GORIS't'HF.M

Behalve het klllltl'd bui
ten den Burgpoort hail,11:'n
de httl't'n v 1111 Arke 1 te
Gorinc-hem oon.pnmkrlijk
nog te: Gorinehem het oude
kuteel (ler door lwn ge
koehte heerlijkhdd WoJ..
feren, Wl"lk kaat-N'I e<-hter
vol~-i111 l{t•mp J'Wlis hij de
stirhtinll' der kerk t-0t kerk
toren zou 7.ijn \·erbouwd.
Dit niet erg "aarschijnlijk
klinkmdc berieht komt nog
h>r 11prake bij de behandt'•
lin,r der Groote Kl'l'k.
'Sog hadden de lieercn
vnn Arkel te Gorinr¼iem
een st.adr,iverblijf. dat "Hof
van Arkel'' heette en , ol
ftt'DS KNnp. die ht't noemt
m verband met t'!'II \·oorval Afb. , . \lodd van lw.t midr iltadhui~ Ie C'.clti11el1ct11. ft"lk"n uh lwt Z. 'W.
in l-105. 11tond kn Westa1
van het Krrkhof in de Krijtstraat. Het werd volgens denzelrden 11<'hrij\'f'r lat<-r hrwoond
door het . ~lad1t Knobbout van Os. Jleeren nm Ottoland, en in 1843 door ,.C'apiteyn
Jonkker Willem de Viry." Van dit gebouw •~ nu niets ffit'{'r tt· iien.
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K,\STEJ!:LEN \',\S \~11,U;\I \'I \'."-." HOLI..\SU ~;N ,l,\t!IIH\ .

Nadat graaf Willem VI den "Kei~rlvken burd1t" ckr Arkels m UI'2 had ,;er
nietil(d lic>t hij, naar Kemp vermeldt. ttn andET slot bouwf'll, dat aan cie Merwede 11tond
iet~ mt'er landinwaarts dan het hkrna te nOE'men, in 1 llll ,restirht.e kasteel ,.,de Blauwt'
Toren". ZIXIBls hit>n-Mr l'f't•llti ~zefl is, Werd bij den houw nm eerst~noemd t.lot
de Wolfe.J'lK'he poort aan hrt ZuideliJke uiteinde ,1a11 tl«' Molenstraat ~loopt, dan ook
WAA!'!!<'hijnlijk cle stad11muur. voorzoov('r die liep langs dm Zuidkant dt'I' st11d in de lijn
Krabstee~-Tnl,tec-J.1'. HPt kasteel van H 12 zal dim ten Zuidt>n ,·rui die lijn deel zijn l!'l'Bll
uitnuiken ,·an het Zuidc•lijke vestingfront der ~tad; van ûjn gedaante weet mt>n meb,
daaJ' Kemp er f!('l'II hijmud... re beschrijving ,·an geeft ('fl het niet bekend i11 in hoeverre
deelen enan t.i/'n blijven bestaan in h<-1 kasteel "de Blauwe Toren".
In IUO l<'ltutlde Philips v11n Uourgondië aan de kerk van Gorint•hrn1 17 Wil
helmulRl~~ilde.~ <·u 5 Vltuunsche_ groot.f.'n. nmclnt hij en zijn voon11cleren
bedo~ld
zullen ~IJII_ ZJJn voorgangel'li \V1llem \'1 en Jal'Oba
hui~n en hofstroen !\lln zat>h
l{etrokke11 hadden, waarop het slot (blijkbaar rlus dat aan dr Mr-rwt'fle) gebouwd WI\S.
Wt'llirht was dit slot i.n In~. dus 6 jaar na de inbe:Eitnl"mil\,ll van Gori!l<'hem
jioor Wtllf'm \'[. nog nit't voltooid. In l'l.'n oorkonde , 1111 7 '.\[aart van dat jaar drot>g
n11meljjk gravin .Jaeoba het ka.<11:.f'lcimwhap van ]1aar hui!I en ~lot k f'.rOl'illt'hen1, .,(k,
Good1• Poort" genaamd, op a,111 Dirk van Heukelum, dit- het bewaren moest mt>t JO
gewapende mannen. Oit slot 11.lonil ruw het eind vau den Korlt'tlijk, clus rum den Noord
kant van de stad; wt'llit'l1t wa~ het heb.elfdt' gebouw als d<" ,.Goddenpoort''• dat. vol
~llll Kemp reed!I in lll~ti binnl"n Gorint>hem !llonil rn overigf'llll uit geen enkel ~tuk
bek"nd is.
0

