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Van de Linge kan men thans in of 
nabij Gorcum op drie plaatsen de Mer
wede bereiken: 

1. Door het kanaal van Steenenhoek, 
in 1818-1819 gegraven ter ontlasting 
van eerstgenoemde rivier; 

2. Via "de sluis bij Ceelen " door het 
meest zuidelijke gedeelte van het op 1 
Mei 1893 geopende Merwedekanaal (de 
Keulse Vaart); 

3. Via de Oude H a ven, Linge-Haven 
of Grote Haven, die ruim zes en een 
kwart eeuw de stad Gor cum doorsnijdt 
en haar in een boven- en benedenstad 
- met elkaar door een dr ietal brug
geen verbonden - verdeelt . 

Naar aanleiding van de discussies, 
welke rondom de ha ven, de oudste nog 
aanwezige ver binding tussen de Linge 
en de Merwede, in de laatste tijd zijn 
ontstaan, en welke in wezen het al 
dan niet dempen van de haven in ver
band met de moderne verket,rseisen 
raken, moge ik hier enige historische 
kanttekeningen 1) plaatsen. 

Het staat vast, dat de haven niet de 
oudste schakel is tussen de Linge en 
de Merwede. De Linge heeft voorheen 
zijn uitmonding gehad èn ten Westen 
van de stad via de Haar in de z.g. 
Avelingen 2) èn aan de Oostzijde van 
het middeleeuwse Gorinchem, ongeveer 
ter plaatse van de tegenwoordige ves
tingwal nabij het Wijdschild 3 ) . 

De bodemgesteldheid ongeveer t er 
plaatse, waar thans de haven is gele
gen, bewijst, dat deze laatste geen oor
spronkelijke Lingearm is, doch een 
kunstmatige, later aangelegde uitmon
ding van deze rivier in de Merwede. 

Ik moge ter toelichting van deze 
stelling een beroep doen op een be
knopte en duidelijke samenvatting van 
deze aangelegenheid, welke te vinden 
is in het enige jaren geleden versche
nen geschrift, getiteld "Gorinchem, 
rapport in opdracht van het Gemeente
bestuur uitgebracht door het Econo
misch-Technologisch Instituut voor 
Zuid-Holland". In genoemd rapport Ie-

1. T er toelichting op de ge bezigde bron
nenvermelding diene, dat m et A. Kemp 
wordt b edoeld : Abraham K emp's Beschrij
ving van de Stadt Gorinchem; m et Bruch 
Rbr . : Dr H . Bruch' s M. E . Rechtsbronnen 
van Gorinchem; met Emck : W . F. Emck' s 
Oude namen van huizen en straten in Go
rinchem. 

2. Avelingen is een stuk grond langs een 
dijk, tot steun van deze dienende . 

3. Mogelijk doelt ook Abr. Kemp (p. 33) 
op deze uitmonding, als hij schrijft : ,,Oost
waarts mette Lingen, daar die in de Mer 
w ede uytloopt. W ijdschild is een verba s
terin g van Twyscild. 

zen wij in hoofdstuk II, Bodem (pag. 
27 en 28) het volgende: 

Tussen Buren en Buurmalsen split
st~' zich (eertijds) uit (de in noord
westelijke richting van Tiel via Vianen, 
IJsselstein en Woerden naar Leiden 
gaande, z.g. Linschotenstroom) .de 
Linge, grotendeels haar tegenw?ord1ge 
richting volgende, doch krachtiger en 
groter van omvang. Zij stroomde tot 
aan Spijk, waar zij zich met een veel 
minder sterke bocht dan thans naar de 
Merwede keerde en daarin even oos
telijk van Gorinchem opgenomen wer~. 
Even beneden Spijk ontstond een ZIJ

stroom, die via Arkel naar Schelluinen 
liep en zich daar met de Merwede ver
enigde 4) 

Met het ontstaan van het Nauw van 
Calais G) en de daaruit voortvloeiende 
richtingsverandering der r ivieren ver
landden de Linschotenstroom zowel 
als delen van de Oude Linge ( o.a. de 
Schelluinse stroom) . In het veenach
tige gebied, tussen Linge en Merw~de 
(de z.g. Markse Kom) begon een m
klinkingsproces 6), waardoor de ou~e 
stroombeddingen zich als ruggen mt 
het landschap verhieven 7 ). De polder
indeling in het gebied van de Markse 
Kom is zeer goed bij het landschap 
aangepast. In het Noorden (tegen de 
Linge aan) en in het Zuiden (tegen de 
Merwede aan) bestaat zij nl. uit hoge 
delen, in het midden uit een laag ge
deelte (dikwijls Lage Veld of Broek 
geheten) . 

Wanneer wij thans de geologische 
toestand in de gemeente Gorinchem 
bezien, dan blijkt, dat de_ oppervlak~
lagen geheel uit rivierkle~ bestaan. Dit 
is geen wonder, daar Lmge en Mer
wede voortdurend bezig zijn geweest 
dit gebied met slib te bedekken. Deze 

4. Via de Haar in de Avelingen nabij 
Schelluinen . Zie ook Kemp, p . 14. v.d.D. 

5. Volgens de meeste geologen omtrent 
4000 j . v . Chr. Vóór het ontstaan van het 
Nauw van Calais is een groot gedeelte van 
de Noordzee naar grote waarschijnlijkh~id 
een bewoonbaar g ebied g eweest. De RJJn 
mondde ergens bij Doggersbank mt. De 
Theems was een van zijn zijrivieren . 

