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VOORBERICHT. 

Het plotseling overlijden van den heer W. F. Emck is door 
allen, die hem kenden en zeker niet het minst door hen, die 
zijn verdiensten als plaatselijk historicus waardeerden en be
wonderden, als een zwaar verlies gevoeld. 

Door onverdroten volharding, pijnlijke nauwkeurigheid, scherp
zinnigen speurzin en een liefde voor het verleden zijner stad, 
die moeite noch bezwaren telde, is hij er in geslaagd, de ge
schiedenis van Gorinchem met nieuwe en boeiende hoofdstukken 
te verrijken. De stapels lijvige en droge archiefstukken, die 
doorworsteld moesten worden vóór de gegevens van zijn studies 
over Oude huizen te Gorinchem, de vroegere ommuring der stad 
en de Nieuwe haven waren verzameld, zouden ieder ander 
hebben afgeschrikt, die zich daaraan zou hebben gewaagd; het 
rangschikken en verwerken van die stof stelde niet minder hooge 
eischen aan zijn kennis van de tegenwoordige en vroegere topo
grafie onzer stad. Een ander, als feuilleton in de Nieuwe Gorin
chemsche Courant verschenen artikel: ,,De vonnissen van Alva's 
bloedraad over Gorinchemsche burgers" doet ons kennis maken 
met een episode uit een belangrijk en veelbewogen tijdperk 
onzer geschiedenis, zooals zich dat in onze eigen omgeving 
afspeelde. Door de ons allen bekende namen en plaatsen van 
handeling maakt dit tafereel uit de worsteling onzer voorouders 
voor persoonlijke en gewetensvrijheid een diepen en blijvenden 
indruk en bevestigt de stelling, dat kennis van de plaatselijke 
geschiedenis wenschelijk en noodzakelijk is, om de liefde voor 
eigen land en volk te versterken. 

Het ontijdig en onherroepelijk einde van het levenswerk van 
Gorcum's geschiedschrijver betreurend, achtten wij het nood
zakelijk ons te overtuigen, of onder zijn schriftelijke nalaten
schap nog eenig werk was te vinden, dat voor publicatie in 
aanmerking kwam. De hier volgende kroniek van Gorinchem, 
waarin de voornaamste gebeurtenissen uit een tijdsverloop van 
zeven eeuwen zijn opgeteekend, leek ons daarvoor het meest ge-
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schikt. Zij is, zonder eenige wijziging of bekorti111;, naar het 
persklaar liggende handschrift afgedrukt. Een der{;elijk over:ricli t, 
een korte samenvatting van de geschiedenis onzer stad, di<' lal
rijke aanknoopingspunten vertoont met historische gebeurtenissen 
van wijder strekking, bevat voor velen iets belangrijks of welens
waardigs en ·heeft daardoor blijvende waarde. Wij twijfelen 
niet, of dit boekje zal zijn tweeledig doel: liefde en belang
stelling voor onze oude stad op te wekken en te bevestigen en 
daardoor de herinnering aan zijn schrijver te bewaren, zeker be
reiken. Van harte wenschen wij het in vele handen, wij zouden 
het als de schoonste hulde aan de nagedachtenis van den heer 
Emck beschouwen, wanneer het enkele zijner lezers opwekte 
zijn voorbeeld te volgen. 

Dr. M. A. VAN ANDEL. 
Dr. ]. W. BERKELBA CH 

VAN DER SPRENKEL. 
L. A. W. NOORDUYN. 

GERAADPLEEGDE BRONNEN. 

Van Someren. 
Van Goch. 
Kemp. 
Beschrijving Alblasserwaard en Vijfb eerenland en door D. v. 't Sant 

kostschoolhouder. J. Noorduyn & Zn. 1845. (ter leen van J. L.G. 
Kingmans.) 

Inventaris gemeente.archief. 
Indices : 

Vroedschap 1629-1794. 1795- 1808. 
Raad 1814- 1834. 1834-1866. 

,, gedrukte notulen 1866-1925. 
Handvesten, giftbrieven, octrooien enz. van C. G. Boonzajer, gem.• 

archief 2 deelen. 
Lijst van charters betreffende Gorinchem nit charterboek v. Mieris 

(grijs omslag) gem. archief. 
Handvesten enz. Kemp, handschrift 1577: 
Uittreksel dagboek van Snoek Hz. van v. Goch. 
Couvée: overdruk historisch Gedenkboek 1813-1814. 
Sabron. De vesting Gorinchem 1813- 1814. 

Uit het archief van den Alblasserwaard: 
Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel 

beneden de Zouwe door L . A. Langeveld en C. A. Verhey. 
Inventaris van het oud archief van de Alblasserwaard. 
Oude namen van huizen en straten. Mijn gedrukt folio bijgewerkt 

exemplaar. 
Vonnissen van Alva. 
Geschiedkundige aanteekeningen Slot Loevestein. Boonzajer en 

Merkes v. Gendt. 
Memorie van Diederik van Bleyswijk. 
Mijn portefeuille Gorcumsche oudheden waarin ook aanteekeningen 

uit Memoriaal Burgrcn. 1635-1648, 1686-1757 en idem Vroed
schap 1573-1727. 



Mijn portefeuille met stukken over kaart Jac. v. Deventer, omm urin g, 
buiten de Quellingpoort en Nieuwe Haven. 

Schepenboek afkomstig van H. v. Eeten te Arkel. Is afschrift boek 
Job de Lange 1708 en verder tot 1811. In Museum aanwezig 
(belangrijk). 

Franz v. Löher. Jacoba van Beyeren en haar tijd. 
D. v. Os. Schelluinsche Vliet (niets). 
Oud Keurboek 1349-1436. 
H . J. van Goudoever. Kroniek van Holland. 
Groote legger A en B. 
Aanteekeningen van opzigters Gorinchem van C. G. Boonzajer 

berustende in het Museum. 
Handschrift Egbert Kemp Aertsz. (1556) zoon van Aert.vas IJm b. 

Kemp, (geborgen in portefeuille in kamer 93 pl. 7. 17-8). 
Resolutiën van den Burgerkrijgsraad 1588- 1820. 
Lichts_prankjes en zonnestralen uit Gorinchem of beroemde, geleerd e 

en sterke mannen en aldaar geboren of gebloeid hebbende, be
rustende in het museum onder no. 799. 

Gildeboek der stad Gorinchem. (Gild ebrieven.) 
D. J. Glimmerveen. Landmeter v/h kadaster Gorinchem 1856. Ge

schiedkundig verslag watervloeden in de Nederlanden . 
Index op de resolutiën van de Staten van Holland en TATestvries

land 1524-1790. 
Handschrift Aerndt Kemp J acobsz. (1607) berustend in de Kon . 

Bibliotheek no. 78 C 32 en door mij via de leeszaal ter. inzage 
gekregen 13 Nov. 1928. 

Alsvoren handschrift Kon. Bibliotheek "Kroniek van Arkel en der 
. Steede Gorcum" (nr. 962) van een onbekende, bevat niets. 

Lijst van charters enz. van Gorinchem en Arkel door C. G . .Boonzaj er. 
Anno 418-1859. Museum. Aangekocht Nov. '28. Is ook een 
kroniek. 

INLEIDING. 

Toen ik onlangs "Elshout's Tijdtafel der geschiedenis van Noord
Nederland" nog eens in handen kreeg, het boekje dat in de school
jaren ons een kort, helder en duidelijk overzicht onzer Vaderlandsche 
geschiedenis gaf, kwam ik op de gedachte een dergelijk boekje van 
de geschiedenis mijner geboortestad samen te stellen. 

Het onvolprezen standaardwerk van den Heer H. A. van Goch 
"van Arkels oude Veste" geeft de geschiedenis der stad in woord 
en beeld, van haren oorsprong tot het einde der 19° eeuw. Rij r.eeft 
zich ten doel gesteld in bevattelijken, populairen vorm het voor
naamste mede te deelen, wat bekend geworden is over Gorinchem's 
historie. 

Voorzeker is hij daarin uitstekend geslaagd en het boek laat zich 
dan ook zeer gemakkelijk lezen. 

De in den aanhef genoemde tijdtafel tot voorbeeld nemende, stelde 
ik eene lijst in chronologische volgorde samen van de gebeurtenissen, 
die aan Gorinchem hare geschiedenis gaven. 

Hierdoor toch verkrijgt men een gemakkelijk overzicht van de 
geschiedenis der stad over zeven eeuwen. Om die geschiedenis oyer
zichtelijk te maken kon ik de beknoptheid van het schoolboekje 
niet volgen en koos daarom den kroniek-vorm. Uit den aard der 
zaak maakte ik voor mijn arbeid in de eerste plaats van het werk 
van den heer van Goch gebruik, doch ook de beschrijvingen der 
stad door Kem1) en van Someren verschaften mij materiaal, terwijl 
verschillende in het gemeente-archief en elders aanwezige bronnen 
mij in de gelegenheid stelden meerdere bijzonderheden eraan toe te 
voegen. 

Dat ik geslaagd moge zijn in mijn liefhebberij-arbeid en zij voor 
velen eene aansporing moge zijn zich te verdiepen in de geschiedenis 
der aloude stad der Arkels is mijn hartelijke weHsch. 

Gorinchem, October 1926. 

W. F. EMCK. 
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TIJDVAKKEN. 

le Tijdvak. Van de stichting der stad to.t het einde der heerschap11ij 
van de Heeren uit het geslacht ARKEL. 
(Het Arkelsche tijdvak 1230- 1412.) 

2e Tijd_vak tot het tijdstip, waarop de stad de zijrle kiest van den 
Prins vau Oranje, het z.g. Geus worden der stad. 
(Het tijdvak der Hollandsche Graven 1412-1572.) 

3e Tijdvak tot het tijdstip van het vestigen der Bataafsche Repu
bliek. (Het tijdvak van het bewind der Staten van 
Holland en het Gemeenebest der Vereenigde Neder
landen 1572-1795.) 

4e Tijdvak tot aan de herstelling· onzer onafhankelijkheid. 
(Het Fransche tijdvak: Bataafsche Republiek 1795-
1806; het Koninkrijk: Holland 1806-1810; Nederland 
eene Fransche Provincie, Gorinchem behoorende tot 
het Departement der Monden van de Maas 1810- 1814.) 

5e Tijdvak onder de regeering van het Koninkrijk: der Neder
landen. (1814-heden.) 

EERSTE TIJDVAK (1230-24 Augs. 1412). 

Heerschappij der Heeren van Arkel. 

JAN VAN ARKEL le Heer - 16 Juli 1234 
JAN VAN ARKEL 

(de Sterke) 2e Heer 16 Juli 1234-15 Mei 1272 
JAN VAN ARKEL 3e Heer 15 Mei 1272- 2 Apr. 1297 
JAN VAN ARKEL 4e Heer 2 Apr. 1297-24 Dec. 1324 
JAN VAN ARKEL 5e Heer 24 Dec. 1324- 1 Aug. 1355 
OTTO VAN ARKEL 6e Heer 1 Aug. 1355-Paasch

avond 1396 
JAN VAN ARKEL 7e Heer Paasch-

avond 1396- 1402 

ALBRECH'l' VAN BEIJEREN 1402- 25 Jan. 1404 
WILLEM VAN BEIJEREN 25 .Jan. 1404-14 Sept. 1406 
WILLEM VAN ARKEL 14 Sept. 1406- 6 Aug. 1409 
REINOUD VAN GELDER 6 Aug. 1409- 26 Juli 1412 
WILLEM VAN ARKEL 26 Juli 1412-24 Aug.1412 

TWEEDE TIJDVAK (24 Aug. 1412-26 Juni 1572). 

Heerschappij der Hollandsche Graven uit het Beiersche-, 
Bourgondische- en Oostenrijksche Huis. 

WILLEM VAN BEIJEREN 24 Aug. 1412- 30 Mei 1417 
JACOBA VAN BEIJEREN 30 Mei 1417- 21 Nov. 1417 
WILLEM VAN ARKEL 21 Nov. 1417- 1 Dec. 1417 
JACOBA VAN BEIJEREN 1 Dec. 1417- 13 Feb. 1419 
JAN VAN BEIJEREN 13 Feb. 1419- 6 Jan. 1424 
ELISABETH VAN GöRLITZ 

j 
(ViTed. Jan van Beijeren) 6 Jan. 1424- 2 Nov.1425 

PHILIPS VAN BOURGONDIË 
(de Goede) 2 Nov. 1425- 15 Mrt. 1459 

KAREL VAN BOURGONDIË 
(de Stoute) 15 Mrt. 1459- 5 Jan. 1477 

MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK 
(als echtgenoot van 

Maria van Bourgondië) 5 Jan. 1477- 1482 
PHILIPS VAN OOSTENRIJK 

(de Schoone) (Zijn vader 
Maximiliaan van Oostenrijk 
is voogd van 1482- 1494) 1482- 25 Sept.1506 

KAREL V (Zijn grootvader 
Maximiliaan van Oostenrijk 

voogd van 1506-1515) 25 Sept. 1506- 25 Sept.1549 
PHILIPS II Koning van Spanje 25 Sept. 1549- 26 Juni 1572 

DE VOLGENDE TIJDVAKKEN ONDER 's LANDS REGEERING. 



,, Geen mnren verduren der uren geweld". 

EERSTE TIJDVAK. 

Het Arkelsche tijdvak 1230-1412. 

1224 6 December (St. Nicolaasdag) 
Floris IV, Graaf van Holland verzekert aan de bewoners 
van den Merwe-oever aan den mond van de Linge, den 
lieden van Benthem bij Gorinchem, tolvrijdom door zijn ge bi ed. 
(De stad bestaat nog niet. Het is het eerste bekend e docu
ment, waarin de naam Gorinchem wordt genoemd als plaats, 
vermoedelijk eene nederzetting van visschers en koopli eden. 

12::10 Jan van Arkel doet het dorp W olpheren afbreken en vangt 
den bouw der stad Gorinchem aan. 

1234 16 Juli. 
Jan van Arkel sneuvelt in een gevecht tegen de Stadingers. 

1234 Jan van Arkel, de Sterke, zijn zoon vangt de voltooing van 
den bouw der stad aan. Hij was zoo sterk van lichaam, dat 
hij zich aan een balk vatte (volgens de overlevering in de 
Laag-Arkelpoort) en rijdende een paard met zijn voeten op
lichtte, en het tegen een muur aanzettende z66 kneep, nat 
het zijn tong van benauwdheid uitstak. 

1263 3e Zondag nà Pascben. 
Inwijding van IÎ e St. J anskerk. 
Schutsheiligen St. Maarten en St. Vincent. 

1267 Jan van Arkel de Sterke sticht aan de Oostzijde der stad 
(thans het Wijdschild) ,,den Keizerlijken burcht der .Arkels". 

1272 15 Mei. 
Jan van Arkel de Sterke sterft en wordt in de St. J anskerk 
te Gorinchem begraven in het Lieve Vrouwenchoor. 

1277 1 April (Woensdag nà Paschen). 
Handvest van Graaf Floris V betreffende het dijkrecht van 
de .Alblasserwaard. (De .Alblasserwaard werd eerst genoemd 
,,Land tnsschen Lek en Merwe".) 

1280 des anderen daags nà Palmen. 
Floris V beweegt Jan van .Arkel ztjn land beneden de Zou we 
te doen bedijken. Hierdoor ontstaat het Waterschap ".Arkel 
beneden de Zouwe". 

11 

1:281 23 Februari ( des avonds v66r St. Matthiasdag). 
Floris V bevestigt voor de inwoners van Gorinchem de tol
vrijheid door zijne landen, ook wanneer die plaats tengevolge 
van overstrooming of dijkbreuk naar elders zou moeten 
worden verlegd. 

1281 20 September. 
Vorenstaande tolvrijdom bevestigd. 

1287 12 Januari (Woensdag nà Octaven). 
Jan van Brabant schenkt aan de stad tolvrijdom door ztjne 
landen om de trouwe diensten door Jan van Arkel tegen 
Reinoud van Gelder in den oorlog om Limburg bewezen. 

1287 4 Juli (Vrtjdag nà St. Peter en Paulus). 
.Aanvulling van vorenstaande giftbrief. 

1289 Zonrlag v66r Valèntijn Martelaar. 
Graaf Floris V schenkt aan de stad tolvrijdom door zijne 
landen om den grooten bijstand dien Jan van Arkel met 
zijne Gorinchemsche burgers hem in den oorlog tegen de 
Friezen heeft verleend. 

1290 Jan van Arkel door Floris V tot Ridder in de St. J acobsorde 
verheven. 

1290 18 April (Dinsdag v66r St. Marcusdag). 
Jan van Arkel bekent zijn burcht te Gorinchem van den 
Graaf van Holland (Floris V) in leen te hebben en verklaart • 
dat die burcht des Graven open huis is. 

1296 Jan van .Arkel brengt nà den dood van Floris V diens beide 
neven .Avennes en Voorn op zijn burcht te Gorinchem in 
veiligheid. 

1297 2 April. 
Jan van .Arkel sneuvelt te Verornen bij .Alkmaar iu den 
strijd tegen de Friezen. Hij wordt te Gorinchem in het graf 
zijner ouders begraven . · 

1300 De Kapel van onze lieve Vrou wegilde aan de Kanselpoort, 
de Hei lige Geestkapel in de Arkelstraat en het Gasthuis 
genoemd naar St . Elisabeth in de Gasthuisstraat bestaan reeds. 

1309 24 Februari (St. Matthiasdag). 
Willem Thielmansz ontvangt van Graaf Willem III ter leen 
een halve hoeve lands gelegen achter Gorinchem op de haven. 

1316 De stad door hongersnood geteisterd. 
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1322 2 :Februari (Onze Lieve Vrouwe Lichtmisdag). 
Willem van Hoorne, Heer van Altena en W ondrichem ver
leent aan .Jan van Arkel Heer van Gorinchem en zjjn e 
poorters tolvrijdom te Woudrichem benevens het recht yan 
het veer van de s1Jlitse te Woudrichem tot SleeL1wijkerkerk 
over- en de visscherij in de rivier de Merwede aan beid e 
ztjden van halver Lingen tot Schellninersloot toe. 

1324 24 December. 
Jan van Arkel sterft. 

1334 23 November (St. Clemensdag). 
Hevige storm waardoor veel menschen en vee verdrinken. 

1342 2 :Februari. 
Hevige aardbeving. 

1348 Pestziekte rukt 400 mwoners weg. 

1350 De Hoeksche en Kabeljauwsche twisten ontstaan. Gorin chem 
aan de zijde der Kabeljauwschen, zoowel de Heer als de 
burgerij. 

1350 17 Maart. 
Keizerin Margaretha, moeder van Willem van Beijeren ver
leent aan Dordrecht het stapelrecht. 

1351 September. 
Zonsverduistering van 17 uren. Vóór dien zóó heete zomer, 
dat het koren op het veld bedierf. 

1355 1 Augustus. 
Jan van Arkel sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon 
Otto. 

1359 Elisabeth (de) Kemp woont in het huis op den Zuidcnhoek 
der Burgstraat (thans Bahlrnann ). De oudste naam die thans 
nog in Gorinchem voortleeft. 

1359 27 April (Zaterdag nà Paschen ). 
Albrecht van Beijeren , Ruwaard van Holland, belooft geen 
dading met den Heer van Arkel aan te gaan voor en aleer 
deze de schade, Dordrecht aangedaan, heeft vergoed en ook 
geen stapel te Gorinchem te dulden. 

1360 Pestziekte. 

1361 30 October. 
De kerktoren door den bliksem get'roffen, gedeeltelijk afge
brand en ingestort. 
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1362 Naast de Wolpherensche poort staat een windkorenmolen, 
waaraan de Molenstraat haar naam ontleent. 

1363 Vastenavond. 
Otto van Arkel geeft een tournooispel te Gorinchem, waarbij 
Albrecht van Beijeren, Ruwaard (Regent) van Holland tegen
woordig is. 

1363 Geschil tusschen Dordrecht en Gorinchem over den tol en 
het stapelrecht. 

1365 Eenige rijke kooplieden uit Luik en Keulen vestigen zi cl1 over 
de Haven en drijven handel in granen, steenen en kalle 

1365 De oude Wolpherensche dijk gemaakt. 

1365 Augustus (Vrijdag na Onzer lieve Vrouwe Hemelvaartsd ag). 
Stichting van het Waterscbap de Overwaard. 

1368 P estziekte. 

1378 Otto van Arkel sticht met zijn broer Johan van Arkel, 
Bisscho11 van Utrecht , een kannonikaal kapittel van 12 
kannonieken, met een deken, in de kerk. 

1382 11 November (St. Maarten in den winter). 
Otto van Arkel schenkt het eerste handvest aan de stad, 
hetwelk de grondslag is, waarop het bestuur der stad wordt 
gevestigd: (plaatselijk wetboek van algemeene strekking). 
Voor de visscherij wordt bepaald, dat de poorters in de Mer
wede mogen visschen, doch de gevangen visch op de visch
markt moet worden verkocht. 

1388 Oorlog tusscben Otto van Arkel en Heer Hendrik van Vianen. 
De Gorcummers verbranden en verwoesten het land van Vianen. 

1388 14 September (Kruisnachtverheffing). 
De stad, nog grootendeels uit houten getimmerten bestaande, 
door brand bijna geheel verwoest. 

1390 De Gorcummers trekken, bij afwezigheid van Otto van Arkel, 
andermaal het Land van Vianen binnen, doch worden bij 
Lakerveld verslagen. 

1391 3 Januari. 
De Heer van Altena en Woudrichem betwist Gorinchem het 
recht van visscherij in de Merwede. Albrecht van Beijeren 
bevestigt het bezit voor Gorinchem, verkregen 2 :Februari 1322. 

1391 Donderdag nà Allerheiligen. 
Stichting van het Bagijnhof in 
het Ziekeugasthuis staat). 

de Raarstraat (waar thans 
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1391 3 December. 
De Bagijnen in de Haarstraat maken baar eerste wetten. 

1392 St. Barbera. 
Gildebrief voor de gewandsnijders of lakenkoopers. 

1393 De vischstallen op de Vischbrug worden verpacht. 

1393 Vrijdag nà J aarsdag. 
Albrecht van Beijeren stelt vast, dat Gorinchem t en eeuwige 
dage vrij zal zijn van het Dordtsche staµelrecht. 

1393 30 Juni. 
Albrecht van Beijeren te Gorinchem door Otto van Arkel 
feestelijk ontvangen op zijn doorreis naar Woudrichem. 

1393 31 October (Allerheiligenavond). 
Jan van Arkel verkrijgt van Geertruidenberg voor zijn v;iders 
stad Gorinchem vrijdom van straatgeld voor den stra,ttwcg. 

1393 Keur van de stadsregeering op het schutten van vee. 

1394 13 October (Dinsdag nà St. Victor). 
Willem van Beijeren bevestigt het vonnis inzake het Donltsche 
stapelrecht van zijn vader Albrecht van Beijeren in 1393. 

1394 Vi·ijdags niL St. Pauwelsdag conversio. 
Contract tusschen de stad en Willem Pekerix en Jan Dankaert 
om eenige steenovens bij de stad aan de Linge t e 
De eerste steenovens zijn in 1392 reeds bekend. 

zetten. 

1394 Keur van Otto v'!-n Arkel op het verkrijgen van het poor
terschap. Men moet 8 jaar inwoner zijn voor het verk r\jgen 
van het rncbt. 

1394 St. Willebrordusdag. . 
Jan de Verwer, wonende op den Langen cl ijk buitendijlrn, wordt 
poorter der stad. (Naar hem is de steiger tegenover <le Kerk
steeg "de Verwersteiger" genoemd.) 

1395 1 Januari. 
Otto van Arkel en 
op den Langenclij k. 

de staclsregeeri ng verpachten de kraan 

1395 14 J annari (St. Poutiaansdag). 
Otto van Arkel geeft vergunning tot het slaan 
in de haven ten behoeve van de kraan. 

van een paal 

1396 Paaschavond. 
Otto van Arkel sterft. Htj wordt opgevolgd door zijn 
Jan. Deze was opgeblazen, hoovaardig en ongenadig. 

zoon 

iti 

i396 De stad verhuurt de visscherij in de stadsgracht tusschen de 
W olpherenschen poort en de Goddepoort bij de Linge. 

1398 3 Mei. 
Albrecht van Beijeren vermaant zijn leenman Jan van Arkel 
hem met 30Q gewapende mannen te hulp te komen in den 
oorlog tegen de Friezen. 

1401 14 Mei. 
Het St. Agnietenklooster gesticht door Else Wed. Floris 
Spronck, ook genaamd het Zusterhuis, ten Zuiden van de Kerk 
van af de Boerenstraat, later uitgebreid tot en met het terrein 
van het tegenwoordige postkantoor. 

1402 23 Juni. 
De stad Utrecht belooft Albrecht van Beijeren te zullen bijstaan 
om Jan van Arkel aan te tasten. 

1402 29 Juni (St. Peter- en Paulusdag). 
De stad door Albrecht van Beijeren met behulp der Utrechte
naren belegerd. 

1402 29 Augustus. 
Albrecht van Beijeren in het beleg der stad reeds 10.000 
man verloren hebbende en haar niet kunnencle overmeesteren, 
stelt Jan van Arkel voor, dat deze voor hem een voetval 
za.l doen en om genade bidden. Voorts moet 's-Graven vaandel 
een dag lang van den burcht uitsteken, waarop het leger 
zal aftrekken. Jan van Arkel neemt deze voorwaarden aan 
en de stad blijft in zijn bezit. 

1402 13 December (St. Lucia). 
De lqcffk op het Bagijnhof in cle Haarstraat voltooid en ingewijd. 

1404 25 Januari. 
Albrecht van Beijeren sterft. 

1'.104 25 Juli (St. Jacobsclag). 
De zusters van St. Agniet begeven zich onder den derden 
regel van St. Franciscus. 

1405 Willem van Arkel bevrijdt 33 Gorcumsche rijke burgers 
door Hertog Willem van Beijeren te Woudrichem gevangen 
gehouden en verbrandt die stad. 

1405 Twist tusschen Jan van Arkel en zijn zoon Willem. Deze 
wil zijn vader in de St. J anskerk gevangen nemen, doch 
zijn voornemen, verraden zijnde, mislukt. 
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1405 St. Bonifaciusdag. 
Maes Jansz door de stad aangesteld om de stadsdonclerbu ssen 
te onderhouden en daarmede in tijden van nood te scl1 ieten, 
alsmede om de vuurpijlen te maken. 

1406 1 April. • 
Willem van Arkel belooft de stad getrouw bij te staan en 
te beschermen tegen zijn vader Jan van Arkel en diens 
aanhang, op zijn eer en zijn eed. 

1406 30 Mei. 
Willem van Arkel belooft zijn vrienden, zich nooit met zijn 
vader en diens aanhangers te zullen verzoenen, noch hem 
eenige gunst te bewijzen, clan met gemeen goedvinden. 

1406 Zondag ná Vrouwendag natuntus. 
De stad verhuurt de visscherij in de stadsgracht tusschen 
de W olpherensche poort en de Godclenpoort bij de Linge. 

1406 7 December (Onzer Vrouwenavond conceptio). 
Bestand van den Bisschop van Utrecht en den Graaf van 
Holland met Willem van Arkel van 20 December 1406 
(St. Thomasavond) tot Pinkster daaraanvolgende. 

1407 Het St. Agnietenklooster uitgebreid met de verbeurd verklaarde 
belendende huizen en erven van Jan Gerardijn van Haastrecht, 
Proost te Gorinchem en Ambrosius W outersz Heer van Bruenis 
of Laag-Blokland, als verraders van Jan van Arkel ( tegen
woordig postkantoor). 

1407 7 April. 
Willem van Betjeren, door verraad in de stad gelaten, wordt 
tot Heer gehuldigd. Hij belooft, dat zijn nakomelingen te 
Gorinchem gehuldigd wordende, altijd de handvesten, en pri
vilegiën en vrijheden door hem gegeven zullen bezweren, en 
bevestigt het bezit van het veer en de visscherij in de Mer
wede voor de stad ten eeuwige dage. 

1407 16 April. 
De stadsregeering stelt de voorwaarden vast waarop het veer 
jaarlijks van Mei tot Mei zal worden verhuurd, met tarief. 

1407 1 Mei. 
Willem van Beijeren geeft aan den Proost-deken en het 
Kapittel van Gorinchem eenige landen ten geschenke, mede 
om de schuld van Jan van Arkel aan hen te voldoen. 

1407 22 Juni. 
Gorinchem klaag-t aan alle Vorsten, Heeren, Steden en luiden 
over het wangerhag van Willem van Arkel en verdedigt ;,:îch. 

17 

1407 14 September. 
·Willem van Arkel herneemt de stad vanaf den Robberts
toren ( aan het eind der Robbertstraat) behalve den burcht, 
die in het bezit der Hollanders blijft. 

1407 23 September. 
Hertog Reinoucl van Gelder verklaart 1Villem van Beijeren 
den oorlog. 

1407 4 October (St. Franciscusdag). 
De kapel van het St. Agnietenklooster ingewijd ter eere van 
St. Andries, St. Jan den Dooper en St. Agniet. 

1408 29 April. 
Bestand tusschen Reinoud van Gelrler en ·Willem van Beijeren 
tot 2 Februari 1409 gesloten. 

1408 3 November. 
Willem van Beijeren bevestigt de lijfrentebrieven door de 
stad Leiden verkocht voor het aan hem geleende geld, gebruikt 
in het beleg van Gorinchem en Hagestein. 

1409 22 April. 
Reinoud van Gelder geeft aan Jan van Arkel en zijn zoon 
Willem vrijgeleide in zijne landen gedurende een jaar. 

1409 30 April (Meiavond). 
\Villem van Beijeren verleent aan Amsterdam vrijdom van 
markt.tol te Gorinchem. 

1409 6 Augustus (Dinsdag ná St. Pietersdag). 
Jan van Arkel en zijn zoon 11/illem dragen de stad over 
aan Reinoud van Gelder. De stad wordt daardoor Geldersch 
gebi·,d. 

1409 25 Augustus (Zondag ná St. Bartholomensdag). 
Reinoud van Gelder als Heer gehuldigd, g·eeft aan de stad 
vernchillende vrijheden en belooft de star] en 't Land van 
Arkel nimmer van Gelderland te scheiden, anrlers dan tot 
werlerafgifte ltlu1 de Arkels. Hti bo11wt rlen verderligingsmuur 
van de St. Petersbrng tot Robbertstoren (tegenwoord ige 
Robbertstraat Z.Z.). 

1411 Reinoud van Gelder bevestigt het kannonikaal kapittel van 
de kerk door Otto van Arkel in 1378 gesticht 

1411 14 April. 
Willem van Beijeren geeft zijn huis en slot te Gorinchem 
te bewaren aan Heer Jan van Drongelen. 

Kroniek. 2 
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1412 15 Maart. 
Verdrag tusschen Reinoud van Gel der en J au en Will em 
van Arkel (vader eu zoon) waarbij de laatsten zich verpli cl1tcn 
de stad van eerstgenoemde aan te nemen, en oorlog te voeren 
tegen Willem van Beijeren. 

1412 26 Juli. 
Reinoud van Gelder draagt de stad en hare heerlijkheden 
op aan Willem van Arkel. Deze verkoopt haar aan Willem 
van Beijeren voor 100.000 .Franscbe Kronen (f 300.000.- ), 
waardoor Gorinchem en het Land van Arkel aan het gebied 
van den Hollandschen Graaf worden gehecht, waarvan zij 
niet meer gescheiden zullen worden. 

TWEEDE TljDVAK. 
Het tijdvak der Hollandsche Graven 1412-1572. 

1412 26 Juli. 
vVillem van Beijeren brandt den keizerlijken burcht der 
Arkels aan de Oostzijde der stad (thans het Wijd schild) tot 
den grond toe af en ontneemt de stad haar eerste Wapen, 
bestaande uit een gouden veld beladen met twee torens van 
keel (rood) gedekt door een hemelsblauw dak. Hij beveelt dat 
zij voortaan zijn wapen zal voeren, hetwelk bestaat uit vier 
leeuwen gevierendeeld met het wapen van Holland. 

1412 24 Augustus (St. Bartholomeusdag). 
VVillem van Beijeren binnen Gorinchem als Heer gehuldigd. 
Hij bevestigt de vrijheden door Otto van Arkel den 11 
November 1382 aan de stad verleend en geeft haar boven
dien nieuwe. 

1412 Willem van Beijeren sticht een nieuw kasteel aan de zuid
zijde der stad aan de Merwede, waartoe de W olpherensche 
poort wordt afgebroken. 

1413 25 Juli. 
Arend van Leijenburg, neef van Jonker Willem van Arkel 
door Willem van Beijeren belast met het Drossaard- en 
Rentmeestersambt van Gorinchem en het Land van Arkel. 
Hij is de eerste Drossaard. 

1413 17 September. 
Willem van Betjeren beslecht een geschil over de dijkage 
van het gemeenschappelijke land, ontstaan tusscben den Heer 
van Vianen en de stad. 

1413 25 October. 
Willem van Beijeren geeft aan zijn gemalin Margaretha van 
Bourgondië het- Drossaard- en Rentmeesterschap van Gorinchem 
en het Land van Arkel, hetwelk voor haar door Arend van 
Leijenburg wordt waargenomen. 

1414 3 September. 
Willem van Beijeren verklaart dat Dordrecht vrij 1s van 
den markttol te Gorinchem. 

1414 10 December. 
Gildebrief voor het Kramers- of St. Nieolaasgilde. 
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1415 20 Maart. 
Willem van Beijeren geeft aan zijn broeder J au vrijdom van 
markttol te Gorinchem. 

1416 24/25 Juli (St. Jacobsavond en St. Jacobsdag). 
Overeenkomst tusschen Willem van Beijeren en Rei noud 
van Gelder omtrent het bediiken van Dalem en omtrent het 
steken van hulpgaten in den' Dalemschen dijk ingeval van in
braak van de 'l'ielerwaard, tot ontlasting van het vloed water. 