11. H•:·r K \STl::KL ,J)F: Rl,At·w1s TOREN."

Kattl de Stoutr werd al'I graaf van Charollai'I 1le11 5den Haart I U!I door i.i.jn
rn.der Phîli(!8 clcn G,.,.>den met de stad Gorinrhen1 ht-gi~iRd ffi daarna a.ld11ar 1111•t groote

prarht op de Groute l\larkt 1&1, hrer dier stad gt-buldigd. Hit l!t'Sehiedde ,·olJ!ffiS Kemp
vilfu de voorpui van het ,tadhuis op ttn 1tcllage, waar,•an h-n tijde van den &ehrljver
nog de plaat& aangeduid Wil$ door_ gruote ronde stl"t"flen in het plavei!ilel, 11 a.arop cle
pt1k11 \'nll het s:tcllage ,llf'SUtl\n harnfon.
Gol'inl'hem n C'rd t"f'll dier meeRt gelieMe l'-t'llidenties van Kmrel; daarom 11tit>htte
hij er den Ukkn September 1461 voor :r.i<'h l"t'n nieuw kasteel d11t doorgaarui "de
Blauwe T1>ttn'' wordt ]Zenoemd. Uit de w09r-den \"an Kemp, a,,.n wirns werk bijna 1&1les
ontleend ia wat lll(')I \'llll dit gebouw weet, kan men opmak.e11, tlat. Kar.el feitelijk het
bu!JltBJmde kastet'I \1/m \\'ill<·m \"I ,·n JaC'obn vt>rbouwde, t'll wel aJleftt'?St cloor op
~ltlenlden datum de grondve11t.en t e ~ .. nm twee groote gewrldige TorC'n!I, aan
t kuted tot Gorinehrm. met ren ~ Zaal ontrent de Merwe, (by mynen tyd, nog
goooemt ,lto blauwen Toorn) welks gt>lijk , an grootte, clikt.c en rondigheyd vnn
Toorne-n. in ~heel Duybland. en Vrankrijk niet en wa~". In 146:i \'eJ1:mk Karel uit
Gorinc-hm1 11,mr het. hof vnn :iîjn ,rader, dot •b kwam in 1 J6~ ttugev.o)gc \ 11 n em ~lllfliet
met d€WZt'n III dif' datl b•rug om er gea-uimen tijrl te ,·erblij\·en en d~1 houw vnn ht•t
ku.stecl vuort te 7.t'ttt'n, Kt'fllp U'j(t 1l11t KW'l.'l nm plan -~ ,.hehalvt'fl den ,·oorz.
blauwon TO()J'en h1ee Toornen tt- maken, gelijk ('Cll drif'-hoe,k ml"t et•nen St.eem.•11 bnig
daar t(•j(en o,,er de !\ft>rv.c, tot in 't Land van Altt'M".
Dit grootsc•he plan. dat nog heden ten rl&gt" ni('t zom.ltt groot ingenie1.1n1t&lent
volvOl'rd mu knmwn worden. \\VU niet Vl'rwnenfijkt omdat Karel inmidt!el& op
Goeden VrijdaA (12 ,\pril) van het jur Hff/J met mjn vader verzoend raakte t:n wt
Gorinchem wc-gb)et>f. N"og hield Karel van 7 Dcce,ni,('r U6fl f.ot 12 Januari Ut17
'1-'erbfüf te Gorindlelll; nad11t hij op 15 Juni van laats,menocnul jaar ht-rt.og mu Bour
gondië WA.~ gl'Worden, bem<•ht hij Goririrhem nog et'D!l, den 21st.f'n J,:muari 1472.
Zijn IK'hoonzoon Maximiliaan van Oost.enri_jk is, na.dat hij den !lden April 1486 t.e Aken
Roomach Koning wu ,rewonkn, ook te Gorinchem ft'es~lijk in"'-'haald. Hij verblt-tf
toen ook op het kastc.-el. t-\"enal11 ongetwljMd ook zijn kleinmon K1url \'. toen t.le1r..e
ur insperlit> der vestingwttken dl" &tad itt 15.JO be-1,oeht.
lloe bl't kaJ!lteel tijdens clen bouw der meuwc vestingwerkt11 nm de 'lbl<l \/'an
1.\711 t.ot l 61MI ~lcidl"lijk gei;lno11t Wl.'nl 111 reed11 hij dl" beharlffl'ling dier ,·estinperken

