot 7 november 1805 een reis vanuit Parijs naar
Rome heeft gemaakt en die onderbroken heeft en eerst later in 1812 voltooid. Hij
heeft in elk geval ook Italië bezocht. Hij is in Turijn geweest, onder andere in het
Kabinet der natuurlijke historie en in de boekerij van de Akademie der
wetenschappen, het lustslot van de koninklijkefamilie en trok naar Milaan waar
hij de prachtige marmeren bouwwerken bezichtigde. In de bibliotheek van
Ambrosius met handschriftenvan Flavius Josephus en Vergilius bewonderde hij
de schilderijen van Raphaël.
Veel was echter weggeroofd. Het viel hem op dat Napoleon zoveel schatten op
zijn veldtochten had meegenomen. En als hij ze zelf niet meenam, dan zeker
wel zijn officieren en soldaten, die hem daarbij hielpen. Als Nederlandersdenken
wij dan ook aan de Mosasaurus, het in de St.-Pietersberg gevonden fossiele
reptiel, dat ook door de Fransen naar Parijs werd weggesleept en nooit
teruggegeven.
Hij vertrok naar Florence, bewonderdeer het beeldhouwwerk van Michel Angelo
ter ere van de dichter Dante en bezocht de kapel van de Medici.
Dan volgde Rome. De schrijver van de Levensschets zag geen kans er een
verhaal van te maken. Hij beperkte zich vrijwel tot het opnoemen van reeksen

namenvan keizers,van tempels en tempelrestenvan Romeinse goden. De kerken
van St. Pieter, St. Paulus en St. Johannes van Lateranen, de lusthoven met de
paleizen van de voorname families De Medici, Doris, Borghese. Hij zag er de
beelden van Hercules, Homerus, Socrates en Augustus. Vandaar maakte hij
nog een tocht naar Napels en bekeek de overblijfselen van Herculaneum en
Pompeji en reisde dan nog naar de Vesuvius. Toen ze weer in Rome terugkwamen
moest de reis naar het vaderland weldra weer worden begonnen.
Intussen echter trokken ze nog wel door Tirol en vergaten ook de buurlanden
niet: België en het westen van Duitsland. Hij bezocht er fabrieken en produktieprocessen, onder andere een speldenfabriek.
Na een bezoek aan Spa, waar hij een aantal vooraanstaandelandgenotenaantrof,
bezocht hij in Duitsland nog de Universiteit van Götîingen en had er gesprekken
met geleerden.
In december tenslotte zette hij er een punt achter. Hij besloot een vaste woonplaats
te kiezen (1809)en dat werd Leiden, waar zijn vader ook gestudeerd had en in
1803gestorven was, en waarschijnlijk ook begraven (in elk geval niet in Gorkum).
Hij bleef daar in de kring van zijn goede vrienden, die zicherover verheugden dat
hij nu "bestendig" bij hen tegenwoordig was.
Verschillende malen had hij Parijs bezocht, zoals we gehoord hebben. Maar in
de Levensschets van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde wordt
nog (op p. 98)verhaald van zijn laatste tocht, die hij daarheen maakte vanuit
Rotterdam, die hij volbracht in 56 uren, om de plegtigheden te kunnen bijwonen
bij gelegenheid des huwelijks van den keizer der Fransche, Napoleon, met de
Prinses Maria Louïse van Oostenrijkin 'tjaar 1810.
Had hij nog verwachtingen van deze begaafde veldheer voor de toekomst van
Europa? Dat zou best eens kunnen zijn, al moest die na enkele jaren reeds het
veld ruimen. Dat neemt niet weg dat sporen van diens optreden wel degelijk het
aanzien van Europa mee hebben bepaald.
In Leidenteruggekeerdtrad hij naderhandin het huwelijk met de edele Jongvrouwe
Johanna Maria de Gijselaar (23112 1812),dochter van de vooraanstaande leider
van de patriottische beweging te Gorkum. Uit dit huwelijk werden drie kinderen
geboren: Johannes (811 1814),Geertruida Cornelia (1414 1817),die 2jaar later
overleed, en Karel Jan Frederik (l319 181 8);de laatste kreeg bij zijn doop nog
toegevoegd de voornaam Cornelius die de vader ook gedragen had. De meeste
tijd had Cornelis een goede gezondheid genoten, zelfs tijdens zijn vele reizen,
maar nu kwamen de kwalen die hem, 40jaar oud, deden overlijden op 111 1 1818.
Zijn oudste zoon Johannes is beter bekend onder het pseudoniem Klikspaan,
schrijver van Studententypen(1831-1 841)en van Studentenleven (1841-1 854).
Hij stond bekend als ambteloos burger, terend op de nalatenschap van zijn
voorgeslacht.
Wanneer we terugkijken op deze in grote lijnen weergegeven levensschets,dan
moet het wel duidelijk zijn dat deze zoon van de bekende predikant van Gorkum,

dr. Kneppelhout, wel echt een heel eigen weg is gegaan. Voor de hervormde
gemeente heeft hij rond de eeuwwisselingeen belangrijke betekenis gehad door
zijn gaven en kennis beschikbaarte stellen voor de overgang naar de nieuwe tijd
die aanbrak. Zonder twijfel heeft hij, mee door de ervaringen opgedaan tijdens
zijn reizen in de jaren 1804-1810 en door de contacten op die reizen gelegd met
mensen en instellingen van wetenschap en kunst, meer sympathie en waardering
gekregen voor de nieuwe koers die toch aan 't begin van de 19e eeuw werd
ingeslagen. Hij had ongetwijfeld meer waardering voor de denkbeelden van de
Verlichting dan zijn vader, al bleef hij toch de vaderlandse kerk, waarin hij gedoopt
was, trouw en heeft hij voor de belangen van die kerk zijn licht niet onder een
korenmaat gezet, alleen vast minder strijdbaar dan zijn vader, meer gedreven
door de geest van verdraagzaamheiden openheid voor nieuwe denkbeelden en
ontwikkelingen.
Noten:
1. Nederlands Patriciaat, jrg. 65-2 (1980181)
2. 	 Handelingen der Jaarlijkse Alg. Verg. v.d. Maatschappij der Ned. Letterkunde,
gehouden op 3016 1819
3. 	 Idem

De fluwelen revolutie en de Bataafse Republiek
Januari 1795 was het dus zover dat de Fransen, begunstigd door koning Winter, 

die de grote rivieren in boeien had geslagen, de grenzen van de Noordelijke 

Nederlandenkonden overtrekken. Achteraf sprak men van een fluwelen revolutie, 

omdat de overgang in alle orde, bedaardheiden stilteverliep. 

Weliswaar vluchtte de stadhouder Willem V met zijn gezin haastig over zee naar 

Engeland, maar overal in den lande danste de bevolking om de vrijheidsbomen l . 

Ds. 't Hooft was dan kort tevoren, na lange aarzeling, toch uit Gameren naar 

Gorkum gekomen. De opvolger van dr. Kneppelhout, ds. De Stoppelaar uit Goes, 

deed zijn intrede op zondag 28 mei met een preek over 2 Corinthe 5:11a: WJdan 

wetend den schrik des Heeren, bewegen de menschen tot het geloof. Zou het 

niet de klank van deze woorden uit de Statenvertalingzijn geweest, die hem zo 

toepasselijk leken, gezien de tijdsomstandigheden, die hem tot de keuze van 

deze tekst had gebracht? De Fransen waren immers altijd al de schrikaanjagers 

van de bewoners der Noordnederlandse gewesten geweest! En ook nu zal 

menigeen zich afgevraagd hebben wat de toekomst wel brengen mocht. Dat kon 

toch nooit veel goeds zijn! 

Voordat de Fransen binnentrokken, had men in Gorkum de kerkeboeken en 

armeneffecten in elk geval vast goed opgeborgen. 

Een van de eerste maatregelen waarmee de kerkeraad in de nieuwe situatie 

werd geconfronteerd, was dat er bericht kwam van de Provisionele Representanten 


(=het voorlopig bestuur) der gemeente Gorinchem, betrekking hebbend op zes
onbesproken lidmaten van deze gemeente met namen: Wessel Boudewijn
Cappelhoff, Teunis Horneer sr., Everhard van Braam, Arie van Dalem, Melchior
Speelman en Willem Mekern, om ze alsnog in de notulen op te nemen en de
scriba, den Burger IJsseling, opdracht te geven dit aan de zes burgers te laten
meedelen.
De kerkeraad nam dit besluit in de notulen op onder het opschrift Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap. De besluiten uit de jaren 1788 en 1790 werden
daarmee ongedaan gemaakt en de betrokken personen in hun eer hersteld.
Genoemde besluiten werden daarmee van nul en geener waarde gehouden als
op geweld en overheersing voorgeschrevenlouter doorpartijzucht en wraakzucht.
De Provisionele Representanten van het volk van Holland deelden verder mee,
dat ten aanzien van de huwelijksplechtighedende ondertrouw voortaan in het
Stadhuis moest plaatsvinden en dat dus de wekelijkse zaterdagbijeenkomstin
de consistoriekamer nagelaten kon worden.
In de vergadering van 31 augustus 1796 werd een uittreksel voorgelezen uit het
Register van de besluiten van de Raad der Gemeente, met betrekking tot een
publikatie van het ProvisioneelComité van Holland over de afscheiding van de
kerk van de staat.
Maar het bestuur van de landelijke kerk zat ook niet stil. In oktober 1796 kwam
er een brief van de Synode met een aantal te beantwoordenvragen, die al dadelijk
een week later door de kerkeraad werden beantwoord. Ik laat meteen op de zes
vragen de zes antwoordenvolgen.
Vraag 1: hoe het predikantstraktementen dat van andere personen betaald werd
en of men zekerheid had van de herkomst daarvan?
Antwoord: alle predikanten ontvangen hun gehele traktement van het geestelijk
comptoir (=kantoor) te Delft. De andere personen worden betaald door de
gemeente, doch de krankenbezoeker deels van de stad, deels uit de revenuen
van het Pesthuis.
Vraag 2: of de kerk en verdere gebouwen door haar stichting een bijzondere
eigendom der gemeente zijn?
Antwoord: de oorsprong van de kerk en verdere kerkelijkegebouwen ligt in een
stikke duisternis.
Vraag 3: of het onderhoud daarvan ook voor haar rekening geschiedt?
Antwoord: het onderhoud geschiedt uit de inkomsten van de kerk en de
contributiën der gemeente.
Vraag 4: of de diakoniekas ook door bijdragen van ingezetenen en van andere
gezindten ondersteundwerd?
Antwoord: de diaconiekas wordt ook ondersteund alhier, gelijk op vele andere
plaatsen, door de bekende oortjesgelden 2), mitsgaders ook door enige kleine
stadsbeneficiën, doch waarvan ook uitdeling geschiedt aan andere gezindten.
Vraag 5: welke bezwaren te wachten zijn uit de vernietiging der octrooien

(=verleende rechten), die op het een of ander der gemelde stukken mochten
verleend zijn?
Antwoord: de diaconie alhier kent geen 's lands octrooien, doch zo onder deze
titel de genoemde oortjesgelden mochten betrokkenworden, dan zou ongetwijfeld
uit de vernietiging daarvan de diaconiekas een aanzienlijke schade lijden.
Vraag 6: hoe groot is het getal der gereformeerde zielen, waartoe een nauwkeurige
telling verzocht werd?
Antwoord: bij een telling, zo nauwkeurig mogelijk geschied, hebben wij het getal
der gereformeerden bevonden te zijn: 3771 zielen.
Het Provisioneel Comité van Holland stuurde kennelijk in verband met de
voorbereiding van de scheiding van kerk en staat een brief aan het Comité van
Algemeen belang van de stad Gorinchem, waarin ook een aantal vragen werden
gesteld die daarop betrekking hadden. Dit plaatselijkecomité gaf deze brief door
aan de kerkeraad van de geref. gemeente van Gorkum.
De inhoud van zowel de vragen als de door de kerkeraad gegeven antwoorden
vat ik hierbij samen: men wilde het getal der kerken en der zielen van alle
gezindheden weten. Antwoord: wat het aantal der Nederduits gereformeerde
kerken betreft, dat is 2, namelijk de Grote Kerk en de Kapel. Het zielental is
ruim 3700. Over de kerken van de andere gezindheden wordt verder niet
gesproken, wel het zielental:
Roomsgezinden 797
Jansenisten
22
Lutheranen
99
Remonstranten
3
Joden
77
Gereformeerden 3700
totaal
4698
291
in de Banne
in alles
4989
Het getal in de Banne behoorde kerkelijk onder Arkel en Schelluinen.
Van de Nederduytsgeref. gemeentewilde men verder weten het vermogen van
de kerkelijke goederen. Antwoord: het bestaat uit twee obligaties van fl. 1000 en
een vast kapitaal van fl. 23.200. De verdere inkomsten komen van kleine
verplichtingen op landerijen: ruim fl. 17. Inkomsten uit zitplaatsen in de Grote
Kerk. Een onzeker bedrag voor begraven van doden en luiden van klokken. Dat
verdwijnt als er buiten de stad een nieuwe algemene begraafplaatswordt aangelegd. Men verwijst verder naar de rekening van de rentmeester. Het nadelig slot
daarvan maakt duidelijk dat deze inkomsten-niet toereikend zijn voor het
onderhoud.
Men wilde ook weten hoe de diaconie ervoor stond. Antwoord: aan effecten heeft
men een vermogen van ruim fl. 52.900. Verder interesten: fl. 1457.
Rantsoenpenningen per jaar + fl. 900. Publieke verkopingen fl. 50. Opbrengst

kerkcollecten jaarlijks fl. 4447; doch laatste twee jaar rond fl. 3000. Bij
begrafenissenfl. 340. Uit bussen die wekelijks rondgaan fl. 711. De opbrengst
van de bussen wordt gebruikt voor bedelingvan allerlei gezindten. De hoofdinkomsten alleen voor de armen der geref. gemeente. Zes roomse gezinnen
ontvangen wekelijks twee broden. Het vermogen gekregen uit legaten of door
donaties.
Vraag: hoe zit het met de traktementen?
Antwoord: de Nederduits geref. gemeente heeft vier predikanten, die jaarlijks
een traktement genieten van fl. 1000. De betaling vindt plaats door het Geestelijk
Comptoir (=kantoor) te Delft. Er is een koster van de Grote Kerk, die geen vast
traktement geniet. De Kapel heeft een kosterin die jaarlijks daarvoor fl. 25 ontvangt.
In de vergadering van de kerkeraad der Nederduits geref. gemeente op 1312
1797, waarin bovenstaande zaken werden behandeld, werd ook nog een
ingekomen brief ter tafel gebracht afkomstig van de remonstranten,waarin men
voorstelde met elkaar te overleggen. Blijkbaar zonder besprekingvoor kennisgeving
aangenomen!
In oktober 1797 kwam ter tafel bij de kerkeraad een schrijven van de classis
Zuid-Holland, met het voorstel om een rekest te sturen aan de Nationale Conventie,
waarin verzocht werd geen schikkingen te treffen waardoor het hervormd
kerkgenootschapgevaar zou lopen het nodige onderhoud en de gelegenheid
voor zijn godsdienstoefeningente verliezen, ondertekend door de hoofden van de
huisgezinnenvan het Hervormd kerkgenootschap.Men besloot het rekest daarvoor
ter tekening te leggen in de consistorie vanaf dinsdag tot en met vrijdag, na
afkondiging vanaf de kansel. Eind november werd meegedeeld dat dit door 510
personen was getekend, die samen 2321 zielen vertegenwoordigden.
Midden volgend jaar (1798) kwam een schrijven binnen van het Administratief
bestuur van het voormalig gewest Holland dat elke gemeente een commissie
moest benoemen, die voortaan de predikantstraktementenzou ontvangen en
die dus niet meer rechtstreeksaan deze werden uitbetaald,waarbij de komende
drie jaren de traktementen van de predikanten werden gegarandeerd. Drie
commissarissen werden benoemd, namelijk de heren Voorduin, Cappelhoff en
Van Meerten, die op hun beurt een commissie moesten vormen om alles te
regelen. Daarvoor werden de volgende twaalf personen geschikt bevonden: S.P.
Collot d7Escury,J. van Eybergen, A. van Kruyskerken, L.G. Brouwer, C.J.
Kneppelhout, L. van Herwijnen, G. van Lom, G. Metman, J. Kneppelhout, H.M.
Pompe, H.E. van Meerten en D. Rozenburg (cursiveringL.H.).
Deze nominatie werd ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd in de
consistorieop bepaaldedatum en uur, met daarbij de aantekeningdat wie daarvan
geen gebruik maakte, geacht werd voor te stemmen; daar slechts zes hadden
getekend, werd aangenomen dat vrijwel iedereenvoor was. De officiële aanstelling