1416 24 December. 
Willem van Beijeren vergroot de douwarie zijner Gemalin 
met Gorinchem. 

1417 Een straat gemaakt tusschen het St. Agnietenklooster en de 
kerk (tegenwoonlig Zusterhuis); was toen kerkhof. 

1417 30 Mei. 
Willem van Beijeren sterft. 

1417 Juni. 
Jacoba van Beijeren tot Landsvrouwe van de stad Gorinchem 
en het land van Arkel gehuldigd. 

1417 3 November. 
Jacoba van Beijeren geeft Floris van Kijf hoek en Andries 
van Dalem bevel om de helft van de accijnsen van de stad 
te innen en de opbrengst te besteden tot versterking der 
muren en vesten. Gorinchem is de sleutel van het Oostelijk 
deel van Holland. 

1417 21 November. 
Johan van Egmond overrompelt de stad ten behoeve van zijn 
zwager Willem van Arkel, die haar behalve het kasteel aan 
de Merwede in bezit neemt. 

1417 l December. 
Jacoba van Beijeren komt met hare moeder Margaretha van 
Bourgondië en 6000 gew,~penden onder aanvoering van Wal
raven van Brederode op het kasteel aan de Merwede tot 
herovering der stad. 

1417 1 December. 
,villem van Arkel sneuvelt in een gevecht tegen de krijgs
lieden van Jacoba van Beijeren in de Revetsteeg, en wordt 
in de tombe der Heeren van Arkel in de kerk begraven. 
Ook Walraven vau Brederode, aanvoerder der troepen van 
Jacoba, sneuvelt. 
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1417 13 December. 
Jacoba van Beijeren beveelt den Baljuw van Kennemerland, 
den Schout van Haarlem en dien van Leiden de goederen van 
alle personen, die haar de stad Gorinchem hebben helpen 
ontweldigen, in beslag te nemen en te verkoopen. 

1418 1/31 Januari. 
Jacoba van Beijeren geeft aan de lieden van Amersfoort en 
Utrecht, die haar in het winnen van Gorinchem geholpen 
hebben, twee derde deelen van het losgeld van alle gevangenen. 

1418 27 Januari. 
Jacoba van Beijeren draagt andermaal Floris van Kijf hoek 
en Andries van Dalem op om de accijnsen der stad te innen, 
maar nu het geheele bedrag tot versterking van het slot en 
de stad. 

1418 2 Maart. 
Jacoba van Beijeren belooft den Heer van Kuilen burg, die 
haar de stad mede heeft helpen winnen en Jan van Beijeren 
afgevallen is, schadeloos te houden van dezen twist. 

1418 6 Maart. 
Jacoba van Beijeren belast Heer Jan van Vianen met het 
lrnsteleinschap van het kasteel aan de Merwede. 

1418 7 Maart. 
Jacoba van Beijeren draagt het kasteleinschap van haar huis 
en slot te Gorinchem, de Goede Poort (Eind van den Korten
dijk) op aan Dirk van Heukelum en het te bewaren met 
40 gewapende mannen. 

1418 8 Maart. 
Jacoba van Beijeren verkoopt de verbeurd verklaarde goederen 
van hen, die zich te Gorinchem gewapender hand tegen haar 
verzet hebben. 

1418 15 Augustus. 
Jacoba van Beijeren stelt zich met haar gemaal Jan van Brabant 
aansprakelijk voor het betalen van 300 Rijnsche overlandsche 
guldens aan den Bisschop van Utrecht, welke de Utrechtsche 
poorters moeten betalen om ontslagen te worden van de 
ontwijding van de kerk en het kerkhof tijdens het gevecht 
op 1 December 1417. 

1418 26 Augustus. 
Jan van Brabant en Jacoba van Beijeren verbannen de weder
spannig-e onderzaten die zich te Gorinchem tegen Jacoba 
verzet hebben. 
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1419 12 Februari (Zondag). 
Het gerecht wordt in tegenwoordigheid van Jan van Beijeren 
en in het bijzijn van zijn vader beëedigd. 

1419 13 Februari. 
Jacoba van Beijeren draagt Gorinchem en het Land van Arkel 
over aan haren oom Jan van Beijeren, Graaf van Holland. 

1421 29 October. 
Jan van Beijeren erkent zijne tollen te Gorinchem aan Gerrit 
van Heemskerk en Gijsbrecht Pieck verhuurd te hebben. 

1421 18 November. 
Sint Elisabethsvloed. Vele vluchtelingen komen in de stad. 

1422 28 Januari. 
Jan van Beijeren begiftigt het Land van Arkel met hand
vesten en dijkrechten. 

1422 7 October. 
Jan van Beijeren beveelt den Drost van Gorinchem om de 
roovers die in de Tieler- en de Bommelerwaard de kooplieden 
en andere menschen aanvallen, gevangen te nemen en te straffen. 

1422 13 December. 
Op verzoek van Jacoba van Beijeren, Gravin van Holland 
wordt de Bagijnenkerk in de Haarstraat door Bisscho1i 
Frederik van Blankenheim tot eene parochie-kerk verheven. 

1423 24 April. 
Jan van Beijeren belooft nooit een ander dan een Hollander 
of Zeelander tot Drossaard der stad te zullen benoemen. 

1423 28 Mei. 
Jan van Beijeren vergunt aan Nieuwland en Leerbroek het 
behoud van hunnen watergang door het Land van Arkel en 
de sluis beneden Gorinchem aan de l\1erwede. (Nieuwlandsche 
vliet.) Zie ook 8 Mei 1565. 

1423 20 Juli. 
Jan van Beijeren schenkt aan de oude schutters van St Joris 
of van den Voetboog 25 schilden 's jaars. 

1423 23 Juli. 
De stadsregeering schenkt aan de oude schutters van St. Joris 
of van den Voetboog verschillende voorrechten inkomsten en 
vrijheden. 

1424 6 Januari. 
Jan van Beijeren sterft. Zijne weduwe Elisabeth van Görlitz, 
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Hertogin van Luxemburg, wordt Erfvrouw van de stad 
Gorinchem en het Land van Arkel. 

1425 Elisabeth van Görlitz, Hertogin van Luxemburg draagt hare 
rechten op de stad aan Philips van Bourgondië, Graaf van 
Holland over, houdende daarop haar . leven lang een lijftocht. 
Zij overlijdt in 1440. 

1425 2 November (op den anderen dag in November). 
Philips van Bourgondië bevestigt nà zijn inhuldiging als 
Heer van Gorinchem, alle vrijheden der stad en voegt er 
eenige aan toe. 

1425 11 November. 
Philips van Bourgondië bevestigt de belofte van Jan van 
Beijeren van 24 April 1423 en belooft tevens dat Gorinchem 
en het Land van Arkel nooit van Zuid-Holland zullen ge• 
scheiden worden. 

1426 25 Maart. 
Philips van Bourgondië geeft zijn tolinkomsten te Gorinchem 
aan Roeland Uitkerke en Boudewijn van Zwieten, die zijn 
soldeniers betalen. 

1428 8 Januari. 
Philiijs van Bourgondië regelt de rechten, die de lieden van 
Nijmegen te Gorinchem aan tol zullen betalen. 

1428 20 Maart. 
Philips van Bourgondië te Gorinchem zijnde, bevestigt zijn 
handvest van 2 November 1425. 

1430 Frank van Borselen, Ruwaard van den Lande van Arkel 
stelt Jonkheer Ernst van der Aa aan tot Drossaard. 

1432 16 Mei. 
De stad door een grooten brand geteisterd. 

1433 14 April (nà Paschen). 
Philips van Bourgondië benoemt Jan van Hoorne, Drossaard 
van Brabant voor zijn leven tot kastelein van Loevestein 
op een jaarwedde van 200 Frankrijksche schilden, te betalen 
uit de opbrengst van den grooten tol te Gorinchem. 

1434 Watersnood en groote cl uurte. 

1436 10 Februari. 
De Heer en het Gerecht , stellen bepalingen vast omtrent 
den aard, het gewicht en den prijs van het brood, 
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1437 2 Jannari. 
Jacob van Gaasbeek door Philips van Bourgondië aangesteld 
tot Slotvoogd, Drossaard en Rentmeester van de stad Gorin
chem en het Land van Arkel. 

1437 4 Januari. 
Philips van Bou'rgondië geeft aan de stad in eeuwigdurende 
erfpacht het oude vleeschhuis of de hal tusschen het kerkhof 
en de waag ( op de plaats van den Zuidelijken vleugel van 
het tegenwoordige stadhuis). 

1437 Philips van Bourgondië geeft aan de stad in pacht zijn aan
deel in de accijnsen, de waag en het gemaal eu verleent 
haar de bevoegdheid tot het aanstellen van vijf thesauriers 
voor 20 jaar. 

1437 De stadsregeering verbouwt het pakhuis van Dirk van Leuven 
en de vleeschhal op de Markt tot stadhuis. 
Vóór dien stond het stadhuis in de Hoogstraat tegenover de 
Arkelstraat. 

1438 Pestziekte. 

1440 14 November. 
Philips van Bourgondië bevestigt den tol te Gorinchem van 
Woudrichem naar hier verlegd. 

1440 25 ..... 
Philips van Bourgondië betaalt aan de kerk terug 17 Wil
helmusschilden en 5 Vlaamsch groot, omdat htj en zijne 
voorvaderen ht1izen en hofsteden aan zich getrokken hebben, 
waarop het slot (kasteel aan de Merwede) gemaakt is. 

1441 (1447?) 10 Juli. 
Philips van Bourgondië vergunt aan de stad op haar zegels 
en vanen in plaats van het wapen van Henegouwen gequar
tilleerd met dat van Holland (zie 1412) zijn wapen (van 
Bourgondië) te voeren. 

1442 5 Augustus. 
Stijndelt, huisvrouw van }forten Schouten, sticht het Manhuis 
in de Molenstraat. 

1443 4 Maart. 
De stadsregeering stelt ten behoeve van den handel de waarde 
van eenige munten vast. 

1443 24 Mei. 
Aleijd Hendriks geeft aan het Manhuis 6 morgen land op 
Nieuwland. 
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1444 28 Januari. 
Jacob van Gaasbeek, Drossaard, geeft namens Philips van 
Bourgondië aan het St. Agnietenklooster de hofstarl van den 
Ouden Hage te Arkel in erfpacht. 

1444 27 November. 
Isabella van Portugal, gemalin van Philips van Bourgondië 
bevestigt vorenstaande uitgifte in erfpacht. 

1445 21 Augustus. 
Overeenkomst tusschen de steden Dordrecht en Gorin chem 
voor den tijd van 10 jaar, betreffende het halen van turf 
aan de moeren, en dat die nergens dan te Dordrecht zullen 
worden opged.aan. 

1446 10 April. 
Dijkbreuk en storm, waardoor veel menschen en vee verdrinken. 

1448 Dirk Frankensz. geboren te Gürinchem, priester, canonik en 
cureit des kapittels alhier heeft omtrent dit jaar een kroniek 
gemaakt van den Lande van Arkel. Zij is verloren geraakt, 
;1,oodat geen memoriën daaruit overgebleven zijn. 

1449 Pater Arend J ansz. sticht met 25 nonnen uit het St. Agnieten
kloost.er alhier het klooster Mariënhage te Arkel. 

1449 Robbert van Doorn geeft eeuige goederen aan het Manhuis. 

1449 27 :M:aart.. 
Nadere keur op het bakken van brood. 

1450 Een orgel in de kerk aanwezig. 

1453 10 December. 
Geschil tusschen de stad en Jacob van Hoorn, Heer van 
Altena over het in 1322 door zijn voorouders aan den Heer 
van Arkel en zijn nakomelingen afgestaan recht van vis
sche1'.ij in de Merwede. 

1454 1 Febrnari (Onzer lieve Vrouwe Lichtmisavond). 
Het klooster der Observanten of Minderbroeders genaamd tot 
onzer lieve Vrouwe in Bethlehem gesticht in de Arkelstraat 
(van de Chr. Kweekschool tot de Haarstraat). 

1454 24 Mei. 
Philips van Bourgondië legt het geschil over de visscherij 
en den tol te Woudrichem bij. 

1454 24 Mei. 
Philips van Bourgondië geeft aan de stad voor 20 jaar in 
pacht zijn aandeel in de accijnsen, de waag en het gemaal, 
alzoo tot 147 4. 

https://sche1'.ij
https://kloost.er


26 

1-!54 10 Dccem ber (naar beloop van den Hove). (Het nieuw e jaar 
begon met Paaschdag en niet met 1 Januari, zoodat de dagen 
van Januari tot Paschen later vielen dan 10 December van 
hetzelfde jaar). 
Op bevel van Philips van Bourgondië worden van de Gor
cummers, zich gewapenderhand verzet hebbende tegen rle 
uitspraak van den Hove van Holland over de grensregeling 
van de visscherij met Woudrichem, drie onthalsd en 70 ge
bannen. Voorts moet een 50-tal der voornaamste burgers voor 
den Stadhouder Lanoy en den Raad van Holland op de 
Markt voor het stadlrnis, barrevoets, lilootshoofds en in linnen 
kleed eren ( d.i. in 't hemd) schuld bekennen en om vergeving 
bidden. De stad wordt bovendien eene boete opgelegd. 

1454 15 Februari (naar beloop van den Hove). 
Philips van Bourgondië vergunt aan de 70 verbannen burgers 
om weder in de stad te komen. 

1454 11 December en 19 Januari (naar beloop van den Hove). 
Uitspraak van Philips van Bourgondië over betaling van tol 
te Gorinchem. 

1454 20 December. 
Philips van Bourgondië verleent aan de stad octrooy tot 
verkoop van_stadspensioenen. 

1456 In het Land van Arkel zijn reeds watermolens aa!lwezig. 
(De eerste watermolens zijn vermoedelijk in het begin dezer 
eeuw in Holland gebouwd). 

1456 Keuren gemaakt up de dijken van het Land van Arkel door 
Jacob van Gaasbeek, Drossaard 

1456 7 :M:aart. 
Philips van Bourgondië beveelt den handel en de nering 
binnen Gorinchem te bevorderen, aangezien de stad zoo gunstig 
is gelegen aan drie stroomen. 

1456 Philips van Bourgondië verleent aan de stad verschillende 
vrijheden. 

1457 11 October. 
Philips van Bourgondië geeft de Heerlijkheid van Arkel en 
het Kasteel te Gorinchem in leen aan zijn zoon Karel, Graaf 
van CharolaiR, om dit in gebruik te nemen nà den dood van 
Jacob van Gaasbeek, Slotvoogd, Drossaard en Rentmeester 
van Gorinchem en het Land van Arkel. 

1458 20 :M:aart. 
Philips van Bourgondië bevestigt bij hand vest alle vroeger 
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aan rle stad verleende vrijheden en bepaalt dat er voortaan 
5 thesauriers zullen zijn, uit elk kwartier één, zooals in 1437 
voor 20 jaar is goedgevonden. (Zie 1514). 

1458 Karel van Charolais verplicht alle stadsambtenaren tot het 
doen van den eed. 

1459 15 :M:aart. 
Karel van Charolais door zijn vader Philips van BourgollClic, 
nà het overlijden op 6 :M:aart 1459 Vflll Jacob van Gaasbeek, 
Leenhouder der Stad daarmede begiftigd, te Gori 11chem OJJ 

de Groote Markt als landsheer met groote pracht gehuldigd. 

1459 20 Maart. 
Karel van Charolais bevestigt de handvest.en door Graaf 
Willem VI van Holland, en door den Hertog van Bourgondië 
aan Gorinchem gegeven en geeft een handvest tot regelii1g 
van het Bestuur en de rechten der stad Gorinchem en het 
Land van Arkel. 

1459 26 September. 
De stadsregeering geeft aan de Wevers een gildebrief (St. 
Severusgilde). Het heeft een altaar in de kerk. 

1460 2 Januari. 
Philips van Bourgondië annexeert de vrije Heerlijkheid 
Hardinxveld aan Gorinchem, ten behoeve van zijn zoon 
Karel van Charolais. 

1460 5 Juni. 
Karel van Charolais verlengt de pacht van de accijnsen, 
de waag en het gemaal van 24 Mei 1454 met 10 jaar, alzoo 
tot 1484. 

1461 10 Januari. 
Karel van Charolais vergunt een watergang te hebben uit 
de Zederik door de Alblasserwaard. 

1461 21 April. 
Uitspraak van Phili11s van Bourgondië over het geschil 
tusschen Dordrecht en Gorinchem over het stapelrecht. 

1461 16 Se1Jtember (St. Lambertsavoud). 
Karel, Graaf van Cbarolais en Heer van Arkel, sticht. op de 
plaats van het kasteel van Willem van Beijere11 flan de 
Zuidzijde cler stacl aan cle I\ferwede een nieuw kasteel "de 
Blauwe Toren" genaamd. 

1462 15 I\fei. 
Karel van Charolais, daartoe genoodzaakt door de oppositie 

https://handvest.en


28 

uit de lager gelegen landen van de Alblasserwaard, geeft een 
octrooi om geen vreemd water door het Land van Arkel te voe
ren, en herroept daardoor zijn vergunning van 10 J auuari 1461. 

1463 Karel van Charolais vertrekt naar het hof van zijn vader 
Philips van Bourgondië. 

1463 De levensmiddelen zijn zeer goedkoop. 

1463 29 November. 
Belofte van Godschalk Beukelaar, tollenaar van Heusden 
omtrent tolvrijdom voor Gorinchem. 

1464 Karel van Charolais met zijn gemalin Elisabeth van Bourbon, 
tengevolge van onmin met zijn vader weder te Gorinchem 
aangekomen, blijft daar tot 8t. Rutgersdag 1464, zet het 
bouwen van het kasteel voort en heeft het voornemen over 
de Merwede vanaf zijn kasteel een steenen brug· te leggen. 

1464 26 December. 
Karel van Charolais bevrijdt Hardinxveld van de Gorinchemsche 
heerschappij en bevestigt de haar vroeger verleende privilegiën 
en vrijheden. 

1465 Goede Vrijdag. 
Verzoening tusschen Philips van Bourgondië en zijn zoon Karel 
van Charolais, waardoor deze laatste het voornemen tot het 
bouwen eener steenen brug over de Menvede laat varen. 

1465 8 N overnber. 
Gilde1lrief voor het heelmeesters- of Cosmas en Darnianusgild 
(scheren en verbanden leggen). 

1466 5 Augustus. 
De stadsregeeri11g geeft een gildebrief aan het schoenmakers
gild van St. Chrispijn en Chrispiniaan. 

1466 1 December. 
Karel van Charolais met een groote stoet van vorstelijke 
personen te Gorinchem feestelijk ingehaald. 

1467 12 Januari. 
Karel van Charolais trekt naar Brabant. 

1467 15 Juni. 
Philips van Bourgondië sterft te Brugge en wordt opgevolgd 
door zijn zoon Karel van Charolais, thans van Bourgondië 
(de Stoute-). 

1468 28 Februari. 
Uitspraak van Karel van Bourgondië over een geschil tus
schen Gorinchem en Dordrecht over het stapelrecht. 
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1468 21 October. 
De Alblasserwaard loopt bij stormvloed onder water, waarbij 
veel vee verdrinkt. 

1470 1 November. 
Tengevolge van dijkbreuk overstroomt de Alblasserwaard bij 
een stormvloed. 

1472 21 Januari. 
De kroniek zegt dat zich een staartster vertoont in het Oosten; 
den 3en Februari stond zij in het Westen, somtijds wit, 
somtijds vurig; daarna volgen pest en dure tijden. 

1472 6 Februari (St. Dorotheusdag ). 
Karel van Bourgondië komt met zijn hofstoet weder op zijn 
kasteel "den Blauwen 1'oren". 

1477 5 Januari. 
Karel van Bourgondië sneuvelt voor Nancy; wordt opgevolgd 
door zijn eenige erfdochter Maria, gehuwd met Maximiliaan 
van Oostenrijk. Deze worden daardoor Heer en Vrouw van 
Gorinchem. Zij stellen tot Drossaard aan Fastre Hoilet uit 
Bourgondië en huisgenoot van Hertog Karel. 

1478 20 Februari. 
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië ver
leenen aan de schutters van den Voetboog St. Joris eene 
jaarlijksche toelage van 50 Wilhelmusschilden. 

1478 28 Maart. 
Maximiliaan van Oostenrijk als man en kerkelijk voogd van 
zijne gemalin M.aria van Bourgon(lië bevestigt op den dag 
hunner huldiging te 's-Gravenhage als Graaf en Gravin van 
Holland alle handvesten en privilegiën die de stad van ztjn 
voorouders heeft gekregen en genoten. 

1478 20 April. 
Maximiliaan van Oostenrijk verlengt de pacht van ile accijnsen, 
<le waag en het gemaal met 10 jaar. 

1479 27 Februari. 
Maximiliaan van Oostenrijk schenkt aan Gorinchem tolvrij
dom in al zijne landen van Gelder en Zutphen. 

1479 Strijd tusschen de Arkelschen en de Gelderschen omdat de 
laatsten Graaf Maximiliaan van Oostenrijk niet als hun 
Landsheer erkennen. Gorinchem neemt daaraan krachtig deel 
voor den Graaf, door het platbranden van vele dorpen. 
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1479 23 November (St. Clemensrlag). 
Ridder ,Jan van Hemert (Geldersch) verbrandt alle huizen 
van de Gorinchemsche voorstad buiten de Kanselpoort. 

1479 St. Victorsdag. 
Heer Jan van Vianen (Geldersch) schiet een deel der stad 
in brand. 

1480 Sticbti ng eener Latijnscbe school in een gedeelte der ge
bouwen staande om en bij · de H. Geestkapel in de Arkelstraat. 
Rector is Hendrik van der Alm met 5 leeraren. 

1480 7 :Februari. 
Maximiliaan van Oostenrijk tot Landsheer van Gorinchem ge
huldigd. 

1480 15 Mei. 
Maximiliaan van Oostenrijk legt de stad op te betalen 9500 
Rijnscbe guldens voor oorlogskosten tegen de Gelderschen . 

1480 10 October. 
De Gelderschen schieten eenige buizen over de haven in brand. 

1481 Jan van Egmond, kastelein van Gorinchem, verovert Dordrecht 
door list. 

1481 18 Maart. 
Het Hof van Holland doet uitspraak, dat de stad Grave tol
vrij is te Gorinchem. 

1481 9 Augustus. 
Maximiliaan van Oostenrtjk verleent aan de stad vrijdom van 
tol in Gelderland zoo te water als te land. 

1482 20 April. 
Maximiliaan van Oostenrijk verlengt de pacht van accijnsen, 
waag en gemaal met 10 jaar. 

1482 In de lente. 
Maria van Bourgondië, echtgenoote van Maximiliaan van 
Oostenrijk sterft en wordt opgevolgd cloor haar zoon Philips 
van Oostenrijk als Heer van Gorinchem. 
Zijn vader Maximiliaan blijft voogd tot 1494. Het bezit 
der stad gaat nu over van het Bourgondische in het Oosten
rijksche Huis. 

1482 28 October (St. Simon- en J uclasdag). 
Een nieuwe klok St. Agnes genaamd, in de kerk van het 
St. Agnieten klooster ge wij cl. 
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1483 18 Maart. 
De Gorcummers, reeds verarmd door de oorlogen, worden 
bij ordonnantie der stadsregeering verplicht tot het betalen 
van oorlogskosten. 

1483 5 Juni (St. Bonifaciusdag). 
Maximiliaan van Oostenrijk verblijft eenige dagen in de stad. 

1483 15 December. 
Maximiliaan en Philips van Oostenr1j k geven een handvest 
nopens het bedijken van de Alblasserwaard. 

1484 De wijn is dit jaar zóó goedkoop, dat men een emmer wijn 
koo-pt voor een ei. 

1485 1 Januari. 
Hevige storm, die veel schade veroorzaakt. 

1486 9 April. 
Maximiliaan van Oostenrijk te Aken tot Roomsch-Koning 
gehuldigd, trekt o.a. naar Gorinchem en wordt aldaar feestelijk 
ingehaald en verblijft op het kasteel "den Blauwen Toren" 
aan de Merwede. 

1489 Hevige pestziekte. Dure tijd. De stuiver loopt tot 3 stuivers 
op, het goud en zilver naar evenredigheid. Omstreeks Kerstmis 
is de geldswaarde weder normaal. 

11189 De beeldsnijder Arend Jansz. maakt in de kerk op het St. 
Barbara altaar een volmaakte tafel harer legende. 

1490 Arend van Eijk en zijne huisvrouw geven aan het Manhuis 
hun aangrenzend huis in de Molenstraat. 

1493 Vijf en twintig jonge maagden van Gorinchem stichten een 
altaar St. Barbara ter eere, in de St. Laurenskerk te Rotterdam. 

1493 18 Maart. 
Maximiliaan van Oostenrijk verlengt de pacht van de accijnsen, 
de waag en het gemaal met 10 jaar. 

1493 De stadsregeering stelt een reglement vast op het schutten 
van vee. 

1494 Philips van Oostenrijk, zoon van Maximiliaan tot Heer van 
Gorinchem en het Land van Arkel gehuldigd. 

1494 24 Maart. 
Maximiliaan van Oostenrijk en zijn zoon Philips vergunnen 
aan de stad, tengevolge van haren geld el~ ken achterstand 
·drie jaar lang over de stad Gorinchem en het Land van Arkel 
om te slaan jaarlijks 1800 ponden van 40 grooten 't stuk. 
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1494 4 November. 
De stadsregeering geeft een gildebrief aan het Kuipersgild 
(St. Ewoud). 

1495 4 Februari ( den 4en van Zulle). 
Handvest van Philips van Oostenrijk tot verbetering van 
den tol te Gorinchem. 

1496 Februari. 
De Alblasserwaard breekt m. 

1496 8 November. 
Gildebrief voor de kleermakers en droogscheerders (St. Jansgild). 

1497 10 Januari. 
Overstrooming van de AlblasRerwaard tengevolge van door
braak van den Diefdtjk. 

1497 Eene onbekende ziekte, de St. J obsziekte, N apelsche- of 
Spaansche pokken genoemd, afkomstig van het Fransche 
leger voor Napels, vertoont zich in de stad. 

1497 De Gelderschen vallen in het Land van Arkel. Zij moeten 
zich overgeven aan Albert van Saksen, die het bewind over 
de stad van Philips van Oostenrijk in handen hebbende, hen 
vanuit Gorinchem aanvalt. 

1498 10 Januari. 
Hendrik Volkier J ansz. schenkt aan het Manhuis een daaraan 
grenzend huis, dat tot kerk wordt verbouwd. 

1499 Verschillende huizen in de Molenstraat naast het Manhuis 
aangekocht en tot Doelen ingericht. 

1500 De stadswaag naast het Stadshuis gesticht (ter plaatse van 
den tegenwoordigen zuidelijken vleugel). 

1502 De stadsregeering stelt eene uitvoerige en strenge verordening 
vast houdende verschillende verbodsbepalingen tengevolge 
van het heerschen der pest. Er bestaat reeds een pesthuis. 

1503 De stad door een zwaren brand geteisterd. Ontstaat in cle 
Rosmolensteeg en vernielt 280 haardsteden. 

1504 17 Januari. 
Aanvulling van rlen gildebrief der wevers. (St. Severusgild) 
van 26 September 1459. 

1504 20 Augustus. 
Maximiliaan van Oostenrijk verlengt de pacht rnn de acçijnseu, 
de waag en het gemaal met 10 jaar. 
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1504 27 Augustus. 
Philips van Oostenrijk ontslaat de Gorcumsche burgers uit 
de gijzeling wegens het niet-betalen van oorlogskosten. 

1505 Jan Snoek is de eerste Secretaris der stad. 

150ö Philips van Oostenrijk, de Schoone sterft. Karel V volgt 
hem op onder voogdijschap , van zijn grootvader Maximiliaan 
van Oostenrijk. 

1506 7 Februari. 
De stadsregeering geeft een gildebrief aan de bakkers (St. 
Oubaert). 

1507 Maximiliaan van Oostenrijk draagt de regeering over aan 
zijne dochter Margaretha als Landvoogdes. 

1509 7 Januari. 
De stadsregeering geeft aan de smeden en kooplieden in ijzer 
een gildebrief onder bescherming van St. Eloy. 

1513 De stad negotieert eeuige losrenten tengevolge van den gelde
lijken achterstand door de vele oorlogen. 
Het hulpmiddel baat niet. 

1514/1515 De stad betaalt aan hamelenvleesoh en andere zaken 
voor de viering van de bruiloft van Hertog Karel en de 
dochter van Frankrijk 36 stuivers. De bagijnen krijg·en een 
kabeljauw vau 19 stuivers. 

1514 Aan het Bagtjnhof is eene brouwerij verbonden, waarvan het 
bier in de stad wordt verkocht. 

1514 Voor het waken op de stadstorens wordt per man een stuiver 
per nacht betaald. 

1514 Aan een bode wordt 6 stuivers betaald, omdat hij te Dordrecht 
_is geweest om den draak te halen. 

1514 De Viscbbrug vernieuwd. 

1514 De St. Sebastiaanschutters van den Handboog bestaan. 

1514 De stad is verdeeld in 5 kwartieren (vierendeelen) a. van 
den Langendijk; b. van de Kerk; c. van den Korten dijk; d. 
van de Haarstraat; e. over de Haven. 

1515 De stad telt 700 haardsteden. 

1515 Gildebrief voor de timmerlieden en schrijnwerkers. Zij hebben 
het altaar van de Drie Koningen in de kerk. 

Kroniek 3 
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1515 Aan de St. Cathrijnen gildebroeders, die in de Paschen de 
passie gespeeld hebben wordt 2 Wilhelmusschilden betaald. 

1516 24 Juni. 
Karel V stelt als Heer der stad orde op het beheer der stads
financiën, die door schromelijke misbruiken zijn verwaarloosd. 
Er worden in plaats van 5 twee thesauriers aangesteld. 

1517 De kap met kruis en pijnappel op den kerktoren gemaakt 
en een kap op den wenteltrap gemaakt voor 64 Rijnsgüldens. 

1517 De pottebakkers, de kuipers, de mandenmakers en de kramers 
staan 's Maandags op de weekmarkt op het Marktveld en 
gedurende de jaarmarkt in de Molenstraat; de wagens moeten 
staan in de Haarstaat, Krijtstraat en Zusterstraat. 

1517 Oude en nieuwe keuren vastgesteld door den Heer en het 
gerecht. 

1517 De buistelschepen hebben ligplaats aan den steiger bij de 
Rosmolensteeg. 

1517 2 en 4 Januari. 
Karel V gelast den afgezetten thesauriers hun11e schulden 
aan de stad in 3 jaar terug te betalen. 

1517 21 December. 
Karel V verleent vergunning aan de stad tot het graven 
eener dubbele gracht in zijn grond, geheeten de Doelen en 
de kwelling, beiden buiten de Burcht.poort, van de Linge tot 
de Merwede toe, ter beveiliging tegen de Gelderschen. 

1517 25 December. 
Karel V stelt eene instructie voor de 2 thesauriers vast. 

1517 28 December. 26 Maart. 
Karel V verlengt de pacht van de accijnsen, de waag en het 
gemaal met 10 jaar. 

1518 Een tweede orgel in de kerk gemaakt naar het model van 
het orgel in de Groote Kerk te 's-Gravenhage. 

1518 13 Mei. 
Placcaat van Karel V tegen ongeregeldheden en fraude bij 
den stadstol. 

1519 De Heer en het Gerecht gelasten, dat wie een hond wil 
houden, hem den voorsten poot moet afhouwen, op verbeurte 
van 2 Rijnsche guldens. (Dit was een maatregel om te be
letten, dat de honden het jachtwild zouden aanvallen.) 
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1519 1 Maart. 
Karel V verleent subsidie aan de stad voor den opbouw der 
vervallen muren. Bij de Burchtpoort wordt een wal gelegd, 
waaraan ieder dorp van het Land van Arkel moet helpen. 

1521 10 Februari. 
Drossaart en Burgemeesteren begiftigen de jonge schutters 
van St. Christoffel of van den Handboog jaarlijks van stads
wege met 60 Carolus of Rijnsche guldens ieder van 20 stuivers 
en iederen jongen schutter met een half pond knipkruit. 

1523 Doorbraak 
serwaard. 

van den Diefdijk. Overstrooming van de Alblas

1523 Gildebrief voor de smeden 
den naam van St. Eloy. 

en kooplieden in ijzer.werk onder 

1523 De stad koopt een huis buiten de Arkelpoort, waarin pest
lijders kunnen worden opgenomen. Zie 1572. 

1523 14 December (daags nà St. Luciadag). 
De Gelderschen verbranden vele huizen buiten de Kanselpoort 
en nemen vele Gorcummers gevangen. 

1525 8 September. 
Karel V geeft aan de uieuwe schutters van St. Christoffel 
of van den Handboog een vrij brief tegen het aantasten hunner 
goederen. 

1526 31 Augustus. 
Gildebrief voor de vis.schers. 

1526 31 October. 
Gildebrief voor de schippers. 

1527 20 November. 
De Stadhouder-Generaal van Holland, Zeeland en Friesland 
gelast, dat ingeval van oorlog de huizen staande buiten de 
stadspoorten van Gorinchem zullen worden afgebroken of 
verbrand, voor zooverre ztj staan in den verboden kring. 

1528 5 October. 
De vrede tusschen de Hollanders onder Karel V en de 
Gelderschen onder Karel van Egmond, Hertog van Gelder, 
te Gorinchem gesloten, nadat de Staten van Holland aldaar 
den 29sten September te voren daarover beraadslaagd hebben 
en de eischen vastgesteld. 

1529 17 September (St. Laurensdag). 
Eene vreemde ziekte, ,,de Engelsche Zweet" vertoont zich 
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voor het eerst in de stad, waaraan vele menschen, soms 
binnen 12 uur sterven. 

1530 5 November. 
Doorbraak van den Merwededijk bij stormvloed. Overstrooming 
van de, Alblasserwaard. 