vmnt!ld. Den 2fhiteu Novtmbl'l' J ."Jll-' bnlont cle vrocdsdut.p t-en kot,·umolL'fl te

ooen

bouwt>n op dl' plaats waar de llt1m- Toren ptaan hed.
lln.gel'n ml'n hedm ten clagt, over de ge:laantt> v11-n het kB.11tecl weet berust
op eenÎF afhttldi~n en (llattegrondt>n rn op (-('tl bçll<'hrljving bij Krm1,, Het oudst
is de- platUllmrtd drr Nlacl, dom- van Ot""tnter t ~ 1.;00 gt."maAkt. new plattegrm1d
is @l'l'maakt in twtt exemplaren, wannru1 de eene
t <'11.rton) ook. l•en a.anduidinlf
t
nm den opstand v1111 tlcn Bla.,t\\l'II Toft'n. Dan 8 er het mc.'(!'r~·no<•mde geechil::;:rc1ta1lspnnorama n111 U61i in lret museum ven "Oud-Gori1Whcm". Hier zkt men den
Rlm1wl'n Toren in opnand hrt IJc•t, d,1.11 ook KI" von het Tnlhui11, <lat blijkbaar tot
de bîjll'cbo'uwen v1111 het ka.'ite<-1 hrert ~boord. Is ,lil panon.1m11 uit het (}c)ljten izt•nomen.
1lat wal \·oorkomt in het t":ef'lltc- dttl f1518) va11 den eilNlem1llw, v11n Hrnuri rn Hogen•
b!."rl{
hrt ZUidelijk nanitieht der 11tad, maar tamelijk mÎlltt't."kf'nrl (110,. 3). Ml"n
11ie,t hier d.!."n Hll\uwen Tnren zonder bc~•enbouw <'Il trn ,;nrcchte vierk1U1t ,etttkt'nd,
matir mrt ck 1titrtkrll-l\.,_l'lk• plerij dit' Kemp besl!hrijft. Tenslotte iM t't' de groote
gravur" van \--an der l!lft uit 'het middt"n d('r 17de <'CIIW, ,lic- het kast<'l'l ,·an het Zuiden
te ~t•n 1etth (d'h. li). lij 1, ,·nn l"Cll ,·erlc-idclijkc ultvo'1rlgheid, die lw>pen dot.'t dat uj
rui.ar l'<'ll \lttlo1·m 1,1<-ganr 11~ng 111t de 16de f'l'UW IWU zijn p;emukt. Het :r.al ecllter
blijken, clat dt•~.e ,itrn, url' slcrlah f't"n rC'l''(>nstru«'fi<' gt."Crt. cn wd t~n eastr naar het
p11non11na ,·an U68 (voor dt:n u,m1 ,·1111 rlcn bn,·mhol1w ,·1111 1le11 Blauwen Toren).
ten tweooe- naar dat hij Bniun t'll llogenberg. l<'n rlerde ook llllllr de bescbrijvmic ,·an
Kemp, Van llevl"ntf'l''!l atlas wa.~ in de 17dt N'll'II' alhier onbekend. Hier '10~ dan
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Kcmps bnchrijvmg van hri kasteel, wrik• tic op de a.fl.M't'ldingen voorkomende- ~111-'vena nerl{t'n~ wrenq,reekt. 1muLr doorgnana aanvult.