van deze commissie vond plaats op 918 1798. De consistorie werd hun ter
beschikking gesteld voor vergaderingen. Ook kon men gebruik maken van de
dienst van de koster.
Voortaan spreekt men in de notulen over deze commissarissen en de personen
die ze uitkozen om met hen te overleggen, als de Gecommitteerden ter
bevordering van de kerkelijke belangen dezer Gemeente.
Maart 1799 kwam er een brief van deze Gecommitteerdenterbevordering van
de kerkelijke belangen der gemeente Gorinchem in de vergadering van de
kerkeraad aan de orde, waarvan de inhoud is gekopieerd en gevoegd bij de
stukken betreffendede notulen. Een korte samenvatting van de inhoud van deze
brief laat ik hier volgen:
1. De Grote Kerk en de Kapel blijveneigendom van het hervormd kerkgenootschap.
2. Tot afkoop wordt aan de rooms-katholieke kerk uitgekeerddoor de herv. kerk
een bedrag van fl. 1100, te betalen in zes termijnen, t.w.
a. voor of op 3113 1799: fl. 300
b. voor of op 3016 1799: fl. 200
c. in vier termijnen van drie maanden vervolgens telkens fl. 150.
3. De Kleine Kerk aan de Havendijk wordt met meubilair toegewezen aan het
luthers kerkgenootschap.
4. Al hetgeen omtrent het recht van begraven en de begraafplaatsen in de Grote
Kerk en Kapel heeft plaatsgehad, zal blijven op de oude voet, zonder dat de
leden der rooms-katholiekeof lutherse kerk met enige verhoging of vermeerdering
van rechtendeswege te betalen zullen mogen worden bezwaard boven de leden
van het hervormd kerkgenootschap; wanneer straks buiten deze stad de
mogelijkheid van begraven zal komen, zal men aan de Grote Kerk niets
verschuldigd zijn.
5. De post van rentmeester der gemeente wordt ontbonden. Daarvoor in de plaats
komt het college van kerkmeesters,waarin plaatsnemende heren L.G. Brouwer,
L. van Herwijnen en G. Metman, terwijl de zoon van de intussen overleden
rentmeester, nl. de heer D. Boxman, daaraan wordt toegevoegd.
Alles wijst erop dat men deze zaken, die verband hielden met de nieuwe
verhoudingen men zich ook op het verloop van deze onderhandelingen,die op 't
vriendelijkstplaatsvonden in overeenstemmingmet de geest van verdraagzaamheid. Dat vader en zoon Kneppelhout, de een als oud-predikant, de ander als
ouderling, hebben meegewerktaan de totstandkoming van deze regeling, kon
de hervormdegemeente van Gorinchem niet anders dan met dankbaarheidjegens
deze beide bekwame mannen vervullen!
De raad van de stadsgemeente deelde kort daarna nog mee dat de inwoners van
de Banne echt tot de stadsgemeente behoorden en dus voor het zielental van
hervormd Gorinchem ook meegerekend mochten worden, zodat het totale
zieiental op 4193 moest worden gesteld.
Terzake van de benoeming van kerkelijke suppoosten (ondergeschikten) als
koster, organist, voorlezers en voorzangers, werd vastgesteld dat de papieren
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die bewaard waren omtrent hun benoeming, voldoende waren om daarop de
autoriteit van de kerkeraad te funderen.
Wat de afkoopsom betrof, die het hervormd kerkgenootschapkrachtens de brief
van maart 1799 verplicht was te betalen aan de rooms-katholiekekerk, kregen
de gecommitteerdenter bevordering van de kerkelijke belangen een kans om
daarvan het grootste deel meteen af te lossen. Men verkocht namelijk aan de
stad de z.g. Kerklaan voor fl. 1000, zodat men daarna nog maar fl. 100 schuldig
was.
De z.g. Kerklaan was een stuk land, groot 5 hond en 8 roeden, gelegen in de
Lange Slagen in de Banne van Gorkum, strekkende van de Varkensheul tot aan
de Grote Haarsekade.
Ds. De Stoppelaar is in februari 1800 gestorven. Er waren toen nog drie
predikanten. De gecommitteerden voor de kerkelijke belangen vonden daarin
aanleiding om zich af te vragen of het wel verantwoord was de vierde
predikantsplaats weer te bezetten, gezien de onzekerheid omtrent de financiële
betrekkingen tussen kerk en staat.
Men vroeg allereerst de kerkeraad na te gaan in de notulen of er zekerheid
bestond op dit punt, betreffende de vierde predikantsplaats. Het bleek dat er
vanouds slechts fl. 600 uit het Geestelijk Comptoir voor bestemd werd. Als er
dan een vacature ontstond, schoof de vierde predikant op naar een traktement
van fl. 1000. De nieuwe predikant ontving dan weer fl. 600. Later werd de vierde
predikantsplaatsmeer gelijk getrokken met de andere.
Maar nu? Er werd heel zakelijk en voorzichtig met de kerkeraad overlegd hoe
men verder moest. Eerst leek het erop dat de hele financiële basis van de
predikantsplaatsenin gevaar was. Men dacht er zelfs over om aan de gemeenteleden te vragen of zij zich garant wilden stellen voor het salaris van de vierde
predikantsplaats, maar daarbij met de mogelijkheid rekening te houden dat zij
voor het traktement van alle vier predikantsplaatsenzouden moeten zorgen. De
gemeenteleden reageerden aanvankelijk nogal positief. Maar toen kwam er bij
de gecommitteerden opeens bericht dat vermoedelijk van 's landswege voor de
onkosten van elk kerkgenootschap zou worden gezorgd. Dat zou vermoedelijk
ook gerealiseerd worden en daarmee durfde men het ook wel aan de vierde
predikantsplaatsweer te bezetten.
Met algemene stemmen werd toen in de vacature De Stoppelaar beroepen ds.
G.H. Ernst van Beemster, die zijn intrede deed op 19 mei 1802 met een preek
over Nehemia 2:20: God van den hemel, Die zal het ons doen gelukken, en wij,
Zijne knechten, zullen ons opmaken en bouwen.
Ds. Voorduin ontving een beroep naar Groningen, dat hij aannam (1803). In zijn
plaats kwam ds. Van Ossenberch te Woudrichem, die 's avonds 11 november
1804 intrede deed met een leerrede over Lucas 14:22: En de dienstknechtzeide:
Heere, het is geschied, gelijk Gij bevolen hebt, en nog is er plaats.
Naast de predikanten was er in de Nederduits gereformeerde gemeente een

krankenbezoeker/ catechiseermeester werkzaam. In 1789 werd een zekere
Oostkamp daartoe benoemd, na examen te hebben afgelegd voor dr. C.J.
Kneppelhout. In de jaren daarna trad ook een heer Van Herwaarden soms als
zodanig op. Hij deed blijkbaar goed werk in de gemeente, vandaar dat de kerkeraad
van oordeel was dat men hem maar moest laten begaan. Maar na enige discussie
vond men toch dat hij eerst examen moest doen. Dat gebeurde ook en hij slaagde
daarvoor met uitstekendgenoegen.Blijkbaar was de heer Oostkamp dan ook
niet goed meer in staat zijn werk te doen. Hij overleed in 1801. Nu kwam het
probleem van de vacature in deze plaats officieel aan de orde. Maar er was
intussen heel wat veranderd. Wie zorgde voor het traktement van deze functionaris?
Overleg was nodig met de intussen werkzame kerkelijke commissie voor de
financiële belangen. Men was het erover eens dat deze vacature weer bezet
moest worden. Maar men vond het wel nodig dat er een instructiewerd opgesteld
voor deze functionaris, waarin zijn werkzaamheden werden vastgelegd en deels
ook het traktement dat hij daarvoor zou genieten en door wie betaald.
Nog in ditzelfde jaar werd dat reglement voor de gecombineerde functie van
catechiseermeester/krankenbezoekerontworpen en vastgesteld. Een aantal
bepalingendaaruit laat ik hier volgen:
Hij moet zonder aanzien des persoons kranken bijstaan met gepaste gebeden
en redenen; in alle Godshuizen (diaconiehuis, huisgenotenin het Oude-Mannenen Vrouwenhuis) rondgaan tot troosting, stichting en onderwijs van de de daar
zich bevindendepersonen.
Als catechiseermeester is hij verplicht minstens eenmaal per week en wel op
woensdagavondvan 7-8 uur de armen en minvermogendenaan zijn huis of een
andere geschikte plaats te onderwijzen in de godsdienst.
Een leerboek daarvoor moet worden gebruikt na overleg met de kerkeraad.
Zijn traktement wordt op verzoek van de commissie voor de kerkelijke belangen
betaald door de Raad der Gemeente (10/7,31I8 1802).
Hij moet zijn leerlingen opwekken zoveel mogelijk de kerkdiensten te bezoeken.
De benoeming vindt plaats door de kerkeraad uit een door hem opgemaakt
drietal.
Gekozen werd in de vacature Oostkamp: Hermanus Bos, met meerderheid van
stemmen. De tweede kandidaat G. van Herwaarden (zie boven) vroeg of hij als
tweede krankenbezoekerf catechiseermeester kon worden aangesteld. Er was
daartegen geen bezwaar, maar bezoldigingzat er voor hem niet in.
Uitvoerig wordt op zeker ogenblik in de notulen van de kerkeraad, tijdens de
periodevan de Bataafse Republiek, gesproken over de diaconie. Vooral het verloop
van de inkomsten en uitgaven in de jaren 1795-1800 komt aan de orde. Alleen al
in 1795 zat men met een bedrag aan achterstallige schulden van ruim fl. 3800,
terwijl men voor de komende winter te rekenen had met een uitgave van fl. 3350
aan proviandering.Weliswaar had men nog een vordering van fl. 1000, maar het
betekendewel dat men moest rekenen op een tekort van fl. 7000.

Ik zal hier niet op details ingaan, ofschoon die soms ook wel interessant zijn om
te lezen, omdat ze een concreet beeld geven van wat er zoal voor steun aan de
armen nodig was (rogge, erwten, bonen, kaas, vlees, spek, olie, linnen,
takkenbossen, aardappelen, grutten, melk, boter, bier, azijn, steenkolen, zeep,
stroop, garen, lint, kleding, olijven, kaarsen enz., ik doe maar een greep, L.H.)
Maar hoe zat het eigenlijk met de inkomsten? Daarvan kan ik ook een vrij aardig
beeld geven uit de periode 1780-1795:
Destijds brachten de kerkcollecten maandelijks fl. 460 op, doch nu dooreengenomen fl. 300. Bij huwelijken en begrafenissen enz. maandelijks fl. 170. Nu
maar fl. 140.Jaarlijks een vermindering van fl. 360. Oortjesgelden een vermindering
van fl. 300. En ga zo maar door. De diakenen maakten zich er niet van af. Ze
hielden er ook rekening mee dat in deze periode het aantal armen zou groeien
en dat de levensmiddelen steeds duurder zouden worden.
Het kwam erop neer dat ze jaarlijks moesten rekenen op een nadelig saldo van
omtrent fl. 4000. En dan is het ontroerend te lezen dat ds. Mandt, die door
ziekte enkele beurten niet kon vervullen, de diaconie bedacht met een goede
gift, zodat de diaconie geen schade zou lijden, doordat er een aantal collecten
niet gehouden werden.
Hoe moesten ze verder? Kon het stadsbestuur niet helpen? Dat waren ze vanouds
gewend. Maar door de scheiding van kerk en staat moest daar nu toch een
einde aan komen. Dat wilde men ook wel, maar niettemin: was het ook niet in
het belangvan het stadsbestuurdat de armen niet aan hun lot werden overgelaten?
Ze probeerden hoofdoplossingen te vinden. Voortaan kon de diaconie rekenen
op wat er na aftrek van de onkosten overbleef aan straatgelden en de markttol
voor de tijd van zes jaar. Ze mochten ook nog tweemaal per jaar een huis-aanhuiscollecte houden bij alle ingezetenen. Maar dan hadden de armen die niet tot
de gereformeerde kerk behoorden, ook recht op een aandeel.
Een probleem was ook het verlenen van akten van indemniteit. Die werden door
de diaconie afgegeven als iemand naar een andere plaatsverhuisde. Dan beloofde
de diaconie van Gorkum aan de plaats waar deze ging wonen en daar soms tot
armoe mocht vervallen, de steun te zullen betalen. Omgekeerd moesten nieuwe
bewoners van Gorkum ook zo'n akte meebrengen van de diaconie van hun oude
woonplaats.
Eigenlijk wilde men van die hele rompslomp wel af en dat gebeurde op den duur
ook, maar voor het zover was, moest er nog veel gepraat en overlegd worden.
Het stadsbestuur zat, evengoed als wat we nu maar kortweg het kerkbestuur
noemen, met het armenprobleem.
In oktober 1800 kwam er een schrijven binnen bij de kerkeraad (lees: diaconie),
dat gericht was aan de verschillende kerkgenootschappen, van de kant der
burgerlijke gemeente, met het verzoek zich af te vragen of zij zich in staat en
bereidwilig bevonden om hun behoeftige medeleden zelf te onderhouden. Zo
niet, of zij zich dan verplicht zagen om hun armen als kinderen van de Staat over
te geven?
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Het voorstel van de Nederduitsgeref. gemeente, na overleg in kerkeraad,diaconie
en gemeente als geheel, luidde: wie belijdend lid is wordt door eigen diakenen
verzorgd, maar wie slechts gedoopt is moet als stads- of buitenarmen of kinderen
van de Staat worden beschouwd. Daarmeewas een belangrijke kwestieopgelost.
Maar problemen bleven er, omdat bij de diaconie ook, juist in deze jaren van
oorlog in Europa, veel verzoeken binnenkwamen van vissersplaatsen, die door
het Continentaal Stelsel verhinderd werden de Noordzee op te varen en daardoor
hun broodwinningmisten, zoals Scheveningen, Maassluis, Katwijk, Middelharnis en Terheide. Ook gemeenten in het rooms-katholiekezuiden klaagden hun
nood.
Noot:
1. Rasker, De Ned. Herv. kerk vanaf 1795, Kampen, 1974, p.19

DE JENEVERBRANDERIJ "DE DRIE SNOEKEN" 1804-1820
DE ONDERNEMER CORNELIS VAN BORCHAREN,
aflevering 1

R.H.C. van Maanen
Inleiding
Tijdens eerdere artikelen van mijn hand betreffende de Gorinchemsejeneverindustrie is de naam Van Borcharen al gevallen. In 1835 bij de oprichting van de
aardappeljeneverbranderij"Het Lam" wist men zich nog het bestaan van Van
Borcharensbranderij te herinneren.' Bij verder onderzoek bleek deze ondernemer
ook bierbrouwer - tot aan zijn dood in 1837 - en azijnmaker te zijn geweest,
althans eigenaar van de bierbrouwerij "De Drie Snoeken" en de azijnmakerij "De
Rode Molen". Als basis voor mijn verder onderzoek dienen enkele enquêtes,
namelijk die van 1808,1816,1818 en 181911820. A.J. Busch publiceerde eerder
hier al gedeelten uit, maar één enquête, die van 1818, bevat nog onbekend
materiaal. Deze laatste enquête heeft betrekking op 1818 maar is gelet op de
aantekeningen vermoedelijk pas in 1820 op- enlof samengesteld.