1531 1 Juli. 
De stadsregeering begiftigt de schutters van St. Christoffel 
met vele gunsten en vrijheden. 

1532 Karel V staat toe, dat de stad eenige lijfrenten negotieert 
tengevolge harer zware schulden. 

1532 Jan van der Haar (Johan Harius) bijgenaamd Jan met de 
boeken, Gorcummer van geboorte en kanunnik aldaar, over
geplaatst naar 's-Gravenhage overlijdt in 1532, en maakt 
Keizer Karel V erfgenaam van zijn groote boekerij (waar
mede wellicht ook oude archieven van Gorinchem zijn over
gegeven aan den Keizer) om daarvan te maken eene open
bare boekerij. Deze verzameling is gedurende den 80-jarigen 
oorlog te 's -Gravenhage verloren geraakt. 

1532 1 November. 
Doorbraak van den Merwededijk te Papendrecht, bij storm
vloed. Overstrooming van de Alblasserwaard. 

1533 Geschil over den tolvrijdom van Gorinchem te Meerkerk. 

1535 20 Juli. 
Claes Colff Henrichsz en Heilwich van der Hair zijn vrouw 
stichten de Godskameren bij de Korenbrug. 

1536 6 Maart. 
Aamt Janszoon van Gorinchem als herdooper te Amsterdam 
onthalsd. 

1536 17 April. 
Groote brand in de Arkelstraat bij de Arkelpoort. Vele huizen 
met hooibergen en een rosmolen branden af. 

1537 16 Januari. 
Mr. Jan Dirksz van der Haer, priester te 's-Gravenhage geeft 
twee studiebeurzen voor Gorcumscbe jongelingen aan een der 
Universiteiten te Leuven, Keulen of Parijs. 

1538 23 Februari. 
Aangezien de 1iaarclenmarkt in de Vasten te Gorinchem en 
Zalt-bommel - n.l. op Dinsdag - tegeltjk gehouden worden 
en <lie markt te Zalt-bommel zonde 1eniet gaa11, beslist Hertog 
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Karel van Gelderland dat die markt te Zalt- bommel voortaan 
zal worden gehouden den eersten Vrij dag in de Vasten. 

1538 14 Maart. 
Verklaring van verschillende personen voor scbe1)enen van 
Gorillllhem omtrent den tol vrijdom der stad te Meerkerk. 

1538 De stadsregeering vult den gildebrief der kuipers van 4 No
vember 1494 aan. 

1539 9 Februari. 
Karel V verlengt de pacht van de accijnsen, waag en gemaal. 

1540 De Visch brug vernieuwel en breed er gemaakt. 

1540 Karel V bezoekt de stad en inspecteert de versterkingen. 

1540 2 Augustus. 
Karel V verleent, naar aanleiding van de klacht van den 
pachter van <le tol over de verzanding der Merwede vóór 
de stad, waardoor de tol onder Sleeuwijk moet geïnd worden, 
toestemming tot het doorgraven van de groote waard, waar
door de vaargeul dicht langs de stad worilt gebracht. Hier
door ontstaat de Nieuwe Haven. 

1541 De toren der Minderbroederskerk in de Arkelstraat wordt 
hooger opgetrokken. Aan de kerk wordt een koor bijgebouwd. 

1541 22 November (St. Ceciliadag). 
Dordrecht en Gorinchem sluiten een accoord omtrent het 
stapelrecht van Dordrecht. Op het daaraan hangende stads
zegel staat de Hoog-Arkelpoort met twee ronde torens; als 
randschrift: ,,Sigillum Oppidonorum de Gorchum". 

1542 Qnder de regeering van Jan Snoek Jacobsz. als Burgemeester 
wordt de Nieuwe Haven gegraven. 

1542 1 Augustus. 
Willem Gijsbertsz. Spruijt doet den eed als busschieter en de 
Keizerlijke Majesteit en de stad gebouw en getrouw te wezen 
op een wedde van f 6.- per maand. 

1543 In dit jaar worden 2 maal tienden geheven van alle huizen, 
een voor schatting en een voor walgeld. 

1543 De in 1517 vastgestelde stadskeuren worden bevestigd. 

1544 3 Juli. 
Karel V verleent toestemming tot het maken van een rlam 
tusschen de galgenwaard en een andere waard. 
(Verbetering Nieuwe Haven). 
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1545 22 Januari. 
Uitspraak van Karel V, waarbij wordt bepaald, dat de 
Drossaard der stad het recht van nominatie van 2 burge
meesters heeft. 

1546 De stad betaalt aan Hendrik Boender te Venlo f 440. - voor 
gekochte tarwe wegens den duren tijd. Deze tarwe werd aan 
de burgers uitgegeven (ieder 8 hoed en 17½ schepel ) t egen 
verminderden prijs, waarop de stad heeft toegegeven f 43.
en 18 stuivers. (Distributie) . 

1546 De stad schenkt aan de Heeren in den Haag 3 halve vaten 
en 1½ kinneken gezouten zalm, kostende f 20.-

1546 De Colveniers schutters hebben van de stad in pacht de 
Doelen met den steenoven buiten de Burcbtpoort voor 12 
gulden 'sjaars (tot 1578). 

1546 De Korenbrug vernieuwd. 

1546 De stadsvroedvrouw geniet een jaarwedde van f 12.- ; Meester 
Cornelis de Haan als stadsdoctor in de medicijnen f 30.
's jaars; de stadsschoolmeester f 12 's jaars. 

1546 De stad verpacht den grooten rosmolen en 2 windmolens 
n.l. de Arkelmolen en de Lazarusmolen buiten de Kanselpoort 
te zamen voor f 500.- 's jaars en de kleine rosmolen en de 
Kanselmolen voor f 360.- 's jaars. 

1546 12 Januari. 
De Burchtpoort gevuld en gehoogd, daar de grond tenge
volge van het inbreken van de Betuwe gedeeltelijk is weg
gespoeld. 

1546 18 Juli. 
Karel V bepaalt voor Hardinxveld, dat de Ambachtsheer de 
civiele zaken zal berechten, en Drossaard en Schepenen van 
Gorinchem de crimineele zaken. 

1546 30 October. 
Volgens verklaring voor Schepenen afgelegd , wordt op het 
Bagijnhof in de Haarstraat een huwelijk gesloten genaamd 
,,met den penning getrouwd". 

1546 22 November (St. Ceciliadag). 
De kerkzangers worden door Burgemeesteren getracteerd. 

1547 De Heer van Egmond schenkt aan Peter Kalf Adriaansz. 
het Dijkgraafschap van den Lande van Arkel met alle baten 
en profijten zijn leven lang en langer niet. 
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1547 19 September. 
Tusschen den Drossaard Philips Hinkaart en Schout, Schepenen 
en het Gerecht is geschil ontstaan over de benoeming van 
Burgemeesters en Schepenen . Namens Karel V wordt door 
den Heer van Egmond in het slot aan de Merwede een nieuw 
College aangesteld. Hij krijgt voor zijne moeite een goed 
fraai paard. 

1547 10 December. 
In een overdrachtsbrief voor Schepenen wordt genoemd het 
Gasthuis van St. Kathrijnen in de Gasthuisstraat. 

1548 Alle levensmiddelen zijn zeer goedkoop. 

15,19 Klaas Louwerense Blom, Schipper van Gorinchem brengt per 
wantschip den eersten windmolen uit Holland naar Spanje over. 

1549 24 September. 
Philips van Spanje, zoon van Karel V, bij afstand van zijn 
vader, binnen Gorinchem als Landsheer gehuldigd. De gedenk
steen van het sneuvelen van Willem van Arkel in de Revet
steeg ter gelegenheid van die huldiging vernieuwd. 

1550 Joost van Rijswijk en Jan Kemp Adriaansz. loten om het 
vacante Schoutsam bt, onr1er voorwaarde, dat wie het wint 
aan den andere zal geven 5 ponden Vlaams tot Fluweel voor 
een rol en wambuis. Joost van Rijswijk wordt Schout. 

1550 De stad Brussel looft premiën uit voor het aanvoeren der 
beste koopwaren door het nieuwe geopende kanaal naar Boom 
of Willebroek. Gorinchem en Zierikzee verkrijgen de premiën. 

1550 28 April. 
Karel V verlengt de pacht van accijnsen, waag en gemaal. 

1551 1 Maart. 
De t~l te Gorinchem verpacht voor f 12550.- 's jaars. 

1551 17 April. 
Octrooi van Karel V tot het oprichten eener weeskamer. 

1552 14 Januari. 
Doorbraak van den Merwededijk bij hoog opperwater. Over
strooming van de Alblasserwaard. 

1552 14 November. 
Inbraak van de Alblasserwaard. 

1554 1 Februari (Vrouwe Lichtmisavond). 
Nieuwe belasting op wtjn en bier gezet . Een stuiver op de 
ton bier voor geestelijken en burgers; de tappers dubbel. 
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1554- 19 Juli . 
Karel V beleent op zijn tol te Gorinchem f 120 000.- tot 
onderhoud van zijn leger te velde. 

1555 1 Augustus. 
De belasting op wijn en bier verdubbeld. 

1555 De pestziekte heerscht in de stad. 

1556 22 Mei. 
De Utrechtsche stadsregeering staat aan de Gorcumsche burgers 
toe aldaar op alle weekmarkten met hoeden en vilten te koop 
te staan onder voorwaarde van wederkeerigheid. 

1557 De stadsregeering stelt een reglement voor de weeskamer vast. 

1557 26 October. 
Philips II geeft aan de stad een privilege, waarbij een kaste
lein, 2 burgemeesters, 7 sche1Jenen en 14 11ersonen van de 
rijkste, bekwaamste en vreedzaamste inwoners vormen het 
College van de Vroedschap. 

1557 12 December. 
Matthijs Aalberts en zijne huisvrnuw Marijtje Kolft' stichten 
het Weeshuis in de Molenstraat door overdracht van hun huis. 

1557 20 December. 
Cornelis Aartsz. Vink schenkt aan het Weeshuis een erf
pachtsbrief van 5½ carolus guldens 's jaars. 

1557 21 December. 
Adriaan van den Heuvel Dirksz. begiftigt het Weeshuis met 
eenige inkomsten. 

1558 De stadsregeering vergunt eene loterij uit te schrijven van 
een stuiver per lot tot verbetering en onderhoud van het 
Weeshuis. 

1558 Verkiezing van het eerste College van de Vroedschap (24lede11). 

1558 23 Maart. 
De stadsregeering begiftigt het Weeshuis met verschillende 
inkomsten en stelt een reglement vast. 

1558 13 Juli. 
De stadsregeering keurt de overdracht van hun huis door 
Matthijs Aalberts en zijne huisvrouw Marijtje Kolft' voor een 
weeshuis d.d. 12 December 1557 goed. 

1558 26 Augustus. 
Cornelis Machiels Schimmelpenning schenkt aan het Weeshuis 
zijn daarnaast gelegen huis in de Molenstraat. 
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1558 en later. 
Jacobus van Deventer, een zeer bekwaam cartograaf brengt 
in opdracht van Philips II de Noord- en Zuid-N ederlandsche 
vestingen ( ook Gorinchem) in kaart. De stadsregeering moet 
hem de vrijheid verleenen de opmetingen te doen en hem in 
alles daarbij helpen. 

1559 27 November. 
De vroedschap kondigt een ordonnantie af tot het betalen 
van den l0en penning door huurders en gebruikers van 
landen en huizen. Indien deze onvennogend zijn moet de 
landheer of eigenaar tot betaling worden aangesproken. 

1560 13 Februari. 
De stadsregeering kondigt een nieuwe ordonnantie af op den 
brouwaccijns op bier wegens daarmede gepleegde fraude. 

1560 21 Februari. 
Philips II stelt regelen vast voor het verpachten der stedelijke 
goederen en inkomsten tot vermindering der stadsschulden. 
De oudste rler thesauriers zal alleen de geheele ontvangst en 
uitgaaf doen, terwijl de jongste "fabriek" der stad zal zijn. 

1560 21 Februari. 
Philips II verleent aan de stad de pacht van de accijnsen, 
de waag en het gemaal voor 10 jaar, ingaande 14 Mei 1561. 
Hij slaat het verzoek om eeuwigdurende erfpacht af. De molens, 
bruggen, wallen, poorten en muren verkeeren in grooten staat 
van verval. 

1560 23 April. 
Philips II vergunt aan Leonard Maestry, koopman uit Piedmont 
voor 10 jaar het houden van tafel van leening (lomberd) 
voort te zetten, gevestigd in het huis in de Haarstraat op 
den Zuidenhoek der tegenwoordige Lindeboomsteeg. 

1560 28 September. 
Philips II vult het octrooi van de Vroedschap van 1557 
zoodanig aan, dat de Kastelein voortaan Drossaard wordt 
genoemd en zal ztjn het hoofd van de 24 vroedschappen en 
de 25e persoon. 

1560 28 October (St. Simon en Judasdag). 
De zittende vroedschap nomineert een getal van 48 personen 
waaruit de Raad van Holland (het Hof) 24 nieuwe vroed
schappen kiest, volgens het ni(rnwe octrooi van 28 Sep-
tember 1560. · 
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1561 5 Jannari. 
Het vischrecht in de stadsgrachten aan de Oostz~jde van de 
stad is eigendom van de Jonge Schuuters (St. Christoffel). 
Aan anderen dan de pachters is het verboden daarin te 
visschen. 

1562 16 Juli. 
Philips II beleent op zijn tol te Gorinchem f 24000.- tot 
delging van zijne oorlogsschulden. 

1562 9 Augustus. 
Nieuwe gildebrief van de stadsregeering voor de lakenkoopers 
en droogscheerders. 

1563 13 Mei. 
De gildebrief der kleermakers vernicu wd. Hij geldt voor 
Snijders en kleermakers, Gildebroeders van St. Jan Baptist. 

1563 28 Juni. 
Uitspraak van den Hove van Holland over een geschil tusschen 
den tollenaar te Gorinchem en de burgers der stad omtrent 
tolvrijdom hunner koopmansgoederen. 

1564 Februari. 
Wegens het sterk toeneme11 der reformatie wordt het kerk
zilver door kerkmeesters gewogen en in veiligheid gebracht. 

1564 6 Mei. 
Philips II stelt eene ordonnantie vast OJ) het vegen en ruimen 
der Linge (Lingebrief). 

1564 22 Juni. 
Philips II verleent octrooi aan de stad tot het waarnemen 
van publieke bedieningen door de poorters. 

1564 11 Juli. 
Philips II verleent octrooi aan het Bagijnhof tot verkoop 
van een gedeelte zijner goederen wegens armoede. 

1565 4 Februari. 
De Kamer van Rekening des Konings vergunt aan de stad 
op verzoek van den Drossaard Caspar Turk en den tollenaar 
Frank van ]\fojalen om de Tolsteeg op haar kosten te bestraten. 

1565 15 Maart. 
Er bestaan 6 principale jaarmarkten: 
de eerste te halfvasten en begint des Vrijdags voor den 
Zondag als men zingt in de heilige kerk Oculi Meï ( derde 
Zondag van de Vasten) en duurt 2 weken; 
de tweede jaarmarkt te Pinksteren en begint den derden 
Vrijdag vóór Pinksteren en duurt ook 2. weken; 

43 

de derde jaarmarkt is geheeten een paarrlenmarkt en begint 
den derden dag in Juli op St. Martijnsdagavond en duurt 
4 dagen; 
rle vierde jaarmarkt is te Bamis begin11ende des anderen 
Vrijdags vóór Bamis en dunrt 2 weken; 
de vijfde jaarmarkt is tot Allerheiligen en begint des Vrijdags 
vóór Allerheiligen, duurt 2 weken en heet de veemarkt; 
de zesde jaarmarkt heet een lakenmarkt en is altoos des 
Maandags nà St. Maarten en duurt 6 dagen, welke dagen 
ingaan des Zaterdags vóór den Maandag die naast nà St. 
Maartensdag (11 November) komt. 
Voorts elke week een marktdag op Maandag. 

1565 15 Maart. 
Aan vorenstaande markten wordt toegevoegd een tweede 
paardenmarkt, beginnende den eersten Dinsdag in de vasten 
en duurt 4 dagen. 

1565 22 Maart. 
Doorbraak van den Diefdijk op 3 plaatsen. Overstrooming 
van de Alblasserwaard. 

1565 8 Mei. 
Geschil tusschen Gorinchem en Nieuwland en Leerbroek 
over het onderhoud van den Nieuwlanclschen Vliet. Nieuw
land en Leerbroek tot onderhoud ten eeuwigen dage aange• 
wezen. (Zie ook 28 Mei 1423). Deze vliet lieeft in vroeger 
jaren uitgewaterd in de Merwede door de Avelingen, alwaar 
in 1862 een stuk land lag genaamd de Nieuwlandsche boezem. 

1565 12 Juli. 
Heiltje, Peter Ottensdr. wed. Claes l\fattheusz. in leven 
timmerman schenkt aan de stad een huisje aan de Noordzijde 
van het stadhuis grenzende, waarmede het stadhuis later is 
vergroot. 

1565 18 Juni. 
Digna Robbertsdr. geboren te Gorinchem als tooverheks te 
Veere levend verbrand. 

1566 De kerken en kloosters geplunderd en de kerksieraden ver
nield (beeldenstorm). 

.1566 De eerste kerk der Hervormden, ook genaamd het Geuzen
huis, uit hout opgetrokken op het Groothoofd (thans de 
timmerwerf). 

1566 11 J nli. 
De stad heeft van den Rentmeester van z';uid-Holland in 
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erf1mcht het veer tusschen Gorinchem en W oudrichern en 
verpacht dat wederom. In 1661 nog. 

1566 22 Juli (daags vóór St. Maria Magdalenadag). 
De eerste prediking van den predikant Cornelis van Diest 
op den Hoogkamp in het Bossche Veld door vele Gorcumsche 
burgers bijgewoond. Zij worden door de overheid van ketterij 
verdacht gehouden. 

1567 De stads med. doctor geniet een jaarlijksch tractement van 
f 56.-. 

1567 In de stad zijn 17 brouwerijen, slijtende 11013 tonnen bier, 
tegen 374 amen 15 voeders wijn. 

1567 15 Augustus. 
Accoord tusschen den Graaf van Hoorne en de stad over het 
afdelven van de Galgenwaard (Nieuwe Haven). De stad zal 
den Graaf schenken een goeden zilveren vergulden cop of 
coupetasse van de waarde, dat de stad daarin hare eere zal 
mogen VArwaren met honderd gouden zonnekronen in spetie 
daarin liggende en bovendien als de Graaf goedvindt zijn 
huis te Woudrichem op nieuw te timmeren, daartoe hem te 
leveren 100.000 IJselsche dubbele steenen of 100 hoed kalk 
naar zijn verkiezing. 

1567 2 September. 
Gildebrief van de stadsregeering voor het groot Schippersgild. 

1568 De pestziekte heerscht in de stad. 

1568 Overvloedige aanvoer van koopmansgoederen op de Gorcumsche 
markten. 

1568 5 Januari. 
De moeder van den Graaf van Hoorne geeft kwitantie aan 
de stad van 120 gulden in plaats van den con petasse, en van 
210 guldens in plaats van de 100 gouden zonnepistolen. (Zie 
15 Augustus 1567). 

1568 7 /17 Januari; 25 Juni; 6 Juli. 
Vonnissen van Alva's bloedraad te Brussel, waarbij 42 voort
vluchtige burgers worden verbannen en hunne goederen ver
beurd verklaard ten behoeve van den Koning van Spanje. 
Zij hebben in 1566 de hagepreeken bijgewoond, de predikanten 
daarbij geholpen, geheime vergaderingen gehouden, deelge• 
nomen aan de beeldenstormerij en de opstandelingen te Vianen 
geholpen. 
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1568 14 Juni. 
Jacob Claasz, schrijnwerker schenkt aan het Weeshuis zijn 
daarnaast gelegen huis. 

1568 31 Augustus. 
Schepenen veroordeelen Hans J ansz van Maeseyck en Barend 
Rutgersz alias Naeynre tot den dood door het zwaard en ver
klaren hunne goederen verbeurd op last van Alva's bloed
raad te Brussel, omdat zij in 1566 de hagepreeken hebben 
bevorderd en bijgewoond. De vonnissen worden op de Groote 
llfarkt ten uitvoer gelegd. 

1568 1 September. 
Bij vonnis van Alva's bloedraad uitgesproken te Antwerpen 
worden nog 20 burgers verbannen en hunne goederen verbeurd 
verklaard, omdat zij de verboden predicatiën hebben bij
gewoond. 

1568 November. 
Het 1olhuis brandt af. 

1569 In de stad zijn 3 vendels Spaansche soldaten gelegerd. 

1570 1 November. 
Doorbraak van den Merwededijk te Papendrecht. Overstroo
ming van de Alblasserwaard. Allerheiligenvloed. 

1570 12 December. 
De Burgemeesters van Gorinchem en Woudrichem trekken 
onder commando van den Spaanscben kapitein Lorenzo Perea 
in persoon met de schutterijen dier steden op, om Loevestein 
op Herman de Ruyter te heroveren. 

1571/1572 De stad wordt aan alle zijden versterkt. 8 klokken uit 
de dorpen van het Land van Arkel worden in de stad op 
het kerkhof in veiligheid gebracht. De beelden uit de kerk 
worden weggevoerd. Van Dordrecht worden zes stukken ge• 
schut aangevoerd. Vóór de stad ligt een oorlogsschip onder 
bevel van lrnpitein Marcus Joachims. Gedurende den winter 
wordt het toegevroren water door bijten voortdurend open• 
gehouden. De turf wordt bij de burgers in beslag genomen. 

1571 in den nawinter (Januari, Februari). 
De Spanjaarden lichten uit een schip een toelast rijnscben 
wijn en brengen dat met toestemming van de Bnrgemeesteren 
van Gorinchem naar Loevestein. De stad betaalt daarvoor 
53 gulden en 15 stuivers. 

1571 De stad zendt aan eenige Heeren in den Haag en Brussel 
693 pond gezouten zalm ten geschenke, in tonnen met vracht 
en zout te zamen kostende 8::1 guldens en 5 stuivers. 
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1571 10 Januari. 
Nadat Herman de Ruijter den 9en December 1570 Loevestein 
bij verrassing voor den Prins van Oranje heeft ingenomen, 
wordt Alva voor het sterke kasteel "den Blauwen Toren" 
aan de Merwede ook bevreesd. Hij beveelt den Drossaard en 
Slotvoogd Casper Turk dag en nacht op zijne hoede te zijn 
en de poorten der stad door de burgers en gildebroeders te 
doen bewaken. 

1571 11 Februari. 
Doorbraak van de Linge-, Dief- en lYierwededijken. Over
strooming van de Alblasserwaard. 

1571 22 November (St. Ceciliadag). 
Op St. Ceciliëndag worden de "musijckers" jaarlijks door de 
stad getracteerd, omdat zij het geheele jaar de muziek in de 
kerken helpen onderhouden. 

1571 5 December. 
De Staten van Holland schelden de Alblasserwaard haar 
aandeel ad 3585 ponden in de bede kwijt, wegens plaats ge
had hebbende dijkbreuken. 

1572 Trots den oorlog met Spanje is er nog overvloedige aanvoer 
van levensmiddelen ter Gorcumsche Markt. 

1572 De toren \Vachtendonk bti het slot (kasteel aan de Merwede) 
wordt afgebroken; eveneens het Ziekenhuis buiten de Laag
Arkelpoort aan den Graftdijk (Zie 1523). 

1572 Wegens de benauwdheid des tijds wordt dit jaar geen Schepen
maaltijd gehouden. 

1572 De Lazaruskerk buiten de Kanselpoort door 4 arbeiders af
gebroken voor f 7.-

1572 26 Juni. 
Kapitein Marinus Brand door Ba,rthold Entes van Mentheda 
met 16 schepen en 150 man krijgsvolk naar Gorinchem ge
zonden. Na korte beraadslaging in de kapel naast de Kansel
poort door de Gorcummers binnengelaten, en door velen met 
het opsteken der hoeden en geroep "Vivent les Gneux" blij 
ontvangen. De stad kiest dus de zijde van den Prins van Oranje. 
De Drossaard Casper Turk blijft op het kasteel aan de M er
wede, van waaruit hij de stad beschiet. De Geuzen over
meesteren ook het kasteel. 
De· zoon van den Drossaard, Willem 'l.'urk met 600 man 
kwam te laat om de stad te ontzetten en wierp zich toen in 
Loevestein. 

DERDE TIJDVAK. 

Het tijdvak van het bewind der Staten van Holland en het 
Oemeenebest der Vereenigde Nederlanden, 1572-1795. 

1572 27 Juni. 
De 'vVatergeuzen hernemen Loevestein van uit Gorinchem, 
waar zij met 1G schepen liggen. 

1572 27 Juni. 
De geestelijken uit het :Minderbroedersklooster in de Arkel
straat op het kasteel "den Blauwen 'l.1oren" gevlucht, worden 
gevangen genomen en naar den Briel vervoerd. 

1572 30 Juni. 
Dirk Bommer en de Konink, twee der verdedigers van het 
Kasteel "den Blauwen Toren" worden op de Groote Markt 
door de Watergeuzen ter dood gebracht. De zoon van Bomrner 
ook naar het schavot geleid, wordt op de plaats der executie 
door een meisje ten huwelijk gevraagd, en daardoor van de 
terechtstelling vrijgekocht. 

1572 7 Juli. 
De gevangen genomen geestelijken naar den Briel vervoerd, 
gemarteld en in den nacht van 8 op 9 Juli, niettegenstaande 
het bevel van den Prins van Oranje hen te sparen, op last 
van Lumeij Graaf van der Mark ter dood gebracht. (De 
Gorcumsche martelaren). 

1572 15 Juli. 
De afgevaardigden van Gorinchem Johan Snoek, Mr. Sebastiaan 
Loozen en Servaas Adriaansz. zijn ter Statenvergadering te 
Dordrecht tegenwoordig. 

1572 15 October. 
De geheele vroedschap van den eed ontslagen. 

1572 19 October. 
Beëediging der nieuwe vroedschap. 

1572 Door het overgaan der stad eindigt het Kanonikaal kapittel 
der kerk. 

1572 De boter kost 2f stuiver en de kaas 1 stuiver per pond; 
een scheut brood 3 stuivers en een oortje; een kan wijn 3f 
stuiver. 
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1572 Marinus Brand eischt bij zijn vertrek naar Zeeland van de 
stad verschillende levensmiddelen op, zooals brood, boter, kaas 
en bier; ook aan Lumey Graaf van der Mark worden levens
middelen gezonden voor zijn leger bij Haarlem, later naar 
Nieuwpoort. Barthold Entes van Mentheda vertrekt uit 
Schoonhoven. 

1573 'l'engevolge van de geldschaarscbte wordt aan de W eesmees
teren vergund zelf eenige kleine geldmunt te laten slaan. 

1573 7 Januari. 
Alle schuiten met viscb stroomopwaarts komende en de stad 
willende passeeren, moeten een vierde deel van baren Jast 
ten behoeve van de stad afstaan. 

1573 Januari . 
Doorbraak van den Lekdijk bij ijsbezetting en van den 
Diefdijk. Overstrooming van de Alblasserwaard . Het water 
staat daarin 12- 14 voet hoog. De waard blijft 7 jaar ge
ïnundeerd om de Spanjaarden te keeren. 

1573 De inwoners brengen voor geld, leeftocht en onderhoud van 
soldaten, de in dezen troebelen tijd aanzienlijke som van 8761 
gulden en 13 stuivers vrijwillig bijeen. 

1573 3 Augustus. 
Het zilverwerk der kerken wordt overgegeven tot steun van 
's Lands kas. 

1573 30 Augustus. 
Hopman Vijgh neemt den burgers den eed van trouw af. 

1573 18 October. 
Het eerste consistorie der Hervormde kerk geboude u, waarin 
de verkiezing van 6 ouderlingen en 6 diakenen plaats vindt. 
Vele verbannen burgers zijn teruggekeerd en tot de Gemeente 
toe ge tred en. 

1574 De Spanjaarden, gedurende het beleg van Leiden met een 
gedeelte der legermacht van Don Louis de Regucsens onder 
Chiappin Vitel li, bijgenaamd het vette kalf, de stad Gorinchem 
onder hunne macht willende terug brengen, worden daarin 
verhinderd door het doorsteken der dijken (inundeeren) van 
de Alblasserwaard, en zijn genoodzaakt terug te trekken. 

1574 De stad wordt uitgebreid achter den Appeldijk. De voorten 
op het Eind, de St. Christoffels-Steiger- of Waterpoort in het 
Midden en de Blauw- of Leipoort tegenover de Bornsteeg 
worden afgebroken. 
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1574 27 Augustus. 
De Staten van Holland gelasten, dat de drie vendels soldaten 
onder de kapiteins de Bois en Corneille en den Luitenant van 
'l'reslong de stad moeten verlaten Zij worden gezonden naar 
de dorpen in de Krimpenerwaard. Er blijven 2 vendels in 
de stad over. 

1574 16 September. 
De Staten van Holland verstrekken aan de stad 50 last 
koren ter voorziening in den nood, kostende f 3786.-

157 4 26 Septem her. 
De Staten van Holland besluiten de onkosten der inundatie 
van de Alblasserwaard, de schade daardoor veroorzaakt en het 
herstel der dijken en sluizen door het Land als algemeene 
oorlogskosten te doen dragen. 

1574 2 December. 
De Staten van Holland besluiten de schans te Hardinxveld 
te doen slechten, omdat de soldaten <laar niet langer willen 
blijven rn met de materialen daarvan de gaten in den W olphe
rensche dijk te stoppen. De stad moet door oorlogsschepen 
op de Merwe<le de invasie van den vtjand trachten te beletten. 

1575 Verbond te Dordrecht geslote11 waarbij Holland en Zeeland 
zich tot een Unie vereenigen, welk verbond door de ge
machtigden der steden o.a.. vau Gorinchem wordt geteeken<l, 
en waarbij de Prins van Oranje als overheid wordt erkend. 

1575 11 Februari. 
De Staten van Holland besluiten, dat <le kosten •van het 
stoppen en herstellen van twee gaten iu den Dalemschen dijk 
tot verdediging en bescherming van Gorinchem en Loevestein 
door het Gemeeneland van Holland zullen worden gedragen. 

1576 5 Mei. 
De Staten van Holland besluiten, dat alle fortificatiën buiten 
Gorinchem O]J 's Lands kosten zul.Jen worden gemaakt. De 
stad moet de versterkingen in Dalem maken en ontvangt 
daarvoor f 300.-

1576 · 18 Juni. 
De nieuw benoemde Gouverneur Jhr. Philips van der Aa wordt 
feestelijk ontvangen door <le stadsregeering, die hem ook een 
vetten hamel schenkt. Zijne wedde bedraagt f 100.- 'smaands. 

1576 17 October. 
De Staten van Holland heffen een extra-belasting op de bieren, 
tot herstel van de dijken en sluizen in de AlblasHei·waanl. 

Kroniek 4 
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1576 6 November/13 December. 
De Staten van Holland gelasten Burgemeesteren toe te staan, 
dat het klooster van de grauwe monniken (Minderbroeders• 
klooster in de Arkelstraat) wordt afgebroken en de opbrengst 
rler daarvan komende materialen wordt besteed tot herstel 
van de St. J anskerk. 

1576 8 November. 
Voor de Pacificatie van Gent wordt op rle Markt victorie 
geschoten. De klokken worden geluid. 

1577 20 Februari. 
De Staten van Holland besluiten tot het maken der forte
ressen in Holland over de landen de 16rle penning (6¼ %) 
der huur om te slaan. 

1577 1 November. 
De Stadsregeering vult den gildebrief der Kuipers van 4 No
vember 1494 aan. 

1578 Begin van de afbraak van het Kasteel "den Blauwen Toren" 
aan de Merwede. 

1578 De Lazarusmolen en de Kanselmolen buiten de Kanselpoort 
afgebroken. 

1578 Voor een nieuwe koperen haan op den Kapeltoren wordt 
f 2.20 betaald. 

1578 De St. Sebastiaans schutters van den Handboog bestaan niet 
meer. 

1578 De galg wordt van het Marktveld overgebracht naar de 
waard buiten de Burchtpoort (Galgenwaard). 

1578 29 Maart. 
De Vroedschap besluit het glas achter in den toren, eertijds 
door den Graaf van Egmond gegeven, te doen herstellen. 

1578 4 Augustus. 
Het maken van de sluis vóór den beer bij de Hoog-Arkel
poort (Eind Kortendijk) besteed voor f 2875.- aan Adriaan 
Heukelum Corneliszn. 

1578 24 November. 
De Staten vau Holland bepalen, dat de overgebleven vrouwen 
uit de voormalige Kloosters der stad zullen worden onder• 
houden uit de aangeslagen kloosterbezittingen. 

1578 14/26 November. 
De Staten van Holland vergatlcren op het Slot aan de 
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Merwede. Graaf Jan van Nassau vertoeft eveneens 
Hun worden de staclskannen wijns geschonken. 

aldaar. 

1579 Bartholomeus Buys alias Gryphius, Pensionaris van Gorinchem, 
gezonden naar den Koning van Denemarken om ontslag van 
eenige aangehouden schepen te erlangen, met gunstigen uitslag. 

1579 De beer buiten de Hoog-Arkelpoort en die bij het Tolhuis 
gemaakt. 

1579/1591 Voor de versterking der stad wordt van de inwoners 
walgeld geheven (eene wekelijksche bijdrage). 

1579 Een nieuw tolhuis gebouwd. 

1579 24/26 Februari. 
De stad heeft grooten overlast van hoog water. 

1579 15 Maart. 
De Vroedschap bepaalt het tractement der predikanten op 
f 400.- 's jaars. 

1579 5 Mei. 
De vroedschap verbiedt aan de vischverkoopers zalm, elft en 
antlere visch in de stad te verkoopen, zonder dat die eerst 
aan de vischmarkt is afgeslagen volgens ouder gewoonte. 