GORP.JCHEM

57

..Opdat men riicl en mt>en dit niet onwaarlwvd ge&tèlt te1tijn, 't uytstek boven
DuytH en Wals, Koo 11.~t. dat den eer..t.en 'fooren <fik wwi van muyren aó voeten., en
bleef boeven dik ZIJ yoete-n. uytcl'll1aten konl!til{h gewrocht, ruet st-cl'kc gevangenislll!n,
S(•hoon-gcwull'cle kel~~ heerlijke ~'Ze,e tr11f'ijl"11. door welke, als <loor andere spiegateR
' t li!'ht gesehc-pt wierd, ht>bbende binnen eent'n s.ehooneu Born-put dié 't helder 11tnx1m
wat(T uyt de !'tlerwf'n ontfin,gh. Den 2 Toom was even dil!:, mMr niet soo lmogh
oJlg('haalt. Den a 'toom bittf onvolmaakt. itltes Yn~1 bh\.uwen ste-t-n, uyt het ingewafld
van <Ie LnykKe bt>rgen ~el.lrMkt. J3ovi.m op den eersten 'l"ooren wierden dea,r na gemaakt
nm grauwen Arduyn, veel &ch(IOll<! ka.meren, met veel soldt)NJ, pid buu1wè daken
en veel heerlijkt• lic-l1tf'n. en ,·ensteren. boven. hl11t~1 muyrs een 'Viel'bnt_e plaatg,
en va-1 ~ ) . Ook cl'nc-n Jmogeren uytlltekendcn Tooren, met hrèede sl:eenen
weyn<lel•lrllppen, bovr-n eenen T.raru, uf Om,gangh om den vierkanten Toom, met
een t;rap, en 'binneu een lcoren.n:mlen. (>m md J~ikn t.e malen, buyteo het blauw-werk
was eenen 1whoonèn Cingel, om den f,"(l"ooten Tóoren d~r n;icn rondom uyt.sî.en kon,
te wawr en te t1U1d, nlet een afloopen<l duk. httrlijk t•asnsclwuwen, rondom met ec>n
~dé g!'lliCht, en ~nde-ri.tig~. c.m een sluy-$ -rl!IJll' heen. UI\. btnnen te leyd~. {mynen
&hr_yve:r seyd, dit álles J!e~1en en betreden tê lll'bhen). In 't boveru;t' v.an de .Burght

r

na .de M:erwe.n•ity, itt.ond ttneii 1,rrootmi \'Îerkantm Tooren. genaamt Barbarien, na

't Oosten Hertog Karu-ls Toorntjen. met lustii:ih ~vuneu over 't water, voort ee11en