De jeneverbranderij "De Drie Snoeken"
Van Borcharen heeft volgens door hem en het stadsbestuur verstrekte informatie
de jeneverbranderij in 1804 opgericht. Ik heb echter tevergeefs gezocht in de
notulen van het stadsbestuur in de jaren 1804-1805 naar meer informatie. Wel
komt de bierbrouwerijenkele keren ter sprake. De bierbrouwerijwas gevestigd
aan de Bornsteeg; waar de branderij stond is mij (nog) niet bekend.
In 1806 wordt Van Borcharen in het patentrecht aangeslagen voor fl. 20 als
zijnde brander (nr. 851). Met andere woorden: dat jaar was de branderij zeker in
bedrijf.
In 1808 verstrekte het Gorinchemse stadsbestuur aan het Departementaal
Bestuur van Maasland in zijn antwoord op de enquête naar bestaande nijverheid
ook inlichtingen over de nog bestaande branderij. Van oudsher, zo schreef men,
telde de stad slechts één branderij. Enkele jaren eerder was echter een tweede
gebouwd; daarentegen was de oudste weer uitgebroken. Die oudste branderij
was in 1756 opgericht door het tweemanschap François Goetzee en Jan van
Toor en via diverse eigenaren in juni 1805 door Anthonia Geisweit aan Francois
de Veer verkocht en de laatste had de branderij gesloopt. De tweede branderij
waarover het stadsbestuur repte, was die van Van Borcharen. In de beginjaren
was diens branderij een zeer bloeiend bedrijf geweest, maar nu (1808) sinds
enige tijd aanzienlijk vervallen. Van Borcharen was in zijn opgave aan het

"De Drie Snoeken" aan de Bornsteeg, omstreeks 1973.
Foto: W. Voogt. Stadsarchief Gorinchem.

stadsbestuur uitvoerig op zijn problemen ingegaan. Het stadsbestuur zag zijn
kans schoon om op de departementale overheid enige kritiek te richten en citeerde
letterlijk Van Borcharens woorden, er fijntjes aan toevoegend dat "'s mans eigen
woorden...alleen voor zijne rekening" kwamen.
Allereerst pleitte Van Borcharen voor vermindering van de bestaande impost die
in drie jaar tijd gestegen was van fl. 24 naar fl. 45 per ok~hoofd.~
Ten tweede het opheffen van alle belemmeringen op de export naar Engeland
zoals deze sinds de laatste oorlog van kracht waren en daarvoor oogluikend
toegestaan. Door het stopzetten van de export konden de branderijen wel
stilgelegd worden, althans de meeste daarvan. Dit terwijl aan Nederlandse zijde
men met het vetbiedenvan de export van Hollandsejenever niets won, in tegendeel.
In Engeland zou men overschakelen op rum of brandewijn of jenever van elders
geïmporteerd. Het verbieden van het invoeren in Nederlandvan Engelse goederen
gebeurde met "recht", want zo werd de vijand schade berokkend maar andersom
leverde het winst op voor onze ingezetenen.
Ten derde moest de exorbitant hoge impost op de steenkool worden verminderd.
De eerder toegezegde teruggave van eenderde van de impost had tot op heden
nog niet plaatsgevonden.
Ten vierde was er de verplichting minimaal een aam uit te slaan (verkopen) naar
derden toe. Dit was de belangrijkste reden dat het slecht ging met de branders,

die in tegenstelling tot die te Rotterdam en Schiedam zelden met stukken en in
In Gorinchem was het gebruikelijk een half of een heel
het groot ~erkochten.~
anker te verkopen en wanneer dit verboden werd, aan wie moest een brander
dan l e ~ e r e n ?In~ de praktijk kwam het zelden voor dat in Gorinchem grote
hoeveelhedenjenever ineens werden afgenomenen de nieuwe maatregel had
dus hier veel grotere consequentiesdan in de grote steden.
Ten vijfde gaf de wet van 13 mei ook reden tot verval. Wat was namelijk het
geval? Alleen de branders in de steden Rotterdam, Schiedam, Delft en Delfshaven
was de vrije inslag van moutwijn nog toegestaan. Van Borcharen begreep niet
waarom deze branders een dergelijk voordeel mochten genieten boven hun
collega's in Dordrecht, Leiden en Gorinchem. Zij betaalden immers ook 's lands
lasten en het patentrecht. Het gevolg is dat wanneer men een order kreeg die
groter was dan men zelf kon stoken, men de order moest afzeggen omdat het
niet toegestaan was moutwijn uit Schiedam te laten komen. Ten voordele van
anderen moest men dus zelf afzien van de mogelijkheidwinst te behalen.
Ten zesde en dit is waarschijnlijk het grootste bezwaar dat Van Borcharen had,
het wetsartikel dat een brander verplichtte uit een last graan en mout 26 ankers
strikt de hand aan dit artikel
.~
jenever Amsterdamse proef te s t ~ k e nWanneer
werd gehouden, dan konden de branders wel stoppen met stoken. Bij gebruik
van rogge en gerst afkomstig uit de Oostzeeregio en Engels mout kon men door
blijven werken mits de Amsterdamse proef niet van toepassing was. Echter
vanwege de omstandigheden bleef men verstoken van het geïmporteerde graan
en mout en moest men volstaan met inlands graan. Dit leverde een onvoldoende
kwantiteit jenever op. Aangezien de brandersverantwoordelijkwerden gesteld
voor een minimum kwantiteitjenever bij een bepaalde hoeveelheid grondstoffen
(deze verhouding wordt aangeduid als 'trek'), moest hij bij een tekort schieten de
verschuldigde impost betalen als zijnde een fraudeur. Volgens hem was geen
enkele brander, een enkele daargelaten, in staat om uit een last inlands graan
26 ankers jenever te stoken. Deze gang van zaken vond hij onterecht; was het
aan te brander te wijten dat hij een mindere 'trek' had dan zijn buurman? Was
het niet bewezen dat het ene graan meer wijn gaf dan het andere? Of dat iemand
die twee branderijenhad, uit de ene meer jenever kreeg dan de andere, ondanks
het feit dat dezelfde mout, rogge en soms zelfs knechten werden gebruikt? En
hoe zat het met de bekende waarheid dat een branderij bij hoge buitentemperaturen en vooral met onweersbuien doorgaans enkele kitten minder trok?'
Het was een brander alleen in een goed seizoen zonder bijkomendeongelukken
bij gebruikvan de allerbeste rogge en mout - die nu niet meer waren te krijgen mogelijk26 ankers jenever uit een last te stoken en dan nog van een gebruikelijke
sterkte of gehalte en dus niet van Amsterdamse proef. Bij gebruik van Oostzeerogge kon bij de Amsterdamse proef met een sterkte van 12113 (?) maximaal 24
ankers worden gehaald. In een branderij met drie ketels werd in het beste
jaarseizoen doorgaans circa 3% last graan per week gebruikt en dit zou dan een

tekort van 7 ankers opleveren zonder dat de brander fraude pleegde.
Dobbelaar gaat in zijn standaardwerkiets dieper op deze materie in. Amsterdamse
of ook wel Amerikaanse proef hield een sterkte van 90" op de Engelse
Dycas(vocht)wegerin. Bij de wet van 13 mei 1808 was bepaald dat een brander
per last 26 ankers gedistilleerd moest stoken. Hoofddoel van de wet was fraude
te voorkomen. De verschuldigde impost moest betaald worden door de koper,
maar de brander moest dit schriftelijk kunnen aantonen en direct bij de ontvanger
verrekenen met zijn peilrekening.
In 1812 bleek dat de graanoogst van 1811 was mislukt en de branders kregen te
maken met diverse al dan niet tijdelijke maatregelen. Het jaar daarop werd bij
koninklijk besluit bepaald dat de belasting per okshoofd fl. 30 bedroeg en dat in
plaats van de gewraakte 26 ankers gedistilleerd tien stopen per honderd pond
. ~ deze trek woog een last
gebruikt graan (26 ankers=26x16=416 s t ~ p e n ) Bij
rogge en mout 4160 Amsterdamse ponden. Het ging echter niet goed met de
Nederlandse branderijen, er was ondanks de vrede nauwelijks vraag naar de
moutwijn, ook internationaal niet.
In 1816 komen we de naam van de branderijtegen, namelijk "De Drie Snoeken".
Er werkten twee werknemers. De meesterknechtverdiende fl. 10, de onderknecht
fl. 6 per week. Opgegeven werd dat de branderij in 1804 was begonnen met
stoken, maar dat de branders vanaf het begin zware verliezen hadden geleden.
Vreemd genoeg werd in 1808 geschreven dat de branderij in het begin zeer
bloeide en pas rond 1808 achteruitging. Dit is dus wat anders dan men in 1816
beweerde. De jenever was voor het overgrote deel bestemd voor deze "kwartieren". Van Borcharen verwees naar de grote branders in Schiedam als het ging
om verbeteringen voor deze trafiek: zij konden een beter antwoord geven. Datzelfde
jaar kwam een nieuwe wet op het gedistilleerdtot stand ondanks vele protesten
vanuit de branderswereld. De aanslag vond voortaan plaats aan de hand van de
inhoud van de aanwezige beslagbakken. De wet bond de brander aan een reeks
van voorschriften. Zo moest een register worden bijgehoudenvan de verrichte
werkzaamheden en sloot hij met het Rijk een debet-rekeningvoor afrekeningvan
de verschuldigde belasting.
In de staat van branderijen in het jaar 1818 aanwezig, wordt over deze branderij
het volgende medegedeeld. Aanwezig waren tien beslagbakken met een
gezamenlijke netto inhoud van 17.400 liter. Versnellingskuipenwaren er niet. Er
waren twee ketels met een gezamenlijke bruto inhoud van 3.800 liter. In 1818
produceerde deze branderij 50.000 liter graanjenever a 1O", waarbij fl. 6.909,aan fabricatierecht was verschuldigd. Er waren twee werknemers. De jenever
was bestemd voor de binnenlandse markt.
In 1820 (voor een opgave over 1819) werkten er twee werknemers in het bedrijf
zonder gebruik te maken van werktuigen tegen een dagloon van fl. 1,50. Zowel

voor als na 1814 produceerde men voor de plaatselijke markt. Tot 1816 ging het
goed vanwege de slechts matige belasting. Voor de periode 1817-1819 luidde
het dat de branderij kwijnde als gevolg van het nu ongunstige belastingstelsel.
Wijziging van dit stelsel zou de zaak ten goede kunnen keren.
Wanneer een eind aan de jeneverbranderij is gekomen, is mij nog onbekend, in
ieder geval na 1820 en in ieder geval (verscheidene?) jaren voor 1835. Voor 18181819 heb ik een aanslag in het personeel en meubilair voor Van Borcharen
gevonden, aangeduid als brouwer met als adres wijk B nr. 116. De huurwaarde
van de woning bedroeg fl. 100,- tot fl. 11O,-. Over het zijn van brander en azijnmaker wordt gezwegen. Vermoedelijk heeft Van Borcharen vanwege de verscherpte
wetgeving vanaf 1822 de branders- en azijnmakersactiviteiten beëindigd. Tijdens
de hinderwetprocedure voor de aardappelmoutwijnbranderij "Het Lam" in 1835
werd door het echtpaar Krijn Meulewerí en Maria Kwakernaat een verklaring
afgelegd. De bleker Meulewerf verklaarde een voorstander te zijn van de vestiging
van een dergelijk bedrijf, want dit was in het belang van de stad en de landbouw.
Hij betreurde het dat Van Borcharens branderij destijds was opgeheven, want
sindsdien had het vetmesten van zijn varkens hoge kosten met zich meegebracht.

Noten
1. 	 De termen jeneverbranderij en -stokerij worden dikwijls door elkaar heen
gebruikt. De brander leverde de alcoholhoudende grondstof oftewel de
moutwijn, de jeneverfabrikant of distillateur maakte de jenever. Van Borcharen
was zowel brander als stoker. Mout verkreeg men door gerst drie dagen in
water te laten weken waardoor het ontkiemde. Na het kiemen werd ze op de
eest gedroogd en ontkiemd met als eindprodukt mout. Het mout werd met enig
gist gestort in met water gevulde beslagketels en waarin het beslag gemaakt
werd. 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 nevenprodukten gist en spoeling.
Tijdens elke fase nam het alcoholpercentage toe tot uiteindelijk circa 46%. De
moutwijn werd voor de vierde keer gedistilleerd (overgehaald), waarbij de
jeneverbessen en eventueel andere kruiden werden toegevoegd en men jenever
verkreeg. De gist werd verkocht aan bakkers. De spoeling ook wel draf genoemd,
werd als veevoer verkocht aan boeren in de omgeving.
2. 	 Maanen, R.H.C. van. "De aardappelmoutwijnbranderij "Het Lam" te Gorinchem
1835-1841" en "Jeneverbranderijen te Gorinchem van 1756 tot 1805, in OudGorcum Varia 36 en 40
3. 	 Verhoeff, J,M. De oude Nederlandse... Een okshoofd was een inhoudsmaat
speciaal voor wijn en meestal een '/4 vat of voeder groot, in Amsterdam was een
okshoofd zes anker (of 192 mengel) Oftewel 230 liter groot. Een voeder(vat)
werd gerekend op 4 okshoofden of zes aam, een Amsterdams voeder op 921,6
liter.
4. 	 Dezelfde klacht werd ook geuit door de te Sommelsdijk gevestigde jeneverstokerij,
waar men er voor had gekozen verder te gaan als slijter.