1579 20 Mei. 
De Staten van Holland gelasten den Drossaard Jhr. Philips 
van der Aa den Provoost Generaal P. R Dankers te Gorinchem 
gevangen te houden totdat de 2 door hem gevangengenomen 
en naar Antwerpen gevoerde personen in Gorinchem zijn 
teruggebracht. 

1579 6 Juni. 
Op verzoek van Graaf Maurits wordt de gevangen Provoost
Generaal P. R. Dankers onder de belofte rle beirle gevangenen 
uit Antwerpen te Gorinchem te doen terugbrengen, vrijgelaten. 

1579 11 Juni. 
De Staten van Holland dragen den Gorinchemschen Schout 
Jacob Kemp op om met Adriaan Anthoniszn. een bestek te 
maken van de versterking der stad vóór de Kanselpoort, de 
Burchtpoort en op het Timmerhoofd met de contre-eskarp 
buiten aan het slot. . 
Kemp sneuvelt 24 Juli 1595 in h.et beleg voor Grol onder 
Prins Maurits. Reeds in 1576 is Kemp door de stad aange
wezen als ammunitiemeester op eene wekelijksche toelnge 
van f 2.- . 
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1579 29 Juli. 
De Staten van Holland bedanken de Schutterij te Gorinchem 
voor hun goeden ijver tot bewaring der stad tegen den v~and. 
De Staten zullen de vestingwerken verbeteren en verklaren 
geen geloof te hechten aan een schrijven van den schout 
J. Kemp. 

1579 4 Augustus. 
Het Minderbroedersklooster in de Arkelstraat afgebroken . 
.Krachtens besluit van de Vroedschap wordt de groote kerk 
met de afbraak inwendig gerepareerd en de opbrengst van <le 
overige afbraak besteed voor de verbetering der vestingwerken. 

157!:I 4 Augustus. 
De Vroedschap laat niet meer dan vier notarissen in de stad toe. 

1579 3 December. 
Burgemeesteren worden door de Staten van Holland gemachtigd 
f 6000. -- op te nemen tegen eene rente van 12% 's jaars tot 
herstel van den doorgestoken W olpherenschen dijk. 

1580 2 Juni. 
De Vroedschap besluit de beestenmarkt van alle paarden, 
ossen, koeien, varkens, schapen en andere beesten te houden 
op de plaats waar het Minderbroedersklooster in de Arkel
straat heeft gestaan. 

1580 10 Juni. 
De hoep- en hordenmakers worden tot het Kuipersgild (St. 
Ewoud) toegelaten. 

1580 24 Juni. 
De Staten van Holland gelasten eene sluis met de noodige 
verdedigingswerken te leggen in den Arkelschen dijk even 
buiten de stad. 

1580 24 Augustus. 
De Staten van Holland vergunnen aan de stad het houden 
eener jaarlijksche vrije JJaardenmarkt op 28 en 29 September 
ter vergoeding van de groote schade door den oorlog geleden. 

1580 22 October. 
Sterfdag van Burgemeester Adriaan Dirksz. van den Heuvel, 
om zij ue goede diensten voor het vaderJand de grondlegger 
der vrijheid genoemd. Aan zijn gTaf wordt eene treffende lijk
rede uitgesproken door den predikant Henricus Rolandus 
Vellenius. 

1580 26 November. 
De Rekenkamer van Holland verhierlt den Burgers van Leerdam 
of andere steden den tol te Gorinchem voorbij te varen. 
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1581 30 Januari. 
De Staclsregeering geeft een gildebrief aan het kramers- of 
St. Nicolaasgilde. 

1581 28 April. 
Een uurwerk in den kapeltoren geplaatst. 

1581 28 Mei. 
Uitbreiding van de beestenmarkt met het gedeelte der Arkel
straat van de kapel tot de Arkelpoort. 

1581 22 December. 
De Staten van Holland berichten, dat 's vijands oog op de 
stad is gevallen en dringen er O)) aan goede wacht te houden. 

1582 Geschil tusschen Dordrecht en Gorinchem over het stoppen 
der Werkendamsche killen. 

1582 22 Januari. 
De Staten van Holland gelasten de stad 25 soldaten van de 
compagnie van Graaf Willem vau Nassau op Loevestein te 
brengen en aldaar proviand en ammunitie te zenden. 

1582 28 Juli. 
De regeering van Haarlem draagt aan die van Gorinchem ten 
behoeve van het weeshuis over in erfpacht tegen f 60.
's jaars een partij land, de Kampanje genaamd gelegen bij 
Schotdeureu en deu Arkelschenclijk, afkomstig van de voor
malige Regulieren van Heiloo. 

1582 23 Augustus. 
De Staten van Holland gelasten cle stad de muren van het 
huis Loevestein te doen repareeren. 

1582 21 December. 
De uitoefening van den Roomsch-Katholieken Godsdienst bij 
plakkaat van de Staten van Holland ook te Gorinchem ver
boden. 

1583 De eerste steen voor de nieuwe Vischbrug gelegd. 

1583 De Ambassadeur van den Koning van Portugal logeert m 
den Engel (thans winkel van der Beek, Kelestraat). Hij ver
toeft in de stad ten behoeve van de munt. 

1583 In de stad heerscht de pestziekte. 
1583 De stad heeft twee dienaars van Justitie ('s Heeren dienaars) 

die 25 stuivers per week ontvangen en 4 klapwakers, die 
worden betaald met 2 stuivers per nacht. 

1583 In dit jaar wordt voor het eerst geheven het nieuwe markt· 
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p:eld van alle paarden en runderen, die 01) het Minderbroederserf 
of elders verkocht worden. De heffing wordt verpacht voor 
f 170.-- en wordt genoemd "het straatgeld". 

1583 12 Augustus. 
De Staten van Holland verleenen machtiging tot verkoop 
der goederen van de voormalige kloosters. 

1583 15 September. 
De stad toegestaan hare schuldvordering op den Staat ad 
f 14216.;- te korten op haren omslag van de verponding. 

1583 15 Se1)tember. 
De Staten van Holland dragen aan de stad over 50 morgen 
land op Kerlichem, genaamd de Spaansche Eng, en nog 4 morgen 
hooiland aan de Lange-Slagen afkomstig van de Karthuijzers 
te Geertruiden berg. 

1583 October. 
Verboden muntslag op den naam van Don Antonio, Koning 
van Portugal "de Portugeesche" genoemd. De munt wordt 
gevestigd in een gebouw op den Timmerwerf, doch reeds in 
1584 overgebracht naar de Haarstraat in het gebouw waar 
thans de hypotheken en het kadaster zijn ondergebracht. 

1583 18 November. 
De Staten van Holland verbieden den muntslag te Gorinchem. 
De stad gaat toch er mede door. 

1583 6 December. 
De Staten van Holland verbieden bij plakkaat alle munt te 
Gorinchem geslagen. 

1584 Het St. Agnietenklooster gesloopt. 

1584 De stad telt 1074 huizen met ongeveer 5000 inwoner8. 

1584 Opening eener nieuwe muntwerkplaats "de Megensche" ge-
noemd. 

1584 23 April. 
Het tolhuis brandt des avonds tusschen 11 en 12 uur tot 
den grond af, waarbij twee jongelieden, daarin slapende den 
dood vinden. 

1584 7 Juli. 
De fruitmarkt overgebracht van de Hoogstraat naar het 
Marktveld (Groote Maikt). 

1584 30 Juli. 
Burgemeesteren worden door de Staten van Holland aange-
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schreven gedurende 3 dagen, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
2-4 Angustus driemaal daags de grootste klokken een half 
uur te doen luiden over de begrafenis van Prins 1Villem I, 
te Delft vermoord. 

1584 11 Augustus. 
Accoord tusschen de Staten van Holland en de stad over het 
maken van een gedeelte der fortificatie van den mond der 
haven langs den scheepstimmerwerf tot de tegenwoordige 
Dalempoort, naar het bestek van Adriaan Anthoni~zu, Super
intendant van de fortificatiën. De werken worden door de 
stad gemaakt, waarvoor zij in ee11s genieten zal eene som 
van 10,000 ponden van 40 grooten het stuk. Het is het begin 
van de versterking der stad met elf bolwerken (Zie ook 1813) 
naar de door Hondius het eerst beschreven Hollandsche 
methode, staande de flanken rechthoekig op de lange courtines. 

1584 24 November. 
De Staten van Holland schrijven de stad aan met den ver
boden muntslag te eindigen. 

1585 De stad is verdeeld in acht kwartieren onder acht kapiteinen. 

1585 Graaf Philips van Nassau, Gouverneur van Gorinchem, 
W oudricbem en Loevestein levert 16 man onder Logier tot 
de verrassing van Breda. 

1585 In de kapel in de Arkelstra.at zijn soldaten gelegerd. 

1585 Het water uit de gracht wordt in den Schelluinsche vliet 
gelaten, omdat de bewoners der Haa.rstraat overlast van het 
water hebben. De groote en kleine Schelluinsche ka.de worden 
met mest gestopt. 

1585 Februari. 
Sluiting der muntwerkpla.atsen. Zij worden kort daarna 
heropend. 

1585 29 Juni. 
Kapitein J. Cleerhagen om zijn bekwaamheid tot overste en 
superiutendant van Gorinchem en Woudrichem door de Staten 
van Holland aangesteld. 

1585 30 Juni. 
Besluit van de Vroedschap tot afbraak van het kasteel a.au 
de Merwede en om de stee11 van den Arkelscben toren (in 
het Wijclschild) zoo onder als boven de aarde te doen af- en 
uitbreken. 

https://Arkelstra.at
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1585 22 September. 
De Staten van Holland staan aan de Prinses van Chimay 
Gravin van Megen vrijdom van imposten toe, onder voor
waarde, d:at zij te Gorinchem niet meer doet munten. 

1585 22 November (St. Ceciliadag) . . 
De dekens van St. Cecilia ontvangen van de stad eene jaar
lijksche toelage om de zangers te tracteeren. 

1585 December. 
Albrecht van Loozen, Burgemeester en Seger Adriaanszn. 
van de Wetering, oudste schepen worden van stadswege ge
committeerd om den Graaf van Leicester te Dordrecht te 
ontvangen. 

1586 Oprichting der W aalsche kerkgemeente. 

1586 De producten der Gorcumsche muntwerkplaatsen worden on
gangbaar verklaard. 

1586 en vroeger. 
Wanneer soldaten in de stad komen worden de gegoede bur
gers op weekgeld gesteld; betalen zij niet, dan krijgen zij 
inlegering van krijgsvolk. 

1586 30 Januari. 
· De Staten van Holland zenden 80 Engelsche pioniers uit 

Woudrichem ter inkwartiering in de stad. 

1586 31 Januari. 
De Staten van Holland leggen den Gorcumschen predikant 
Henricus (Rolandus Vellenius) f 50 's-jaars toe om eens per 
week te Loevestein te prediken. 

1586 29 Juni. 
De Vroedschap besluit zieke soldaten over te brengen in den 
Beijaard, een der gebouwen van het Gasthuis in de Gast
huisstraat. 

1586 7 Juli. 
De vroedschap laat den wal maken van den tegenwoordigen 
uitgang naar den Dalemschen dijk oostwaarts om tot den 
tegenwoordigen Vijfden Uitgang. 

1586 19 Juli. 
Accoord tusschen de Staten van Holland en de stad over 
het maken van de fortificatiën van de Arkelpoort af in weste
lijke bocht oostwaarts om tot den blauwen toren en 't rondeel 
benoorden dien toren en de financieële regeling daarvan. 
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1587 7 Februari. 
Accoord tusschen de Staten van Holland en de stad over de 
resteerende fortificatiewerken en financiëele regeling daarvan. 

1587 l 6 April. 
De Staten van Holland dragen de stad op voor een behoor
lijk logies te zorgen voor den Gouverneur, Graaf Philips van 
Nassau op eene huur van f 500.- à f 600.- 's-jaars door 
hem zelf te betalen. 

1587 2 Juni. 
De vroedschap besluit tot afbraak van den .Blauwen Toren 
aan de Merwede. 

1587 8 Juni. 
De Staten van Holland leggen den predikant te Gorinchem 
f 24.- 's ja,u-s toe om eens per week te Schelluinen te prediken. 
De kosten te betalen uit de goederen der Commanderie te 
Schelluinen. 

1587 17 Augustus. 
De Gecommitteerde Raden komen met den Graaf van Hohenlohe 
in de stad om te overleggen omtrent het maken van schansen 
om de rivier af te sluiten en den vijand te keeren. 

1587 Septem her. . 
De Stadsregeering bepaalt, dat tengevolge van de vele fraudes 
de maten en gewichten jaarlijks op den eernten Dinsdag in 
de Vasten door de ge,-:woren ijkmeesters moeten worden geijkt. 

1587 1:1 October. 
De Vroedschap besluit tot het bouwen eener nieuwe Kansel
poort naar het ontwerp van Mr. Adriaan van Alkmaar, ter 
vervanging van de oude, die meer stadwaarts in stond. Deze 
Adriaan, ook genaamd Mr. Adriaan A nthoniszn. was Ingenieur 
en Burgemeester van Alkmaar en bouwde de vestingwerken 
alhier van 1585-1596. 

1588 Het getal 11redikanten van 2 op 3 gebracht. 

1588 Ordonnant.ie van den Magistraat op de verdeeling der stad 
in kwartieren. 

1588 Eene kunstige koperen 24 armige lichtkroon in de St. Jans
kerk gemaakt door Willem van der Burcht, koperslager te 
Gorinchem. Deze is gedeeltelijk thans nog in de kerk aanwezig. 

1588 31 Juli. 
De Vroedschap bepaalt de verpleegkosten in het "sieckhuis" 
(Pesthuis) op 6 stuivers daags, · 

https://Ordonnant.ie
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1588 22 November. 
De Staten van Holland wijzen de Burgemeesteren op de nood
zakelijkheid van een predikant in het dorp Arkel, te betalen 
uit de pastoriegoederen aldaar. 

1589 Burgemeesteren schenken een glas ter versiering van de kerk 
te Hoornaar. 

1589 De ourle Kanselpoort met rle rlaarbij staande onzer lieve 
Vrouwe-kavel worden afgebroken en de afbraak grootendeels 
gebruikt voor den bouw van de nieuwe doelen. 
Den Koningstabels van de beide schutterijen wordt door de 
stad daarvoor toegelegd f 900.- en 10 hoed kalle 

1589 Graaf vVillem van Nassau logeert in de Doelen. Hem worrlen 
de stadskannerl wtjns geschonken. 

1589 Graaf Maurits van Nassau houdt hof in de nieuwe Doelen, 
waarin vertrekken voor hem worden ingericht. Zijne helle
bardiers worden door de stad onderhouden. 

1589 De kade bij de Hoofdpoort, tegenwoordige Kriekenmarkt 
gemaakt. 

1589 Voor het maken en leveren van een koperen St. Joris op de 
Doelen wordt f :W.- en van een koperen weerhaan op den 
grooten toren f 11.- betaald. Het vergulden van den laatste 
kost 10 guldens en 10 stuivers. 

1589 20 Februari. 
Bargemeesteren ,vüzen de Staten van Holland op de wen
schelijkheid van de reparatie der afgebrande kerk te Arkel. 

1589 19 Maart. 
De oude schutters van St. Joris van den Voetboog en de 
jonge of Colveniersschutters van St. Christoffel rnn den hand
boog sluiten eene overeenkomst omtrent het maken van een 
nieuwe doelen ter plaatse van de oude in de Molenstraat. 

1589 29 April. 
De Vroedschap laat den wal maken van den uitgang van 
den Dalemschen dijk zuidwaarts om tot de Dalem poort. 

1589 14 Mei. 
Accoord tusschen de stadsregeering en dijkgraaf en hoog
dijk heemraden van den Lande van Arkel en schout en laag
dijkheemrarlen van r!en Banne van Gorinchem aangaande het 
leiden van het water uit de star!sgrachten en den Nieuw
landschen Vliet in den Schelluinschen Vliet. 
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1589 27 Mei. 
Gecommitteerde Raden vertoeven in de stad om op de maat
regelen tot stuiting van den vijand toe te zien. 

1589 14 Juni. 
Het buis de Trappen in de Krütstraat door de stad gekocht 
en ingericht tot cipiershuis e11 gevangenpoort. Stond over 
de breedte van de tegenwoordige Hoogetorenstraat. 

1589 9 Augustus. 
De Staten van Holland keuren goed den voorslag van Go
rinchem om het belegerde Heusden met 40 kleine schuiten, 
ook uit r!e omliggende dorpen, van levensmir!delen te voorzien. 

1589 Het Koor van het Gasthuis wordt door twee vrouwen geruimd 
· en gerPinigrl om daar het zout van de Staten te leggen. 

1589 10 Augustus. 
Zijne Excellentie vertrekt naar Gorinchem om goede orde 
op het ontzet van Heusden te stellen. Adriaan Anthoniszn., 
ingenieur en Burgemeester van Alkmaar is ook aangeschreven 
om tot dat doel naar Gorinchem te komen. 

1589 25 September. 
De Raad van State vertoeft op verzoek van Zijne Excellentie 
in de stad. 

1589 19 December. 
D1> stad stelt aan de Staten van Holland voor logiesgeld te 
betale11 voor de vrouwen der Engelsche soldaten in de stad 
gelegerd. De Staten wenschen op die nieuwigheid niet in te 
gaan. 

1590 Voor het dekken van de kaJ}el in de Arkelstraat wordt aan 
den leir!ekker voor 10500 schalien, 13000 s1opnagels, 2:W00 
schalienagels benevens 12 yorsten en stoplood betaald 211 
guldens. 

1590 Een nieuwe kraan op den Langendijk gemaakt. 

1590 17 Januari. 
De Staten· van Holland stellen een college van Gecommit
teerde Raden in van 9 personen. Voor Gorinchem wordt 
daarin benoemd Aalbrecht van Loosen. 

1590 20 Januari. 
De stad grondt haar recht op den door de Staten verboden 
muntslag op het tractaat den 7en April 1407 met den Graaf 
van Holland aangegaan. 



( 

60 

1590 22 Januari. 
De stad haar recht tot munten, gegrond op vorengenoemd 
tractaat, door de Staten van Holland ontzegd. De weg van 
de burgerlijke procedure blijft haar opengelaten. 

1590 30 October. 
De Staten van Holland wijzen het verzoek der stad af om 
de uiterwaard "den Eng" op Kedichem te ruilen tegen de 
uiterwaarden over de stad gelegen. 

1591 De stad leent van een particulier f 800.- voor den koop 
van hout voor 8 maanden tegen 10 % 's-jaars. 

1591 De stad koopt een huis ter vergrooting van het weeshuis. 

1591 De stad koopt een klok te Heusden. 

1591 De lakei van Ztjne Excellentie Graaf Philips van Nassau 
brengt de tijdingen in de stad van de overgave van Zutphen 
(30 Mei) en Deventer (10 Juni). De Staten laten door hun 
bode het bericht in de stad brengen van de victorie tegen 
den vijand in de Betuwe en v-an het innemen van Hulst 
(25 September) en Nijmegen (21 October) alle door Prins 
Maurits. De brengers der ttjdingen ontvangen van de stad 
bodenbrood. Voor die overwinningen worden telkens in de 
stad vreugdeschoten gelost en vreugdevuren ontstoken, terwijl 
's avonds victorie wordt geluid. 

1591 Bouw eener nieuwe secretarie en een nieuwe waag aan het 
stadhuis. 

1591 20 Februari. 
Einde van den verboden muntslag en finale sluiting der 
werkplaats. De muntstempels zijn nog in het museum aanwezig. 

1591 29 April. 
De stadsregeering geeft een gildebrief aan het klein schippers
gild (schuitvoerders). 

1591 15 September. 
Overeenkomst tusschen de Grafelijkheid van Holland en de 
stad over afrekening van tot versterking der vesting ge
bezigde gronden. 

1591 28 September. 
De glazen op de groote kamer van het nieuwe stadhuis ge
maakt op de namen en wapens van Drossaard, Burgemees
teren en gemeene vroedschap OlJ stadskosten, in de plaats van 
den jaarlijkschen maaltijd op het vernieuwen van de wet. 
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1592 De Hoofdpoort op de Appelmarkt (thans Kriekenmarkt) bii 
de Peterbrng afgebroken en de Peterbrug vernieuwd. 

1592 Mr. Claas Hupman van Utrecht betaalt aan de stad f 2,50 
om een jaar met zijn "tafel van meesterije" aan den hoek 
van de Vischbrug te mogen staan. 

1592 De Nieuwe Haven verdiept en de Appeldijk verhoogd. 

1592 De in de kerk van het voormalig St. Agnietenklooster ge
borge11 52 tonnen buskruit worden overgebracht naar den 
nieuwen kruittoren. 

1592 De victorie van Steenwijk (5 Juli) 
(12 September) met vreugdevuren en 

en die van Koevorden 
klokgelui gevierd. 

1592 De Langendijk, de Korteudijk, de Appeldijk en de Arkel
straat worden opnieuw bestraat. De bewoners dier straten 
moeten in de kosten bijdragen. 

1592 De stacl.sregeering besluit dat alle jaren een burgemeester 
zal worden benoemd voor 2 jaar en dat elk jaar een zal af
treden; voorts dat het ee11e jaar drie schepenen zullen worden 
gekozen en het andere jaar vier, zoodat de schepenstoel ieder 
jaar voor de helft zal worden veranderd. 

1592 9 Januari. 
Adriaan van Aalst Gijsb.zoon schenkt aan 
twee daarachter gelegen vervallen huisjes. 

het Weeshuis 

1592 17 Februari. 
Een straat of 
(Weessteeg). 

steeg gemaakt door het erf van de weezeu 

1592 22 Februari. 
Nader verdrag tusscben de Staten van Holland en de stad 
over de kosten der fortificatiën en de betaling daarvan. 
Arbiters ztjn Meesters Gerard van Wtjngaarden President 
van den Hove van Holland, Johan van ülden barneveld, Raad 
en Advokaat van 't Land van Holland en Dirk van Leeuwen, 
Raad in den Hoogen Raad. 

1593 Het stadhuis aan de zuidzijde vergroot met eene woning 
voor den kamerbewaarder, eene waag, een groote kamer voor 
de Vroedschap en een muziekka111er. 
Burgerneesteren koopen van de Weesmeesteren te Utrecht 
een orgel dat door Mr. Pieter den orgelmaker, na reparatie 
in de muziekkamer wordt gesteld. 

1593 De stad vereert Zijne Excellentie Graaf Maurits in het beleg 
voor Geertrnidenberg (ingenomen 24 Juni 1593) 5 kalkoenen 
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en 6 vette kapoenen, waarvoor zij betaalt 23 guldens en 10 
stuivers. 

1593 In dit jaar wordt besloten, dat ieder jaar 4 lrnpiteinen der 
burgerwacht zullen aftreden. 

1593 19 Maart. 
De W 0l1iherensche dijk breekt door beneden de stad bij hoog 
opperwater. Overstrooming van de Alblasserwaard. 'l'usschen 
Keulen en Dordrecht is geen polder droog gebleven, dan het 
land boven den Zouwedijk. 

1594 20 Mei. 
Accoord tusschen Gorinchem en Woudrichem omtrent het 
veer tusschen de beide steden. 

1594 17 October . 
De vroedschap besluit tot het slechten van de Borchwerf 
vóór de Burchtpoort, het terrein waarop de Burcht der Arkels 
tot 1412 heeft gestaan. 

1594 20 November. 
De Vroedschap besluit een nieuwen korenmolen te doen bouwen 
op de plaats waar de Blauwe Toren heeft gestaan. 

1595 De stadsregeering besluit, dat het geheele College van Sche
penen ieder jaar wederom voor zijn geheel zal worden benoemd. 

1595 2 Januari. 
De Staten van Holland gelasten de stad f 300.- bij te dragen 
in het maken van de Muggenschans te Sleeuwijk. 

1595 22 Februari. 
De vischmarkt van de Vischbrug verplaatst naar de zuidzijde 
van de kade aan het Eind. 

1595 6 Martrt. 
De Staten van Holland deelen mede, dat cle versterking van 
de Oostzijde der stad om fiuanciieele redenen voorloopig geen 
voortgang kan hebben. 

1595 28 Maart. 
Doorbraak van den Wolpherenschen dijk te Hardinxveld. 
Overstrooming van de Alblasserwaard. 

1595 14 September. 
De Wolpherensche dijk meer la ndwaarts in gemaakt (Nieuwe 
W olpherensche dijk) (Nieuwe inlage van de Alblasserwaard). 

1595 l November. 
Het graan kost 120 goudguldens het last. De Staten van 
Holland verbieden den uitvoer uit de stad. 
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1595 22 December. 
De Staten van Holland v'erleenen aan het nieuwe gasthuis 
voor 3 jaar eene toelage van f 300.- 's-jaars uit de gees
telijke goederen tot ondersteuning der arme weduwen en 
weezen van afgestorven soldaten. Zie ook 26 October 1599. 

1596 Aan het Land van Arkel beneden rle Zouwe wordt f 50.
betaald om het stadswater uit de grachten door het land te 
malen. 

1596 De Timmerwerf wordt bebouwd en de nieuwe straat eerst 
Poortstraat genaamd, later Dalemstraat, wordt gelegd. 

1596 Op Zondagen, marktdagen en feestdagen wordt het carillon 
van den stadhuistoren bespeeld door François Mote waarvoor 
hij f 48.- 's jaars ontvangt. 

1596 Aan den apotheker Asuerus Schut wordt jaarlijks toegelegd 
f 24.- om zijn winkel met goede medicamenten te voorzien. 

1596 Behalve de markten in 1565 en 1580 genoemd bestaat nog 
de (zevende) jaarmarkt, eene veemarkt rles Donderdags na 
St. Victor, beginnende des Dinsdags vóór dien Donderdag en 
duurt vier dagen. 

1596 De stad vereert den Gouverneur van Loevestein den Heer 
van Haveskerken ter gelegenheid van den doop van zijn 
kind een grooten overdekten zilveren gedreven kop ter waarde 
van 130 guldens en 18 stuivers. 

1596 1 Maart. 
De Staten van Holland verleenen de dorpen van de Alblas
serwaard en het Land van Arkel, die geïnundeerd zijn ge
weest, vrijdom van verponding en horengeld over 1596. 

1596 10 Mei. 
Den Geërfden van de Banne van Gorinchem aan de west
zijde der Viaansche Vaart wordt voren bedoelde vrijdom even
eens verleend. 

1596 10 Augustus. 
De Staten van Holland gelasten, dat de vaandels der ver
schillende garnizoenen alle eender moeten worden gemaakt 
in de kleuren oranje,, blanje, bleu, met den Hollandschen leeuw. 

1597 15 Maart. 
Placcaat tot conservatie van de kleine visch en de vissche
rijen in de Merwede. 
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1597 29 Mei. 
Een nieuwe Burchtpoort (de tegenwoordige Dalernpoort) ge
bouwd, waarvoor wordt gebruikt de boog van de oude 
Burchtpoort. 

1597 11 Juni. 
Steven Dionys, tollenaar te Gorinchem wordt door de Staten 
van Holland om zijne afpersingen en knevelarij verbannen. 
De Advokaat-fiscaal zal tegen hem procedeeren. 

1597 24 Juni. 
De Staten van Holland besluiten in de stad 350 last goede 
Pruisische rogge op te doen, ter voorziening van de omliggende 
plaatsen in geval van nood. 

1598 Op de plaats waar een gedeelte van het slot aan de l.VIerwede 
heeft gestaan wordt een aanzienlijk tolhuis gebouwd, dat aan 
den Ontvanger der tollen tot woning dient. 

1598 8 Januari. 
De Staten van Holland besluiten, dat de stad aan de Oost
zijde met 3 bolwerken zal worden versterkt. 

1598 13 Juni. 
De Vroedschap besluit om de zieken uit het Oude Gasthuis 
in de Gasthuisstraat over te brengen naar het nieuwe Gast
huis (gedeelte van het Bagij nhof) in de Haarstraat en het 
Oude gasthuis te verhuren of te verkoopen. 

1598 20 Augustus. 
De Staten van Holland besluiten aan den Wolpherenschen 
dijk een nieuw bolwerk en een steenen beer te doen maken 

1598 6 September. 
Het nieuwe Ziekhuis van de Bagijnenkerk tijdelijk in gebruik 
genomen voor pesthuis. 

1598 21 September. 
De Vroedschap besluit een nieuw pesthuis te bouwen buiten 
de Laag-Arkelpoort. 
Deze bouw is niet doorgegaan. Zie 1602. 

1599 De Spanjaarden zijn schielijk voor Bommel gernkt en wordt 
goedgevonden om o.a. 300 burgers van Gorinchem tot bezetting 
van de frontiersteden en sterkten te gebruiken. 
's Gravenhage leverde toen slechts 150 burgers. 

1599 Het bolwerk Sandenburgh wordt bemuurd. 
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1599 9 Pebruari. 
De Burgerkrijgsraad stelt in geval van alarm de loopplaatsen 
vast van de 8 kwartieren waarin de stad is verdeeld: 
1. de La11gendijk, van het bol werk van den tol tot het bol

werk Stuivezand; 
2. de Havendijk, van het bolwerk Stuivezand tot het bol

werk Kekum; 
3. de Kortendijk, van het bolwerk Kelrnm tot het bolwerk 

van de Hoog-Arkelpoort; 
4. de Arkelstraat, van het bolwerk van cle Hoog-Arkelpoort 

tot het bolwerk Blokland; 
5. de Haarstraat, van het bolwerk Blokland tot het bolwerk 

Wolpheren; 
6. Achter de kerk, van het bolwerk Wolpheren tot den 

tol toe; 
7. de Hoogstraat, en 
8. het Marktveld, worden zelve bezet. 

1599 13 April. 
De stadsregeering vult den gildebrief der kuipers, hoep- en 
bordenmakers aan. 

1599 13 Juli. 
De stad koopt het groot Wijdschild met den omloop en de 
halve oude Dalemschc steeg voor een rentebrief van 171 
guldens 4 stuivers. 

1599 18 September. 
De Staten-Generaal en de Raad van State vergaderen in de 
stad met Prins Maurits ter bespreking van de middelen tot 
vermindering der onkosten van het leger. 

1599 26 October. 
De Gecommitteerde Raden van Holland dragen cle goederen 
van het Klooster den Hern buiten Schoonhoven met alle 
lusten en lasten over aan de stad ten behoeve van het nieuwe 
Gasthuis ter ondersteuning der weduwen en weezen van sol
daten. Zie ook 22 Dec. 1595. 

1599 21 November. 
De Vroedschap verbiedt het maken van "hoeikens" en ander 
sieraa.d op de lijken uit vrees voor infectie (heerschen der 
pestziekte). 

1599 15 December. 
Resolutie van de Staten van Holland rakende het uitwateren 
van de stad op clen Overwaarrl . 

Kroniek. 5 
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1600 De gracht vóór het Bolwerk Sanrlenbnrgh uitgegrnven en 
verbreed. 

1600 De Roomsch-Katholieke godsdienst leeft weder op onder lei
ding van den apostolischen vicaris Sasbout Vosmeer te Delft. 

1600 4 Januari. 
Het complex gebouwen van het oude gasthuis in de Gast
huisstraat verkocht. 

1600 12 Maart. 
Het einde der Burgstraat door de vroedschap aangewezen als 
hoommarkt. 

1600 19 Juli. 
De W olpherensche dijk wordt do'or de Staten van Holland 
langs het voormalig kasteel den Blanwen Toren gelegd. 
Tevens wordt een steenen beer gemaakt voor de fortificatien 
en beveiliging tegen door braak. 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Land van Arkel ver
zetten zich er tegen, omdat daardoor de oude dtjk te veel 
wordt afgegraven en als waterkeering verzwakt. 

1600 12 November. 
De Burgerkrijgsraad stelt opnieuw de loopplaatsen vast van 
de 8 kwartieren, waar de kapiteins in geval van alarm zich 
met hunne compagnie moeten vervoegen: 
1. de Kortendijk, van de Laag-Arkelpoort over de Koren

brug en over de oostzijde van de Linge tot in het eerste 
gordtjn voorbij het bolwerk Oosterwijk; 

2. de Korenmarkt (Havendijk), van voorschreven punt de 
bolwerken Kekum en Leerbroek; 

3. de Appeldijk, van het bolwerk Leerbroek voorbij de Burcht
poort en het bolwerk Sandenboreh tot de haven toe; 

4. De Langendijk, beginnende van de oostzijde van de Peter
brug voorbij de \Vaterpoort en Letjenborch tot in de punt 
van Wolpherenboreh; 

fi. de Markt; 
6. de Hoogstraat; 
7. de Haarstraat, van de punt van Wolpheren borch voorbij 

de Kanselpoort in het halve gordijn; 
8. de Arkelstraat, van voornoemd half gordijn tot de Laag-

Arkelpoort toe. 
De compagnieën van de Hoogstraat en de Markt moeten die 
kwartieren bezetten en in geval een van de kwartieren wacht 
heeft, die zijn loopplaats heeft aan de Oostzijde, zal het kwar-
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tier van de Markt die loopplaats bezetten, en aan de West
zijde, in dat geval het kwartier van de Hoogstraat. 
De kwartieren 1--4 vormen de Oostzijde, 5-8 de Westzijde 
der stad. 

1601 Mei. 
Leden van het Schippersgild en andere burgers verwekken 
een oproer in de stad. 'l'waalf burgers worden verbannen en 
hunne goederen verbeurd verklaard. 

1601 De stadsregeering staat aan Andries Hendrikszn., burger te 
Amsterdam en goudsmid toe om zijn kunstig gewrocht zilver
werk op de kermis te mogen "tot avontuer doen stellen" of 
daarvan eene loterij aan te richten. 

1602 In de stad wodt victorie geluid over het overwinnen van 
de g·aleien en over de inneming van de stad Grave door Prins 
Maurits (19 September). 