Tooren. Bourgrl(•nj(•n ~li11J.1lmt. diep aan den stroom "1tytstekende, met hooge muyrtm.
Aan de p-0ort, daar bij onsen tyd cl~ Wulfä-Kuyl aan dt>n slu);t-l;iuom V@ de-haven was,
stoncl He;.•r (Hertog) Philip~ van Ravesteyrui Toorntgien. Int hovenstèvoor•oof, was een
Cingel-muyr met hnogc Nt.cenen bogen. daar meen poart was. en Toorn, met een Val~
bmg' 1ui • t neda-stl' hof en een graruit dMr QHl, met oonen rond"n Toorn op den hoek
na (Ie Stadt toe, (onder was de pijnbank) bov~n plat. overwelft. met t'èn Kerk «Qar U\,
't nt'fiefl4t,e Hot hllrl sehoone hoven, l"en grootc-n I,inrn.>-hoom. met eèn set.ing, over
tnuytt,_ gmot.e lange ~tallen, ~n poort en gn,.eht ter Stadtwmu·d. en Alruey~n dn&r
vf!Oi'". Wnnneer mea nu den plattégrond ,·an van Dt'ventt>r. diffi Kemp niet gekrml.
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heeft, Yl"lgl':lijkt met deze bes<'hrij~ng. dan ziet men rla.o.ror duidelijk vttschillen.dè
in die besC"lirijving geuoenute onder1,eelm, namelijk den gehee' met ren gracht o~ven
Blauwen TorC"n op rlen ZwdwmcliJken hoek, den twt'eden, niet zoo hoog opgeháalden
:ronden tortm- op den Noordw:e~telijken hoek, !icn bovensten voorhof ten Oosten van die
beide, met aan de 0<1Stzijde daar.-a,n een gra(_.ht, waarove·r een brug naar den i:1€ne<len
sten -roorbot leidt, tensloUe aan (fe Noordzijde van laatstgenoemden voorhof over dt!
gt&eht, die b.et käilh:el v$n de stad seheîdt. Wft".I' een brug. Dt- derde groote toren.
waarvan mè11, evenal~ vnn de- twee ~mdete, weet, dat. hij tut hl't na U61 gebouwde
de<"l rnn het k&~tèel behoorde. is. al~ onvoltooid, niet aan1,?egeven, Wellicht is hij
aa11.gelegd ia,,wor<len op den bovenst~• v,oorhof, die dan overigens dateeren zou uit
tîid -1,an. Willem VI of JM."Oba. :Men_ is -~eigrl te gdoown dat hier het hoofd
gehou1v van het oudere kasteel stond omdat de- ronde t.oren aan den Nnord-Oostelljken
hoek de s"lotkapel bevatte. welke men tor1i dootgaans in zulk een hoofdgebouw \'Înrlt.
Ik toren~ .,Hert(lgh Kanrls_Toof.lltjen" en '?BourgoenJen" ;i;qllen, blijkens hunne na
men, behoord hebben tot de 9nlkr K~I de1t Stout.en g'fll9UWde deelen.
()P. h('t panorama bij Braun 1'1l Hogenberg i.~ van dit alfes weinig terug te
vinden; de g('h<'l"l !lituatîe is daar mistttkend m de indmk verwekt., dat V811 den
Blauwen T,mm af de stad!ltnnur in Oostelijke riehting ire1:bt op de Linfle aanloopt.
In Wl'rkelijkheid liep de muu1· hier met .ee-n bodit. en wus ~t gedeelt<' langs het Eind
vaJ1 dt,n J,augerlijk bij aanzieht uit bt>t Zuiden sleehts in het verkort •tirhtbam-. Dit
gedeelte nu i~ op bedoeld prul~ra~ wegjfCla~n; .~en poort, die ~.eker de op _het pan<?
rama van fa68 v®rgestelde 111 (1), waatsch1J:nl1J\ dus de ~teigerpoortt ~.iet er uit
alsof h~i vlak aan de Lnige st~t. Men yjef Westelijk van die ~rt een waterpoort
met t,wt.>e bogen, die gestaan Ml hebben waar de van Noord fütl\r Zuid loopemfo grrwht
tUS$Chen bovenst.en
bene4el18ten k.astttlvoorhqf onder den ....~ in~mtur door ve,·
binrllng ha:d met het water van de Merwede. W-estwa.arts daarvan ;net ,rn)n ~
den muurtoren, dan den (vierkant. geteeke-.nden) Blauwen 'foren zond<'r bovenbouw.
Tu$~ bt>î(fe ia'1ltstgen1>M1de torenR ziet men binnen d€' stad t"en ~ 111et dak
ruiter, blijkb~r de- kapel van het Agnie~kJ~ter,
Dat v'an dit panörama van der Ulft gebruik gemaakt heeft voor 2'4jn reet>n
st.ruutie nm het ka11teel, blijkt wanneer mtti den vierkanten toren. dîen hij ten 0oflten
van <Wn mauwen TorMt 11-an de Merwl'de-lq1n\, teekeut, vergt"li,jkt met den Hlaowen
Toren KOO~ls op dat panorama aangegeven.~ VQml i~ vrijwel pwries de~lfde, alleen
meent v~ der Ulft dat de :red1ti; van di~n toren zichtbare kapel niet in de stad 11taàt,
niaar op d€'n bovens.ten kasteelvoorhot ~oo .interpreteert hi.i dl' woorden van Kemp,
di,c weliswaar zegt, dst zulk een kapèl :ii~h in een ronden tore,n "op den hoek tUt de
St-~:lt toe" bevond. \ 1er<ler sehijnt van der Ulft Mil te nemen. Mt ril' Blauwe Tpi't'o
bi~ het maken van ht>t ~ama bij Bnun en lfogenoorg re.ed~ gesloopt was. zoodat
hiJ den d«ar rum de uiterste Westzijde aaugt'ge\·en tuttn 'IIUOT "BMbarien" aanzag.
cTTe v~_geu~ Kemp "hr 't bove:n!!i.t' w.n de Hurg_ht 11(1 de M!'rwen-zy" iilübd. In
wrieliJkhcid zal men met hef r.loopen van den e114enhJkrn Blauwen Toren pas be
B')!Ultm !rijn na het daart0€' strekkende \'l'ONhwluipshf'"luit van 2 Juni 1587.
Zic•I\ wrder te \'t"1-<liepen in een reoonstructie van dit kastt-el. dat Wflot het door
Kere-l dim Stouteu gc·stii·htt> deel betrdt orivoltoohl wa11. dus wellieht z.et'l' heterogeen van
dhipOfitie is _gewre~t. hcè.ft weinig zin. Dc~r op zijn gravuw de lltfl.d ac-hter het ka.steel
~eg te llltc-1_1 hef'ft van (kr Plft van (;()('h misleid; laàtstgenoemde, ver~~•·rdP narue_lijk
m (Ie lll<'enmg dat ~e graV\ll'l' derhalve ht:>t ~ I van dt Oosh1Jde dttd zien.
Waar van GO<'h, ook bt'!jk:ens zijn beatltr1j:vi11g Get' oudste vestingwerken, 1\iet van
Deventers plaltegrond licl'(t , ~ d kan bleu hègrijpeu, dat zijn reeollib·uctie van
het kasted zeer vetwarrend iiJ,
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Van de.n ilwP1it.ari, nu1 dit ka,t\'l'l wept men niet~; deze zal wel zeer rijk g:<"
weei.t ziju. warrr de Blnuw() Tor~n g,·dnrcnde geruimen tijd de wo(mphrnts was van
rll'n pnwhtlit-1-euden Km·,,! ,.kn Stout.en.
·
llc-t Tolhuis rruwt 00T~proi1kelijk f!<'~l.nan hPbheu a>lll ,!en Oo,t<'lijken (h,·nedf'n
sto,n) \'(>orhof van hc-t. ka.,t<'el, naar rnrn uit het p,uu.irama ,·,Hl 1.'W8 zou kunnen
opmnken. Het teg(·1111oordi2<' Tolhuis staat onget.wijfrlcl vrij\\',·l np de plaats, waar
de brug \'an h;,t kast.cel 11aa:r ,Le ,tad 1•oenk. Op tl.it allt·s zal nog terugg~komen worden
l1ij de u(-h!tJ1rlelini.r rnn h,•t Tolhni~ zdl'.