5. 	 Een aam was circa 150 liter groot en bestond uit vier ankers. Een anker was dus
globaal 37% liter groot.
6. 	 Van Borcharen stond niet alleen in dit bezwaar. Nog in 1816 beweerde een
Harlingse brander dat zijn bedrijf sinds de invoering van de Amsterdamse proef
achteruitging omdat hij hieraan niet kon voldoen. In 1819 telde Harlingen
vanwege het nadelig belastingstelsel geen enkele branderij meer.
7. 	 Een (Dordtse) kit was een langwerpig schenkvat. Het was een inhoudsmaat
voor bier afkomstig uit Dordrecht en 19,4 liter (1116 ton) groot en werd naast
Dordrecht ook in veel andere plaatsen als biermaat gebruikt. Hierbij moet niet
vergeten worden dat Van Borcharen ook bierbrouwer was.
8. 	 Een Nederlandse pond stond volgens het metrieke stelsel gelijk aan een kilo.
Een stoop (beker, kruik) was 1/16 anker of twee mengel.
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FOTOGESCHIEDENIS
aflevering 6: SCHORTELDOEK
Bert Stamkot
Niet eerst en niet één
Eerder was U al beloofd dat wij ook nog aandacht zouden schenken aan
'photograaf Schorteldoek', die wel eens de eerste Gorcumse fotograaf is
genoemd 2. Nu zijn weliswaar de oudstbekende Gorcumse foto's aan Schorteldoek toe te wijzen, maar volgens het eerder gepubliceerde lijstje van oudarchivaris Busch 3, zou Levie den Hartog die eer zijn te beurt gevallen. Wij
hopen daarop nog eens terug te komen.
Wordt er op de achterzijde van een van de hierbij afgedrukte portretten over
'photograaf' Schorteldoek gesproken, in werkelijkheid had deze beroepsaanduiding betrekking op meerdere gezinsleden 4. In de eerste plaats vader
WILLEMSCHORTELDOEK
KORNELIS
(1800-1885). Hij was in Utrecht geboren en
moet zich tussen 1831 en 1834 in Gorinchem hebben gevestigd. Als adres
werd in 1840 de Pompstraat (tgw. nr.5) opgegeven. In het Patentregister van
185811859 staat hij omschreven als boekbinder, kartonwerker en winkelier.
Enkele jaren later (1868) staat hij in het
Adresboek als fotograaf en winkelier
vermeld, dan (na 1862) met Zusterstraat
C421 (nu nr.1) als domicilie.
Van het gezin Schorteldoek stond de in
1834 te Gorinchem geboren ANTONIE
KORNELIS
a anvankelijk bekend als
sigarenmaker, maar het Patentregister
van 186211863 meldt hem als fotograaf.
Het lijkt dus logisch te veronderstellen
dat Antonie eerst later in de zaak van
zijn vader is gaan werken en toen het
nieuwe element van de fotografie heeft
ingebracht. Zakelijk zal dit zo interessant
zijn geweest, dat weldra (1868) ookvader
Schorteldoek zich als fotograaf
afficheerde. De oudste zoon, WILLEM
JAKOB
(1831-1893), zal al wel eerder in
de zaak hebben gestaan. Hij wordt ook
boekbinder, kartonwerker,boekhandelaar
en lees-bibliotheekhou-der genoemd,
maar pas bij zijn huwelijk in 1873 blijkt

hij ook 'photograaf' te zijn. Tenslotte was er nog een derde zoon, CORNELIS
(1837-1873) die tot aan z'n vroege dood als winkelbediende werkzaam
JOHANNES
was.
Foto's

Van het fotografische werkvan de firma Schorteldoek rest ons niet veel meer.
Het oudste feitelijke bericht dateert van 29 april 18745 toen in de Nieuwe
Gorinchemsche Courant een berichtje verscheen over een bijeenkomst in de
Doelen, waarbij ter gelegenheid van zijn afscheid aan de heer J. van der Toorn
photografien werden geleverd door de heeren Schorteldoek alhier, aan wie alle
lof toekomt voor de nette uitvoering.Wie of wat is vereeuwigd is helaas onbekend.
Dankzij de heer H.P. Dekkers uit Hoorn hebben wij twee foto's bekomen, die
onmiskenbaar gemaakt zijn in het atelier van Schorteldoek. Op beide plaatjes
is Bardina Elizabeth Log (1836-1918) vereeuwigd. Zij leefde te Leerdam, vanaf
1870als tweede vrouw van koperslager Hendrik Jacob Godtschalk (1822-1896)
en kreeg een dochter en vier zoons. Uit het eerste huwelijk met Johanna Droog-

leever (1 824-1868) had
Godtschalk ook al kinderen. Uit
dit nageslacht sproot o.a.
Berdina Anna Elizabeth
Godtschalk (1905-1969)6, de
moeder van de heer Dekkers. De
foto's zijn niet gedateerd, maar
gelet op de leeftijd van de
afgebeelden zouden ze best in
de jaren zeventig van de
negentiende eeuw kunnen zijn
'geknipt'.
De vraag is natuurlijk of er verder
nog foto's van de 'Schorteldoeken' bekend zijn. Wellicht
kunt U daarop nog een antwoord
geven. Wij kwamen niet verder
dan dat de naam Schorteldoek
ook bekend is bij de afdeling Uit de Nieuwe Gorinchemse Courant
fotografie het in Amsterdam7. woensdag 29 april 1874
Misschien dat er langs die weg
nog iets gevonden kan worden.

Adres
Na omzwervingen via de Pompstraat, Haarstraat, Langendijk en Zusterstraat
streek de familie neer in de Kelenstraat (tgw. Hamberg), alwaar Jan Nieuwenhuis
tot zijn dood in 1869 een boekhandel dreef. In 1867 kochten de broers Willem
Jakob en Antonie Kornelis Schorteldoek voor f 4.350 een pand aan de Grote
Markt (tgw. nr. 3-4). Dit is dus het adres dat op de achterzijde van een van de
twee foto's wordt bedoeld, de Groote Markt, waar de zaak zo'n zeventien jaar
gevestigd zou zijn, totdat de beide broers het pand op 16 juni 1884 weer
verkochten voor f 7.800. Aan die verkoop was een opvallende voorwaarde
verbonden: in het pand mocht gedurende twee jaar geen fotozaak worden
gevestigd. Hieruit zou dus kunnen blijken dat de gebroeders Schorteldoek op
fotografisch gebied actief bleven en in ieder geval deze mogelijkheid van
concurrentie wilden uitsluiten, maar evenzeer kan voor de hand liggen, dat ze
in verband met de komst van fotograaf Willem Pelgrom naar Gorinchem (19
mei 1884) hun activiteiten hebben gestaakt7.In het pand vestigde zich overigens een boekhandel. Willem Jakob kocht hetjaar daarop, kort voor het overlijden
van zijn vader, het ouderlijk huis aan de Kelenstraat, alwaar hij op zijn beurt tot
zijn dood in 1893 zou blijven wonen. Antonie Kornelis huisde met zijn gezin in
de Molenstraat (thans nr.83), maar verruilde in 1887 Gorinchem voor Tiel .

Nog in 1914 erfde hij een kist met lijfgoederen van zijn in het Gorcumse Oude
Vrouwenhuis overleden zuster. Antonie verbleef toen in Rotterdam. Deze en
andere genealogische gegevens vindt U in het onderstaande overzicht.

Noten
1. 	 Bert Stamkot en Gert de Kruijff, Fotogeschiedenis deel 5. In: OGV nr.42
(1998-3), p.300
2. 	 Bert Stamkot, Gorcum in vroeger jaren. Hulst, 1994, p.55
3. 	 A.J. Busch, Fotografen die in Gorinchem werkzaam waren. In: OGV nr. 37
(1997-l), p.35-38. Veel van de hierna volgende gegevens zijn verstrekt door
wijlen dhr. A.L. van Tiel in zijn brief van 2 februari 1995 en archivaris R.F. van
Dijk in zijn schrijven van 25 mei 1998 (met bronvermelding)
5. 	 Het is op basis van deze vondst van dhr. Van Tiel, dat ik in Gorcum in vroeger
jaren het optreden van Schorteldoek dateerde. 1884 (i.p.v. 1874) is dan een
drukfout die kan worden toegevoegd aan de Correcties en aanvullingen op dit
boek in OGV nr.32 (1995-l), p.58
6. 	 O.m. geportretteerd door Willem Pelgrom, zie OGV nr.42 (1998-3), p.299
7. 	 Pelgrom vestigde zich op het adres Zusterstraat C425 (tgw. nr.3), terwijl het
buurhuis C421 (tgw. nr.1) gedurende enige tijd ook de Schorteldoeken (vader
Kornelis Willem en zoon Antonie, voordat deze naar de Molenstraat trok)
huisvestte
8. 	 Of hij daar ook als fotograaf actief was heb ik helaas niet kunnen achterhalen.
Op vragen aan het Streekarchivaat Tiel-Buren-Culemborg (dd. 18 juni 1998)
heeft mij geen antwoord weten te bereiken

Genealogie Schorteldoek (met dank aan R.F. van Dijk)
I

WILLEMSCHORTELDOEK
5 Cornelia de Wit

1
I

KORNELIS
WILLEM
SCHORTELDOEK
* Utrecht 3 aug 1800; t G'chem 12 mrt
1885
Beroepen: schutter i n Noordbrabantse Schutterij (1834);
kantoorbediende (1837); boekbinder, kartonwerker en winkelier
(patentreg. 1858159); fotograaf en winkelier (adresb. 1868)

5 Francina Helena Loffelt, dr v Jacob Loffelt en Arnolda Francina van
Koeverden
* Driebergen 6 mrt 1800; t G'chem 15 sep 1867
Adressen: Utrecht (1800-1829); Westzaan (1831); G'chem (1834);
Pompstraat C92 (nu 5) (1840); Haarstraat D126 (nu ca 74)(voor 1850);
Langendijk B217 (nu 69) (mrt 1858); Zusterstraat C421 (nu l)(na 1862);
+
Kelenstraat B1 (later 1, nu Hamberg)
Kinderen:
1. Arnolda Francina Schorteldoek, * Utrecht 5 jun 1829; t G'chem 8
apr 1914

beroepen: mutsenmaaksteren modiste (patentreg. 1858159tlm 18661
67) 

adressen: Oudevrouwenhuis(v.a. 31 mei 1900) 

2. Willem Jakob Schorteldoek (1831-1893) zie 111.1
3. Antonie Kornelis Schorteldoek (1834-inlna 1914) zie 111.2
4. Cornelis Johannes Schorteldoek, * G'chem 29 apr 1837; t G'chem
4 sep 1873
beroep: winkelbediende in de zaak van zijn broers op de Grote Markt
III.l

WILLEMJAKOB
SCHORTELDOEK
* Westzaan 29 jun 1831; t G'chem 8 feb
1893
Beroepen: boekbinder, kartonwerker, boekhandelaar,leesbibliotheekhouder
(patentreg. 1859160) en fotograaf
Adressen: kocht 18 mrt 1867 samen met zijn broer Antonie Kornelis
pand Grote Markt B7 (nu 3-4). Op 16 jun 1884 verkocht; kocht 12 jan
1885 Kelenstraat B1 (was al woonadres van zijn ouders). Op 18jun 1900
verkocht
5 Pietje Nieuwenhuis,drvTaeke Bouma Nieuwenhuisen MariaJansen; *
Leeuwarden 23 aug 1846; t G'chem 8 apr 1900. Zij woonde voor haar
huwelijk in bij haar oom Jan Nieuwenhuis ( t G'chem 12 jul 1869) op het
adres Kelenstraat B1 (nu Hamberg).

111.2

KORNELIS
* G'chem 23 aug 1834; t inlna 1914
ANTONIE
SCHORTELDOEK
Beroepen:sigarenmaker; fotograaf (patentreg. 1862163)
Adressen: kocht 18 mrt 1867 samen met zijn broer Antonie Kornelis
pand Grote MarM B7 (nu 3-4). Op 16jun 1884verkocht.Aanvankelijk was
zijn gezin woonachtig Zusterstraat C421 (nu l), later Molenstraat B132a
(nu 83); vertrok 15 okt 1887 naar Tiel; mei 1914 te Rotterdam
9 Arnhem, Catharina Petronella Bruijnis, dr v Care1 Bruijnis en Geertrui
Ottevanger; * G'chem 26 jun 1850 

Zoon: 

Kornelis Willem Jacob (* G'chem 9 mrt 1887) 


OP ZOEK NAAR DE PREHISTORIE VAN DE ALBLASSERWAARD
Aflevering 2
H.A.de Kok
Leendert Pieter Louwe Kooijmans
Beteretijden braken aan toen prof. Moddennanaan de werkgroep de medewerking
verzocht van een van zijn studenten die een promotieonderzoekwilde doen naar
de prehistorische woongeschiedenis van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Dat was in 1965 en de student drs. L.P. Louwe Kooijmans.
Met deze jonge man begon voor de streek de geschiedenis van de prehistoriete
leven. Vele zaterdagen trok hij met de werkgroep de polders in en het aantal
vindplaatsenvermeerderde met de week. Steeds meer kruisjes konden worden
aangebracht op de topografische kaarten.
Na ongeveer vijf jaar van onderzoek was de Schoonrewoerdse rugvanaf Culemborg
tot aan Bleskensgraaf,over een lengte van ruim dertig kilometer, onderzocht. In
Bleskensgraafwerden geen vondsten gedaan. Het zal daar in de prehistorie te
nat geweest zijn. Wel werd aan de grens Molenaarsgraaf/Bleskensgraaf een
enorme brandplekvan wel 10 cm dik aangetroffen onder de kleilaag.
Ook het onderzoek op een tiental donken door de amateurs was inmiddels
gestaakt.
In 1966 werd Louwe Kooijmansaangesteldals conservatorvan het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden. Van hieruit ging hij weer verder met zijn
promotieonderzoek. Al die proefputjeswaren wel waardevol, maar ze gaven geen
volledig beeld.
De Klokbekercultuur
De grote concentratie Klokbekermateriaal(2500 - 2000 v.Chr.) te Molenaarsgraaf
was voor Louwe Kooijmans aanleiding om op die lokatie een opgravingte doen.
Nu wijlen Arie Boon te Molenaarsgraaf gaf loyaal en enthousiast toestemming
om op zijn land op de Schoonrewoerdse rug (de Hocht), dicht bij de Provinciale
weg Papendrecht-Meerkerk,te gaan graven.
Deze opgraving geschiedde door het Rijksmuseum in samenwerking met het
Rijksinstituutvoor Prehistorie.
In de jaren 1966 en 1967werd dit terrein volledig opgegraven, terwijl in Ottoland
in 1969 nog een aanvullend onderzoek werd gedaan op twee verschillende
plaatsen.
De resultaten in Molenaarsgraaf waren opzienbarend. Het was voor Nederland
een bijzondere situatie dat drie menselijke skeletten en een rundergraf gevonden
waren.

Klokbeker uit Molenaarsgraaf uit I
2500 v Chr. Grafgiftjongen van
Foto : H.A. de Kok

I
16jaar.

De skeletten waren uitzonderlijk goed geconserveerd doordat de botten door de
invloed van veenzuren niet waren verteerd in het vochtige milieu. De lichamen
moeten al spoedig na de begraving onder het grondwater zijn gekomen.

Boeren op de stroomruggen
De bewoningskernen op de stroomrug hebben een langgerekt gehucht gevormd.
In de nederzetting bij Arie Boon werden twee opvolgende huisplattegronden
vastgesteld.
In een tijdens de bewoning actieve geul werden veel voorwerpen gevonden die
belangrijke informatie opleverden. Met de stenen bijl aangepunte palen waren in
het water goed bewaard gebleven. Deze palen zullen bij de visvangst en als
aanlegplaats zijn gebruikt. De geulvullingbevatte behalve een hoeveelheid uitstekend te determineren aardewerkschervenook veel slachtafval.
De geul zal tijdens de bewoning een heldere stroom zijn geweest. Men had dus
drink- en viswater in de nabijheid en een natuurlijke grens, waardoor men minder
behoefde af te "heinen". Tevens een aanlegplaats voor de bootjes.
Die geul was ontstaan toen de zandrug was doorgebroken. Deze zandrug, die
als een dijk door het veen liep, was grotendeels van de bebossing, zoals eik, iep
en es, ontdaan en vormde zodoende een weidegebied waar op afstanden van
300-700 meter woonkernen gevestigd waren. Zo'n woonkern bestond uit één
boerderij.