1602 Stichting van het Pesthuis op een gedeelte van het Bagijnhof 
in de Haarstraat. 

1602 Eene nieuwe kade op het Eind gemaakt. 

1602 2 Januari. 
Omstreeks 12 uur eene aanmerkelijke generale aardbeving 
in Holland gevoeld. 

1603 14 Januari. 
De Stadsregeering vult den gildebrief van het Groot-Sehippers
gild van 2 September 1567 aan. 

1604 Stichting van het Oude-Vrouwenhuis in het Patershuis van 
het. Bagijnhof in de Haarstraat. 

1604 8 Juli. 
De Brederosche kade gemaakt. 

1605 De kwartieren der Burgerwacht krijgen nieuwe vaandels. 

1605 20 November. 
De stadsregeering geeft een nieuwen gildebrief aan de timmer
lieden en schrijnwerkers (Drie Koningengild). 

160G De visehmarkt verplaatst van het Eind naar de (tegenwoor
dige Oude-) Vischmarkt. 

1606 De Fonteinstraat (thans Pompstraat) aangelegd. 

1606 11 Febrnari. 
Het Oude-Vrouwenhuis in gebruik genomen. 
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1606 1 Juli. 
Burgemeesteren gelasten de grafgravers wekelijks opgaaf te 
doen van het aantal dooden in die week begrave11. Van 
1 J uli-31 December 1606, alzoo in 26 weken worden be
graven 1713 personen, waaronder 2 weken van 133 en 134 
personen. (Pestziekte). 

1606 Augustus. 
In de te Gorinchem gehouden synode van Holland wordt 
gelast dat ieder zijn eonsideratiëp op de confessie en cathe
chesatie zou opgeven. 

1607 3 Januari. 
Overeenkomst waarbij de stad ten eeuwige dage zal hebben 
en behouden haar waterloozing op den Schelluinschen vliet.. 

1608 Januari en Februari. 
Zeer sterke vorst, harder <lan bij menschenheugenis. 

1608 Worden alhier buiten de stad gebakken roode mopsteenen 
vertoonende de Hollandsche maagd in den tuin en daarboven 
,,Vrij als God wil 1608". 

1608 29 Mei. 
Anna Muege op de Groote Markt geworgd en daarna ver
brand en het gebeente en de romp begraven op de waard 
omdat zij zes personen heeft. betooverd en volgens hare be
kentenis een verbond met den cl uivel heeft gemaakt. 

1608 7 Juli. 
De groentenmarkt overgebracht van de Hoogstraat naar de 
plaats tusschen de kerk en het Stadhuis. Oorsprong van den 
naam Groenmarkt. 

1609 27 Januari. 
Eene nieuwe kap op de nieuwe Dalempoort gemaakt. 

1609 5 Mei. 
Het Twaalfjarig Bestand te Gorinchem gevierd door de 
Rederijkerskamer "Vcrnienwd uit Liefde" met de opvoering 
van het "Vreedstriumphgedicht" vervaardigd door Hendrik 
van der Muur. 

1609 20 Mei. 
De Staten van Holland besluiten op verzoek van Gorinchem 
dat het baljuwschap van Hardinxveld zal blijven onder het 
Drost-ambt van Gorinchem en het Land van Arkel evenals 
ten tijde van Philips van Bomgondië. 
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1609 3 Juni. 
Placcaat op de visscherij in de Merwede. 

1611 De Vischbrug verfraaid met het aanbrengen van vier leeuwen 
in beeldhouwwerk, waarvoor f 36.- aan den beeldhouwer 
Cornelis Willemszn wordt betaald. 

1612 31 December. 
Accoonl tusschen de stadsregeeriug en Aalbert Jansz van den 
Berg van Utrecht, Jan Maria la Lagna en Mr. Heijnrich 
Cosson, glasblazers, waarbij zij gedurende 1~ jaar hunne kunst 
van glasblazen mogen uitoefenen in een huis in de Keizer
straat, hun daartoe aangewezen (Het Glashuis ). Zij krijgen 
van de stad een voorschot van f 1800.-. 

1613 Een nieuw leproos- of Lazarushuis gebouwd buiten de Kan
selpoort. 

1614 20 Februari. 
De stadsregeering stelt bepalingen vast, waarnaar de voer
lieden zich hebben te gedragen. 

1616 De Rederijkerskamer (Blazoen: 't Segelbloemken, zinspreuk 
"Vernieuwd uit Liefde") behaalt een prijs van 8 tinnen 
stoopflesschen in een wedstrijd uitgeschreven door de Vlaar
dingsche kamer 't Akerboomken aansiet Liefde. 

1617 Verbouwing van het Gasthuis in de Haarstraat. 

1618 9 April. 
De Staten van Holland besluiten de door inundatie vervallen 
grachten en een ingevallen bol werk te herstellen; fl / 4 der 
kosten voor het land, 1 / 4 voor de stad. 

1618 27 September. 
Prins Maurits logeert in de Doelen ter beëediging der Nieuwe 
Vroedschappen in plaats van de afgedankte, tengevolge van 
de geschillen tusschen Arminianen en Gomaristen. 

1619 Daar op de Kapel in de Arkelstraat en op de Dalempoort 
een slaande klok aanwezig is, verzoeken de bewoners van 
de straat naar de Kansel poort ( W estwagenstraat) en omgeving 
aan de stadsregeering om eene zoodanige klok ook op den 
grooten toren of op de Kanselpoort aan te brengen. 

1619 19 Februari. 
Gildebrief voor de metselaars, steenhouwers, beeld- en antiek
snijders, leidekkers en straatmakers. 

1619 4 Juni. 
De stadsregeeri11g verleent aan Jacob Ver voorn J ac.zu. voor 
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11 j:iar octrooi om in een tweetal hui sjes bj.j de wonin g van 
den Drossaard (thans Kazerneplein) bombazijn te maken en 
die op het kerkhof achter het stadhuis te drogen. 

1619 2 September. 
Gecommitteerde Raden, te Gorinchem zijnde, gelasten, dat de 
kamers van Hoogerbeets en Grot.ins op Loevestein met een 
loozen zolder moeten worden belegd voor een wandelplaats 
en dat voor hen voor brandstoffen gedurende den winter moet 
worden gezorgd op kosten van de Generaliteit. 

1620 9 Maart/8April. 
De Staten van Holland besluiten voor de Alblasserwaard op 
den ouden voet weder 150 man te lichten bekwaam op het 
water en knnnende roeien om met sloepen en schuiten de 
waard van roovers te bevrijden. 

1621 22 Maart. 
Hugo de Groot verlaat als metselaar verkleed het huis van 
Daetselaar door het poortje op de Groote Markt (Hugo-poortje) 
op Maandag (Marktdag), wandelt naar het veer op Sleeuwijk 
bij de herberg de Zwaan aan de Merwede en ontvlucht van 
daar naar Antwerpen. 

1621 27 September. 
De vijand haalt uit een herberg buiten de ,vaterpoort eenige 
passagiers en dreigt de schepen op de rivier in brand te 
steken. De Staten van Holland zenden een oorlogsschip. 

1622 10 Augustus. 
Overeenkomst 
Gorinchem. 

nopens het sluisje vóór cle ·waterpoort te 

1622 De stad telt 7585 inwoners. 

1623 1 Juli. 
Nieuwe gildebrief voor de wevers (St. 
26 Sept. 1459 en 17 Januari 1504. 

Severusgilcl). Zie ook 

1623 Op zekeren dag reed Prins Maurits door Gorinchem, zonder 
dat hij door iemand gegroet werd. 

1624 27 Februari. 
De schutterij van den Kruisboog verhuurt aan Aclriaa.u van 
Stockum de Schotcleurensche en Schelluinsche vlieten of de 
visscherij daarin. 

1625 Alardus Meurs giet eene klok voor de stad. Het is de groote 
luidklok in den St. Janstoren. Slaat tegenwoordig het heel 
uur en wordt bij bijzondere gelegenheden geluid. 
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l 625 De bank van lcening (lomberd) van ,Ie Haarstrnat over
gebracht naar de Kalkhaven (noordenhoek Lomberdstraat). 

1626 De inwoners van de Bommelerwa.ard en het Land van Heusden 
mogen geen inkoopen doen op de Gorcumsche markt. De stad 
verzoekt aan de Staten van Holland voorziening tegen dat 
verbod. 

1628 23 Januari. 
De ,volpherensche dijk hij den Bout doorgebrok en. De nieuwe 
\Volpherensche dijk keert het water en behoedt rle Alblasser
waard voor overstrooming. 

1628 6 Augustus. 
De Stadsregeering geeft een gildebrief aan de warmoeziers. 
De nieuwe markt tusschen het stadhuis en de kerk als markt
plaats aangewezen (Groenmarkt). 

1628 16 October. 
De stadsregeering geeft een nieuwen gildebrief aan de smeden 
(St. Eloy). 

1628 8 November. 
Pater Johannes de Rooy vangt zijn werkzaamheden te Gorinchem 
aan. Hij is de grondlegger eener nieuwe Katholieke kerk in de 
stad. 

1629 De Hoog-Arkelpoort aan het einde van den Kortencl~k afge
broken. Deze poort gaf oorspronkelijk toegang tot de stad 
langs den Hoogen Lingedijk. 

1629 22 Augustus . 
Op het innemen van W esel wordt in de stad victorie geluid 
en worden vreugdevuren ontstoken. 

1631 5 Maart. 
Nieuwe gildebrief voor de kleermakers. 

1632 De stad telt 1609 huizen. 

1632 17 Juni. 
De stad verhuurt het oude leprooshuis buiten de Kanselpoort. 

1633 28 December. 
Geschil tusscben Woudrichem en Gorinchem over de limiet
scheiding cl er visscherij. 

1634 10 Juli. 
De Vroedschap zendt een verbod aan Lijsbeth Snoek in de 
Lomberdstraat achter de Haarstraat tot het doen uitoefenen 
van den vVaalschen godsdiens1 . 
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1635 De pestziekte hecrncht in de stad. 

1635 7 Januari. 
De stadsregeering vult den gildebrief der timmerlieden en 
schrijnwerkers (Driekoningengild) aan. 

1635 30 November. 
De stad heeft een garnizoen van 16 compagnieën van 's-Lands 
krijgsvolk en krtjgt nog 20 compagnieën te voet en 3 te 11aarrl 
van de Fransche troepen. 

1636 De stadsregeering maakt een verordening op het slachten van 
vee. Een keurmeester wordt aangesteld . Het v leesch mag 
alleen in de vleeschhal worden verkocht. 

1637 Jan van der H eijden, schilder en uitvinder der slangbrand
spuit, geboren in het huis in de Gasthuisstraat westenhoek 
Driekoningensteeg (thans Kerkstraat, wed. Kroes). 

1638 31 December. 
De Stadsregeeriug geeft een gildebrief aan de Zakdragers. 

1639 1'! Augustus. 
De burg·erij moet jaarlijlrn in de kermisweek (Augustus) ter 
monstering in de wapenen komen. 

1639 9 October. 
Gildebrief voor de bron wers, ter vervanging van de oude, 
die verloren is gegaan. 

1639 11 November. 
De vroedschap bepaalt, dat alle vreemde bieren moeten wor
den gelost aan de kade omtrent het Kromhout tegenover den 
Timmerwerf. Dit gedeelte der Kalkhaven werd daarom 
Bierkade genoemd. 

1639 16 December. 
Accoord over het versterken der stad aan de Oostzijde en 
het maken en onderhouden der brug aan de Dalem11oort. 

1640 De stad converteert hare leeningen van 6 1 / 4 % ( 16e penning) 
in 5% (20ste penning). 

1640 7 Januari. 
Hevige storm beschadigt Stadhuis, Doelen en andere huizen. 

1640 26 Februari. 
Gildebrief voor de garentwijnders, blauwers en zwartververs. 

1640 4 April. 
Alhier eene aardbeving gevoeld. 
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1641 Gevangen Spanjaarden, daartoe gewillig, heien de palen 
voor eene brug bij de Dalempoort en genieten daarvoor 6 
stuivers daags. 

1641 16 September. 
De Stadsregeering vult den g ildebrief aan van de Schoen
makers van 5 Augustus 1466. 

1641 25 Octo her. 
Alle Roomsch-Katholieke burgers, die in hunne huizen heirne
Jij ke uitgangen hebben, waardoor zij van het eene huis in het 
andere kunnen komen, moeten die binnen 1'1 rlagen toemetselen. 

1642 De nieuwe straat die recht van de Korenbrug afkomt ge
maakt (Korenbrugstraat). 

1642 De nieuwe Waterpoort gebouwd, en daarvoor gebruikt een 
gedeelte der oude Burclttpoort. Op de poort wordell 2 ap1)elen 
gesteld. De inscriptie luidt: ,,Civitas in qua maxime cives 
legibus parent et in pace beata, et in bello invicta est". De 
nieuwe vesting thans voltooid. 

1642 13 Mei. 
Een commissie gedecerneerd om te bekomen kopie van de 
aanteekenîngen aangaande de oudheden van de stad Gorinchem 
gemaakt door Aart Kemp en daarvan een uittreksel en een 
register te maken. 

1642 15 November. 
Aan de stad worden voor schepenen in eigendom overgedragen 
de afhang bij de Vischmarkt aan de Kalkhaven met den gang 
daar bezijden en het erf er achter voor f 1300. 

1642 7 Juli. 
De Zuid-Hollandsche Synode vergadert te Gorinchem. 

1643 7 Februari. 
Aanvulling van den gildebrief der smeden (St. Eloy). 

1643 8 Juni. 
De borstweringen 01i de wallen aan de oostzijde der stad 
worden verhoogd. 

1643 7 Juli. 
De vroedschap verbiedt dat de koopvrouwen met appelen 
enz. voortaan in de nieuwe Waterpoort zullen zitten. 

1643 4 September. 
Pater de Rooy uit de stad verbannen wegens het heimelijk 
bedienen van den Roomsch-Katholieken Godsdienst in eene 
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schnnr uitkomende in de Lomher<lslraat achter cle Haarstraat. 
Het vonnis is niet ten uitvoer gelegd uit hoofde van clen 
door genoemden Pater verleenden bijstand tijdens het heerschen 
van de pest. 

1643 5 September. 
De Vroedschap besluit dat de predikanten 
mogen preeken dan "den Santlooper uit 
een daalder. 

J1i et langer zullen 
is" op boete van 

1643 10 November. 
Aanvulling van den gildebrief voor 
(Schuitvoerders). 

het Klein Schippersgild 

1643 12 November. 
De Stadsregeering geeft een nieuwen gildebrief aan de laken
koopers en bereiders ter vervanging van de oude die ver
loren is geraakt. 

1644 24 October en 1 Juli 1645. 
Oprichting eener zalmvisscherij voor de stad tusschen het 
gerecht op de waard en de herberg de Zwaan, ouder beding 
dat alle gevangen zalm aan de markt moet worden gebracht. 

1645 1 September. 
Aanvulling van den gildebrief der Wevers (St. Severusgild) 
van 1 Juli 1623. 

1645 28 December. 
Het oude leprooshuis (lazarushuis) waarin de Rederijkers 
(blazoen 't Segel bloemken, en zinspreuk "Vernieuwd uit 
Liefde") vanaf 1629 ges1)eelcl hebben, wordt door de vroed
schap aangewezen tot Arminiaansche kerk later Remon
strantsche kerk tot 1801 (Zuidenhoek Arkelstraat en Haar
straat); het pand wordt voor dat doel in 1652 in gebruik 
genomen. Vóór dien werd de Arminiaansche kerk gehouden 
in het huis westzijde Oude Vischmarkt, het 4de huis vanaf 
de Brtrgstraat. 

1645 29 December. 
Verbod aan de Rederijkers om te spelen. 

1646 De stad verkoo1)t den kwaden Schoordijk met eenige gronden 
van het klooster den Hem buiten Schoonhoven. 

1G46 8 Februari. 
De Vroedschap besluit dat de visschers die in het Gorcumsch 
vischwater willen visschen, binneu Gorinchem moeten wonen. 
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1647 24 Januari. 
De stadsregeering vult den gildebrief der timmerlieden en 
schrijnwerkers aan. 

1647 27 April. 
Het getal predikanten door cle Vroedschap van 3 op 4 ge
bracht, nadat 26 Maart te voren door de Staten van Holland 
liet jaarlijksch tractement voor een vierrlen predikant is toe
gestaan. 

1648 21 Juni. 
Gildebrief voor de vleeschhouwers. 

1648 4 Juli. 
De vrede van Munster onder klokgelui plechtig voor het 
Raadhuis afgekondigd. 

1648 2 September. 
De Vroedschap besluit, dat alle visch op stroom gevangen 
aan den afslag moet worden gebracht. 

1649 19 Januari. 
De Vroedschap besluit, dat de doodkistkleeden door het Wees

. huis moeten worden geleverd zooals van ouds. 

1640 18 Augustus. 
Vernieuwing van de Korenbrug. 

1649 18 Augustus. 
De stadsregeering verzet zich t egen misbruiken gepleegd door 
den pachter van het stapelrecht te Dordrecht in strijd met de 
overeenkomst van 22 November 1541. 

1650 De stadsregeering bepaalt, dat cle voerlieden voor het ver
voeren van vreemde lieden zullen moeten "smacken of werpen" 
(dobbelen) zonder dat zij in het particulier daarvoor zullen 
mogen worden afgehuurd (Smakbeul). 

1650 Pater van der Meer S.J. sticht eenJesnitenkerk (schuilkerk) 
op den Langendijk in het huis "het Kruisje" staande tusschen 
de brouwerij op den hoek der Kerkstecg en die 011 den hoek 
der Kraansteeg, thans winkel Stufkens. 

1650 Een nieuwe gevangenpoort gebouwd in de Boerenstraat O.Z. 
tusschen Zusterhuis en Zusterstraat. 

1650 31 Januari . 
De stad verkoopt de Engelsche kerk (vroeger de Kapel van 
het St. Agnietenklooster) belend ten oosten door het tegen
woordig postkantoor. 
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1650 8 F ebrnari . 
De straat genaamd het Zusterhuis verbreed met een gedeelte 
van het kerkhof en de dooden verlegd. 

1650 11 Juli. 
Prins Willem II komt met 4 leden van de Staten-Generaal 
en 2 van den Raad van Stat.e benevens den thesaurier Brasser 
van Dordrecht in de stad om Zondag 12 Juli nà de predi
catie met de vroedschap te onderhandel en over het afdanken 
van het krijgsvolk. 

1650 30 September. 
De Vroedschap besluit het getal notari ssen te laten uitsterven 
op 8. 

1651 5 April. 
De Vroedschap bepaalt dat de vier predikanten der stad den 
dienst te Loevestein gelijk met dien te Gorinchem moeten 
waarnemen. 

1652 8 Januari. 
De stadsregeering vult den gildebrief der timmerlieden en 
schrijnwerkers aan. 

1652 14 Mei. 
Jhr. Jacob van Pttffenrode op zijn verzoek door de Staten 
van Holland van het superintendentschap eu militair comman
dement der stad ontheven. Zijn zoon Jhr. Johan wordt \J,ls 
zoodanig aangesteld. 

1652 8 Juli. 
De Zuid-Hollandsche Synode vergadert te Gorinchem. 

1652 23 Augustus. 
Octrooi van de Staten van Holland waarbij de verkiezing 
van Burgemeesters, Schepenen en Vroedschappen aan de 
Vroedschappen zelve wordt overgelaten. De Drossaard heeft 
geen plaats of stem meer in de Vroedschap. Het getal 
vroedschappen wordt daardoor op 24 teruggebracht. Om tot 
de regeering te worden toegelaten moet men 6 jaar poorter zijn. 

1652 29 Augustus. 
Geen begrafenis op Zondag te houden op boete van f 25.~ 
als maatregel tegen het heerschen der pest. 

1653 22 Maart. 
De stadsregeering geeft een gildebrief aan de fijnschilders. 

1653 2 November. 
Niemand zal in het Land van Arkel eenig wild mogen schieten 
dan de Vroedschappen, secretarissen en hunne kinderen. 
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1653 2 November. 
Geen doodskleederen te halen of te huren dan uit het Weeshuis. 

1654 Over de jaren 1625-1654 is door de stad voor verbetering 
der fortificatiën betaald f 105415.-. 

1654 13 September. 
De stadsregeering geeft een gildebrief aan de wtjnkoopers. 

1655 Pestziekte. 

1655 15 Maart. 
Oprichting eener Weeskamer. 

1655 22 Juli. 
Het huis van den oud-Burgemeester Arend van der Kolk 
schoonvader van den Drossaard J\fr. Carel van Zijl, door het 
volk in een oploop geplunderd. 

1655 27 December. 
Doorbraak van den Nieuwen Wolpherenschen dijk beneden 
Gorinchem, tengevolge van eene ijsverstopping in de Boven
Merwede. Overstrooming van de Alblasserwaard. De boven
stad loopt onder en het water kwelt door den Langendijk en 
stroomt de Molenstraat in. 

1655 December. 
De Vroedschap besluit aan den jongen Kemp van stadswege 
eene recognitie te geven voor de opdracht en leverantie van 
de kroniek van Gorinchem aan de Heeren gedaan, die zijn 
vader gemaakt heeft. 

1656 28 April. 
Gildebrief voor de tabakspijpmakers. 

1656 16 Juni. 
Gildebrief voor de Chirurgtjns. 

1656 16 Augustus. 
Gildebrief voor de glazenmakers. 

1656 12 September. 
De kerk schiet aan de stad voor eene som van f 6350.
tegen 4% rente 'sjaars. 

1657 De H. Geest-stichting (Kapel) in de Arkelstraat vereenigd 
met het Weeshuis. De 29 H. Geestkinderen gaan naar het 
W eesbuis over. 

1657 31 Januari. 
Aanvulling van den gildebrief voor de smeden en loodgieters. 

• 
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1657 24 Februari. 
Aanvulling van 
Februari 1619. 

den gildebrief voor de metselaars van 19 

1657 6 April. 
Gildebrief voor de knoopmakers. 

1658 3/13 April. 
Overeenkomst met Graaf Wolphert van 
het maken eener trekvaart op Vianen. 

Brederode omtrent 

1658 30 December. 
Doorbraak van den Merwededijk te Hardinxveld tengevolge 
van ijsdammen in de Werkendamsche killen. Ook de oude 
W olpherensche dijk breekt door bij de herberg de Zwaan. 
Overstrooming van de Alblasserwaard. 

1659 De Kortendijk, de Langenclijk en het Eind verhoogd. 

1659 2 Januari. 
Doorbraak van den dam voor de heul aan de Kanselpoort. 
Pompstraat, Nieuwstad en Warmoesstraat loopen onder. 

1659 6 Januari. 
Hevige storm, waardoor vele huizen worden beschadigd. 

1659 11 Januari. 
Gildebrief voor 
en blokmakers. 

de rademakers, wieldraaiers, stoeldraaiers 

1659 18 Januari. 
Nieuwe uurwijzers 
gemaakt. 

van tafelplanken aan den grooten toren 

1660 Een dief, die in de gevangenpoort brand heeft gesticht en 
daarbij is gestikt, wordt bovendien n1L zijn dood nog 01)ge
hangen aan de galg op de waard. 

1660 5 Mei. 
Wijziging van het octrooi van 23 A ngustns 1652, in dier 
voege dat zoowel de nominatie als ,Je verkiezing van Bur
gemeesters door de Vroedschap zelve gedaan wordt. 

1661 31 Januari. 
Het gemeente-archief 
gebracht. 

op last van de Vroedscha1) in orde 

1661 15 Maart. 
De Staten van 
verkiezing van 

Holland doen 
Schepenen. 

uitspraak in een geschil over 

' 
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1661 30 Augnstus. 
De Vroedschap besluit de goederen van het klooster den Hem 
buiten Schoonhoven te verkoopen. 

1662 :l2 Juli. 
Octrooi waarbij het getal van 2 Burgemeesters voortaan op 
3 wordt gebracht. 

1662 30 December. 
De Vroedschap besluit dat Burgemeesters, Vroedschappen en 
Schepenen zullen genomen worden uit de rijkste, verstandigste, 
vreedzaamste en redelijkste poorters en belijd enis doende van 
de ware gereformeerde religie volgens de nationale Synode van 
Dordrecht. 

1663 20 Januari . 
Doorbraak van den V-l olpherenschen dijk tusschen den steenen 
beer ter plaatse van den vroegeren blauwen toren en de her
berg _de Zwaan. Ter zijde van den beer ontstaat een wiel. 
De Alblasserwaard en het Land van Arkel loopen onder water. 

1663 27 Januari . 
De kade van het Eind breekt door, waardoor het water de 
stad instroomt tot de Groenmarkt. 

1663 11 Maart. 
De beringing, die om het ingebroken ga.t in den Ouden 
W olpherenschen dijk is gemaakt, zinkt weg. De Alblasser
waard bijna bevrijd van het water van 20 J annari, over
stroomt opnieuw. De waard blijft het geheele jaar onder water. 

1663 25 Mei. 
Het maken van den ingebroken ,volpherenschen dijk tusschen 
den steen en beer en de herberg de Zwaan besteed voor f 60.000 
(Zie ook 19 Juli 1600). 

1664 1 April. 
Door de Vroedschap wordt een eeuwig ed ict vastgesteld, rlat 
de ongehuwde moeders zelf haar kind eren moeten onderhou
den, zonder dat de vader daartoe eenigszins gehouden zal zijn. 

1664 3 April. 
De stadsgrachten worden uitgediept en de wallen verhoogd. 

1664 Over dit jaar bedroegen de kerkelijke onkosten ter zake van 
beroepen van predikanten: aan bier voor de Heeren f 173.90, 
het Looreu van de predikanten f 1072.55 en het losmaken der 
pre1lilrnnteu f 214.- slm1cn f 1460.45. 
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1665 12 Mei. 
De stadsregeering vult den gildebrief voor de zakdragers en 
dien voor de tabakspijpmakers aan. 

1665 12 Juli. 
De stadsregeering vult den gildebrief der schoenmakers aan. 

1665 31 October. 
Luitenant-Admiraal Michiel Adriaansz. de Rntjter zeilt met 
de Heeren Gevolmachtigden op het fregat "Gorinchem" in 
't KoningsdieJ). 

1666 14 Februari. 
De Staten van Holland gelasten dat 2 compagmeen van het 
garnizoen zullen worden gezonden naar den Prins van Tarente, 
ter versterking van diens troepen voor Oudenbosch. 

1666 24 November. 
Octrooi waarbij het getal Vroedschappen van 24 wordt terug
gebracht op 17. 

1667 November. 
De laatste gevallen van pestziekte doen zich in de stad voor, 
waarna zij niet meer wordt waargenomen. 

1667 19 November. 
De Vroedschap stelt een nieuw reglement vast voor de 
J3nrgerwa.cht. De stad wordt yerdeeld in 4 kwartieren. 
1 Havencltjk en Appeldijk. 2 Kortendijk en 'Langendijk. 
3 Markt en Haarstraat. 4 Hoogstraat en Arkelstraat. 
Alle nachten moet gewaakt worden met een korporaalschap 
van minstens 36 man. 

1667 5 December. 
De Vroedschap vult den gildebrief der schoenmakers aan. 

1667 28 December. 
De Vroedschappen doen den eed op 't Eeuwig Edict (Ver
bond om geen .Prins van Oranje meer tot Stadhouder te be
noemen). 

1668 2 Februari. 
Gildebrief voor de chirurgijns. 

1668 1 November. 
Ampliatie van den gildebrief voor de chirurgijns. 

1669 9 Maart. 
De Vroedschap besluit dat alle verkoo11ingen van huizen en 
landen voortaan in de Doelen zullen worden gehouden en 
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stelt het bedrag voor kamerhuur vast als er droge verkoo
pingen zijn. 

1669 9 Maart. 
De Vroedschap besluit het getal notarissen te laten uitster
ven op 7. 

1669 17 Juni. 
Verbod door de Vroedschap aan de Roomsch-Katbolieken tot 
het uitoefenen van hun godsdienst in rle schuilkerk op den 
Langendijk "in Abrahams schoot'' (tegenwoordige Luthersche 
kerk). 

1669 13 Juli. 
J3epaling van de limietscheiding van de vissclrnrij tusscben 
Gorinchem en Woudrichem. 

1670 De Peterhrug vernieuwd voor f 575.-. 

1671 9 Maart. 
Burgemeesteren gemachtigd een huis in den Haag te buren 
of te koopen tot logement voor de steden Gorinchem, Schie
dam en Schoonhoven. 

1671 22 September. 
Hevige storm waardoor 2 schepen met turf en één met 
steenen geladen vóór de stad vergaan. 

1672 16 Januari. 
Aanvulling van den gildebrief voor de cl~irurgijns. 

1672 13 April. 
Aan de kapiteins wordt de stof gegeven voor 8 nieuwe vaan
dels, die zij zelf moeten laten schilderen. 

1672 8, 10, 13, 16 en 17 Jun i. 
De Staten van Holland gelasten alle aanwezige ponten op te 
vorderen naar het veer der stad om 2000 man Spaansche 
militie over te zetten; de fortificatiewerken worden met kracht 
vcrb,;terd; de sta<l wordt met meer ammunitie voorzien; 
militie uit ,Voudrichem wordt naar Gorinchem en Loevestein 
gezonden. 
In de stad heerscht oproer. 

1672 26 Juni: 
De Linge-, Lek- en Merwedijken op last van de Staten van 
Holland doorgestoken ten einde de Albütsscrwaarcl onder water 
te zetten om de .Franse hen tegen te houden. Deze kunstmatige 
inun Llatie heeft geduurd tot 1673. 
J3eide jareu is in de stad een groot garnizoen, waardoor ve le 

Kro niek. 6 
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ht1izen in den grond bedorven ztjn door rle ongebondenheid 
der soldaten. De stad beklaagt zieh d,tarover bij de Staten 
van Holland en vooral over den Commandant Golstein. 

1672 30 Juni. 
Veldheer La Motte onder Maarschalk Tnrenne eischt de stad 
op in naam van Koning Lodewijk XIV, doch ontvangt van den 
Commandant der stad, Veldmaarschalk vVirtz, een weigerend 
antwoord. 

1672 2, 5, 8, 11 en 
De Staten van 
naar de stad. 

12 Juli. 
Holland zenden hooi, graan en meerdere militie 

1672 2 Juli. 
De stadsregeering door de . Staten vun Holland ontslagen van 
den eed op het eeuwig Edict, neemt den Prins vn,n Oranje 
als stadhouder aan . 

1672 4 Juli. 
De Prins vun Oranje betuigt zijn dank aan de stadsregeering 
voor haar besluit van 2 Juli 1672. 

1672 22 Juli. 
Op de eerste nadering van den vijand komt een uitlegger of 
jacht van oorlog van Bonnnel de rivier afzetten naar Gorinchem. 
Op verzoek van Veldmaarschalk \Virtz zenden de Staten van 
Holland den beul van Haarlem uan,r Gorinc11em om nit het 
vonnis van den krijgsraad de straf tegen de officieren te vol
trekken. Voorts wordt eveneens op verzoek van voornoemden 
Veldmaarschalk het ongewupend deel van het garnizoen van 
wapens voorzien. 

1672 26 Juli. 
De Staten van Holfand gelasten 
veel mogelijk te verspenen om 
beletten. 

de nvier voor de stad zoo
den vijand het afzakken te 

1672 2 Augustus. 
De Staten van Holland zenden kanonnen, geweren, van,rtuigen 
en andere oorlogsbehoeften naar de stad. 

1672 18 Augustus. 
Fransche troepen doen een aanslag op de stad, rlo ch worden 
door den Veldmaarschalk vVirtz, Commandant der stad terug
gedreven. Een tweede aan val mislukt eveneens, evenals eene 
poging om de stad door verraad in handen te krijgen. De 
boer, die den Fransche11 den weg gewezen ha<l, wenl opgehangen. 

8B 

1672 10 September. 
Het getal der Vroedschappen wederom gebracht op 24; het 
getal burgemeesters teruggebracht tot 2 en de electie gelaten 
aan den Prins van Oranje als stadhouder. 

1672 29 October. 
Het gezng van den Drossaard weder aanmerkelijk uitgebreid. 

1672 14 November. 
Het besluit omtrent het houden van 
Doelen van 9 Maart 1669 ingetrokken. 

verkoopingen in de 

1672 9 December. 
'l'wee 
geven 

soldaten worden gevangen 
van valsche munt. 

genomen wegens het uit

167B De waarnemeiide Commandant der stad Generaal Graaf van 
Hoorne, neemt bij een uitval den Domdeken en een ig·e kano
n ie ken van St. Pieter te Utrecht gevangen. Ook bij andere 
uitvallen . keert hij met rijken buit in de stad terug. 

1673 4 April. 
Ren h nis te 's-Gravenbage gehumd voor logement voor 
steden Gorinchem, Schiedam en Schoonhoven. 

de 

1673 9 April. 
De steiger tegenover den Wiltleman (thans Bahlmann) op den 
Appel dijk aangewezen als ligplm1ts voor de Leidsche markt
schepen; die tegenover de Baurssteeg voor de Bornrnelsche 
en Heusdensche; die bij de Visch brug- op den Appeldijk voor 
de Goudsche en Rotterdarnsche; de Verwersteiger (tegenover 
de Kerksteeg) voor de beide Donltsche; die op het Zuidelijk 
gedeelte van het Eind voor de Middelburgsche. 

1673 7 Juni. 
Jonkheer Cornelis Ascanius van Sypesteyn, wonlt binnen de 
stacl doodgestoken door een vaandrig, Jonkheer Vijgh. 

1673 13 October. 
De stadsregeeri11g geeft den Graaf van Hoorne tot erkentenis 
van cîe goerle diensten die hij aan de stad tijilens zijn com
mando heeft bewezen de schilderijen op de Bnrgerneesters
kamer hangende, ten geschenke. 