\',

WERELDLIJKE OPBJ\BAJlE GIWOUW};:--r.
A.

Hl•:T \'OORM.'\Ll(.E STAJJUUJS.

\'bór 1-137 Ntuml het Staclh1.1i~ nrn G(lrim·hem 111 cle Hoogstraat tt'genon·r ,k
:\rkc•lstrnat.
ln g-enocmr! jaar, op -1 J anua.ri. gaf Philips van l~rnt1'J!OIH:l it' a:111 tl(' stad in
t'('uwigdurc·mlu el'fpa.cht "onze Vkc~c·h-lrnys end<.' Halle tot Gorin(:hcrn niet. zijnen toe
behoren, alzoo gi·not f'IHlc alzo kk1•n ,1;oab rlat op deze lij<! g<'l<;>g-en i~. tussclwn den
Kerkhof aan <l' ce11 r.ijdP ende tlen :\l!trl..tvelde aan d'andcr 1.ijde. ,;trekkende langs
den K,-rkhon~ cndt' ilhnkt,·ddc yoorsz. t.u,,c,hcn rle twl't Sin'J.lell. tli.- tus~!'hcn de \.wee
Hr,,;st<"ren gnan ... owkr de•.-;c• Voorwa.urdc, dnt nnze voo1·sz. ~tr.,k de~ YlN!S!'l1-lruys
ende U,1\le voors·r,. zulle1, doen tinnuc:rc11 t·nde vpm;1ken tot !ware~ r.elt'.s ,•nste1 naa.rdat
zij H'l'OIO_gen, en,k- hen gnr·cltdunken zal."'
llct. wns wel kt,nurli,ik de b e doclin!!, dat hie1· hd rncnwc Stadhuis gesticht zou
wo.rden. geli.ik ouk gl'S<'hitcl is. ~'kt. dt• ,.t wet' stratt>n'' worde11 waarsr-hijnlijk dif'gene
aa.rlgcduid die aan \V-e,t- (•Il o,,.,tAide rnn h et Stadlt1üs liepen. met de "twee roosteren''