Onderzocht stuifmeelvan grassen en weegbree verrieden dat er grote stukken
akkerland waren bij de boerderij. Ook werden er hoogwaardige graspollen
gevonden, wat op akkerbouw duidt. Uit de onderzochte dierenbotten blijkt dat
men wat varkens, geiten en schapen hield, doch de hoofdzaak waren runderen,
waarschijnlijk meer voor de slacht dan voor de melk. Uit het slachtafval kwamen
namelijk hoofdzakelijk botten van erg jonge runderen te voorschijn.
Blijkens de gevonden paalgaten had de boerderij een langgerekte ovale vorm van
ongeveer 20 x 6 meter. De wanden waren van gevlochten wilgenhout en het dak
was bedekt met riet. Bouwmateriaalwas ter plaatse genoeg aanwezig.
De graven
Het meest complete graf was van een jongen van ongeveer 15jaar. Het graf was
eigenlijk een diep in het zand uitgegraven kamertje van 70 x 130 cm. Het zal
ongeveer 50 cm hoog geweest zijn. Uit de verkleuring in het zand kon men
opmaken dat de bekisting van eikenhout geweest was. Het zal afgedekt geweest
zijn met zoden. Aan de houding van het skelet was te zien dat het nog geruime
tijd geduurd had voor het graf instortte. De schedel was achterover gevallen en
de onderkaak lag op het strottenhoofd.
De lengte van de jongen bedroeg 163 cm. Geheel volgens de traditie van die tijd
lag hij begraven in gehurkte houding, met het gezicht naar het zuiden. Een 2 cm
lange vinstraal van een snoek werd gevonden bij de keel. Dit kon wel eens de
doodsoorzaak van de jongen geweest zijn!
Als grafgift had hij meegekregen een fraai bewerkte klokbeker. Aan dit soort
bekers ontleent het Klokbekervolk zijn naam. Omdat de eerste beker van dit
type en met deze versiering ontdekt was op de Veluwe, werd genoemde beker
getraceerd als een exemplaar van het Veluwse type.
Ook het skelet van een volwassen man behoordetot de opzienbarendevondsten.
Deze man, ruim dertig jaar oud geworden, kreeg als grafgift zijn gereedschap
mee. Hij was visser geweest. Zijn meegegeven gereedschap bestond uit drie
benen vishaakjes, enkele vuurstenen krabbertjes en een grote haak van
edelhertgewei. De haak zal gebruikt zijn om de van teenhout gevlochten fuiken
uit het water te lichten. Ook de visser was 163 cm lang. De begraving was op
dezelfde manier gebeurd als bij de jongen, in hurkhouding met het gezicht naar
het zuiden gekeerd.
Het graf was een tiental jaren na de begraving verstoord door latere bewoners
van het gehucht. Enkele botten, zoals linkerbeenen linkerarm, lagen ongeveer
een meter verder. Ook de scherven van de waarschijnlijk als bijgift meegegeven
pot lagen vlak naast de kuil van het graf. Aan de verkleuring in het zand was te
zien dat men vlak naast het graf een kuil had ge@aven. Misschien wel voor een
ander graf. Geschrokken zal men de kuil weer hebben dicht gegooid! Maar dat
was niet het laatste incident. Het skelet werd vrijdag 23 september 1966 ontdekt.
Men besloot een nieuwe week af te wachten om het tijdrovend karwei te klaren,

want zo'n bijzondere vondst moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
geschieden.
Maar zaterdagsmiddagshadden enkele jongelui het nog niet geopende graf ruw
verstoord, voordat er nog iets van opgetekendwas. Een toevallige voorbijganger
alarmeerde een lid van de amateurwerkgroep. Deze spoorde Louwe Kooijmans
op die elders in het land op een bruiloft was. Samen gingen ze op onderzoek uit.
Na veel navraag werden de daders 's avonds laat gevonden. Bij het licht van de
koplampen werden ze met hun daad geconfronteerd en wezen de plaats aan
waar de buit verborgen was: tussen de bosjes langs de Provinciale weg. De buit
bestond uit een schedel en een hertshoornen haak. Dit gebeurde was wel
vervelend, want het onderzoek was bemoeilijkt doordat het een en ander uit zijn
verband gerukt was.
Het derde graf bevatte een schedeltje van een anderhalfjarig meisje. Het was
evenals de man en de jongen in hurkhouding begraven. De grafgift bestond uit
een eenvoudig, ook weer primitief gebakken bekertjevan 13 cm hoog.
Het meisje was 75 cm lang. Het moet een erg teer kindje geweest zijn. Het
schedeltje was flinterdun. De beentjes en armpjes waren dun en krom. De
doodsoorzaak zou rachitis geweest kunnen zijn. Het was erg aandoenlijk. Men
was er wel een beetje stil van ...
Het schedeltje is in het geheel, met het zand waarin het lag, op een stalen plaat
geschoven, in een kistje geborgen en naar Leiden gebracht. Eigenlijk herbegraven
dus.
De wijze'van begravenvan deze mensen heeft alles te maken met de cultuur van
dit volk. Die cultuur zal beheerst geweest zijn door hun godsdienst. Als men ziet
hoe zorgvuldig en ongetwijfeldmet veel devotie de doden zijn ter aarde besteld,
met grafgiftenvoor het hiernamaals,dan moetenwe wel concluderendat deze in
onze ogen primitieve mensen een hoge graad van beschaving hadden.
Ook werd nog het skelet van een ruim één jaar oud rund gevonden. Dit skelet lag
niet in een bekisting, maar gewoon in de grond. Als dit beest gewoon was
doodgegaan zou men het zeker hebben opgegeten. We kunnen dus
veronderstellen dat er iets mee aan de hand was. Zou het een stichtingsoffer
geweest zijn bij de bouw van het grote huis?
Alle skeletten zijn geconserveerd en worden bewaard in de kelder van het
Rijksmuseum te Leiden. Ook de andere gevonden voorwerpen worden daar
bewaard en soms tentoongesteld.
Alles zit opgeborgen in dozen en kisten. De meeste dingen in vondstzakjes,
met de meest gedetailleerdebeschrijving.Ook de meetpunten staan erop vermeld.
Aan de hand van de tekeningen zou alles zo weer op zijn plaats gebracht kunnen
worden.
Het is voor de wetenschap bijzonder belangrijk materiaal,want het zijn de tastbare
bewijzenvan een onvermoede doch rijke historie. Niet alleen representatief voor
de Alblasserwaard, maar voor de hele Klokbekercultuur, die een groot

verspreidingsgebied had.
De levensomstandighedenen het landschap
Men heeft mede door deze opgraving een beter inzicht gekregen in de materie
van de zeespiegelstijging,van de flora en fauna en van het klimaat en de invloed
daarvan op de levensomstandighedenin dat deel van het Stenen Tijdperk.
Archeologie is er niet voor de archeologie, maar voor tal van andere
wetenschappen, waarmee dan ook nauw wordt samengewerkt, zoals geologie,
zoölogie, biologie en antropologie.
Van de gevonden dierlijke botten was 92% van tot huisdier gedomesticeerde
wilde dieren, waarvan 81 3%afkomstig was van het rund. In de tweede plaats
kwam het zwijn en het schaap of de geit. Ook graten en wervels van witvis zoals
baars, snoek, voorn en paling werden gevonden, maar ook de nu in onze streken
uitgestorven steur stond op het menu van de Klokbekervolken.
Uit de vorm van de gevonden schedels trokken de antropologende conclusie dat
de bevolking van deze nederzetting tot de zogenaamde "Steilkopf"-groep kan
worden gerangschikt.
De Klokbekercultuurwas over geheel Europa verspreid gedurende ca. 40001000v.Chr. De bewoningin Molenaarsgraaf en omgeving is via de C-l4 dateringen
getraceerdvan 2500-2000 v.Chr. Juist in de overgangsfasevan de Bronstijd, die
voor deze streek gedateerd wordt op ca. 1700-800v.Chr.
Met computerberekeningenis aan de hand van het in de woonkernen verzamelde
stuifmeel aangetoond dat er op het onderzochte deel van de Schoonrewoerdse
rug, aangenomen dat er2 hectarecultuurgrondnodig is per huishouden, maximaal
20 gezinnen of 120 personen gewoond kunnen hebben.
Het landschap zal er, wat de waterpartijen betreft, wat Biesbosch-achtig hebben
uitgezien, maar de boomgroeiwas veel gevarieerder. Op de zandruggen en hogere
plaatsen, zoals de oeverwallen, kwamen grote loofbomenvoor: eik, iep, beuk en
hier en daar een wilde appel. In de nattere gedeelten groeide wat berk, wilg en
populier, maar het elzenbroek zal de overhand hebben gehad. Het aanwezige
waterwild zal wat soort betreft weinig hebben verschild met de huidige populatie.
Voor weidevogels was er in de dichte begroeiing geen plaats. Ook de
zangvogelstand zal vergeleken kunnen worden met die van de huidigetijd, evenals
de stand van de roofvogels, al zullen ook grotere soorten zoals de zeearend hier
hun domein gehad hebben.
Het dierenleven op het land heeft geen vergelijk met dat van heden ten dage in
deze streken. Wel wat de kleinere soorten betreft, zoals wezel, bunzing en
hermelijn. Voor de grotere soorten dieren, zoals bruine beer, everzwijn, edelhert,
ree, eland, marter, wilde kat, misschien het wilde paard, wolf, otter en bever, was
hier een eldorado. Botten en botjes van de al hier opgenoemde dieren zijn
aangetroffen.
Er was weliswaar veel water, maar men moet wel bedenken dat de grondwater-

stand van toen meters lager was dan die van vandaag. En was er eens een keer
een hoge waterstand dan werd dat water weer snel afgevoerd door de talloze
geulen en kreken. Er waren geen kaden en dijken die uitstroming weer
tegenhielden na een watervloed.
Behalvewat ruilhandelvan natuursteenwas men volledig zelfvoorzienend.Voor
kleding was er genoeg pelshuid aanwezig. Het is niet uitgesloten, gezien het in
de nederzetting gevonden weefgewicht, dat men ook geweven en gesponnen
heeft.
De leefwijze van de mensen zal, voorzichtig, te vergelijken zijn met die van hier
en daar in de wereld nog aanwezige primitieve volken, al zal het er wat minder
uitbundig aan toe gegaan hebben dan op het zuidelijk halfrond.
Het koninginnefeest in Molenaarsgraaf is ook niet te vergelijken met het
carnavalsfeest in Rio de Janeiro ...

De Hazendonk te Molenaarsgraaf
Naar aanleidingvan de al gedane vondsten werd door Louwe Kooijmans in 1966
een vooronderzoek gedaan op de Hazendonk. Deze donk is gesitueerd langs de
Provinciale weg Papendrecht-Meerkerk, recht tegenover de ruilverkavelingsboerderij van G.P. Baan aan de Kweldamweg nummer 5. De eigenaar van de
donk was toentertijd Wed. Kuiper in Wijngaarden. Na de ruilverkaveling is Bas
Baan J.A.zn eigenaar geworden.
Het in 1966gevonden archeologisch materiaalwerd gedateerd rond 3000,2500,
2100 en 1800v.Chr., terwijl stuifmeelonderzoek nog oudere tijden, zoals 3400 en
4000 v.Chr. aantoonde. Dezejaartallen zijn gebaseerd op radiokoolstofmetingen.
In 1974,1975 en 1976 werden door de inmiddels in 1974 gepromoveerde dr.
Louwe Kooijmans grootscheepse opgravingen gerealiseerd. De gravers waren in
hoofdzaak studenten die kampeerden op het erf van de familie J.A. Baan. Deze
familie aan de Kweldamweg nr. 3 was zeer gastvrij. De fraai gesmede naamplaat
Hazendonkhoevewas als blijk van waardering een cadeau van het ministerievan
C.R.M., natuurlijk op verzoek van het Rijksinstituut voor Prehistorie van de
Rijksuniversiteitte Leiden, waaraan Louwe Kooijmans sinds 1982 als hoogleraar
is verbonden.
Ook deze opgravingen waren voor de streek spectaculair. De Klokbekervolken
hadden er ook wel even vertoefd, maar er werden, zoals reeds boven vermeld,
veel oudere bewoningsfasenontdekt. Op de top van de donk was het een ratjetoe,
want er was gegraven en verstoring door boomwortels, mollen en konijnen. Hoe
dieper men kwam, hoe minder de zaak was verstoord.
Doordat het maaiveld op de donkhelling steeds hoger kwam te liggen door het
groeiende veen, werden de woonlagen steeds afgedekt en daardoor beschermd.
Het vergankelijk materiaalzoals hout en bot was daardoor in goede staat gebleven.

De opgravingstechniek
Om dieper te kunnen komen werd bronbemaling toegepast. De opgravingsmethoden waren ook steeds verfijnder geworden. Zo werden de
opgravingsresultaten in de computer ingebracht, zodat men een beter overzicht
kreegvan de bewoningsfasen.
Een opgraving geschiedt altijd al met de grootste zorgvuldigheid. De op de
Hazendonk gehanteerde methode was veel tijdrovender dan op de vlakke
Schoonrewoerdse rug, doordat zoals reeds gezegd een donk een helling heefi
en er diverse lagen boven elkaar liggen. Op een vlakke rug kunnen grote vakken
van bijvoorbeeld20 x 6 m tegelijk worden opengelegd, die dan centimeter voor
centimeterworden afgeschaafd,waarna al het gevondene in kaart wordt gebracht.
Bij iedere opgraving is altijd een tekenaar aanwezig. Er komt eindeloos veel
meetwerk aan te pas. Baak, waterpas, meetlint en pionnen behoren tot het
vaste gereedschap.
Op de Hazendonk groef men kleine puttenvan 2 x 3 m en steeds dieper. Zodoende
kan ook het zijprofiel goed in tekening worden gebracht. Er werden 15 van die
putten gegraven. Sommige putten leverden meer dan duizend vondsten op.
Doordat men van iedere put vier zijkanten in beeld bracht, was exact na te gaan
bij welke periode een gevonden voorwerp thuis hoorde.
Ook werd al de uit de put afkomstige grond nog met water gezeefd. Uit de boven
elkaar geplaatste steeds fijner wordende zeven kwamen de kleinste dingetjes te
voorschijn, zoals vuursteensplinters, houtskool, visresten, noten, appeltjes en
vele soorten zaden. Uit het veen en de zanderige klei werden natuurlijk ook
stuifmeelmonsters genomen om de begroeiing van het landschap te kunnen
bepalen.
De donk bleek, zij het met korte onderbrekingen,van 4000-2000 v.Chr. bewoond
te zijn geweest. Tijdens deze bewoningsperioden, zo bleek ook weer uit de
opeenvolgende lagen, steeg het water van 4,5 tot 2 m -NAP.

De levensomstandigheden op de donk
Er waren, op grond van de diepteligging van de afvallagen, liefst zeven
hoofdperioden te onderscheiden.
Een bepaalde cultuur wordt meestal vernoemd naar de plaats waar die cultuur
voor 't eerst wordt ontdekt. Zo zijn er de Swifterband-en de Vlaardingencultuur
en de in het Rijnland en België gevonden Michelsbergcultuur.
De wetenschap werkt nu overal waar een soortgelijke cultuur wordt gevonden,
met Hazendonk I, II en III, omdat daar voor 't eerst deze cultuurfasen werden
ontdekt. De oudste fase is van ca. 4200 v.Chr. Atdeze fasen, zoals ook die van
de Vlaardingencultuur, zijn duidelijk van elkaar gescheiden gevonden. Tussen
de diverse vondstlagen zat steeds een vondstloos laagje.
Tussen die bewoningsfasen groeiden steeds de door de bewoners gekapte
loofbomen weer op. Het pollendiagram maakt dit duidelijk.