167 4 1 Mei tot 2 Apri l 1675. 
De glazenmaker Abraham van Ulft repareert de glazen in 
rle St. Jauskerk van de Kramers, den Drost van der Aa, de 
schoenmakers, den profeet Ezechiel, de 8 kapiteinen, Hiskia, 
1le s1iijdern, Goossen de Back, <le knipers, de broeders van 
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BateHborch, den Graaf van Hoorne, de speldenmakers en den 
Koning van Spanje. 

1675 De Staten van Holland beslissen dat de Drossaard Huigens 
zitting zal hebben in de Vroedschap. 

1675 18 J annari. 
Reparatie van de kapelkerk in de Arkelstraat, zoodat daarin 
weder dienst kan worden gedaan. 

1677 3 Augustus. 
Ampliatie van den gildebrief voor de chirurgijns . 

1678 8 April. 
De Staten van Holland ontzeggen den Drossaard het recht 
om zitting in de Vroedschap te hebben. 

1681 1 Juli. 
Het pesthuis in de H aarstraat gebezigd tot verpleging van 
krankzinnigen tot 1819. 

1682 29 Januari. 
De Drossaard neemt weer zitting in de Vroedschap voor 
zaken de stad en niet het Land betreffend. 

1682 29 April. 
De Vroedschap besluit dat alle verkoopiugen van vaste goe
deren weder in de Doeleu zullen worden gehouden. 

1683 8 Juni. 
De stadsregeering geeft een nieuwen gildebrief aan de kuipers, 
hoep- en hordenmakers. 

1684 Geschil tnsschen de beide burgemeesters en 4 der vroed
schappen aan den eenen kant en den Drossaard met 16 
vroedschappen ter andere zijde. 

1684 16 Juni. 
Eene regentenkamer aan het Gasthuis bijgebouwd. 

HiSG 30 Juni. 
'fengevolge van de vervolging der gereformeerden in Frank
rijk vestigen zich vele réfugiés alhier, waaronder velen van 
gedistingeerde geboorte. 
De eerste drie Fransche predikanten in hun dienst bevestigd. 

1687 Oprichting van het genootschap "de vriendelijke bijeenkomst" 
om de eerzuchtige bedoelingen van burgemeester J oban van 
der Staal en vroedschap Gerard van Hoey te keer te gaan. 
De zilveren bokaal van <lit gezelschap is nog in het museum 
aanwezig. 
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1687 8 Maart. 
De stad biedt aan de Admiraliteit op de Maas 4 stukken 
geschut aan. 

1687 21 M,iart. 
Aan Abram de Heus te Dordrecht wordt octrooi verleend 
voor 15 jaar om met uitsluiting van anderen azijn te maken. 

1687 18 Juli. 
Contract met Melchior de Haaze te Antwerpen tot het gieten 
van 25 nieuwe klokken voor het carillon in den sta<lhuistoren. 

1687 9/19 Juli. 
Overeenkomst tusschen Gorinchem en Vianell waarbij laatst
genoem<le stad zich verbindt f 35000.- te betalen als haar 
aandeel in de kosten der trekvaart op die stad, waartoe zij 
eerst onwillig was. 

1688 24 Januari. 
Aa11besteed het uitnemen en inbrengen der klokken in den 
stadhuistoren en 10 Maart van de klokken in den toren en 
in de Waterpoort. 

1688 16 October. 
Gildebrief voor de grof- of kladschilders. 

1689 4 Juni. 
Burgemeester Johan van <ler Staal afgezet en uit de stad 
gebannen. 

1690 7 Augustus. 
Nieuwe uurwijzers aan den kerktoren aangebracht. 

1691 3 April. 
De stadsregeering vult den gildebrief der timmerlieden en 
schrijnwerkers aan. 

1691 5 September. 
De stad laat twee slangbrandspuiten maken, die onder het 
stadhuis worden geplaatst. · 

1692 1 Januari. 
De stadsregeering stelt een reglement vast voor geval van 
brand. 

1692 17 Mei. 
Een reglement voor de Burgerwacht door de Vroedschap 
vastgesteld. 

1692 18 September. 
Aardbeving in de stad gevoeld . De klokken beginnen van
zelf te luiden. 
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1692 8 December. 
Burgemeesteren besluiten dat zij die in de kerk rouwborden 
willen doen o_phangen, daarvoor aan de kerk zullen betalen f 40. 

1693 16 Juni. 
De spits van den kerktoreu bij een hevig onweder door den 
bliksem getroffen; het uurwerk loopt af en de klokken slaan 
heele en halve uren. 

1693 24 Juni. 
Zwaarder onweder dan op 16 Juni; zonder ongelukken. 

1693 23 December/30 Januari 1694. 
Watersnood in- en om de stad. 

1694 30 Juli. 
Burgemeesteren vullen den gildebrief der visschers van 
31 Augustus 1526 aan. 

1694 4 September. 
Aan Adriaan N oorthoorn wordt toegestaan zijn leven lang 
met uitsluiting van anderen, alle soorten van inventien te 
te drukken in linnen en wollen stoffen, zijde, katoen en leer. 

1695 1 Februari. 
Een kamer van het stadhuis aan de Weesmeesteren aange
wezen als vergaderplaats. 

1695 21 Juni. 
De Keurvorst van dh Paltz bezoekt de stad met een stoet 
van 150 personen en logeert in de Doelen. Een gedeelte va,n 
zijn gevolg wordt in andere logementen in de stad ondergebracht. 

1697 23 Augustus. 
Het Russisch Gezantschap met tzaar Peter I passeere11 de 
stad te water. 

1697 23 October. 
Twee nieuwe uurwijzers aan den toren aan r!e waterzijde 
aangebracht. 

1697 25 December. 
IJsdam in de Merwede ter hoogte van de herberg de Zwaan, 
waardoor de dijken te Dalem overstroomen en het water in 
de stad komt. Het wordt door kistingen op den Kortenrlijk, 
Langendijk en Eind gekeerd. 

1698 3 Januari. 
Een plechtige dankdag gehouden voor het geweken over
stroomingsgevaar door Ds. van Wijngaarden over Jona 1 vers 9. 
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1698 25 Januari. 
Drossaard, Burgemeesteren, Schout en Schepenen bepalen de 
vacantiën voor het gerecht als volgt: Vastenavond, half
vastensche markt, Paschen, Pinksteren, St. Haibertusbeesten
markt, St. Maartensche m:1rkt telkens 8 dagen; groote vacantie 
gedurende de maand Augustus, en voorts van Eersten Kerst
dag tot 8 Januari. 

1698 10 Februari. 
Het ijs zet zich in de nvier de Merwede vast, rloch raakt 
los den 14 Febnrnri cl. a.v. îVederom hoog Wltter en door
braakgevaar, doch geen ongelukken geschied. 

1698 20 Juli. 
De Kortendijk, de Langendijk en het Eind verhoogd om eene 
totale inundatie van de stad en de Alblasserwaard te verhoeden. 

1699 De korenmolen op de Pelwal brandt af en wordt herbouwd. 

1699 4 Maart. 
Hevig onweder met zwaren hagelslag. 

1699 15 December. 
Burgemeesteren verleenen aan de familie van der Does een 
plaats in de kerk voor een tombe aan de noordzijde van het 
choor. 

1699 28 December. 
Nieuwe gildebrief voor de chirurgijns. 

1701 De buitengracht van de Dalemp0ort tot de Kanselpoort uit
gediq,t en de wallen met de uitgekomen aarde verbreed, 

1702 21 Juni. 
Het huis "de Bloemkool" in cle Molenstraat aan de oude en 
jonge schutters om niet overgedragen tot vergrooting van 
de Doelen. 

1702 23 Januari. 
Aan Jason van Bij land voor 40 jaren toegestaan het hebben 
eener zeepziederij met uitsluiting van anderen. 

1703 18 Januari. 
Octrooi van de Staten van Holland waarbij de verkiezing 
van Burgemeesters, tlchepenen en Vroedschappen weder aan 
de Vroedschap wordt toegestaan. Het getal Vroedschappen 
uit te sterven tot 17. 

1705 19 Maart. 
Het recht van het beplanten der wallen rloor de stad aan 
het Rijk afgestaan. 
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1705 12 April. 
De Korenbrug vernieuwd. 

1705 Juli. 
De stad draagt aan het Gemeene Land van Holland over 
een blok van 6 huizen tusschen de Korenbrug en de Gods
kamer tot verbetering der fortificatiën. 

1705 1 September. 
De Vroedschap besluit dat de paarden- en beestenmarkt val
lende op Maandag nà St. Maarten voortaan zal gehouden 
worden, de paardenmarkt op Maandag, en de beestenmarkt 
op Dinsdag. 

1706 30 Mei. 
De stadsregeering regelt de vacantiën voor de Latijnsche school. 

1707 7 Juli. 
De Staten van Holland besluiten, dat het Drostambt voortaan 
niet langer dan 3 jaren achtereen door denzelfdeu persoon 
mag worden bediend. 

1709 18 Maart. 
Doorbraak van den Boveu-Merwededijk te Hardinxveld ten
gevolge eener ijsverstopping. Overstrooming van de Alblas
serwaard en het Land vau Arkel. Ook Dalem loopt onder. 
Door het sterk afzetten van het water uit de Linge spoelen 
in de stad twee bruggen over de haven weg terwijl de derde 
met veel takels en touwen behouden wordt. 

1710 17 October. 
De Staten van Holland stellen het Land van Arkel beneden 
de Zouwe vrij van belastingen tengevolge van den doorbraak 
van 1709. 

1711 23 September. 
De Korteudijk, de Laugendijk en het Eind verhoogd. 

1712 5 Maart. 
Het huis van ouds genaamd "Keulen'' hoek Groenmarkt en 
Tinnegietersteeg tot Hoofdwacht ingericht. 

1713 27 Februari. 
De Vroedschap maakt een keur rakende de dienstboden 
(arbeidscontract). 

1714 2 December. 
De stadsregeering vnlt het reglement op de Burgerwacht aan. 
De wacht bestaat uit minstens 20 man, 
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1715 8 November. 
Overeenkomst tusschen Amsterdam en Gorinchem tot weder
zijdsche afschaffing van het recht van exue (aftocht). 

1716 11 Maart. 
Hevige storm, die veel schade aan gebouwen, en torens ver
oorzaakt. 

1716 3 Juni. 
De Burgerwacht krtjgt 4 nieuwe vaandels van de stad kos
tende te zamen f 200. - . 

1717 24- Mei. 
Nader accoord tusschen de stad en den Heer van Vianen 
over de kosten van de Viaausche vaart. 

1719 Van 1712 tot en met 1719 subsidieerde de groote kerk uit 
hare inkomsten het weeshuis met f 4672,45. 

1720 Vele inwoners worden arm door deelname aan den windhandel 
in actiën. 

1720 In de Groote Kerk zijn gemaakt de fraaie koperen hekken 
en houten balustraden met de ophooging der graven, gekost 
hebbende f 5750.-. 

1722 6 Juli. 
Nadere bepaling van de limietscbeiding van de visscherij 
tusschen Gorinchem en W oudrichern. 

1722 22 Decem her. 
Aanvulling van den gildebrief voor de chirurgijns .• 

172:~ 22 Mei. 
Anth. van Broekhuyzen krijgt octrooi voor 15 jaar tot het 
maken van horloges. 

1723 3 Augustus. 
Uit eene resolutie van Burgerneesteren blijkt, dat de kermis 
altijd is gehouden van den eersten Zondag nà Maria Hemel
vaart (15 Augustus). 

1725 De (Laag-) Arkelpoort, einde Arkelstraat, herbouwd. 

1725 3 December. 
De stadsregeering geeft aan de tabakspijpmakers een nieuwen 
gildebrief. 

1726 21 Januari. 
Het water in de Linge wast geweldig. De Langen- en de 
Kortendijk worden met kistingen van drie planken hoog 
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voorzien. De stadsregeering werkt dag en nacht. De stad 
blijft voor overstrooming gespaard. 

1726 7 Februari. 
De N oorder-Lingedijk te Kedichem breekt op twee plaatsen 
door. De noodklok in de stad geluid. De Alblasserwaard loopt 
onder. Bijna alle bruggen in de Overwaard zijn weggeslagen. 
Vele huizen vernield; veel vee verdrinkt. 

1727 25 Juni. 
De Heer van Dalem, Christoffel Dynand neemt een Gorcumschen 
burger in zijne Heerlijkheid om eene gddkwestie gevangen. 
Burgemeesteren van Gorinchem nemen daarop de vrouw van 
den Heer van Dalem, die in de stad is, in bewaring. Beide 
gevangenen worden den volgenden dag tegen elkander uitge
wisseld. 

17'27 9 December. 
Oprichting van het gezelschap "den Negenden" een geheim 
regente11gezelschap met het doel elkaar het grootst mogelijk 
aandeel in de bene:ficien van de regeering van stad en land 
te verzekeren. 

1728 26 Augustus. 
De Staten van Holland verleenen vrijdom van belastiDg aaD 
het Land van Arkel, tengevolge van de doorbraak van 1726. 

1729 10 Februari. 
De Staten van Holland bepalen, dat de Drossaard weder 
zitting zal nemen in de Vroedschap. 

1731 Eene generale collecte voor de om den godsdienst verdreven 
Piemonteesche Dallieden brengt te Gorinchem f 1200.- op. 

1731 . 12 Juli. 
De Rentmeester-Generaal van Zuid-Holland lost aan de stad 
Dordrecht af eene som van f 36000.- als restant van een 
kapitaal van f 136000.- door Karel V en Philips II als 
Graven van Holland op den Tol te Gorinchem beleend in de 
jaren 1554 en 1562. 

1732 De stad telt 1398 huizen . 

17:l2 15 Mei. 
De Jesuitenkerk (schuilkerk) in het huis "het Krui sje" op 
den Langendijk naast de brouwerij de Gans op den Noorden• 
11oek der Kerk.steeg gesloten, omdat aan Pater Corluij het 
verblijf alhier langer door de Vroedschap wordt ontzegd. 
,,Het Kruisje" is thans winkel Stufkens. 
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1734 Januari. 
Laatste vergadering van het gezelschap "den Negenden". 

1734 20 .Februari. 
O1>richting van eene nieuwe correspondentie, een hond tegen 
rle heerschappij van het geslacht van Hoeij en rlen invloed 
van het gestorven gezelschap "den Negenden". 

1734 2 April. 
Burgemeesteren en de Vroedschap verhoogen eigenmachtig de 
belasting en laten de eigenaars van huizen veel meer betalen, 
dan volgens de kohieren behoort. 

1737 21 October. 
Vaststelling van het reglement 011 de executie van crimineele 
vonnissen. 

1738 29 Mei. 
Overeenkomst tusschen Gorinchem en Tholen tot werlerzijdsche 
afschaffing van het recht van exue (aftocht). 

1738 23 Augustus. 
Het turfdragershuisje 01) den Kraansteiger gemaakt. 

1739 2 Maart. 
De stadsregeering besluit hare tractementen en die van eenige 
ambtenaren uit den verhoogden aanslag in de verponding 
(2 April 1734) te verhoogen. 

1739 21 December. 
De Gezant van H oetj, een beroemd Gorcummer, sluit een tractaat 
van handel inet Frankrjjk voor 25 jaren, welk tractaat door 
den Koning van Frankrijk bij decreet van 31 December 1745 
wordt lierroepen. 

17 40 Het gedeelte der stad tusschen Burgstraàt en Robberstraat 
en Appeldijk en Kalkha.ven Wz. wordt in geval van hoog 
water droog gehouden door een tonmolen geplaatst in het 
Hellegat. Deze tonmolen bestaa.t in 1786 nog . 

1740 23 Decernber/3 Januari 1741. 
Doorbraak van den Zuider-Lekrltjk te Lexmond en van den 
N oorder-Lingedijk t e K edichem en Leerdam op vijf plaatsen. 
Overstrooming van de Alblasserwaard. Het water wast daarin 
tot 16 voet. Een hulpgat in dell Dalemscbendijk boven de 
kerk gemaakt. Veel schade wordt veroorzaakt aan een der 
stadspoorten en aan de vestingwerken. 

17 42 lO Februari. 
Nicolaas Goet.zee krijgt voor 15 jnar octrooi om den Gor
cumschen almanak te drukken. 
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1744 13 Maart. 
Doorbraak van de11 Zuider-Lekdijk te Lexmond. Overstrooming 
van de Alblasserwaard. De dijken daarna belangrijk verhoogd 
en verzwaanl. In ditzelfde jaar verliezen de boeren in de 
Alblasserwaard 5900 horenbeeste11 tengevolge van de runder
smetziekte. 

17 44 Een nieuw dolhuis in het pesthuis gemaakt. 

17 45 en volgende jaren. 
Veepest. 

1745 30 Augustus. 
Overeenkomst tusschen Gorinchem en Vianen omtrent het 
doen rijden van een postwagen en varen van trelrnclrnite11 
tusschen beirle steden. 

1746 6 Januari. 
De Staten van Holland verleenen aan de ingezetenen van de 
Alblasserwaard vrijrlom van verschillende landsbelastingen 
omdat de waarrl in 35 jaren viermaal geinundeerr! is geweest 
n.l. in 1709, 1726, 1741 en 1744. 

1747 De Staten van Holland stellen het aandeel in het aantal 
waardgelders door Gorinchem te leveren vast op 2 compagnieën. 

1747 De stad heft den 50ste penning (2%) van alle goederen die 
men bezit. 

1747 1 Mei. 
De Gorcumsche burgertj kiest Willem Karel Hendrik Friso 
als Willem IV tot Stadhouder. Den 3clen Mei d. a.v. wordt 
hij door de Staten van Holland als zoodanig aangesteld. 

1747 30 Juni. 
Gorinchem als stemhebbende stad biedt met andere steden 
den Stadhouder de posterijen aan. 

1747 10 Juli. 
De stadsregeering trekt het besluit van 2 April 1734 tot 
verhooging der verponding in. 

1748 Einde van de 20 Februari 1734 opgerichte correspondentie. 

1748 4 November. 
Het getal Vroedschappen van 17 op 24 gebracht, dat der 
Burgemeesters van 3 op 2. 

1748 13 November. 
De Stadhouder beslist op een bezwaarschrift van vele inge
"etenen tegen ten onrechte geheven belasting sedert 1734 
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dat de verhooging der tractement.en door Regeerders en ambte
naren daaruit sedert 1739 genoten in de stadskas door hen 
moet worden teruggestort. 

1749 16 Juni. 
De opbrengst der hier ter stede gehouden collecte voor den 
01)bouw van de kerk te Bergen 01i Zoom bedraagt f 1100. 

1750 19 Februari. 
De Vroedschap vergunt aan den drukker N. Goetzee de 
exemJ_Jlaren van den in 1748 bij hem gedrukten Bijbel op 
den zolder van het stadhuis te bergen, mits een exemplaar, 
ordelijk gebonden, present wordt gedaan aan de stad. Dit 
exemplaar is in het museum aanwezig. Deze beroemde Bijbel 
is gedrukt in groot folio in 1250 exemplaren, in groot kwarto 
in 1500 exemplaren. Die in folio-formaat kostten op best, 
middelsoort en gemeen papier f 16.- f 14.- en f 13.- en 
die in kwarto f 8.50. 

1750 14 Mei. 
De Peterbrug vernieuwd. 

1750 25 Juni. 
Kapitein Graaf vau Tierenheim van het Regiment van Baden
Baden, met eenige soldaten alhier in garnizoen in Mei de 
gevangen1)oort geopend en een gevangene bevrijd hebbende 
wordt door den Hoogen Krij gsraad veroordeeld om te worden 
doodgeschoten, hetgeen clenzelfden dag is geschied. 'l'wee 
soldaten worden gehangen. Twee korporaals worden, nadat 
zjj hun kapitein hebben zien doodschieten en de solchiten 
zien hangen, begenadigd. De overige gevangen soldaten 
hebben door de cordons geloopen. Het Regiment is overge
l)laatst naar Bergen op Zoom. 

1751 Een nieuwe kraan gemaakt 
den Appeldijk. 

aan de overzijde der Haven aan 

1752 De stadsregeering vaardigt een 
van meer da11 een huishon<l. 

verbod uit tot het houden 

1752 8 April. 
Bernardus Specht verkoopt aan Diakenen der Hervormde 
kerk "ijn huis in de \Vestwagenstraat tot stichting van een 
Armhuis. 

1752 25 Mei. 
De Staten 
in en aan 

van Holland voeren een Hollaudschen Statenpost 
Gorinchem wordt eene schadevergoeding toegekend . 

1753 In dit jaar wordt veel zalm gevaug·en. 
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1753 23 Mei. 
Diakenen van het Armhuis houden met goedvinden der stads
regeering een schaalcollecte, die bijna duizend gulden opbrengt. 

1754 Stichting van het Rijkstuighuis in de Boerenstraat. 

1755 26 Augustus. 
De stad sticht eene Fransche school voor meisjes 

1755 1 November. 
's Morgens tusschen half elf en elf uur wordt een aardbeving 
gevoeld, die geen schade aanricht. 

1756 18 Februari. 
's Morgens 5 minuten voor 8 uur heeft eene aardbeving plaats, 
van ruim een minuut, die echter geen schade veroorzaakt. 

17 56 19 Maart. 
Gecommitteerde Raden geven aan de stad in gebruik de 
lVIiddelwaard in de rivier de Merwede voor 20 jaren, inge
gaan Kerstmis 1755 tegen f 100.- 's jaars. 

1757 De Gouvernante vergunt de aanstelling van een derden stads
secretaris. 

1758 De heete koorts heerscht hevig in de stad. 

1758 Inwijd ing eener nieuwe Roomsch-Katholieke Kerk in de 
Haarstaat op de plaats van de vroegere schuilkerk van Pater 
de Rooij. 

1759 29 December. 
De stad stelt een kaj>itaal van f 7000.- beschikbMr op 
20-jarige renten voor de aanschaffing van een nieuw orgel 
iu ue groote kerk. De huur der zitplaatsen in de kerk daar
toe voor 20 jaar verhoogd. 

1760 20 Januari. 
Aardbeving gevoeld Zondagavoncl kwart vóór 10 uur. De 
huizen kraken, doch geen schade aangericht. 

1761 21 April. 
De stadsregeering stelt een nieuw reglement voor de Burger
wacht vast. 

1761 13 December. 
Inwtjding van het geheel vernieuwd orgel in de Groote kerk 
door Ds. E. Cappelhoff. Gezongen wordt de 150e Psalm en 
gepredikt met tekst uit de Openbaring v:w Joba11nes het 
midde11 van het: 2e tot het midden vau liet 3e vers. 
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1.762 1 April.
Overeenkomst tusschell Gorinchem en Goucla omtrent de 
wederzijdschc afschaffing van het recht van exne (aftocht). 

1764 6 Januari. 
Eenige menschen uit Gorincliem, ter hulp gesneld naar de 
noodltjdenden in de overstroomde Bommelerwaard, vinden den 
dood in de golven. 

1766 Januari. 
Het water in de Merwede is zoo laag, dat de Keulschc schepen 
de rivier niet kunnen opvaren. 

1766 23 Juni. 
Doortocht van Zijne Hoogheid den Prins Erfstadhouder op 
zijn reis van 'sHertogenbosch naar 'sGravenhage waarbij 
hem de honneurs door de Burgerwacht worden bewezen. 

1768 20 November. 
De Staten van Holland machtigen Commissarissen der Poste
rijen tot aankoop van een huis in de Arkelstraat zuitlenhoek 
Broerensteeg "het wit kruis" voor postkantoor. 

1769 17 Januari. 
Octrooi der Staten van Holland waarbij nevens den Drossaard 
weder 3 burgemeesters wol'den aangesteld De verkiezing van 
Burgemeesters, Schepenen en Vroedschappen heeft. nu werler 
plaats op nominatie v,m de Vroedschap door den Starlhouder. 

1769 28 December. 
De Merwecle is zoo gezwollen, dat een groot gedeelte der stad 
onder water staat. De Tielerwaarcl breekt in. De Diefdij k keert 
het water en behoedt de Alblasserwaarcl voor overstroom ing. 

1770 De Dalempoort vernieuwd. 

1770 18 Augustus. 
De (tegenwoordige Groote-) Societeit wordt opgericht en ge
vestigd in een kamer vau de herberg "het stadhuis van 
Amsterdam" op het Eind Oostzijde. 

1771 18 September. 
Aankoop van een huis, tuin, stal, koetshuis en erf, aan den 
Fluweelen Burgwal O.Z. te 's-Gravenhage tot logement voor 
de steden Gorinchem, Schiedam en Schoonhoven van Jkvr. 
Constautia des Roques en Piene Bernard Je Vasseur rles 
Roques. Vóórdien wordt daarvoor een huis gehuurd. 

1772 20 Januari. 
In het Eind steenen kistingkokers gelegd. 
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1772 25 Augustus. 
De herstelling van het klok- eu speelwerk op het stadhuis 
aanbesteed voor f 250.-. 

1773 6 Mei. 
Het klok- en speelwerk op het stadhuis verbeterd. 

1774 16 November. 
De invoering der nieuwe psalm berijming van den predikstoel 
bepaald. 

1775 Het St. Severusgild (Weversgild) heeft zijn gildehuis in de 
herberg "den Ezel". 

1775 29 April. 
De stadsregeering verbiedt voortaan het maken van luifels 
voor de huizen wegens ontsiering. De bestaande mogen niet 
meer worden vernieuwd of hersteld. 

1775 2 Mei. 
Burgemeesteren besluiten den grooten kerktoren te doen 
repareeren. Raming f 8000.-. 

1775 12 December. 
De Staten van Holland machtigen Commissarissen der Poste• 
rijeu om een tweeden brievenbesteller aan te stellen. 

1776 25 Maart. 
Gildebrief voor het goud- en zilversmidsgild. 

1777 Het reglement O]) de executie van crimineele vonnissen van 
1737 herdrukt; is dus nog van kràcht. 

1778 6 Juni. 
Doortocht van Zijne Hoogheid den Prins Erfstadhouder. De 
Burgerwacht hewijst hem de honneurs. De stadsregeering 
biedt hem een maaltijd aan in de Doelen. 

1779 10 Juli. 
Contract omtrent ûe steenen heul in Schellninen. 

1781 28 Juni. 
In den Kortendijk en den Langcndijk steenen kistingkokers 
gelegd. 

1781 17 Augustus. 
Door de stadsregeering worden vier nieuwe vaandels aan de 
Burgerwacht uitgereikt en wel aan het kwartier van den 
Appeldijk en den Havendijk het roode vaandel; de Markt 
en de 'vVestwagenstraat het blauwe vaandel; de Langendijk 
en de Kortenclijk het oranje vaandel; de Hoogstraat en de 
Arkebtraat het witte vaandel. 
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1781 19 October. 
Het voermansgild krijgt octrooi voor het verhuren eener 
lijkkoets, die het zelf moet aanschaffen. 
De Diaconie krijgt octrooi tot het verhuren van rouwmantels. 

1783 Patriottische beweging. Patriotten of Keezen en Oranjeklanten. 
Het meerendeel der Gorinchemsche regeering is der patriot• 
tische partij toegedaan met een thans meer ,dan vroeger. 
gelijkmatige verdeeling dier macht tusschen haar leden, doch 
met opzegging van den Stadhouder en zijn invloed. Intusschen 
is de l)atriottische partij weder verdeeld in aristocratische 
en democratische patriotten. 

1783 6/16 J nni. 
De leden van de Regeering der stad sluiten eene conventie 
om zelf in het vervolg zooveel mogelijk van de voordeelen 
van de regeering en van hetgeen daartoe eenige relatie heeft 
te genieten. 

1783 24 Juni. 
Eenige schilders verbinden zich om het gilde te doen her• 
leven op den voet van den gildebrief van 16 October 1688. 

1784 14 Januari. 
De stad door de Staten van Holland gemachtigd om door 
toedamming der geul ten Zuid-Oosten van den kop der Mirldel• 
waard meer stroom in de Nieuwe Haven v6ór de stad te voeren. 

1784 28 Augustus. . 
De stadsregeering stelt, tengevolge van het verval cler Bur• 
gerwacht, een nieuw reglement vast. De stad bltjft verdeeld 
in 4 kwartieren (zie 17 Augustus 1781). 

1785 De stadsregeering waarschuwt tegen het vloeken en partijschap. 

1785 Een zorinewijzer aan den Grooten Toren aa,ngebracht. 

1785 26 Januari. 
Oprichting van een exercitiegenootschap. 

1786 7 September. 
De militaire bezetting onder Kolonel Livingstone van 10 
compagnieën van het regiment van Generaal-Majoor StuaTt 
wordt overgeplaatst naar iVoerden. 

1786 23 November. 
Leden van het exercitiegenootschap "de Eendracht" keeren 
uit Utrecht terug, waarheen zij als hulptroepen voor de 
patriot-gezinde burger\j zijn getrokken. 

Kroniek. 7 
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1787 16 Juni. 
De militaire bezetting van 1600 man ouder bevel van Walrleck 
overgeplaatst naar Vianen en Lexmond. 

1787 25 Juni. 
Een detachement auxiliairen (vrijkorpsen) op aandrang van 
den Burgerkrijgsraad in de stad toegelaten. 

1787 5 Juli. 
De auxiliairen van het Haagsche genootschap van W a11en
handel trekken de stad uit. Eenige manschappen van Raamsrlonk 
en een klein detachement der Schutterij van .Alkmaar blijven. 

1787 12 Juli. 
Vele democratische patriotten verbinden zich tot onderlinge 
hulp en bijstand ingeval van openbaar geweld. 

1787 29 Augustus. 
De democratische patriotten zetten een deel der Vroedschap 
af. Het getal der Vroedschappen wordt van 24 tot 17 terng
gebracht. 

1787 5 September. 
Het opgerichte regiment van Sternbach ter sterkte van 10 
compagnieën en 1 compagnie artillerie trekt de stad binnen 
ter versterking van rle burgervrijkorpsen ter verrlecliging der 
stad tegen de den Stadhouder ter hulp gezonrlen Pruisische 
troepen. 

1787 September. 
De Commandant ·witte van Dam van het voor de stad 
liggende Hollandsche wachtschip ,,de Spion" pleegt verraad 
en wil het schip in handen van den vijand spelen. Hij wordt 
gevangen genomen en gevankelijk naar de stad gebracht. 

1787 13 Septem her. 
Kolonel Jhr. .A. Ph. van der Capelle door de Staien van 
Holland belast met het opperbevel o,·er de stad, neemt dat 
bevel 's avonds 10 uur op zich. 

1787 14 September. 
Vele burgers vluchten naar Gouda en elders. 

1787 17 September. 
's Maandagmorgens 6 uur wordt de stad door de Pruisen van
uit Dalem beschoten. De Pruisische bevelhebber Baron van 
Rom berg eischt de stad op in naam van ·den Koning van 
Pruisen op last van den Hertog van Brunswtjk 
'J'ijrlens rle capitulatie buiten de Dalem poort openrn <le burger-

l'' 
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hulptroepen en het regiment van Sternbach de Kanselpoort 
en vluchten naar Dordrecht en elders. 

l 
i De Hertog van Brunswijk neemt 's morgens 8 uur bezit van 

de stad. De woningen van de heftigste patriotten door 
Pruisisch krijgsvolk geplunderd. 
De Vroedschap door den Hertog van Brnnswijk weder pro
visioneel samengesteld, zooals zij was vóór 29 Augustus. 

1787 20 September. 
Prins Willem V in het hem ontnomen gezag hersteld; de 
exercitiegenootschappen ontbonden verklaard. De overwinning 
gebleven aan de Oranjepartij. 

1787 8 October. 
Den Pruisiscben generaal Romberg wordt een doucem van 
f 1000.- door de stad toegekend, ter voorkoming van onge
regeldheden bij den uitmarsch zijner troe1rnn. 

1787 29 December. 
De inwoners kunnen het ontvangen Prnisisch geld bij den 
Kamerbewaarder inwisselen. · 

1788 8 Januari. 
Het bombardement der Prnisen op 17 September 1787 ver
oorzaakt eene schade van f 32000.- . De stad vraagt ver
goeding -aan de Staten van Holland. 

1788 8 :Maart. 
Algerneene illuminatie der stad ter gelegenheid van den ver
jaardag van den Prins-Stadhouder en diens herstelling in 
zijne waardigheid. 

1788 5 April. 
Een nieuw reglement voor de Burgerwacht vastgesteld, waarin 
wordt bepaald, dat de burgerij voor het houden van wachten 
en tochten zal bestaan (als van ouds) uit vier vaandels of 
compagnieën volgens de 4 kwartieren: 
1 het kwartier van de Markt en de Westwagenstraat (het 

blatiwe vaandel). 
2 het kwartier van den Langen- en Kortendijk (het oranje 

vaandel). 
ö het kwartier van de Hoogstraat en de Arkelstraat (het 

witte vaandel). 
4 het kwartier van den Appeldijk en de Havendijk, met 

inbegrip van de huizen aan de overzijde van de haven oost
1: waarts gelegen (het roocle vaandel). 

1788 9 April. 
De stadsregeering door 2 Commissarissen van den stadhouder 

,._____________________________________ 
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zoodanig veranrlerrl, dat de geheele Vroedschap weder tot de 
Oranjepartij behoort . 

1788 17 April. 
De nieuwe Burgerkrijgsraad, zooals hij door den Prins van 
Oranje, Erfstadhouder den 5en April 1788 is verkozen en 
namens hem door eene commissie den 9en April 1788 is 
beëedigd en geïnstalleerd, houdt zijne eerste vergadering. 

1788 13 Mei. 
De voor de Burgerwacht bestemde mansclrn])pen der 4 kwar
tieren weigeren op eene enkele uitzondering na den eed van 
trouw en dien op de constitutie af te leggen. 

1788 21 Mei. 
De geheele Burgerwacht wordt geschorst. 

1788 12 Juni. 
De Burgerkrijgsraad weet op zachte wijze de weigerachtige 
manschappen der Burgerwacht de verplichte eeden te doen 
afleggen. 

1788 t7 Juni. 
De vaandels van het ontbonden exercitiegenootschap worden 
verbrand; het zilver van trommels enz. aan de armen ge
schonken. 