de t.weè st1·atc11 aal) Noord- en Zuidzijde, die 1·<::speetievelijk np het Noorr](ir en Zuickr•
tnost<'r (roostci· - afäluit.ing) van het kçrkhóf R<mlicpc n. Op het Zuick•lijke ge(kP)k van
dit• plaats \\Ulo \'olge.ns Kcm\i ,.('en phv1tz' . he~lukn 11Wf een oude muyr, met ,•en
afsp~1111ingh (af,lak) um sr-hai jeu (lci<•1i) te, br1,T ydu1, onder welke af-spa1111i11gh wicnkn
gehouden de winkds van ,fo l•rwarul-,n yder~ (lakt·nvcrkoopers) ... ,·onrt Z1.1yd-\\'a,ml
stonJ een hrc,ede oude ,·cn,al!cn muy1·, f'll daar hniten aan ~,men hout.en af-lmngh na
den Znyt!C"n Ruo~t.e1·." De1.e plaats hudte dan ook Gew,mdhuis, i!dllÎ}!t' de keur d el'
(;o,-ind1emsc·lw gewandsn:-·rlen, va11 13\J:.l. ,\/•ll..t· KNH\J nH·dcrlePlt.
,.r-:iemond sa] Gewil11d-snyden tot Gori11r•he111, •~' <"Il .,,~. Poorter, en hehb" c•ei,
plaat?.'· in 't Cewantl-huy~. ten w:rnr een strik _van 12 dl,-11. dat 111agh hij ·, maandaaghs
op de11 ann hebben, 1·11 , nydc-n <lat <)p zyu Ell'-geld. Jn ,.le weke s ul 1uemancl toonPII,
voort doen. nfl(,h Yerkoopé•n. dan clc> Gewand-sn,rdel's. op d e bode yan clrie pont. fk
(•e,,·arnlsny,.kts moeten 1s mlianda::ighs haren merkt-cbgh in ·t Gcwand-huys houden.
als men den eel'~tcn GMlts-rlie11st lu1·(l. buyten de \'ast t n. En die niet k1>m,· n wil, clic
mug tocmen wwh \'erknnp<'lî. in ·1,ifn 1111:-<. YU<II' di<' ti.iu dat men ,ie V.:-$per li1~·rl. 011
de l1nct<, van drie pont. 1t ec·n de Hc•t'J'. 't ander de St,«11. ·t derde de Yimkr~. ·t jaar
1392 gemaakt."
- Dit Gewundlmis was dus C'!'ll lakl'nh,11. ·moals er van de t:3rlc- eeuw nf h et c·nst
in de Yla,un~ehe ~te,kn we1•d,-.n npge1·id1t. l~rnitast. mc><··t het io ,l<' oorko11<k nrn ,1,
.Janu11ri 1 ,i:16 genoemde Yl<·<t~t•hhui,; gestann hebben ,•n V('rder het pakhuis \'all dl'll
koopman lhrk vn11 Le11v<'n. wnarrnn Kl'mp zeg-! c.lat het gesti<.:ht. wus ..byna in den
lwgin der Stadt. lan!!h te ,·oren eer dil' ,ti\d aa11 Uollm,cl 11nam·', ,hl5 lang vnór Ul2.
Remp vcn·olgt: .. nè I!-:. H('t'J'l'll ,·an Gurilll'h,:,m. ht>bhcn op dit l'ak-lmys qm Dirk ,·a11
Leuven, l'l'I tfe !lal (aan rle i\"oot•d-1,ijde van ikn Toorn. ,lie zij ill ·t midd,·n daar op
stdden) een grouk zaal gemaal;:!. mf't een Yierkant.e Hand-kmner. L>Ok ~olders, een
~c-haaljt'n-da'k. en aan (kn Noordl'n Honst,;1· l't'n Stadt~ V\iyn-kclder. rnakcrnle omkr d..,