Vanuit de verte zullen de donken in het landschap zichtbaar zijn geweest aan de
hoge bomen, want het omringende landschapwas met lager hout en riet begroeid.
De bewonersvan de diverse donken konden elkaar bereiken per kano door de
vele kreken en geulen die door het moerassige gebied stroomden. Ook hadden
zich hier en daar meren gevormd. Er zullen ook wel eens perioden geweest zijn
met hogere en lagere waterstanden, waardoor men van de ene donk naar de
andere verhuisde.
Uit de periode Vlaardingen 1B, ca. 3000 v.Chr., werd een 2,5 m lang stuk van
een boomstamkano gevonden.
Deze kano was vakkundig gemaakt, met een constante wanddikte van 4 cm. Er
werd eveneens een peddel gevonden.
Er werden naast een enorme hoeveelheid aardewerkscherven, afslag van
vuurstenen, brokstukken van stenen bijlen, vuurstenen krabbers en klingen ook
nog enkele complete vuurstenen bijlen gevonden. Tussen de vondsten bevonden
zich nogal wat houten voorwerpen, althans fragmenten daarvan, zoals de bodem
van een houten bakje en stukken van twee bijlstelen. Eén exemplaar was van
het hout van de kardinaalsmuts. Het ander van essehout. De hierbij behorende
hamer was van appelhout.
Graan zal er nauwelijks geteeld zijn, dat moet van elders zijn aangevoerd, want
onderling verkeer met andere streken was er. Neem bijvoorbeeld het vuursteen.
Enkele van de gevonden werktuigen van dit materiaal zijn afkomstig van de
vuursteenmijnenvan Rijckholt in Zuid-Limburg.
Uit de soort van de gevonden botten in de afvallagen is duidelijk geworden waar
de bewoners zich in diverse perioden mee bezig hielden.
In de periode Hazendonk 3 en Hazendonk2 ziet men op de tabel die gemaakt is
van respectievelijk 164 en 106 botresten, dat het rund in beide perioden is
vertegenwoordigd met 32 stuks. Hazendonk 3 had veel meer varkens- en
edelhertbotresten dan Hazendonk 2. Hazendonk3 had veel meer kleinwildbotten,
zoals otter en bever.
We zullen voor alle duidelijkheid Louwe Kooijmanszelf aan het woord laten door
een gedeelte te citeren uit blz. 126 van zijn in 1985 geschreven prachtige,
instructieve met veel afbeeldingen verrijkte boek Sporen in het land.
We beschikken alleen over voorlopige determinaties van twee vondstgroepen,
de een uit circa 3600, de andere uit2600 K Chr. In beide fasen werden runderen
en varkens gehouden, maar ook de jacht was van aanzienlijk belang. In de
vroegsteperiode werd behalve op edelhert en op otters, vooral op bevers gejaagd.
In de latere vondstgroep gaat het vooral om wild zwijn, ree en bever, In alle
perioden met voldoende materiaal vallen de huidverbeningen van de steur op en
de grote hoeveelheden visafval. Deze voorlopige gegevens lijken sterk op die
van Vlaardingen en Hekelingen, alleen ligt daar het accent wat sterker op de
jacht en lijkt er op de Hazendonk sprake van een zekere jachtspecialisatie. Die
kan echter eenvoudig het gevolg zijn van landschapsveranderingenen daarmee

samenhangende veranderingenin de wildstand.
De Hazendonk kan beschouwd worden als een droge vestigingsplaatsdie men
gebruikte om het moeras te exploiteren. Daarnaast speelden de bewoners het
klaar terplaatse runderen en varkens te houden. Een pallissadering uit de fase
Vlaardingen 1B (circa 3000 v.Chr.), waarvan de resten op de oostpunt van de
donk werden opgegraven, zou als veekraalgediend kunnen hebben. Het is zeer
wel mogelijk dat een kleine gemeenschap van enkele huishoudens tijdens een
bewoningsperiodepermanent op de donk vertoefde. Men zat er hoog en droog
en in ieder seizoen waren er voldoende bestaansmogelijkheden. Te denken valt
aan visserij in het zomerhalfjaar samen met het verzamelen van planten en
vruchten, aan de slacht van vee en het verzamelen van knollen en noten in de
herfst en aan dejacht op bevers en groot wild in de winter,mogelijkgecombineerd
met expedities in een veel wijdere omgeving. De grote rivierloop met zijkreken
tot aan de Hazendonk, waarin de Vlaardingen-mensen nog omstreeks 2600
v.Chr. op beversjoegen en op steuren visten, verzandde korte tijd later. Dit zou
wel eens de reden kunnen zijn waarom men ophield de Hazendonk te bezoeken:
het wegvallen van de vaarweg daarheen en van viswater. Er was evenwel iets
anders voor in de plaats gekomen: een tientallen kilometers lang zandlint van
100m breed en meer (de Schoonrewoerdse rug). Watprecies de oorzaak van
deze verzanding was, is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijkhoudt deze verband
met stroomverleggingen in het rivierkleigebied en, als oorzaak daarvan, een
periode van verhoogde waterafvoerdoor de rivieren. Alleen daardoor is de aanvoer
van zoveel rivierzand naar het hart van het veengebied te begrijpen.
De amateurs hadden hun werk gedaan
Na 1976 was het even stil rond de prehistorische onderzoekingen. De amateurs
hadden hun werk gedaan. De meeste vindplaatsen waren gelokaliseerd en de
voornaamste lokaties waren ter bescherming op de archeologische
monumentenlijst geplaatst.
Met de autoriteiten van de in 1965 begonnen grootscheepse ruilverkavelingwas
vruchtbaar overleg gepleegdom de archeologischbelangrijkebewoningsgebieden
te vrijwaren van bebouwing, vergravingen en wegenaanleg. Als er toch een
bepaalde plek gevaar liep om gestoordte worden, dan werd daar een onderzoek
gedaan om de gegevens vast te leggen.

GEBEURTENISSEN ROND 'DOLLE DINSDAG' EN WAT DAARNA
ALLEMAAL GEBEURDE
Aflevering 1
R. Eykenaar-Stegeman
Wat eraan vooraf ging
De gevolgen na de invasie in Normandië (5 juni '44) werden in Nederland nauwlettend gevolgd. De Duitsers langs de grote rivieren werden steeds zenuwachtiger en waren volop begonnen met alles wat de geallieerden van dienst zou
kunnen zijn weg te slepen. Ze waren ook bang voor hulp aan de geallieerden
vanuit het bezette gebied en voerden vele mensen weg. Alles wat rijden of
varen kon werd in beslag genomen en oostwaarts op transport gesteld. Op 5
september 1944 bestond de bezetting van Gorcum voor zover ik me nog herinneren kan voor een deel uit wat oudere Rijks-Duitsers, die voor een groot deel
in Nederlandwoonden en al jaren met een Nederlandsevrouw getrouwd waren.
Deze Rijks-Duitsers hadden hun verdere familie in Duitsland. Ze hadden tot
taak om het verkeer op en aan de rivier in de gaten te houden en hielden zich
voornamelijk Buiten de Waterpoort op. Mijn ouders en ik woonden daar op de
legger van Van der Schuyt, van welk vervoersbedrijf mijn vader stoombootagent
was. De invasie zat die lui niet lekker en ze kwamen geregeld bij ons om naar
huis te telefoneren. Op 5 september 1944 was het een ware toeloop op de
telefoon. Ze hadden namelijk van hogerhand de aanzegging gekregen, dat ze
ogenblikkelijk hun vrouwen moesten laten weten dat dezen Nederland moesten verlaten. De Rijks-Duitserswilden koste wat het kost voorkomen dat ze in
het 'ausgebombte' Ruhrgebied terecht zouden komen. Daar hadden ze veel
meer angst voor dan voor de Tommy's, die volgens geruchten al tot in Breda
genaderd waren. Het was alom paniek. Ze hadden juist de legger verlaten,
toen een van hen terug kwam hollen. Tegen mijn vader riep hij: Geh weg, sofort,
schnell, schnell, der SS ist unterwegs und schleppt alle Schiffe ab. Ich habe
vernommen dass Sie auch daran sind. Mijn vader bedacht zich geen moment
en nam maatregelen om met de eerste de beste vrachtboot die langszij zou
komen stroomopwaarts een goed heenkomente zoeken. Ik werkte destijds bij
een accountantsbureau in de Boerenstraat. Daar bereikte mij het verzoek zo
snel mogelijk naar huis te komen. De boot die ons mee zou nemen, liet niet
lang op zich wachten. Die kwam rechtstreeks van de fabriek van De Betuwe
(Flipje) uit Tiel en had als lading dozen met potten jam en flessen vruchtenwijn,
die voor de Wehrmacht bestemd waren. Nu de toestand zich op deze manier
ontwikkelde, wilde de bemanning ook niets liever dan terugkeren en dan zien
waar ze een veilige plek zouden kunnen vinden. We werden alzo op sleeptouw
genomen en togen op weg. Waarheen was nog een vraagteken.

Ondertussen stond in Gorcum de boel ook al aardig op zijn kop. Al een poosje
lag aan de Appeldijk (of aan de Havendijk, dat weet ik niet precies meer) een
soort dekschuit. De Duitsers schenen er niet zo veel belangstelling voor te
hebben, totdat dat ding op een morgen opeens verdwenen was. Toevallig was
dat op 'Dolle Dinsdag'. Het is vrijwel zeker dat er buiten de haven passagiers
aan boord zijn gekomen.
Intussen passeerdenwij Woudrichem. Op de Merwede en de Waal was toen
al geen scheepvaart meer. Toch ontdekte mijn vader met de verrekijker nog
iets dat kennelijk haast had. Eerst dachten we dat de Duitsers ons wilden
onderscheppen, maar bij nadering bleken het burgers te zijn, die naar ons
wuifden. Ik zag een paar figuren, die ik in Gorcum wel eens had zien lopen met
een donker pak aan.
Mijn moeder vond dat Gorcum opgelucht kon ademhalen en dat ze in ieder
geval nu wel de goede richting hadden gekozen. Ze zei nog iets van "Opgeruimd staat netjes-en wuifde terug. Ze had jammer genoeg geen vooruitziende
blik.. .. Enkele dagen later waren alle Duits-gezinden weer terug in Gorcum en
dat is zoals ik naderhand heb gehoord allesbehalve rustig verlopen. Veel stadgenoten hebben de laatste maanden voor de bevrijding nog door hun toedoen
het leven gelaten. Wij waren intussen nog steeds op de vlucht, hoewel slechts
ca. 16 km van Gorcum vandaan.
Voor mijn ouders en mij brak nog de roerigstetijd van ons leven aan. Het einde
van de oorlog liet nog lang op zich wachten!
Weggesleept door een vrachtschip met jam uit Tiel
We voeren dus op de Waal, begeleid door een vrachtboot, die oorspronkelijk
van de jamfabriek De Betuwe uit Tiel kwam, volgestouwd met dozen jam en
vruchtenwijn, eigenlijk voor de Wehrmacht bestemd, maar die door omstandigheden zijn vracht kwijt raakte op een manier, welke zeker niet de bedoeling
van de bezetter geweest is.
Na overleg met de bemanning van de 'jamboot' werd besloten de kleine haven
van Brakel aan te doen. Als er plaats zou zijn, lagen we aan de goede kant van
de rivier. De geallieerden moesten immers vanuit het zuiden komen. In dat
haventje lagen reeds vier schepen, die ook van elders waren gekomen en waarvan
de bemanning Brakel als thuishaven had. Het leek ons daar vrij 'safe' voor ons.
De bemanning van de jamboot echter had als thuishaven Nijmegen en omgeving. Na overleg met m'n vader hebben ze de boot achtergelaten om naar hun
familie te gaan. Daar zat pa dus met een schuit met een kapitale vracht. De
kapitein en z'n mensen vierden een paar dagen daarna de bevrijding van
Nijmegen. Wij moesten nog maanden wachten. Er was veel bekijks in het
anders zo rustige haventje. We dachten 's avonds dan ook onze rust gevonden
te hebben en zijn lekker gaan pitten. De schrik was groot toen we ontdekten,
dat de vergrendeling van de luiken was geforceerd en dat er enkele kartonnen

met wijn 'pleite' waren. In elk karton zaten 16 flessen en die sjouw je toch niet
zo makkelijk naar boven. Er moesten dus meerdere daders geweest zijn. Bij
aangifte is er nog wel iemand van de politie geweest. We hadden het idee dat
hij z'n vingers niet wilde branden. In Brakel was het gebeurde al snel bekend
en het handjevol SS'ers dat daar rondbanjerde was alras ter plekke om het
naadje van de kous te willen weten. Twee Duitsers en een Nederlandse SSer
uit Werkendam kwamen gewapend en met veel machtsvertoon bij ons aan
boord. Ze stormden het kleine kantoortje boven binnen en waren blijkbaar verwonderd alleen pa, moe en mij daar aan te treffen. Het eerste wat mijn moeder
zei was Denkt U dat wij gevaarlijkzijn? Ze bonden gelijk in, maar namen de
boot in beslag. Tevens werd ons wel bevolen op te krassen naar de overkant.
Allemaal tegelijk aan één sleepkabel, één sleepboot voorop. Alle schippers
erbij gehaald. Er werd heel bedenkelijk gekeken, men had er geen vertrouwen
in. Enfin, Feldwebel 'Herrgott' (zo heette die Duitser) wist precies hoe dat
moest, dat beweerde hij tenminste. De schippers en mijn vader (vroeger ook
kapitein op de binnenvaart geweest) probeerden het karwei zo goed en zo
kwaad als het ging te klaren. Onze legger moest achteraan bungelen als sluitstuk. Aanvankelijk was er niets aan de hand. Net voor we het haventje van
Herwijnen binnen zouden varen, brak de tros. Stuurloos en reddeloos dreven
we af. Tot ons geluk bleven we hangen op een strekdam voor de haven en daar
lagen we dan. Het was eb en we zaten muurvast. De sleepboot werd ernaast
gelegd en opkomend tij afgewacht. Dat lukte. We lagen nu in de haven van
Herwijnen en wisten nog niet dat het avontuur met jam en wijn nog maar net
begonnen was! Wat die Duitsers in hun klauwen hadden lieten ze niet meer
los! Het wemelde aan deze kant van de SS'ers. Feldwebel Herrgott had de
schuit wel in beslag genomen, dus hij vond dat hij nu ook maar eens een kijkje
binnenin moest nemen. Hij bleef lang weg. Ik dacht niet van de jam. Na twee
happen heb je daar zelfs in oorlogstijd wel genoeg van. Nee, hij kwam puffend
met een opvallend rood hoofd uit het ruim. Stuk voor stuk werden er flessen
bovenaan de trap geplaatst. Tenslotte verscheen het karton met de rest. Hij
riep mijn vader en bood hem twee flessen aan, wat deze heel beslist weigerde.
Gestolen goed gedijt niet ...... Herrgott schudde zijn hoofd, maar gaf geen
antwoord.

In het haventje van Herwijnen
We lagen nu dus in het haventje van Herwijnen. De vloot bestond uit: ons
leggerschip, vier vrachtschepen en de jamboot, waar dit verhaal om draait. Dit
alles speelde zich af de dagen vóór de overhaaste aftocht van de SS'ers om
aan de slag om Arnhem deel te nemen, wat hun duur te staan is gekomen. In
die tijd kwamen er veel bommenwerpers over en er werd overdag en 's nachts
flink geschoten. Daar er ook veel schepen beschoten werden, had mijn vader
het dak van het kantoortje rood-wit-blauwgeverfd en een van de andere sche-

pen was van binnen met zandzakken beveiligd. Als het er om spande klommen we daarheen.
Inmiddels werd de belangstellingvan veel individuele soldaten steeds groter.
De een na de ander klom de trap naar het ruim af om zich een stuk in de kraag
te drinken. Ook hadden ze flink wat flessen naar een grote boerderij tegenover
ons gebracht. Altijd makkelijk als je een voorraadje hebt. Er waren heel jonge
knapen bij die SS'ers. Ongeveer een jaar of zeventien en die wisten het ruim
van de jamboot maar al te goed te vinden. Mijn moeder begon zich er vreselijk
aan te ergeren en vader dacht: Nu is het welgenoeg. Hij had namelijk ontdekt
dat er in een hoek van het ruim enkele dozen met kleine flesjes azijnessence
stonden. Dat is onverdund uitzonderlijk sterk spul, dat flink op ogen en slijmvliezen kan werken. Dus heeft hij een stuk of wat van die flesjes boven van de
trap van het ruim naar beneden gegooid, letterlijk aan diggelen gesmeten en
toen vlug de luiken er weer op gedaan. Het werkte feilloos! De eerste de beste
'Bub' kwam niet verder dan halverwege de trap. Hoestend, proestend, kokhalzend en in de ogen wrijvend kwam hij het ruim uit. Dit herhaalde zich nog een
paar keer. Toen was het een poosje opvallend stil. Tot het moment dat Herrgott
en Parfum (zijn vader had een parfumfabriek in München) verschenen. Die
wilden weten wat er toch passiertwas. Mijn vader had een verhaal, dat een van
de jongens een doos kleine flesjes beneden had gevonden en gedacht had,
dat hij Schnappste pakken had. Dat viel een beetje tegen en toen had hij uit
kwaadheid de boel maar stukgegooid. Ze mompelden dat hij dan ook maar
niet zo dom had moeten zijn en vertrokken. Ze gooiden eerst de luiken wel
open, wat eigenlijk ook knap gevaarlijk was, ze konden zo naar beneden knikkeren en dan konden ze de rest van de Krieg wel vergeten!
De SS vertrok op 17 september 1944 hals over kop op alle gestolen fietsen die
ze hadden kunnen bemachtigen richting Oosterbeek. Er waren parachutisten
geland in de Betuwe. Herrgott liet nog even zijn neus zien om aan mijn vader
de verdere verantwoordingover het jamschip over te dragen. Mijn vader zag er
wel wat in en vroeg een verklaring zwart op wit met een handtekening. Toen
alle Duitsers hun hielen of eigenlijk "wielen" gelicht hadden is hij met dit papier
naar de distributiedienst gegaan met de vraag of de jam, die nog in de boot
aanwezig was, onder de bevolking van Herwijnen en Gorcum verdeeld kon
worden. Misschien zijn er nog personen in Gorcum die zich kunnen herinneren, dat ze per gezin elk een pot jam hebben gekregen. Ze zullen misschien
nooit geweten hebben waar die vandaan kwam!