1788 24 Juni. 
Verscheidene aanhangers van het patriottisme uitgesloten 
van werkzaamheden en leverantiën aan de stad en de gods
huizen. 

1789 8 .Juni. 
De Prins van Oranje Erfstadhouder, komende van Breda, 
inspecteert op zijn doorreis het garnizoen op het Exercitie
veld buiten de Kansel poort . . 

1789 1 Augustus. 
De van werk en leveringen uitgesloten patriotten weder 
daartoe toegelaten, mits zij zich voortaan stil en vreedzaam 
zullen gedragen. 

1790 Vernieuwing van de Korenbrug. 

1790 30 Juli. 
De stad sticht eene Fransche school voor jongens. 

1791 14 Januari. 
De Staten van Holland en VIT est-Friesland vergunnen aan de 
Vroedschap om de vaceerende vroedschapsplaatse11 in de eerst-
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volgende 3 jaren niet aan te vullen, daar volgens de vroeden 
geen geschikte personen voor de vacaturen te vinden zijn . 

1791 1 Juni. 
De Prins van Oranje, Erfstadhouder, inspecteert het garni
zoen op het Exercitieveld buiten de Kanselpoort. 

1791 13 Juli. 
Om benoembaar te zijn tot vroedschap of schepen moet men 
ingeboren Hollander en twee jaren poorter der stad zijn .. 

t 792 Aan de Koren brug eene coupure gemaakt, welke met schot
balken kan gesloten worden ten behoeve der militaire inun
datiën. 

1792 10 April. 
Directeuren der in 1770 opgerichte Societeit koopen het huis 
"den Wolzak" op de Groote Markt hoek Molenstraat waarin 
de Societeit wordt gevestigd. 

1794 Einde. 
Pichegrn en Daendels rukken Nederland binnen. Gorinche~ 
aangewezen als Hoofdkwartier van het Hollandsche leger. 
De omtrek van de stad wordt geïnundeerd. Het Hoofdkwartier 
is in de Doelen. 

1795 13 Januari. 
De Burgerkrijgsraad roe1)t de ingezetenen op tot algemeene 
wapening ter . verdediging van de Provincie tegen den vijand; 
naar aanleiding eener publicatie van Hun Edel Groot lVIogenden 
van 7 Januari te voren. 

1795 18 Januari. 
Zondagsmiddags raken de Franschen met de Hollan'1ers hand
gemeen en worden van de wallen beschoten; des avonds 
worden twee houtzaagmolens in brand geschoten. 

1795 19 Januari. 
Maandag wederom beschieting van de stad en de huizen met 
gloeiende kogels in brand geschoten. 

1795 20 Januari. 
De stad onder bevel van Generaal-Majoor A. L. van Oyen 
geeft zich, nadat de Stadhouder Prins vYillem V den vorigen 
dag het land heeft verlaten, nà capitulatie aan de Franschen 
onder Generaal Osten over. 
Het stadhouderlijk bewind is voor goed geëindigd. 



VIERDE TIJDVAK. 
Het fransche tijdvak 1795-1814. 

1795 20 Januari. 
De burgers, vergaderd in de Burgersocieteit "de Eensgezind
heid", (in de Arkelstraat het 4e huis ten zuiden van ·ae 
Varkenmarkt) stellen eene provisioneele directie der stad 
in bestaande uit drie burgers. 

1795 29 Januari. 
De leden der oude stedelijke regeering worden van hunne 
posten ontzet. Eene provisioneele municipaliteit, bestaande uit 
18 leden, (representanten) wordt door de in de groote kerk 
samengekomen burgers aangesteld voor den tijd van 2 maand en. 
In de plaats van den Drossaard wordt een provisioneele 
Hoofdofficier benoemd. 

1795 30 Januari. 
Het eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
De Provisioneele representanten vernietigen het reglement der 
Burgerwacht van 5 April 1788, ontbinden de bestaande 
Burgerwacht en gelasten de vaandels en wapens biuueu 
3 maal 24 uur ten Raadhuize in te leveren. . . 

1795 31 Januari. 
De provisioneele representanten besluiten alle stedelijke be
ambten voorloopig in hunne posten te handhaven. 

1795 3 Februari. 
De Gorcumsche burgers planten voor het stadhuis op de 
Groote Markt in het eerste jaar der Bataafsche vrijheid hun 
vrijheidsboom. De overblijfselen van de groote ronde steenen, 
waarin de palen stonden voor de huldiging van Karel van 
Charolais als Heer van Gorinchem op 15 Maart 1459, worden 
daarvoor opgeruimd. 

1795 23 Februari. 
De provisioneele representanten vernietigen de on billijke en 
onrechtvaardige resolutiën in de jaren 1787, 1788 en 1790 
genomen, waarbij de gilden beperkt werden in de keuze 
hunner dekens, hoofdlieaen, boekhouders of zegelaars. 

1795 10 Maart. 
Het voorloopig Bewind des Lands schaft de tollen op de 
rivieren af. 
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1795 15 l\faart. 
Bij publicatie wordt bevolen tot wegneming van de oude 
barbaarsche overblijfsels van galgen, raden en geesel1ialen. 

1795 18 Maart. 
De stad huurt het huis van burgeresse van Appeltere (thans 
van Papendrecht) op de Markt voor Fransche school. 

1795 28 Maart. 
De Provisioneele Regeering ontbonden. 
De· gemeente kiest 18 burgers tot hare representanten om 
aan te bl~ven tot 1 Mei 1796. 

1795 7 April.
De Provisioneele Representanten richten een nieuwe vrij
willige Burgerwacht op, die zelf een provisioneelen Burger
krijgsraad kiest. 

1795 11 ,Juni. 
De burgerij viert ·een feest bij gelegenheid der ratificatie van 
de gesloten alliantie tusschen de Fransche en de Bataafsche 
Republiek, om uiting te geven aan hare dankbaarheid voor 
de verlossing uit de knellende banden aan het ondragelijke 
regentendespotisme. 
De kleine kerk op den Havendijk in gebruik bij de Waalsche1795 
gemeente ook iu gebruik gegeven aan de Luthersche g·emeente. 

Eerste uitgifte der later alle waarde verliezende Fransche1795 
assignaten. 

1796 8 Maart. 
De titel van het stedelijk regeeringscollege veranderd in 
,,Raad der Gemeente" en het getal der raadsleden bepaald op 14. 
De stad telt 4969 inwoners volgens de volkstelling in de1796 
N eclerlandsche Republiek. 
De Kapel in de Arkelstraat als kerk ten gebruike afgestaan1797 
aan de W aalsche Ge)lleente. 

In dit jaar is op het terrein van het Gasthuis in de Haar1797 
straat nog een kerkhof aanwezig. 

1798 De Hoofdwacht op de Groote :Markt gebouwd. 

1798 11 Januari. 
De stedelijke gewapende Burgerwacht wordt door eene alge
meene Bataafsche gewapende Burgerwacht vervangen. 
Een krijgsraad bestaat sedert dien datum niet, doch heet 
nu Raad van Administratie en Discipline. 
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1798 28 Maart. 
De uaam "Raad der Gemeente" wordt veranderd in "Muni
ci_paliteit". 

1798 Paaschdag. 
Inwijding van het Luthersch kerkgebouw op den Havendijk. 

1798 Artikel 6 der additioneele artikelen tot de acte van Staats
regeling bepaalt, dat in elke gemeente het Kerkgenootschap, 
dat de meeste leden telt, tegen eene geldelijke vergoeding 
binnen een bepaalden tijd eene keus kan doen uit de kerken 
en pastorieën, voor zoover deze gebouwen niet gesticht zijn 
door het kerkgenootschap dat ze op dat oogenblik in gebruik 
en bezit heeft. De torens aan de kerkgebouwen gehecht, 
benevens de klokken met hare huizingen zijn en blijven eigen
dom van de burgerlijke gemeente. 

1798 18 October. 
Ontbinding van alle gilden in de stad bestaande. 

1799 14 Februari. 
De municipaliteit staat den eigendom van de kleine kerk op 
den Havendijk af aan de gezamenlijke kerkgenootschappen. 

1799 26 Februari. 
Bij verbintenis aangegaan voor schepenen worden de kerken 
onder de verschillende kerkgenootschappen verdeeld als volgt: 
De Groote kerk en de Kapel in de Arkelstraat aan het 
Hervormd Kerkgenootschap; , 
De Kleine kerk op den Havendijk aan het Luthersch Kerk
genootschap; 
De Roomsch-Katholieke Gemeente behoudt haar gebouw in 
de Haarstraat en ontvangt eene uitkeering van f 1100.- van 
het Hervormde Kerkgenootschap. 

1799 24 November. 
De eerste Luthersche Predikant houdt zijn intreerede. De 
eerste kerkeraadsleden benoemd. 

1803 15 Januari. 
De Municipaliteit wordt door den fungeerenden Hoofdofficier, 
krachtens autorisatie van het Departementaal Bestuur van 
Holland, ontbonden; er wordt een nieuw College benoemd 
onder den naam van "Raad der Gemeente". 

1803 19 Mei. 
Ds. A. Mandt wijdt het door hem aan de Kapelkerk in de 
Arkelstraat geschonken orgel in. 
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1804 21 Juni. 
De Gemeenteraad stelt een reglement vast voor de gewapende 
Burgermacht krachtens het Algemeen Reglement van Burger
wapening door het Staatsbewind den 20 December 1803 vast
gesteld. 
Zij zal bestaan uit 3 oompagnieën infanterie (Schutters) wier 
loopplaatsen ztjn: 
1e Compagnie Groote Markt voor het Raadhuis. 
2e Com1)agnie Groote Markt ingang Keelestraat. 
::Je Compagnie Groote Markt ingang Molenstraat.. 

1805 28 Maart. 
De vVest-Kalkhaven aangewezen als plaa.ts 
der boommarkt. 

voor het houden 

1805 7 December. 
De officieren der gewapende Burgermacht, tevens vormenrle 
den Burgerkrijgsraad, benoemd door den Raad den 5 December 
te voren, worden geïnstalleerd en beëedigd. 

1806 26 J uui. 
Tengevolge van een door den Secretaris van Staat voor de 
BinnenlandscheZaken vastgcstelrl reglement voor de gewapende 
Burgermacht, worden de rlrie compagnieën schutters en de burger
krijgsraad rloor rlen Raad Olltslagen 

1807 22 .Januari . 
De Raarl stelt officieren aan voor de nieuw op te richten 
Gewapende Burgermacht, rlie tevens rlen Krijgsraad vormen. 
Het stedelijk reglement van 21 Juni 1804 wordt gehandhaafd. 

• 1807 2 Februari. 
Verkoop van het logement der steden Gorinchem, 
en Schoonhoven te 's-Gra venhage. 

Schiedam 

1807 13 Mei. 
Koning Lodewijk en Koningin Hortense overnachten met hun 
gevolg in de Doelen. 

1807 9 December. 
Koning Lodewük heft de 4e predikants1,laats op. 

1808 De stad telt 58 14 inwoners. 

1808 4 Februari. 
De Raad door den DroRt van het kwartier Dordrecht ont
bonrlen en beëediging van de bij decreet van Koning Lodewijk 
rl.d. 20 Januari 1808 benoemde Burgemeester, Wethouders 
en Schepenen. 
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1809 25 Januari. 
De Betnwe ondergeloopen. Koning Lodewtjk fomt met gevolg 
onverwachts van Vianen in de stad en verblijft in de Doelen 
tot 27 Januari, toen hij doorgereisd is naar Tirl. Heeft de 
door het water bedreigde plaatsen in den omtrek bezocht. De 
Dalemsche overlaten afgegraven en in werking gesteld. 

1809 Doorbraak van den N oorder-Lingedijk te Kedichem. Over
strooming van de Alblasserwaard. 

1809 30 Januari. 
Watersnood door ijsgang. De Oude vVolpherensche dijk tus
schen het huis ten Halve en de herberg de Zwaan scheurt, de 
kisting op den Kortendijk be;1,wijkt op 2 plaatsen, waardoor 
het water van de Hoogstraat, de Eendvogelsteeg en de Ka11el
steeg in de benedenstad stroomt. 
Burgers en het Garnizoen, ztjnde de karabiniers van de Garde 
des konings onder Generaal Tarayre, weten echter de gaten 
te stoppen en de stad blijft voor overstrooming behoed. Koning 
Lodewijk weder in de stad gekomen, bezoekt den Kortendijk 
en moedigt ieder door woorden en goud tot bedaardheid en 
werkzaam heid aan. Hij vertrekt denzelfden dag naar I·fordinx
veld. Veel vluchtelingen en vee uit Gelderland en het Land 
van Arkel in de stad. De nood vlag op den toren. 

1810 14 April. 
Koningin Hortense en de Kroonprins Napoleon Louis, van 
Sleeuwijk komende, door de stad naar Utrecht gereden. 

1810 9 Juli. 
Het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Fransche Keizerrijk. 
Einde onzer onafhankelijkheid. 

1811 Groote duurte van levensmiddelen; de Fransche taal verplicht 
gesteld. 

1811 28 Februari. 
De Schepenbank (bekend sedert het jaar 1315) ontbonden en 
daarvoor in de plaats gesteld een Tribunaal ter eerste instantie. 

1811 8 Angustus. 
Installatie van den door keizer Na1Joleon benoemden Maire, 
Adjunct-Maire en den Munici palen Raad (Nieuwe titels voor 
Burgemeester, Wethouders en Vroedschappen ) door den Onder
PrPfect. van het 3e Arronilissement in het Departement der 
l\Iondcn van de lYfaa.s. 
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1811 5 Octoher. 
Keizer Napoleon bezoekt met Keizerin Marie Louise de stad. 
Hij inspecteert de stadswallen en logeert in het huis van den 
Heer van Lom in de Nieuwstad (thans de Kolfbaan ) en ver
trekt Zondagmorgen 6 Octobcr, na de door Pater Krul be
diende mis in zijn tijdelijk paleis bijgewoond te hebben, naar 
Utrecht. 

lö12 De Arkelsche dijk aangelegd. 

1812 10 Maart. 
Bij de gewapende Burgermacht wordt een korps muzikanten 
opgericht. 

1813 De stad is omgeven door 11 bastions, genummerd van 1- 11. 
(Zie ook 11 Augustus 1584) Bastion 1 ligt ten oosten van de 
Arkelpoort; No. 2 ten \}\Testen daarvan en vervolgens in 
westelijke richting omgaand. Hunne namen zijn: 

1 Molen bol werk; 
2 Schelluinen, vroeger Arkel en Jan Bentisbolwerk; 
3 Hoog Blokland; 
4 Kerkhofbolwerk; 
5 Mees tuin bol werk, vroeger vVolferen borch ; 
6 Pelmolen bolwerk, vroeger Sauclenborch; 
7 Runmoleubolwerk, vroeger Altheua en St.uivezant; 
8 Dalembolwerk; 
9 JAjnbaanbolwerk; 

10 Klein bolwerk, vroeger Kekum; 
Il Revolutie- of galgbolwerk, vroeger Roeienborch. 

1813 11 M:ei. 
Keizer Napoleon wijst zijn Minister van Oorlog OJ) de be
langrijkheid der stad als plaats, waarover de terugtocht der 
Fransche troepen eventueel uit Holland naar Frankrijk moet 
gaan. 

1813 Zomer. 
De Fransche Genie versterkt rle vesting vooral aan de Oost
zijde tegen de nadering der geal li eerde Pruisische en Rus
sische troepen onder bevel van Generaal Ziclinsky. 

1813 Midden November. 
De stad overstroomd door Fra11sche vluchtelingen, voornameltik 
hun post in den steek latende ambtenaren, op hun doortocht 
naar Frankrijk. 

1813 1G November. 
De jaarlijksche St. Maartensche veemarkt wordt nog gehouden. 
Aangevoerd 4000 stuks vee. 
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1813 18 November. 
De stad, r!oor Napoleon de sleutel van Hollanil genoemd, onder 
bevel van Commandant Langlois op Keizerlijk bevel in staat 
van beleg verklaard. 

1813 19 November. 
De bezetting der stad, 12 à 1300 man bedragenile, wordt 
aangevnld met het le en 2e Regiment Nationale Garde van 
Braband uit Antwerpen. 
Generaal Rampon met ilcr.e laatste regi111e.nten medegekornen 
neemt als Gouverneur het opperbevel over het garnizoen op 
zich. Langlois blijft Stadscomrnandant.. 

1813 1 December. 
Het land om de stad over een breedte van een half uur gaans 
ond er water gezet. 

1813 3 December. 
De poorten der stad wonlen finaal gesloten en verlof tot uit
tocht wordt niet meer verleend. De voo11)osten raken op den 
Arkelschen dtjk slaags met de Kozakken. 

1813 5 December. 
's-Keizers verjaardag op hoog bevel gevierd met eene groote 
parade van het garnizoen, een door verschillende autoriteiten 
bijgewoond 'l'e Deum, het uithuwelijken van een rosière en 
eene illuminatie. 

1813 15 December. 
De stad is aan alle zijden door de geallieerden ingesloten. 

1813 16 December. 
De compagnie Hollandsche Nationale Garde van het regiment 
van 'l'exel ontwapend, buiten dienst gesteld en gebruikt voor 
arbeid aan verschansingen. 

1813 28 December. 
Eerste beschieting der stad door de geallieerden. 

1814 22 Januari. 
De stad gebombardeerd. 

1814 23 Januari. 
De stad wordt in den naam van den Koning van Pruisen 
opgeëischt. Generaal Rampon wij st den eisch onvoorwaar
delijk af. 

1814 24 Januari. 
De sta,l gebombardeerd. Vergeefschc pogingen van den Muni
cipalen Raad en den Maire bij Generaal Rampon om de stad 
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over te geven, en bij Generaal Zielinsky om het beleg op te 
breken. 

1814 25 Januari. 
Aan een aantal vrouwen wordt verlof tot uittocht uit de stad 
verleend. Zij worden door de belegeraars teruggewezen. 

1814 26, 27, 30 Januari. 
De stad gebombardeerd. 

1814 30 Januari. 
Drie kruitkisten op clen Pelwal ontploffen door het bom bar
clement; cle pelmolen zeer gehavend; 17 dooden en 7 gewonden. 

1814 4 Februari. 
Generaal Rampon capituleert in de Pastorie te Schellnine11. 
De leg11enning op deze capitulatie betrekking hebbenûe is in 
het museum aanwezig. 

1814 17 Februari. 
De Fransche Adelaar wordt van den toren weggenomen, waar 
hij sedert 17 December 1813 prijkt. 

1814 20 Februari. 
De stad aan de gealli eerden overgegeven. Uittocht der Fransche 
bezetting. De regeeringspersonen van den eed aan den 
Franschen Keizer ontslagen en weder in hun ambt bevestigd 
als "Provisioneel Bestuur der Gemeente". 
De aanvaarding der Souvereiniteit door vVillem I van de 
11ui van het stadhui s afgekondigd. 
De stad herneemt hare plaats onder de vrije N ederlaudsche 
steden. 



VIJFDE TIJDVAK. 

(Onder de regeering van het Kon inkrijk der Nederlanden) 
1814-heden. 

1814 29 Maart. 
Het Provisioneel Bestuur vervange11 door eenc rlefinitieve 
stadsregeering (Gemee11teraad, Burgemeester en v\Tet.houders). 

1814 29 April. 
De Krijgsraad der Schutterij, benoemd door het stadsbestuur 
ingevolge het reglement op de Schutterijen in het Departe
ment der Monden van rle ]\faas d.d. 10 Februari 1814, wordt 
beëedigd en geïnsütlleerrl. 

1814 10 Juni. 
Vreugdebedrijven over den gesloten vrede door vlaggen, luiden 
en spelen der klokken en illuminatie. Van stadswege de 
voorgevel van het stadhuis geïllnmineenl. 

1814 30 Juni. 
Keizer Alexander I van Rusland, op den terugtocht naar zijn 
Rijk van Londen over Ostende en Breda naar Holland komende, 
door de st.adsregeering en eene eerewacht rler schutterti van 
het Veer op Sleeuwijk begeleid naar het huis rler Wed. 
l\fandt op de Markt (thans huizen van den Heer Beansar en 
Mevr. ·wed. Boll) alwaar hij dejeuneert onrler het luiden der 
klokken en het spelen van het carillon. Vert.rekt denzelfden 
dag naar Dordrecht. 

1814 11 Juli. 
De Lutherschen verlaten het wrak geschoten kerkje up den 
Havenrlijk en honden qjdelijk hunne godsdienstoefeningen in 
de Kapel in de Arkelstraat. 

1814 26 Juli. 
De Krijgsraad der Schutterij stelt als loopplaatsen vast voor 
de 3 compagnieën: 
No. 1 op de Groote Markt voor het Stadhuis; 
No. 2 aan den ingang van de Molenstraat tot de Markt; 
No. 3 of Artilleriecompagnie, in de Keelestrnat. 

18 14 25 Augustus. 
Stichting der Israëlietische begraafplaats buit.en de Arkelpoort. 
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1814 25 Augustus.
De stad, onrler het .Fransche Bestuur zonder eenige schade
vergoeding gestoord in het bezit van de visscherij aan beide 
zijden van de Merwede van halver Linge tot Schelluiner sloot 
toe (2 .Februari 1322), wordt in dat bezit bij Koninklijk Be
sluit hersteld. 

1814 1 December. 
De tol tot kazerne ingericht. 

1815 De nieuwe Waaldijk (Dalemsr.he dtik vanaf de vesting) aan
gelegd. Hieronder liggen gecleelteltjk de fundamenten van 
den in 1412 verwoesten "Keizerlijken burcht" der Arkels. 

1815 17 Maart. 
De Souvereine vorst als Koning der Vereenigde N eclerlanden 
onder het losbranden van 101 kanonschoten geproclameerd. 

1815 1 Juni. 
De Kettingbrug vernieuwd. 

1815 27 Juni. 
In de stad raakt bekend, dat Napoleon na het verlies van 
den slag bij \Vaterloo te Parijs gearresteerd, tot afstand zijner 
waardigheid is gedwongen. De ingezetenen leggen hieroyer 
hunne vreugde aan den dag door het uitsteken van v]aggen 
en illuminatie hunner huizen. Van stadswege gaat de vlag 
op den stadhuistoren en wordt het carillon bespeeld. 

1815 7 Augustus. 
De kerk "in Abrahams schoot" der opgeheven Oud-Bisschop
pelijke Clerezy (Jansenisten) op den Langendijk door de 
Luthersche gemeente aangekocht. 

1815 13 Sept.cm ber. 
H.K.H. de Princessen van Oranje en van Brunswijk (Je 
moeder en zuster van Koni11g Willem I) op lrnre rloorreis 
naar Antwerpe11, vertoeyen een nnr in rle Doelen. 

1815 31 Decern ber. 
De Koning en Prins Frederik logeeren in de Doelen en ver
trekken 1 J;muari naar 's-Gravenhage. 

1816 20 Februari. 
Het Wapen der Stad door den Hoogen Raad van Adel van
wege rlen Koning als volgt vastgesteld: 
Wapen zijnde van goud, beladen met eene JJOort met twee 
torens van keel, gedakt van lazuur, en op dezelve vier vanen 
vn.n keel en pointe een r,chilrl van iilYcr, waarop twee gebri-

https://Dalemsr.he
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tesseerde en gecontra-britesseerde fasces van keel. Het schild 
gedekt met een kroon met 3 flet1rons en vastgehou<len door 
twee klimmende leeuwen, alles van goud. 

1816 13 Maart. 
Inwijding rl er nieuwe Luthersche kerk op den Langendijk. 

1816 Juli. 
Üverstrooming van de Alblassenvaard. De beesten loopeu tot 
<le knieën in het water. Gras en veldvrnchten bederven. 

1817' 4 Juni. 
U it 's-Rijks kas eene gift van f 6000. - aan het Diaconie
Armhuis toegelegd. 

1817 20 Juni. 
In wijrling van de Israëlietische Synagoge in h et vroegere 
kerkje der Luthcrschen op den Havendijk. 

1818 De Merwedekeersluis, tevens schutslui s aan den Lingemond 
bij de Waterpoort gemaakt, benevens de Korenbrugsluis tot 
afsluiting van de Linge van de Haven. 

1818 Aanleg van het plantsoen in den gedempten mond van den 
Schotrleurenschen vliet. 

1818 September. 
De Koning neemt de Steenen hoekschc kanaalwerken ( ver
lenging van de Linge tot Steenenhoek) in oogenschouw. 

1819 De Steenenhoeksche kanaalsluis bij tle Arkel1Joort gemaakt. 

1819 23 April en 4 Juni. 
Het Pesthuis ingericht tot kazerne. 

1820 26 Januari. 
Verschillende dtjken van de Alblasserwaard bezwijken, even
eens de sluisdeuren van de Steenenhoeksche Kanaalsluis te 
Gorinchem en van de Zederiksluis aan den Arkelsehen dam . 
Overst.rooming van de Alblasserwaan1 en van de stad aan 
de overzijde der haven. 

1820 21 April. 
De gemeenteraad stelt een reglement vast op het visschen 
in de Merwede. 

1820 4 Augustus. 
De gemeenteraad besluit Regenten van het Kran kzi1rnigeu
huis en Pesthuis eervol te ontslaan en het verder beheer 
der fondsen op te dragen aan Vaderen en Regenten van het 
Zieken-Gasthuis. 
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1821 13 Juli. 
De horoscooptrekkers worden van de kermis geweerd. 

1822 Het dijkmagazijn van het Land van Arkel aan het einde van 
den Kortendijk afgebroken en verplaatst naar de Kerksteeg. 

1822 30 Juli. 
De lange J ezijns brug vernieuwd. 

1823 Achter het Diaconie-Armhuis een schoollokaal gebouwd, dat 
tot 1857, behalve als diaconieschool, tot kostelooze gemeente
school voor min- en onvermogenden gebezigd wordt. 

1823 Vaderen en Regenten van het Burger-Kincler-'iVeeshuis komen 
met Diakenen van het Armhuis overeen, dat weezen uit 
eerstgenoemde instelling gedurende 10 jaren in het Armhuis 
zullen worden verpleegd. 

1824 Krachtens een nieuw reglement op het bestuur der steden 
worden de titels der regeeringspersonen vastgesteld: Burge-
meester, Wethouders en Raad. 

1824 9 December. 
Opheffing der W aalsche Gemeente bij Koninklijk Besluit, 
waardoor de kapel in de Arkelstraat aan hare bestemming 
als kerk wordt onttrokken. 

1825 Aanleg vai1 het Zederikkanaal. 

1825 8 Maart. 
De Vischbrug en de Peterbrug gedeeltelijk vernieuwd. 

1825 1 Mei. 
De stad telt 5924 inwoners. 

1825 9 September. 
De stad koopt de Kapelkerk in de Arkelstraat van het 
Kerkbestuur der Hervormde Gemeente. 

1826 Bouw der Willemskazerne door de stad. 

1826 18 April. 
Oprichting der Spaarbank door de afdeeling Gorinchem der 
Maatschap]Jij tot Nut van 't Algemeen in een der lokalen 
van het Oude Mannenhuis in de Molenstraat. 

1827 27 Juli. 
Het vroegere Pesthuis, later kazerne, ingericht tot militaire 
infirmerie. · 

1828 15 A1wil. 
De stad koopt de J\1:idclelwaard in de rivier de Merwede. 

Kroniek 8 
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1828 20 Mei. 
De standaard van de kraan vernieuwd. 

182tl 2 Se]Jtember. 
Verkoop van de voormalige infirmerie OJJ den Kortendijk. 

1830 1 Januari. 
Volgens de le tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 6834 
inwoners met in begrip van 395 man garnizoen. 

1830 1 Januari. 
Ingebruikneming der nien we begraafplaats buiten de Arkel
poort. In en om de groote kerk wordt niet meer begraven. 

1830 11 April. 
De stad wordt in het stoombootverkeer opgenomen door het 
in de vaart brengen ( door particulieren) van de stoomboot 
"Willem de Eerste'', varende in beurtveer tusschen Nijmegen 
en Rotterdam. 

1830 't laatst van 
De stad, tengevolge van de scheuring met België, in staat 
van beleg verklaard. Gedurende het geheele jaar zijn 514 
officieren en 2926 onderofficieren en manschappen in de stad 
ingekwartierd geweest. 

1831 Januari. 
In deze maand zijn in de stad ingekwartieril geweest 113 
officieren en 6482 onderofficieren en manso11appen. 

1831 19 September. 
Plechtige ontvangst van het Korps Vrtjwillige Jagers, stu
denten rler Utrechtsche Hoogeschool, op hun terngmarsch 
uit het leger naar die academiestad. 

1832 Wegens het heerschen der cholera mor bus worden verschil
]en1le maatregelen bevolen; de rectorswoning en de latijnscbe 
school worden ingericht tot cholera-ziekenhuis; voor den 
rector wordt eene woning gehuurd. 

1833 22/23 Juni. 
Feestelijke ontvangst van een gedeelte der dappere bezetting 
van de Citadel van Antwerpen. 

1833 22 October. 
Oprichting eener tnsschenschool. 

1834 28 October. 
De stad koopt een stal en erf naast de kazerne het Groot
huis in de Molenstraat, later, in 183ï ingericl1t tot militaire 
b1,kkerij. 
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1834 2/4 December. 
Grensscheiding der visscherij tusscben de stad en Woudrichem. 

1835 29 September. 
Boring eener artesische put op de Vischmarkt (thans Oude 
Vischmarkt). 

1836 23 Februari. 
Stichting eener burgerschool in de Zusterstraat. 

1836 23 Februari. 
Aan besteding van den houw der Roomsch-Katholieke kerk 
met pastorie in de Haarstraat. 

1836 3 November. 
Bouw van 12 militaire waschhuisjes bij de infirmerie. 

1837 De vleeschhal van het stadhuis naar de Kapel in de Arkel
straat overgebracht. 

1837 18 Se1)tem her. 
Bouw der garnizoensbakkerij in de Molenstraat. 

1838 3 October. 
Vestiging eener Arrondissements-Rechtbank. 

1838 16 October. 
Inwijding der nieuwe Roomsch-Katholieke kerk. 

1839 Instelling eener stoombootdienst van Middelburg over Dordrecht 
naar Gorinchem met aansluiting van laatstgenoemde plaats 
per diligence op den spoorweg Utrecht- Amsterdam. 

1840 De oude schutters-insignes euz. aan een Haagschen antiquair 
verkocht door de leden der vereenigde schuttersconfreriën 
van St. Joris en St. Christoffel, later overgegaan aan den 
Prins van Wales. 

1840 Einde der in 1835 aangevangen arteRische putboring tot een 
diepte van 182,44 Meter. Stalen der aard-, zand-, klei- en 
steenlagen verzameld. 

1840 1 Januari. 
Volgens de 2e tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 8199 
inwoners met inbegrip van 624 man garnizoen. 

1840 14 Augustus. 
Curatoren van de Latijnsche school stellen voor om die school 
in een gymnasium te herscheppen, waartoe niet wordt besloten. 

1841 1 7 Februari. 
De kisting in de Dalempoort bezwtjkt, waardoor rle Dalem
straat onderloo]Jt. 
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1841 1 April. 
Bij Koninklijk Besluit wordt aan de Christelijk Afgescheiden 
Gemeente te Gorinchem vrijheid tot het uitoefenen van den 
open baren eeredienst verleend in het pand Zusterstraat C 318 
(thans C 456, ten westen van het gebouw der Spaarbank). 

1842 De Israëlietische Synagoge 
tot korenpakhuis verbouwd. 

op den Havenclijk verkocht en 

1842 20 Mei. 
Inwijding van de Synagoge der Israëlieten in de Kwekelstraat. 

1842 2 September. 
Eene waterkeering in de Dalempoort gemaakt. 

1843 18 Februari. 
Opheffing van het krankzinnigenhuis. 
patiënten naar het gesticht te Dordrecht. 

Overbrenging der 

1843 10 Mei. 
De geschilderde glasramen, door Hugo de Groot aan de familie 
Daetselaar vereerd, door de Erven J. Spijker aan de stad ge
schonken; in het Burgerkinderweeshuis onrlergebracht. 

1843 11 September. 
Eerste steenlegging door de vereenigde confreriën van St. Joris 
eu St. Christoffel voor den bouw van een schouwburgzaal 
en koffiekamer in de plaats van de afgebroken getimmerten 
achter het Doelhuis (Doelen). 

1844 De Bank van Leening overgebracht naar de Gasthuisstraat 
3e huis westwaarts van het Gasthuispoortje en daar voor 
rekening der Gemeente gedreven. 

1844 Septem her. 
De kerk der Ned. Hervormrle Gemeente (Groote- of St. Jans
kerk) wegens bouwvalligheid gesloten en in Decemher van 
rlat jaar ter ttmotie verkocht. De dienst wordt gehouden in 
de Kapel in de Arkelstraat. Ttjdens de afbraak worden oude 
muurschilderingen ontdekt, wttaronder uit de 13e eeuw. 

1845 De eerste predikant bij de Chr. Afgescheiden Gemeente be
roepen. 

1845 24 October. 
Oprichting eencr 
,,Dorcas". 

naai- en breischool door de Vereeniging 

1846 Het huis "het tinnen koelvat" in de Molenstraat aangekocht 
en ingericht tot Luthersche l'astorie. 
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1846 13 Juni. 
Aanstelling van een stadsmuziekmeester. 

1847 Bouw van een nieuw huis van arrest iu de Keizerstraat, met 
subsidie van de stad. 

1849 17 Januari. 
I.Jsdam voor de stad, zoodat het water tot 85 duim ouder 
noodpeil oploopt; de kistin gen op den Kortendijk en den 
Langendtjk ter hoogte van 3 planken gesteld. Het ijs raakt 
's avonds los en den volgenden dag is de rivier vrij van ijs. 

1849 15 Juni. 
Aanbesteding van den bouw der nieuwe Hervormde kerk. 