Ongerustheid over optreden der Duitsers in Brakel
Na de fatale slag om Arnhem was het een stuk rustiger geworden. Er werd
nauwelijks meer gevaren op de rivier. De SS was vertrokken. Er waren geruchten die naderhand toch gedeeltelijk op waarheid berustten. Veel soldaten die
op Herwijnen gelegerd waren zijn bij Arnhem op de Rijnbrug in een kogelregen

terecht gekomen en er moeten er veel van gesneuveld zijn. Voordat ze uit
Herwijnen vertrokken, hebben ze nog kans gezien op de boerderij waar ze
gelegerd waren geweest en waar ze veel flessen wijn gestald hadden, er tientallen kapot te gooien. Hoewel niet allemaal, wat nog zal blijken.
Ik liep in het begin van september nog wel eens naar Gorcum. Meestal nam ik dan
wat eten mee. Op de bonnen was ookop Hewijnen niet veel meer te krijgen, maar
er was toch wel iets meer te eten dan in Gorcum. Mijn ouders vonden het eigenlijk
te gevaarlijk langs de dijk, vooral bij fort Vuren, waar nog wel eens naar de overkant
of op overvliegendevliegtuigen geschoten werd. Gaandeweg verscheen er meer
Wehrmacht langs de dijk en Kriegsmarine op het water. Er had zich een bootje
van de Kriegsmarinenaast de jamboot genesteld. Er was niets meer te halen. Op
de dijk liepen aardig wat Russen. Ze liepen vrij rond, maar ze mochten zich uitdrukkelijk niet met de burgers bemoeien en werden als knechten behandeld.Weglopen konden ze niet, daar ze nergens heen konden.
De schippers van de schepen in de haven hadden Brakel als thuishaven. Toen
deze dus naar de overkant waren gedirigeerd,hebbenze gevraagdof ze tweemaal
per week over mochten roeien om hun familie te bezoeken. Dat werd toegestaan
van vijf tot zeven 's avonds. Vóór Sperrzeitmoesten ze weer terug zijn. Dat is een
paar keer goed verlopen, totdat ze op een avond niet terugkeerden. We waren
vreselijk ongerust. Ze hadden geen van allen gezegd dat ze ginds zouden blijven.
In Herwijnen stond iedereen op de dijk met verrekijkers. We voelden dat er iets
gaande was. Die nacht hebben we geen oog dicht gedaan.
In de loop van de volgende morgen kwamen ze aangeroeid. Hevig ontdaan en
sommigen niet in staat om te praten. Wat was er gebeurd? De Duitsers hadden
alle inwoners van Brakel uit hun huizen gejaagd en op het plein in het centrum
bijeengedreven. De Duitsers waren er met het geweer in aanslag om heen gaan
staan. Gesproken mocht er niet worden. Enkelenvielen flauw. Al gauw werd duidelijk wat er aan de hand was. De moffen hadden een onderduiker opgepakt en die
had kans gezien er tussen uit te knijpen. Ze verlangden van de mensen op het
plein dat degene die wist waar de man zich bevond, zijn mondopen zou doen. Dat
deed niemand, omdat waarschijnlijk niemand dat wist. Doordat het al uren duurde
en niemand van de gegijzelden zijn mond open deed, beseften de Duitsers dat ze
op deze manier de man niet zouden vinden en dat deze onderhandal uren ver weg
kon zijn. Hij zou zelfs onwetend zijn van hetgeen hier afspeelde! Dat bleek achteraf ook zo te zijn. Na de bevrijding kwam hij heel rustig uit Nijmegen fietsen! Een
dergelijk gebeuren op 4 november in Heusden is veel slechter afgelopen!
Na de tweede wereldoorlog dacht je dat zoiets nooit meer gebeuren zou. De
mensheidzou zoveel geleerd hebben en zoveel wijzer zijn geworden. Zou er echt
ooit een eind aan komen?

Een sleepboot met kolen beschoten en gezonken
Eind 1944 waren de Duitsers volop bezig alles wat los en vast zat uit Nederland
weg te slepen. Op schepen hadden ze het vooral gemunt. Die konden ze mooi
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volstouwen met allerlei gestolengoederen. Ze hadden echter grote kans dat ze op
hun reis naar de Heimat beschoten zouden worden, wat heel vaak gebeurde.
Maar wat moesten ze? Er was een spoorwegstaking aan de gang en je kon die
lastige Hollanderdie mooie spullen toch niet laten houden? Door al die bombardementen op het Roergebied begonnen de familieleden van de soldaten ook al op
hun tandvlees te lopen. Veel verkeer was er niet meer op de rivierenen wat er nog
voer, werd beschoten. Ook op de dijk was men niet veilig door verdwaalde kogels.
Zo ook toen er een sleepboot met twee Rijnaken stroomopwaarts kwam. In de
haven werd al geroepen: Datgaatnooitgoed.Op hetzelfde ogenblik leek het of de
wereld verging. De kogels vlogen in het rond. De sleepboot boordezich in de oever
en de twee aken kwamen op de strekdam tot zinken. De bemanning van de
sleepboot was dood.. . Op de schepen waren nog wat overlevenden. Die werden
liefderijk door hun kameraden op de wal opgenomen en op de boerderij opgepept.
Waarmee? De overblevenflessen wijn die daar nog waren, nadat de SS'ers waren
vertrokken, kwamen wonderwel van pas! De doden, die achtergebleven waren,
werden letterlijk "verdronken". Dat 'feest' duurde nog lang na Sperrzeit. Langs de
dijk hielden ze de bevolking uit de slaap met zingen.
Na een paar dagen hebben de schippers een kijkje kunnen nemen bij de gezonken sleepboot. Het was eb, dus men kon aan boord klimmen. In de machinekamer was ongeveer vier mud kolen aanwezig. We hebben nog vergunning aangevraagd om die eruit te mogen halen. Kolen waren al zeer schaars. Als we er maar
een emmertje uit wilden halen om het gemeentehuis te verwarmen, was dat geen
bezwaar. Het leek me wel leuk. De kolen die we wilden "bunkeren" lagen onder
water en de boot lag gedeeltelijk op z'n kant. Ik heb dus ook maar een paar
lieslaarzen en een oliepak aangetrokken. Het zien van de stuurhut gaf toch wel
even een domper. De kapitein was daar omgekomen, overal zat bloed, wat een
deprimerend gezicht was. De anderen vonden het ook niet prettig, maar we hebben toch doorgezet. Een Duitser kwam nog informeren of de oevers wel eens
onder water liepen. Hij moest het weten want ze wilden eenmansgaten graven.
We hebben ontkennend geantwoord, dus de volgende dag werden er gaten gegraven. Drie dagen later stonden alle uiterwaarden blank.
Toch werden alle schepen in het haventje nog gevorderd. We kregen een dag om
onderdak te zoeken en te verhuizen. Dat is ons gelukt. Het huis van de familie
Kaldenbergwas groot genoeg. De kolen, die we meebrachten, kwamen goed van
pas. Ze hadden niets meer. Toen ik hen vertelde van die stuurcabine en die bizarre
sfeer, waaronder we de emmertjes kolen gebunkerd hadden, waren ze het er mee
eens, dat de omstandighedenje wel eens dwongen iets nuchter te bekijken. We
wisten niet wat ons nog te wachten stond. Hierbijdenk ik aan onze huisarts dokter
Schöyer, die een poos bij ons in Gorcum ondergedoken is geweest. Hij wist ook
wel dat ons huis de legger waar je als het ware doorheen kon kijken, niet erg
geschikt was om een onderduiker te verbergen. Dat is misschien ook de reden,
dat zelfs niemand van onze kennissen op het idee is gekomen dat hij daar zat.

Hij reageerdevaak heel nuchter als ik weer met verhalen over het leven in een
bezette stad thuis kwam. Hij zei altijd: Kind, het kan nog erger.
De dag nadat de Duitsers beslag op de schepen hadden gelegd, was een
zaterdag. Ze waren al gelijk met het wegslepen van de schepen begonnen. 's
Avonds lag onze legger er nog. Zondagmorgenwas mijn vader al vrij vroeg naar
de dijk gegaan. Hij kwam ons vertellen, dat onze schuit niet weg hoefde want
hij was gezonken. Ik ben direct gaan kijken met tranen in mijn ogen. Toen ik
dichterbij kwam, viel me iets op. Ik kreeg een heel raar gevoel. Het ding lag er
of het er heel voorzichtig neergelegd was. Vakwerk! Ik heb vader geprobeerd te
polsen. Die mompelde iets van Kriegsmarine. Die bleken van niets te weten.
En dit keer geloofde ik ze.

Het in 1896 gebouwde stoomgemaal Vogelenstein van de Heukelumse
polders. Foto B.J. de Groot.
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ONZE LIEVE VROUWE VAN GORCUM IN DE OMGEVING
B.J. de Groot
In enige artikelen in dit blad werd reeds gewezen op bezittingen van de Gorcumse
kloosters onder Heukelum en van het kapittel van de Gorcumse Maartenskerk
onder Spijk en Leerdam. Deze zijn te vinden in Oud-Gorcum Varia 39 en 40.
Evenals te Heukelum werd in Gorcum de maagd Maria in de Middeleeuwen
vereerd. Zowel bij de Heukelumse Oostpoort als bij de Gorcumse Kansepoort
stond een Mariakapel. Vormde de Heukelumse kapel een rustpunt in een jaarlijkse ommegang, de Gorcumse kapel had blijkbaar een functie bij de Gorcumers
die land buiten de stad hadden en daarlangs trokken. Wellicht had de
Heukelumse kapel een soortgelijke functie. De plaats bij een poort is in beide
gevallen treffend. In de Gorcumse kerk was een Onze Lieve Vrouwe- of Laagkoor met een altaar, waaraan verbonden was een broederschap. Ook in
Heukelum bestond een soortgelijke instelling onder de naam van koorgezellen.
Rente op een hoeve te Vogelswerf
Doch ook langs andere weg was de Gorcumse kerk betrokken bij de omgeving. De broederschapvan de zeven weeën van Onze Lieve Vrouwe aldaar had
rechten op een huis en hofstad onder Heukelum. De broeders of procurateurs
zoals zij ook wel werden genoemd, hadden een rente van vijf schilden jaarlijks
op een huis, hofstad en griend te Vogelswerf, oostelijk belend door Aerdt
Thonisse (Vinck?)en westelijk door de Leuvensevliet, strekkende van de Linge
tot de halve Kweldijk ter grootte van 1 112 morgen. De eigenaar was Aerdt Vos
Sandersz en de akte dateert van 18 oktober 1560. Zowel Thijs Coenensz als
de latere schout Huych Peterse stonden borg voor de jaarlijkse betaling van de
helft van genoemde vijf schilden. Mogelijk waren zij als familie hierbij betrokken. Een schild was een gouden munt van verschillende waarden. Reeds in
1559 waren er al geschillen tussen de borgen en Aerdt Vos Sandersz.
Overigens was er behalve in Gorcum ook in de Hoogbloklandse kerk een altaar
van Onze Lieve Vrouwe van de zeven weeën.
Ligging van de hoeve te Vogelswerf
Aangenomen dat de omschrijving van de hoeve juist is, stelt deze ons voor een
raadsel. Immers de hofstede lag oostelijk van de Leuvensevliet, dus aan de
Lingedijk, terwijl het land zich uitstrektetot de halve Kweldijk, doch dan bevinden we ons in de huidige hoge boezem van de Heukelumse uitwatering! En

daar verwacht men geen hofstede. We moeten er van uit gaan, dat de Leuvense
afwatering in die tijd werd verzorgd door een of misschien al twee molens. Via
een sluis in de Lingedijk kwam het water dan op de Linge. En de Vogelswerfse
Kweldijk werd door dit boezemgebied onderbroken. De Leuvense uitwatering
is nu nog te vinden bij het oude stoomgemaal "Vogelenstein" en de hoge boezem ligt oostelijk daarvan. Bovendien is deze ook nog goed herkenbaar. De
boezems zullen periodiekveel water hebben bevat. Is de omschrijving van de
hoeve onjuist en ligt de Leuvensevliet oostelijk daarvan, dan moeten we deze
zoeken aan het Oosteneind van Vogelswerf, doch dan zijn de belendingenook
onjuist, tenzij de Leuvensevliet verplaatst is, doch dat betwijfelenwe. Het kan
ook zijn, dat in plaats van de Leuvensevlietde Broekvlietwerd bedoeld aan het
westelijke eind van Vogelswerf.

Gegevens over belanghebbenden
Thijs Coenensz komt al in 1555 voor als hij land huurt van de vrouwe van
Heukelum in de Geren, dus in de draai van de Linge tussen Vogelswerf en het
dijkhuis aan de Gaddam. Ook huurt hij dan zelf en met anderen nog meer land
in de Heukelumse polder o.a. achter Vogelswerf, het z.g. Kruisland van de
Heukelumsekerk. Het lijkt erop, dat hij te Vogelswerf of daar in de buurt woonde.
In 1565 is hij de Heukelumse kerk 24 Karolusgulden schuldig wegens verlopen
landpacht, waarbij hij zijn huis en hofstad op Vogelswerf als onderpand stelt.
Huych Petersz, de latere schout van Heukelum, woonde destijds vermoedelijk
ook op Vogelswerf. Hij komt in die functie nog voor in 1582. Hij trad tussen
1560 en 1566veel op als gemachtigdevoor het Heukelumsegerecht. Hij huurde
in 1561 van de priester Henrick Cornelisz te Gorcum elf hond land "Het Jobke"
tussen Tiendweg en Landsing oostelijk van Vogelswerf. De naam verwijst naar
het Jacobsaltaar in de Heukelumse kerk. Deze Henrick Cornelisz kan dus
geestelijke in die kerk zijn geweest. Bovendienwas hij deken van het gilde van
Onze Lieve Vrouwe te Gorcum, dat een rente had op de reeds genoemde
hoeve te Vogelswerf! De stadsarchivaris, de heer R.F. van Dijk, belichtte hem
in Oud-Gorcum Varia 30. Huych Petersz was ook leenman van de Heukelumse
Leenkamer tussen 1571 en 1590 en pachtte in 1565 de herenaccijns.
Aerdt Vos Sandersz, geboren omstreeks 1498, gebruikte in 1555 ruim 31
morgen land als eigenaar en huurder en woonde vermoedelijk te Vogelswerf,
waar hij een deel van de Spijkse waard gebruikte. In 1561 heefî hij een aanzienlijk landbezit en huurt onder andere van de Heilige Geest (Gasthuis) en
van de Koorgezellen te Heukelum. Hij was toen waardsman van de polder
Broek en dat pleit ervoor, dat hij te Vogelswerf Woonde. Mogelijk is een zoon
van hem, Adriaen, enige jaren daarna schepen te Heukelum terwijl een andere
zoon, Sander, ook dat ambt bekleedde. Hij zal aan het westelijke eind van
Vogelswerf gewoond hebben.

De uitwatering van de Hoge en Lage Boezem volgens de Lingekaart van Bolstra
(1753)

Tenslotte nog Aerdt Thonisse (Vinck?). Hij komt voor in 1555 als eigenaar en
als pachter van het Heukelumse Gasthuis met in totaal 9 morgen en 2 hond
land. Mogelijk komt hij al voor in 1537 als hij land huurt van het Pietersaltaar in
de Heukelumse kerk. Hij moet al voor 1560 overleden zijn, want in januari van
dat jaar is sprake van Anna Aerdt Thonis' nagelaten weduwe met haar oom
Huybert Vinck Anthonisz. Hij komt wellicht al voor in 1546 te Vogelswerf en
heeft dan een akker op Kedichem. De erven van Aerdt Thonisz bezitten in
1561 tien hond land op Vogelswerf en ene Adriaen Thonisz huurt in dat jaar
een deel van de Spijkse waard.

Einde van de rente
Wat er verder met de rente op de hoeve te Vogelswerf is geschied, weten we
niet. Door de oorlog en de veranderingen op kerkelijk gebied ontbreekt een
doorlopende administratie van de kerkgoederen. Eerst in 1581 wordt het gilde

en het altaar van Onze Lieve Vrouwe te Gorcum weer genoemd. Doch dan is er
slechts sprake van een rente op een huis op het Kerkhof aldaar en een rente
ten laste van Gherit Marcus. Hoewel het altaar was opgeruimd, bleef het gilde
nog lang daarna bestaan.
Tijns op bezit in Heukelum of Hoogblokland

Volgens een rekening van de goederen van de Gorcumse Sint-Maartenskerk
betaalde Adriaen Andriesz een tijns aan het Onze Lieve Vrouwegilde over het
jaar 158911590. Waar diens eigendom was gelegen, wordt echter niet in die
rekening vermeld. In 1557 vinden we een Adriaen Andriesz in de Torenstraat in
Heukelum met een huis waarvan de waarde wordt geschat op zes gulden.
Enige jaren daarna is hij landeigenaar en schepen van Heukelum. Ook is hij
heemraad van de Korenwaard omdat hij wellicht een deel van die waard gebruikt. Als schepen komt hij nog voor in 1565waarna hij uit het gezicht verdwijnt. Hij is een broer van Cornelis Andriesz, "slootmaker" te Gorcum, die een
griend op Leuven deelt met zijn zwager Thonis Willem Lauwensz. Adriaen
Andriesz is dan geld schuldig aan de laatste op zijn huis in Heukelum. In 1559

vestigt hij vermoedelijk een rente op vier morgen hoogland op Hoogblokland
genaamd "De Peercampen" aan de Beemdweg. Hij had ook land op Vogelswerf, zodat hij mogelijk via deze buurtschap in Hoogbloklandterecht is gekomen. Wellicht had hij daar bezit, terwijl hij elders woonde. Adriaen Henricxsz
te Rietveld belooft in 1566 Andries Huygensz te Hoogbloklandte borgen met
zeven hond land "De Beerackers" buiten de Westpoort te Heukelum, die hij
daarvoor had verkocht. Mogelijk is diens vader Huych Andriesz, die met Thyman
Jansz zestien morgen in Middelkoopverdeelt met het Kapittel van de Gorcumse
hoofdkerk in 1533.
Op 28 mei 1571 draagt Jan Jacobsz te Blokland op aan Andries Huygensz
zeven Karolusgulden 's jaars, te heffen onder andere uit de helft van 17 hond
land "De Smoutacker" in de Hoge Beemd te Blokland. Het is duidelijk dat hier
Hoogbloklandwordt bedoeld.
Bronnen:
R.A. Heukelum
Archief Huis Merckenburg
Archief Hervormde Gemeente Gorcum (rek. 1581182, f. 40; 1589190, f. 8v)
Grote Kerk en Toren door A.J. Busch, 1994
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden door A.J. van der Aa, 1843
Stadsarchief Gorcum
R.A. Leerdam
Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel door C. van Zomeren,
1755
R.A. Gorcum (inv.nr. 89, f. 54)

Aanvulling bij artikel Vrouwenhuiswaard te Kedichem of Spaanse Eng (OGV 

1999-2,jg. 16, nr. 44) 

Bronnen: 

J.G.M. Sanders, Waterland als woestijn, 1990
S.A. Gorinchem, Verzamelingen
R.A. Gorinchem
Archief Hervormde Gemeente Gorinchem
Kadastraal Archief
Rijksarchief Staten van Holland
Archief Weeskamer Gorinchem

NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK
UIT HEUKELUMS HART GEGREPEN. GESCHIEDENIS VAN DE OPENBARE 

SCHOOL, HET SCHOOLHUIS EN DE RAADHUIZEN VAN HEUKELUM - B.J. 

de Groot. 

De schrijver behandelt verschillende bestemmingenin de kern van Heukelum. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde o.a. Het schoolhuis en de wo- 

ning. Het Heukelumse stadhuis. Het stadhuis wordt herenhuis. Het nieuwe 

stadhuis, ontstaan uit drie huizen, alsmede de bewoners ervan. 

Uitgegeven in eigen beheer, 1999. Verkrijgbaar bij de auteur B.J. de Groot, 

Groenewal 8, Heukelum. Prijs fl. 20. 

JAARVERSLAG 1998. Stichting Stadsherstel Gorinchem. 

Zoals gebruikelijk wordt een overzicht gegeven van de bouwactiviteiten in het 

afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Enkele belangrijke ver- 

richtingen waren de restauratie van de huizen "de Garve" en "de Wan" in de 

Burgstraat en "de Meijer" in de Molenstraat. De meeste aandacht wordt echter 

geschonken aan de restauratie van het pand "de Keizerburgt" op de hoek van 

de Burgstraat en de Keizerstraat, dat tot omstreeks 1600 aan de rand van de 

stad stond. Tevens geeft dit verslag een interessant overzicht van de geschie- 

denis van "de Keizerburgt". 

Het jaarverslag is niet in de handel verkrijgbaar; enkel voor ledenlbegunstigers 

van de SSG. 

VERNOEMING IN DE ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN (1820- 

1940) in ts. Naamkunde, jg. 30 (1998), afl. 1-2,3-4, blz. 1/29 en 1531180. G. 

Gerritzen, G. Bloothooft, F. van Poppel en J. Verduin. 

Het onderzoek naar vernoeming in bovengenoemdewaarden in de periode 1820- 

1940 heeft duidelijk gemaakt dat bijna elk kind vernoemd is naar een familielid, 

vooral naar de grootouders, ongeveer twee-derde. Van de eerste twee kinderen 

is dat in die periodeevoor ongeveer 90% het geval. Bij de volgende daalt dat tot 

ongeveer 25%. Ooms en tantes worden in mindere mate vernoemd dan de 

ouders. Bij onbekende waarnemingen betreft het niet een vernieuwing van de 

namenvoorraad, het gaat om namen uit het bekende repertoire. 

Is het eerste kind een zoon, dan wordt 80% naar de vader van de vader ge- 

noemd; is dat een dochter, dan wordt in 65% van de gevallen het kind naar de 

vaders moeder genoemd. Meisjes worden vaker naar een man vernoemd dan 

andersom; met aanpassing van de naam natuurlijk. Dit komt doordat van een 

jongensnaam altijd een meisjesnaam valt te maken (onder andere door een 

verkleiningsvorm), maar andersom is dat lastiger. 

Bij grootouders wordt er vaker vernoemd naar vaderskant dan naar moeders- 

kant. Alle kinderen, ook de dochters, van vaders die tijdens de zwangerschap 

van de vrouw overlijden, worden naar de vader genoemd. Bij buitenechtelijke 


kinderen gaat het minder traditioneel toe. Zo worden dan ooms en tantes betrekkelijk meer vernoemd.
Vernoeming naar overleden kinderen wordt steevast toegepast. In bijna 87%
van die gevallen wordt als er nog een kind van hetzelfde geslacht geboren
wordt, dit kind naar het overleden kind vernoemd. De meeste kinderen kregen
in het onderzochte tijdvak slechts één voornaam (83,5%). Als er een tweede
naam werd gegeven, betrof dit vaak een vrije keuze, dus buiten het vernoemingspatroon.
In de drie maatschappelijke groepen: arbeiders, boeren en zelfstandigen, is
weinig verschil in het vernoemingspatroon. Het verschijnsel van gelijknamigheid
binnen een gezin is in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden niet onbekend.
Meestal betreft het grondovereenkomst. Opmerkelijk is dat vooral bij tweelingen gelijknamigheid meer voorkomt dan bij "eenlingen".
Het ts. Mededelingen Naamkunde (ISSN 0167-5357) wordt uitgegeven door
het Meertens Instituut te Amsterdam
WIEKEN OP DE WIND. MOLENGEBIED KINDERDIJK. BEELD VAN EEN
WERELDERFGOED - Leen Fijnekam, Nico Knol en Rita Vlot. Uitg. De
Stroombaan te Papendracht, 1999. ISBN 90-76496-03-X
Een mooi uitgegeven boekje met enige informatieve tekst en vooral veel prachtige foto's, opgenomen in de verschillende jaargetijden, in kleurendruk. De
aanleiding tot deze fraaie uitgave was het feit dat dit molengebied in 1997 op
de werelderfgoedlijst is geplaatst door de Unesco.
OP MOLENPAD IN DE ALBLASSERWAARD EN DE VIJFHEERENLANDEN

- Hans Ouweneel. Uitg. Hanova Media Productionste Noordhoek 1998. In de
boekhandelverkrijgbaar voor fl. 15. ISBN 90-804193-1-1
Van alle (ruim vijftig) molens in beide Waarden geeft deze toeristische gids
een afbeelding in kleuren met van elke molen uitvoerige informatie over bouwwijze, geschiedenis en versieringen.
HET HART VAN NEDERLAND. EEN SOCIAAL-ECONOMISCHEGESCHIEDENISVAN GORINCHEM NA "DE DOOD VAN NEDERHORST' (1974-1999) Jenneke de Jong. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Industriële Kring Gorinchem en Omstreken, 1999. ISBN 90-72449-06-1.
De Industriële Kring Gorinchem en Omstreken werd opgericht in 1974 vanuit
de Kamer van Koophandel te Dordrecht met het doel om gezamenlijk nieuwe
ontwikkelingen binnen het bedrijfslevente volgen en om gezamenlijk een standpunt te bepalen over gemeentelijke plannen en maatregelen. Regelmatig is
vanaf 1976 een Klavertje Vier uitgereikt aan een man of vrouw die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de industriële ontwikkelingvan Gorinchem.
In dit boek wordt ingegaan op de sociaal-economische geschiedenis van
Gorinchem vanaf 1974. Het is geen gedenkboek in traditionele zin. Wel wordt

in het boek speciale aandacht gegeven aan bedrijven die na 1974 een bijdrage
hebben geleverd aan de sociaal-economischeontwikkeling van Gorinchem en
daarvoor van de Industriële Kring het KlavertjeVier ontvingen.
GEVELSTENEN IN GORCUM. EEN VREUGDE VOOR HEN DIE LANGS DEN
WEG GAAN - René van Dijk. 1999. ISBN 90-70544-15-6. Prijs fl. 15. Een
uitgave in de Gorcumse Monumentenreeks door de Stichting Merewade. Dit is
deel 7. De schrijver, de heer R.F. van Dijk, onderscheidt negen soorten gevelstenen. Uiteraard kunnen sommige stenen zowel bij de ene als bij de andere
rubriek worden ondergebracht. Op grond van deze indeling bespreekt Van Dijk
de belangrijkste gevelstenen en vertelt over hun geschiedenis, over gebruiken
bij de steenlegging enz. Het boekje wordt besloten met een overzicht van alle
Gorkumse gevelstenen, met vermelding van bijzonderheden.voor de eerste
maal wordt hier een volledig ovetzicht gegeven van de gevelstenen van Gorinchem
met een groot aantal uitstekende afbeeldingen van de verschillende soorten
gevelstenen, gemaakt door Jos Waltheer, zodat ook de stad Gorinchem, zoals
al tal van andere steden, nu haar gevelstenenboek bezit.
Van Dijk laat op een duidelijke wijze zien hoezeer gevelstenen deel uitmaken
van de stadsgeschiedenis.Alle lof voor deze fraai verzorgde en goed geschreven publikatie.
Op één foutje wil ik echter nog wijzen. Dat betreft namelijk de figuratieve gevelsteen van de apostel Petrus (als visser) in de Dalemstraat 56/56a, afgebeeld bij
een verkeerde rubriek en jammer genoeg niet in de tekst bij soort 1 genoemd
of besproken. In het overzicht op blz. 36 wordt bij Dalemstraat56156a vermeld
dat de gevelsteen uit 1877 dateert en behoort bij e (eerste steenlegging, rubriek 2). Het betreft hier echter het pand Dalemstraat 52-54, waarbij vermeld
staat dat het een figuratieve steen is en de gevel uit 1610. (Zie ook Monumenten in Gorinchem, uitgave van SSG, 1986, blz. 23) Deze steen bevond zich
eerst in een ander huis in de Dalemstraat, maar is bij de renovatie van die
straat overgeplaatst naar het gerestaureerde pand Dalemstraat52-54.
GORINCHEM IN KLEUREN ROND 1900 -Aart Bijl
Fotoboek met 82 (in)gekleurde ansichtkaarten van herkenbare en niet meer
herkenbare karakteristieke plekjes van Gorinchem.
De foto's geven een beeld van het leven in Gorinchem aan het begin van deze
eeuw. Niet alleen de fraaie afbeeldingen maar ook incidenteel op de kaarten
geschreven teksten, vertellen ons iets van vroeger. Voor de inwoners, oudinwoners en vele bezoekers uit de regio, zal dit fotoboek een echte herinnering
..
aan vervlogen tijden zijn.
Het is samengesteld door dr. Aart Bijl met kaarten uit eigen bezit en uit de
collectie van de Gorcumse kaartenverzamelaar Huub Phielix. Het boek is een
uitgave van de Stichting PublikatiesAlblasserwaard en Vijfheerenlanden en is
bij de de Gorcumse boekhandelste koop. De prijs bedraagt fl. 34,95.

CORRECTIES EN AANVULLINGEN:
OGV 43 

Op p. 42 is bij het artikel Museum Boonzajervan R.F. van Dijk een verkeerde 

foto afgedrukt, zoals drs. R. Stamkot heeft opgemerkt. Hierbij de juiste foto, 

met rechts van de gaslantaarn het huis van Boonzajer. 


OGV 44
p. 89: Het artikel van de heer dr. A. Bijl werd met toestemming overgenomen
uit MededelingenbladHistorische Vereniging 'De Heerlijkheid Vuren', 9e jg.,
nr. 17 (dec. 1998), p. 11-22
p. 101: De pijl op de kaart geeft een geheel verkeerde plaats aan voor het
gemaal Constantia Adriana.
p. 150: In het artikel 'Eeuwenoude tijnsen in Gorinchem' (Oud-Gorcum Varia
nr. 44) staat dat Govert Jansz. van der Haar een neef zou zijn van Jan
Adriaensz. van der Haar (blz. 150). Volgens het lid H. den Hertog in Bodegraven, die al decennia lang onderzoek doet in de archieven van Gorinchem,

zou Govert Jansz. van der Haar echter een bloedeigen zoon zijn van Jan
Adriaensz. van der Haar. Zijn geestelijke staat belette hem niet een zoon te
hebben.
p. 155: Vink promoveerde in 1926, dus wij leven niet 40 maar 73 jaar later.
p. 156: De kroniekschrijver heet niet Goudthoven, maar Van Gouthoeven.
p. 163: Niet: Nieuw-Lekkerkerk, maar: Nieuw-Lekkertand.
p. 165: geen vraagteken in de titel
p. 172: Niet: Kriekenstraatje, maar: Krabsteeg.

'Uit de schatkamer van Oud-Gorcum' (Historische Reeks Oud-Gorcum
nr. 13)
p. 10: Bij het rechterportretwordt abusievelijk vermeld dat het mr. V.G.A. Bol1
is. Afgebeeld is echter Jhr.mr.dr. N.Ch. de Gijselaar.
p. 18. Hier wordt gesuggereerd dat de Stichting Stadsherstel Gorinchem een
dochter is van de Historische Vereniging Oud-Gorcum. Dat is echter niet het
geval. De SSG is weliswaar opgericht door drie bestuursleden van de vereniging, maar die deden dat op persoonlijke titel.
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