1849 7 Augustus. 
De halfvasteusche markt geschorst wegens het heerschen der 
Cholera. 

1849 9 October. 
Schorsing der najaarskermis (St. Maartensche jaarmarktweek). 

1849 19 November. 
Volgens de 3e tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 8766 
inwoners, met inbegrip van 474 man garnizoen. 

1850 Bouw van een nieuw Gasthuis in de Haarstraat (tegen
woordig oud gebouw, barakken). 

1850 Stichting van het R. C. gesticht in het Vijfmaagdenlaantje. 

1850 8 Mei. 
Aanbeste<ling van het ameublement voor de nieuwe Hervormde 
kerk. 

1850 11 Augustus. 
Inwijding van het nieuwe kerkgebouw <ler Chr. Afgescheiden 
Gemeente aan het einde der D1 iekoningensteeg. 

1850 20 September. 
De stad sluit met Woudrichem eene overeenkomst voor 2 jaar 
omtrent de visscherij in de Merwede. 

1851 Oprichting der Kamer van Koophandel en fabrieken. 

1851 4 Mei. 
Inwijding der nieuwe Hervormde Kerk. 

1851 11 Juli. 
Bestemming der voormalige Kapel in de Arkelstraat tot be-
waarschool. 

1853 Bouw der Korenbeurs op den Havendijk. 
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1853 18 September. 
Inwijding van het nieuwe orgel in de Hervormde Kerk. 

1854 11 Februari. 
Afschaffing van de zomerkermis in Augustus. 

1854 4 October. 
Schorsing der najaarskermis (St. Maartensche jaarmarktweek). 

1854 4 October. 
Verkoop van de scheepskraau en vernieuwing van de Peterbrug. 

1855 Oprichting der gasfabriek aan het Heerenlaantje. 

1855 10 Februari. 
Opening van het telegraafkantoor in het gebouw der Koren
beurs. 

1855 3 Maart. 
De bezittingen van het Krankzinnigenhuis of Pesthuis met 
die van het Ziekengasthuis vereenigd. 

1855 13 Maart. 
Overstrooming van de '.l'ielerwaard. Het water dringt tot de 
stad door. Herwijnen, Vuren en Dalem loopen onder. De stad 
blijft vrij. 

1855 29 November. 
Het opgerichte Burgerlijk Armbestuur vangt zijn werkzaam
heden aan. 

1856 15 October. 
De huisjes van de Godskamer bij de Korenbrug voor afbraak 
verkocht. 

1857 Stichting eener pastorie bij de kerk der Chr. Afgescheiden 
Gemeente ter plaatse van het oude Driekoningenhuis. 

1857 Augustus. 
De Arkelpoort (vroegere Laag-Arkelpoort) afgebroken. 

1858 24 December. 
Aanbesteding van de afbraak van het Oude- en bouw van 
het nieuwe Stadhuis. 

1859 October. 
De eerste veerstoomboot op Sleeuwijk in de vaart gebracht. 

1859 De olieverlichting der straten door gas vervangen. 
1859 21 October. 

Besluit om de najaarskermis (St. Maartenscbe jaarrnarktweek) 
niet te doen plaats hebben. 
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18!J9 31 December. 
yolgeHs de 4e tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 8943 
rnwoners. 

18ö0 De Alblasserwaard vangt aan met het leggen van basalt
glooiingen langs de dijken. 

1860 26 Januari. 
De gemeenteraad besluit de carillonklokken van den afgebroken 
stadhuistoren over te brengen naar den grooten toren. 

1860 14 September. 
De Vijfde uitgang gemaakt. 

1860 3 October. 
Inwijding van het nieuwe stadhuis. 

1860 15 December. 
Inwijding van een nieuw orgel in de Luthersche Kerk op 
den Langendijk. 

1861 Februari/Maart.
De stad ontvangt vele vluchtelingen tengevolge van doorbraak 
van de Bommelerwaard. 

1861 13 April. 
Oprichting eener gymnastiekschool. 

1862 22 Januari. 
De stad koopt van de Hervormde kerk de zes daartegenover 
gelegen huizen op de Groenmarkt ter afbraak. 

1862 17 Mei. 
Kostelooze ingebruikgeving der kazernegebouwen aan het Rijk. 

1863 10 Juni. 
De Vischbrug en de Peterbrug (nog ophaalbruggen) over-
gegeven aan het Rijk. 

1864 20 Febrnari. 
Vijft,igjarige herdenking van Gorinr,hems verlossing van de 
Fransche overheersching. Een monumentale pomp op de 
Groenmarkt geplaatst. 

1864 3/14 Mei. 
VerkoOJJ van de Middelwaard in de rivier de Merwede aan 
den Staat. 

1865 Het Ot1de-Vrouwenhuis overgebracht van de Haarstraat naar 
het huis op de GroeHrnarkt, vroeger bewoond door Burge
meester W. A. Virnly Verbrugge. Het ourle gebouw in de 
Haarstraat afgebroken. 
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1865 Bouw van een nieuw Gasthuis in de Haarstraat (tegenwoordig 
nieuw gebouw). 

H,65 13 Januari. 
Oprichting eener teekenschool. 

1865 15 April. . 
Vernieuwing van de Peterbrug door het Rijk (draaibrug 
geworden). 

1865 12 Mei. 
Vereeniging der administratie van het Burgerlijk Armbestuur 
met die van het Ziekengasthuis en Pesthuis. 

1865 27 December. 
De Heer W. van Oosterwijk koopt van de vereenigde Con
freriën van St.. Joris en St. Christoffel de Doelen met welken 
verkoop de genoemde confreriën tegelijkertijd worden ontbonden. 

1866 11 Mei. 
De marktdag op Pinkster-Maandag verzet op den volgenden 
Dinsdag. 

1866 20 Juli. 
Besluit tot verbetering van het oostelijk gedeelte der stad 
over de haven met behoud en verbetering der Kalkhaven. 

1866 8 October. 
Het verzoek tot stichting eener Rijks Hoogere Burgerschool 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken afgewezen. 

1866 19 October. 
Indienststelling van het nieuwe postkantoor op de Groen
markt, door de Gemeente voor het Rijk gebouwd. 

1866 November. 
Tengevolge van het heerschen van cho1era wordt de najaars
kermis (St. Maartensche jaarmarktweek) niet gehouden. 

1867 De nieuwe Vischbrug door het Rijk gemaakt; draaibrug ge
worden. 

1867 Januari. 
De bovenstad over de haven tengevolge van den hoogen stand 
der Linge ondergeloopen. 

1867 1 Juli. 
De eerste steen gelegd voor het R. C. Arm- en Vveesbuis m 
de Molenstraat. 
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1867 November. 
Tengevolge van het heerschen van cholera wordt de najaars
kermis (St. Maartensche jaarmarktweek) niet gehouden. 

1868 25/29 September. 
Landbouwtentoonstelling. 

1869 7 Augustus. 
Opening van het R.C. Arm- en 11/eeshuis in de Molenstraat. 

1869 1 December. 
yolgens de 5e tienjaarlijksèhe volkstelling telt de stad 8876 
mwoners. 

1870 2ö Augustus. 
Besluit tot demving der Kalkhaven, waardoor de Ketting
en de lange Jezijnsbrug vervallen. 

1870 28 October. 
Besluit tot den bouw eener gemeentelijke Hoogere Burger
school op de Oude Viscbmarkt. 

1871 1 September. 
Opening der Hoogere Burgerschool. 

1871 1 December. 
De marktdag, op Maandag len Kerstdag vallende, verzet op 
den volgenden Dinsdag. 

1872 Bouw der keersluis in de Haven op het Eind (derde water
keering). 

1872 Februari. 
Opening der Rijksnormaallessen voor opleiding van onder
wijzers in het gebouw der Hoogere Burgerschool. 

1872 1 April. 
,FPestelijke 300-jarige herdenking van de inneming van den 
Briel door de Watergeuzen. 

1872 23 Mei. 
Instelling , van een gemeentelij ken veerdienst tusschen Gorin
chem en ' Woudrichem. 

1873 Het Gemeente-archief in orde gebracht en besehreven. 
1873 16 Mei , 

Bliksemafleiders aangebracht op den grooten toren, het stad
huis en den toren van de Kapel. 

187:-l 16 Mei. 
Besluit om den marktdag, vallende op de tweede Paasch
en Pinkstermaandagen, te houden op den daaraan volgenden dag. 
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1873 24 October. 
Demping van twee gedeelten van het Kleiu Have11tje, loopende 
vanaf den duiker bij de Dalem poort tot aan de noordzijde der 
Kettingbrug en vanaf de heul tusscheu de Blauwe Toreustraat 
en de Visschersdijk tot aau het sluisje bti de Linge. 

1873 24 October. 
De najaarskermis (St. Maartensche jaannarktwcek) geschorst 
in verband met het voorkomen van cholera. 

1874 In de Vestingwet wordt de stad als Zuidelijk grenspunt van 
de Nieuwe Hollandsche Waterlinie opgenomen. 

187 4 Stichting eener openbare school voor lager onderwijs op de 
Kalkhaven. 

1874 12 Mei. 
Feestelijke herdenking van het 25-jarig regeeringsjubileum 
van Z.M. den Koning. 

187 4 12 Juni. 
Openbare verkoop van het gebouw der Armenschool aan den 
Havendijk met het daarachter gelegen erf. 

1874- 12 Juni. 
Besluit tot het bouwen eener gymnastiekschool bij de Hoogere 
Burgerschool. 

1874 1 Juli. 
De beleeningen in de stadsbank van leening worden gestaakt. 

1875 1 November. 
De gasfabriek door de Gemeente van de Gorinchemsche Gas
Mii - overgenomen. 

1875 Aanleg van de Hoveniersstraat en Hoveniersdwarsstraat. 

1876 1 Januari. 
Likwidatie van de administratie der stadsbank van leening. 

1876 6 Maart. 
Tengevolge van den doorbraak te Brakel en Poederoijen( ont
vangt de stad vele vluchtelingen. 

1876 11 Maart. 
Kistingen aangebracht langs Lte Kriekenmarkt, Appeldijk en 
Havcndijk, ter beveiliging van het Oostelijk deel der Gemeente 
tegen overstrooming. 

1876 .M.ei. 
Bouw der loods voor vischafslag buiten de Waterpoort. 
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1876 30 November. 
Uitspraak van den Kantonrech1 er te Gorinchem dat het recht 
van de visscherij in de Merwede (2 Februari 1322) aan de 
gemeente behoort. 

1877 De Spaarbank van het Oude Mannenhuis in de Molenstraat 
overgebracht naar een gebouw in de Zusterstraat. 

1877 8 .Mei. 
De Arrondissemeutsrech tbank opgeheven. 

1877 11 Septern ber. 
Het Veerhuis aan cle Zwaan 
voor afbraak verkocht. 

op den Wolpherenschen dijk 

1877 7 November. 
Aankoop van 
stoomboot. 

een scheepslegger als aanlegplaats der veer

1877 25 December. 
De pelmolen op den Pelwal brandt geheel af 
meer herbouwd. 

en wordt niet 

1878 15 Januari. 
De Palm paardenmarkt wordt voortaan gehouden 
van Dinsdags nà, Zaterdags vóór Palmzonrlag. 

in plaats 

1878 31 :Mei. 
Vergeefsche pogingen in den Gemeenteraad om de marktdagen 
op Paasch- en Pinkstermaandag te herstellen. 

1879 1 September. 
Opheffing' van de Latijusche school in de Krijt.straat. 

1879 31 December. 
Volgens de 6e tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 9697 
inwoners. 

1880 29 October. 
Bouw der overdekte botermarkt op de Groenmarkt. 

1881 28 Jnli. 
De Eerste Kamer neelllt het wetsontwerp aan tot aanleg van 
een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 1\forwede 
(Keulschc vaart, l\forwedekanaal ). 

1881 23 Septern her. 
Besluit tot het verbouwen der tusschenschool voor jongens 
en meisjes in de Zusterstraat tot tusschcnschool voor jongens; 
tot verbouw rler burgerschool voor meisjes en vergrooting 
der burgerschool voor jongens; stichting van eene lagere 
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school voor jongens en me1sJes op het terrein der vroegere 
Latijnsche school in de Krijtstraat; het bouwen eener tusschen
school voor meisjes op een gedeelte van het terrein der 
burgerschool voor meisjes in de Zustersteeg. 

1882 1 Februari. 
De gemeente verkoopt het gebouw van het Postkantoor op 
de Groenmarkt Nz. aan den Staat. 

1882 28 April. 
Demping van het nog openliggend gedeelte van het Klein 
Haventje langs den Visschersdijk. 

1882 22 Mei. 
Besluit tot het houden van Markt op de tweede Paasch- en 
Pinksterdagen en op den tweeden Kerstdag, indien die dag 
op een marktdag valt en alzoo besluit 16 Mei 1873 inge
trokken. 

1882 30 Juni. 
Aanbrengen van naambordjes aan de gemeentestraten. 

1883 1 September. 
Opening van het Gymnasium boven de nieuwe tusschenscl10ol 
voor jongens in de Zusterstraat. 

1883 De drijvende galg- of klepvlotvisscherij door den Heer 
G. llfoulewerf uitgedacht en in toepassing gebracht. 

1883 1 December. 
Feestel~jke opening van de spoorlijn Gorinchem-Geldermalsen. 

1884 Oprichting der Gorinrhemsche Vischmaatschappij . 
1884 28 November. 

Instelling van een jaarlijksche paardenmarkt in de maand 
Augustus des Zaterdags vóór die te Lexmond. 

1885 30 Januari. 
Verkoop van het voormalige gebouw der Bank van Leening 
iu de Gasthuisstraat. 

1885 15 Juli. 
Feestelijke opening van de spoorlijn Gorinchem-Dordrecht. 

1885 Beplanting van het terrein buiten de "Waterpoort (later park). 

1885 30 October. 
Nieuwe regeling van het politiepersoneel. Afscliaffing van 
de nachtwakers. 

1886 4 Februari. 
Opening der Ambachtsschool. 
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1886 26 Maart. 
Minuutwijzers aan het torenuurwerk aangebracht. 

1886 27 J nli. 
Opening der drinkwaterleiding. 

1886 September. 
Land bon wtentoonstelling. 

1887 Februari. 
De laatste boom van de Kastanjelaan geveld. 

1887 28 October. 
Geleidelijke opheffing der openbare pompen waarv1tn het water 
onbruikbaar blijkt te zijn . 

1887 10 November. 
De stoommeelfabriek van de Fa. Tennis 
Havendijk brandt tot den grond af. 

van Andel op den 

1887 25 November. 
De gemeenteraad sta::tt het gymuastieklok::t::tl der openbare 
lagere school op de Kalkhaven in medegebruik af aan de 
Vereeniging "Ambachtsonderwijs" voor Ambachts~chool. 

1888 Mei. 
Ontploffing in het zuiverhuis der gemeente-gasfabriek. 

1888 2 September. 
De vergroote kerk 
bruik genomen. 

der Chr. Afgescheiden Gemeente in ge

1888 26 Septem her. 
"Wijziging van de keur van den Overwaard zoodat aan Gorin
chem wordt verboden haar onrein water op den Schelluinschen 
vliet te lossen. De gemeente verzet zich tegen ,leze wijziging. 

1889 Een nieuwe veerstoomboot op Sleeuwijk i11 de vaart gebracht. 

1889 De Spaarbank als uien w gebouw verrezen 
vroegere bewaarschool in de Zusterstraat. 

op de plaats eener 

1889 29 Mei. 
Feestelijke herdenking 
den Koning. 

van de 40-jarige regeering van Z.M. 

1889 ;:io Augustus. 
Instelling eener jaarlijksche paardenmarkt den eersten Zater
dag nà vastenavond, en een jaarlijksche veemarkt 01i den 
eersten \Voensdag in October. 
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1889 31 December. 
Volgens de 7e tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 11879 
inwoners. 

1890 28 Februari. 
Instelling eener wekelijksche vrije kaasmarkt op Vrijdag. 

1892 15 Januari. 
De gemeente doet afstand ten behoeve van den Staat van 
ecnige rechten, aanspraken en baten voortgevloeid of nog 
voort te vloeien uit eenige bepalingen der voorwaarden van 
den verkoop van de J\'Iidclclwaarcl cl. cl. 3/ 14 l\fei 1864 en 
ontvangt daarvoor .f 30 000.-

1892 20 Mei. 
Aankoop van de terreinen eener bleek aan de oostzijde van 
den Visschersdijk. 

1892 1 September. 
Vestiging van de Ambachtsschool in eenige lokalen der voor'. 
malige Koren beurs. 

1892 29 September. 
Besluit tot het niet honden der najaarskermis (St. Maartensche 
jaarmarktweek) tengevolge van het he(irschen van cholera. 

1892 29 Sevtember. 
De gemeenteraad stelt eene verordening vast op de voor den 
publieken dienst bestemde waterleiclinge11 binnen rle gemeente. 

1892 28 October. 
Inrichting van een gedceHe der noordelijke galerjj van de 
Koren beurs tot vischmarkt. 

18\J;J 17 Febrnari. 
Besluit tot bestendiging van den dubbelen veerdienst op 
Sleeuwijk en Woudrichem. 

189;3 l Mei. 
De Keulsche Vaart (het Merweclekanaal) voor de Schee1ivaart 
geopend. 

1894 De Waterpoort afgebroken en overgebracht naar het Rijks
museum te Amsterdam. 

1894 24 December. 
Gedeputeenle Staten keuren. (le keunv~jziging van de Over
waard d.d. 26 September 1888 goed. De gemeente verzoekt 
aan de Koningin-Weduwe schorsi11g- en vernietiging v:rn dit 
besluit. 
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1895 1 September. 
De veerdienst op 'vVoudrichem door de gemee11te gestaakt. 

1895 3 December. 
De keurwijziging voor de Overwattrd, goedgekeurd door de 
Gedeputeerde Staten 24 December 1894 door de Koningin
Weduwe vernietigd. 

1896 18 Augustus. 
De gemeente door het Waterschap cle 0-verwaard gesommeerd 
om het inlaten van w,tter uit de Menvede door het sluisje 
even buiten de vVaterpoort, dat zich door den boezem van 
de Overwaard ontlast, te staken. 
De gemeente besluit zich in eersten aanleg tegen die rechts
vordering te verweren. 

. 1897 30 Juni. 
De Arrondissements-Rechtb:mk te Dordrecht verklaart zich 
onbevoegd om van de vordering door het bestuur van de 
Overwaard 18 Augustus 189G ingesteld, kennis te nemen. 

1897 21 Juli. 
De bliksem slaat in den spits va11 clen grooten toren en ver
oorzaakt brand. Door het beleidvol optreden van een 4tal 
burgers wordt de brand spoe(lig gcbluscht en een groot onheil 
voorkomen. 

1897 26 November. 
Het Bestuur van de Overwaarrl st.clt hooger beroep in t.eg-en 
rle uitspraak van (le Rechthan k t e Dordrcr-ht cl.cl. 30 J u11i 1897; 
de gemee11te zal zi_ch daartegen verweren. 

1898 Stichti11g van het Wilhelminapark bniten d-e Waterpoort. 

1898 29 April. 
Het uurwerk en de klok va11 de voonnaligc Waterpoort aan 
het Rijk ten geschenke aa11geboden ter plaatsing in de aan 
liet Rijksmuseum afgestane poort.. 

1898 14/15 September. 
Inhuldigingsfeesten bti gclegc11hcicl van de aanvaarding der 
regeering door H.M. Koni11gin v\Tilhclmina en onthulling van 
de monumentale fontein op de Groote Markt. 

1899 5 April. 
Het Gerechtshof te 's-Gravcnhage bevestigt het vonnis der 
Rechtbank te Dordrecht rl.d. 30 J1111i 1897 inzake de vorde
ring van het Bestunr van de Overwaard cl.d.18 Augustus 1896. 
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1899 23 October. 
Bij Koninklijk Besluit wordt bepaa.ld, dat ile vesting Gorinchem 
voortaan zal behooren tot de vestingwerken der le klasse. 
Inkrimping der verboden kringen. 

1899 27 October. 
Het Bestuur van den Overwaard stelt beroep in cassatie in 
tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenbage, 
d.d. 5 April 1899. De gemeente zal zich daartegen verweren. 

1899 6 November. 
Gedeputeerde Staten onthouden hunne goed keuring aan een 
door het Waterscbap de Overwaard ingezonden keur betref
fende de waterontlastende en waterkeerencle werken, benevens 
het peilmalen in den boogen en lagen boezem van het waterschap. 

1899 31 December. 
Volgens de Se tienjaarlijksche volkstelling telt cle stad 11855 · 
inwoners. 

1900 Mei. 
Aanbesteding van den bouw der Citadelkazerne door het Rijk. 

1900 December. 
De Hooge Raad verwerpt het Cassatie-beroep ingesteld tegen 
de uitspraak van het Gerechtshof te 's-GraYenhage cl.cl. 5 April 
1899 inzake de vordering van het Bestuur van de Overwaard 
d.d. 18 Augustus 1896. 

1901 7 Februari. 
Feestelijke viering van het huwelijk van H.M. Koningin 
Wilhelmina. 

1902 26 Maart. 
Opening der Ambachtsschool in df\ Haarstraat. 

1902 O1ihefilng van 's Rijks \Va1iendepot te Gorinchem en over
brenging naar Dordrecht en Delft. 

1902 10 Juni. 
Hevige brand op den Langendijk (2e huis vanaf de Vischbrug). 

1902 HO October. 
Invoering eener electrische brand -alarm insta)latie. 

1903 Brandvrije k luis in het Raadhuis gemaakt voor de bewaring 
der oude-Gemeente-archieven. 

1903 1 Se11temher. 
Stichting van het vVi lh elmina1i leiu. 
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1903 31 October. 
Onthulling van de Bolclingh-bimk op het Kazerneplein. 

1904 30 September. 
Mededeeling in clen Gemeenteraad, dat als opleidingsplaats 
voor jongens bij cle Marine is gekozen Hellevoetsluis, waarbij 
mede het oog was gevallen op Gorinchem. 

1905 24 Februari. 
Gebruik van schoollokalen, toegestaan aan cle koopmansver
eeniging "Gorcum" voor den door haar opgericht.en handels
cursus. 

1905 27 October. 
Goedkeuring van een stratenplan tusschen den Arkelschen dijk 
en den Arkelschen onderweg. Ontstaan der Lingewijk. 

1906 23 Februari. 
Bestemming van een gedeelte ller voormalige Korenbeurs als 
badinrichting (Volksbadhuis). 

19ü7 1 Juli. 
De gemeentelijke pensioenverordening in werking getreden. 

1907 3/6 Juni. 
Het 59e Landhuishoudkunclig congres te Gorinchem gehouden. 

1907 9 Augustus. 
Oprichting eener schippersbeurs. 

1908 22 Mei. 
Uitbreiding der algemeene begraafplaats. 

1908 29 Juni. 
Stichting van een ontsmettingsoven naast het Ziekengasthuis 
in de Haarstraat. 

1908 Bouw eener nieuwe Gereformeerde Kerk. 

1908 29 December. 
Besluit tot invoering van Zusterverpleging in het Zieken
gasthuis. 

1909 30 April. 
Feestelijke viering van de geboorte van Prinses Juliana. 

1909 20 Augustus. 
Oprichting der Vereeniging "Oud-Gorcum". 

1909 6 September. 
Aan de straat van den Arkelschen dijk naar den Arkelschen 
Onderweg wonlt de naam gegeven van "Van Anclel-Smitstraat". 

Kroniek 9 
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1909 October. 
Nieuwe wijzerborden aan den grooteu toren gemaakt. 

1909 29 October. 
De naam "Driekoningensteeg" verva.ngen door Kerkstraat. 

1909 31 December. 
Volgens de 9e tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 12200 
inwoners. 

1910 1 Januari. 
De vVaterleiding door de gemeente overgenomen en geëx
ploiteerd. 

1910 25 Februari. 
Instelling· eener paardenmarkt onder den naam van Schci
markt, Dinsdags nà den tweeden Maandag in December en 
verandering der paardenmarkt in Augustus op Donderdag in 
Augustus vóór die te Lexmond. 

1910 November. 
Afbraak van de houten ophaalbrug over de sluis aan den 
bovenrnond van het Steenenhoeksch kanaal en bouw eener 
nieuwe brug. 

1911 1 Mei. 
De Groote Societeit betrekt het gebouw op het Eind W.Z. 

1911 Juli. 
Liquidatie der Gorinchemsche Vischmaatschappij. 

1912 1 Januari. 
De marktdag op Nieuwjaarsdag gehandhaafd. 

1912 1 Juni. 
Opening van het Museum "Dit is in Bethlehem" der' Ver
eeniging Oud-Gorcum. 

1912 September. 
Restauratie van de Kapel in de Arkelstraat. 

1913 Bouw van een nieuw post- en telegraafkantoor aan de zuid
zijde van de Groenmarkt. 

1913 14 Februari. 
Herstelling van het torenuurwerk en het carillon. 

1913 14 Februari. 
De bestaande en uit te breiden rijksaanlegplaats buiten de 
Waterpoort door het Rtjk aan de Gemeente in gebrnik af
gestaan. 
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1914 19 Febnrnri. 
H.l.VI. de Koningin bezoekt de stad. 

1914 20 Februari. 
Honderdjarige herdenking van Gorinchem's verlossing van 
de Fransche overheersching. 

1914 1 Juni. 
Scheiding van het Burgerlijk Armbestuur en het Zieken
gasthuis in twee instellingen, ieder afzonderlijk beheerd. 

1914 31 Juli. 
Bij omroep en klokgelui worrlt des namiddags 4 uur de 
mobilisatie afgekondigd. 

1914 9 October. 
Besluit tot het niet-houden der najaarskennis (St. Maartensche 
jaarmarktweek). 

1914 11 Decern ber. 
Verkoop der oude veerboot. 

1915 29 Jannari. 
Besluit tot verwijdcri ng van het hek om het plantsoen buiten 
de Water poort. 

Hl15 27 Maart. 
De vesti ng Gorinchen1 in staat van oorlog verklaard. 

1915 26 November. 
Verbouw van den stadst.imrnerwinkel en bouw van een bureau 
van gemeentewerken in de Boere11straat. 

1916 De oliemolen "de Een(lrarht" op Let bastion aan de l.Vlerweclc 
voor afbraak verkocht en gesloopt. 

1916 27 April. 
Uitbreiding der Varkenmarkt. 

1916 September. 
Indienststelling der nieuwe veerboot. 

1916 1 October. 
Verhuring vau een gedeelte van School 1 op de Kalkhaven 
aan het Rijk voor Rjjksdagnormaalschool. 

1917 Aanbouw van een zijvleugel aan het Ziekengasthuis voor de 
verpleging van klasse-patiënten. 

l\ll 7 17 Aug ustus. 
Het voormalig postkantoor gclrnunl van het Rijk ten behoeve 
van het Levensmiddelenbedrijf. 
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1917 17 Augustus. 
Besluit tot het niet-houden van de uajaarskennis (St. Maar
tensche jaarmarktweek) tengevolge der buitengewone tijds
omstandigheden. 

1917 15 September. 
Uitgifte van het le blad van het distributieblaadje de B. E. L. 
( Brandstoffen- en Levensmiddelenvoorziening). 

1917 2 November. 
Besluit tot oprichting eener gemeenteltjke centrale keuk en. 

1918 12 Juli. 
Besluit tot het niet-houden der najaarskermis (St. Maartensche 
j aarmarktweek). 

1~18 Eene Röntgeninrichting en eene kunstmatige hoogtezon voor 
het Ziekengasthuis aangekocht. 

1918 Electrificatie van de Gemeente en in werking treding van 
het gemeentelijk electriciteitsbedrijf. 

1919 15 Maart. 
Het laatste nummer der Gorinchemsche B. E. L. verschenen. 

1919 27 Mei. 
Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het uitbreidings
plan der gemeente. 

1919 8 September. 
Landbouwtentoonstelling. De Koningin bezoekt de gemeente. 

l!H9 25 November. 
Onttrekking van een deel van het terrein benoorden de vest.ing 
aan de verboden kringen bij Koninklijk Besluit. 

1920 September/November. 
Aan koop van land door de gemeente aan- en bij de Nieuwe 
Hoven voor den bouw van woningen. 

rn20 24 September. 
Toekenning van straatnamen in "Uitbreiding West". 

1920 31 December. 
Volgens de lüe tienjaarlijksche volkstelling telt de stad 
12677 inwoners. 

1921 17 Februari. 
Verbouwing van rle benedenverdieping van het Raadhuis ten 
dieirnte van de Politie; opheffing van rle gemeentewaag en 
aanschaffing eener moderne weegbrug achter het Raadhuis. 

133 

Hl21 Jnni. 
H.M. Schorpioen als opJ.eidingsscbip voor de Marine alhier 
gevestigd. 

1921 29 A1iril. 
Instelling van 3 nieuwe paardenwarkten: den laatsten Woensdag 
in Januari; den 9en Mei en den voorlaatste11 W oensrfag in Juli. 

1921 25 November. 
'l'oekenning van strarttnamen in de Liugewijk. 

1921 31 December. 
De stad telt 13317 inwoners. 

1922 1 Januari. 
De gasfabriek gaat door verkoo1i fin verleening van concessie 
voor een gasbedrtjf over aan de Ned. Incl. Gas Mij. 

1922 25 Augustus. 
Bouw van arbeiderswoningen in de Nieuwstad. 

1922 1 September. 
De gemeentelijke Hoogere Burgerschool wordt Rijks Hoogere 
Burgerschool. 

1922 31 December. 
De stad telt 13763 inwoners. 

1923 1 Febrnari. 
Het z.g. Manégegebouw van de Doel en in de Boerenstraat 
door rle Ambachtsschool voor de afdeeling "timmeren" in 
gebruik genomen . 

1\:l23 9 Maart. 
De Arkelsche onderweg tot de Hugo de Grootstraat wordt 
W. de Vries Robbéweg genoemd. 

1923 22 Juni. 
Aanschaffing eener motorboot voor den nachtveerdienst. 

1923 23 October. 
Afschaffing der veemarkt op rlen eersten Woensdag in October. 

1923 14 December. 
'l'oekenniug van straatnamen in de Lingewijk en op het 
hou wterrein "Wol1iheren". 

1923 31 December. 
De stad telt 13862 inwoners. 

1\:l24 30 Mei. 
Afschaffing van de najaarskennis (St. llfaartensch e janrmarkt.
week) en invoering eener iomcrkermis in September. 
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1924 1 A ugnstus. 
Afschuining van den vestingmullr op rlen boek Tolsteeg
W aterpoort ten behoeve van het verkeer. 

1924 31 December. 
De stad telt 13938 inwoners. 

1925 Juni. 
Het carillon in den grooten toren wordt verbeterd naar aan
wijzingen van Jef Denijn, beiaardier te Mechelen. 

1925 10 Juni. 
Bouw van 12 arbeiderswoningen door de gemeente aan het 
eind van den Visschersdijk. 

1925 31 December. 
De stad telt 13943 inwoners. 

1926 22 l<~ebruari. 
In dienststelling der nieuwe veerboot Gorinchem IV. 

1926 28 Mei. 
Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald, dat een gedeelte der 
vestingwerken niet meer als vesting wordt beschouwd en 
wel het gedeelte westelijk van de Arkelpoort tot ongeveer 
de barakken van de Ver. tot Bestrijding der Tuberculose, 
met uitzondering van een gedeelte van het daarin gelegen 
bastion 3 dat als vestingwerk onder den naam "het Haven
werk van Gorinchem" blijft gehandhaafd. Het overschietende 
gedeelte van de omwalling, het gedeelte oostelijk van de Arkel
poort tot aan het punt waar de hiervoor genoemde barakken 
zijn gebouwd blijft als vestingwerk gehandhaafd en krijgt den 
naam van "de Wal van Gorinchem" en is gebracht in de 2e klasse. 

1926 7 Juni. 
De gemeente koopt den Nieuwlandschen vliet (thans een sloot) 
van den Polder de Baune van Gorinchem en K wakernaat. 

1926 1 September. 
De Rijksdagnormaalschool omgezet in eene Rijkskweekschool 
tot opleiding van onderwijzers. 

1926 1 October. 
De matrozenopleiding overgeplaatst naar Vlissingen. 

1926 13 October. 
Opening van het door de gemeente gestichte volksbadhuis in 
een gedeelte der voormalige Korenbeurs op den Havendijk. 

1926 31 December. 
De stad telt 13599 inwoners. 

1927 26 September. 
Opening van het Gorcumsch coöperatief openbaar slachthuis. 

1927 In de gemeente worden thans jaarlijks de volgende markten 
gehouden: 
1. een paardenmarkt op den laatsten Woensdag in Januari. 
2. een J)aardenmarkt op den laatsten Donderdag in Februari. 
3. een paardenmarkt op den derden Donderdag in Maart. 
4. een paardenmarkt op den derden Vrijdag in April. 
5. een paardenmarkt op den tweeden Woensdag in Mei. 
6. een paard enmarkt op den tweeden Donderdag in .Juni. 
7. een 1iaardenmarkt op den voorlaatsten Donderdag in Juli. 
8. een paardenmarkt op den derden Donderdag in Augustus. 
9. een 1rnardenrnarkt OJ.> den derrlen Vrijcla,g in September. 

10. een paanlenmarkt genaamd Tnsschenmarkt in October, 
daags vóór de paardenmarkt te Gouda, welke gehouden 
wordt op Vrijdag 17 October of op den eersten Vrijdag 
nà 17 October. 

11. de Toon- of St. Hnberts-rundermarkt op Vrijdag vóór den 
eersten Dinsdag in November. 

12. De St. Maartensche paardenmarkt op den eersten Maandag 
nà St. Maarten. 

13. de St. Maartensche nmdermarkt op Dinsdag nà de St. 
Maartensche paardenmarkt. 

14. een paardenmarkt genaamd Scheimarkt op den tweeden 
Donderdag in December. 

en voorts weekmarkten des Maandags en des Vrijdags. 
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