6. Veen neemt meer water op dan klei, 
zand en grint. Wordt nu op een of andere 
wijze (b .v. door inpoldering of bemaling) 
water aan het veengebied onttrokken, dan 
krimp t of klinkt dit in veel s t erker mate 
in dan klei zand of grind. v. d .D. 

Zie ook H. van Hoogdalem in zijn helaas 
onvoltooid gebleven artikelenserie, g etiteld 
Stad en Streek in de loop der eeuwen. Ons 
Woongebied, in het Nieuwsbla d voor Go
rinchem en Omstr eken van 7 en 25 Febr., 9 
en 28 Maart en 9 Mei 1949. 

7. Zo ontstond, wat dr T. Vink in zijn 
bekende disserta tie het "kommenlandscnap " 
noemt . 
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rivierklei, deels van recente, deels van 
oudere oorsprong, ligt echter niet over
al op dezelfde ondergrond. In het uiter
ste Zuiden van de gemeente is dit klei
dek een recente afzetting van de Mer
wede en rust op zand en grint. 

In het Westen, tegen Schelluinen 
aan, is het een 5 tot 10 dm dikke laag, 
die rust op veen. Maar ook boringen 
even ten Westen van de stad zowel als 
in de stad zelf (op de Vismarkt) heb
ben aangetoond, dat de klei op veen
lagen rust, al is de kleilaag hier 2 à 3 
meter dik. 

Hieruit kan worden g econcludeerd, 
dat de oude Linge niet op dezelfde 
plaats als de tegenwoordige rivier in 
de M erwede uitmondde, daar ande.rs 
de klei in de onmiddellijke omgeving 
van de Lingehaven op zwnd en grind 
zou hebben moeten rusten. Het ver
moeden is gerechtvaardigd, dat de 
verbinding tussen Linge en Merwede 
in oude tijden even ten Oosten van de 
stad moet hebben gelegen 8 ). 

Het feit, dat deze gebieden militair 
terrein zijn, hebben nadere onderzoe
kingen op dit punt onmogelijk ge
maakt" . 

Belangwekkend is het in dit verband 
te noemen, dat men op een kaart van 
1460, welke zich in het oud-archief van 
de gemeente Gorinchem bevindt, ten 
Oosten van de stad en vóór Dalem een 
uitmonding van de Linge in de Mer
wede getekend vindt. Deze uitmonding 
loopt volgens deze kaart ten Oosten 
van het Groot Wijdschild en het Klijn 

• Wijdschild, beide zelf ten Oosten van 
de veste gelegen, in de Merwede . 

Ook de uitmonding door de haven 
staat op deze kaart aangegeven. De 
in 1412 verwoeste burcht der Arkels 
aan de Oostzijde van de stad staat van
zelfsprekend niet op de kaart gete
kend. Op een in het Rijksarchief aan
wezige kaart van 1553 treft men deze 
oostelijke Linge-uitmonding niet meer 
aan, evenmin op de kaart van v. De
venter. 

Met de veronderstelling, dat de bed
ding van de hierbedoelde, oostelijke 
Lingearm onder bedoeld militair ter
rein ligt, zou de ligging van de burcht 
der Arkels ten Oosten van de stad en 
meer bepaald ten Oosten van de hier
bedoelde Lingearm zeer wel te rijmen 
zijn, Wij zouden dan mogen aannemen, 
dat de burcht, waarvan de laatste res
ten in het Wijdschild onder de grond 
en het water, gelegen nabij en onder 

8. Cursivering van mij. v.d .D. 

de Dalemsedijk (even voorbij de ves
tingwal) 9), verborgen liggen, door He- 1 

ren van Arkel in de 13e eeuw opzette
lijk en zulks oostelijk van deze Linge- 1 

arm is gebouwd geworden. 
Een en ander verklaart het feit, dat 

de burcht tamelijk ver van de stad af 
was gelegen. Ware de huidige haven 
toendertijd reeds als Lingearm aanwe
zig geweest, de Arkels zouden de 
burcht zeer zeker dichter bij de stad 
gebouwd hebben. 

Vervolgen wij thans ons citaat uit 
het genoemde rapport: ,,Van het noord
oosten der gemeente (tussen Linge en 
Merwedekanaal) loopt naar het Westen 
toe een steeds smaller wordende strook 
rivierklei van een dikte van meer dan 
10 dm, rustende op zand en grind. Wij 
hebben hier te doen met de verlande 
Schelluinse stroom, die zich als een 
rug uit het landschap verheft. Het 
uiterste Noorden van de gemeente (be
horende tot Het Land der Zes Molens) 
bestaat weer uit rivierklei van een 
dikte van ca. 5 tot 10 dm, rustende op 
een veenlaag" 10). 

Er mag dus veilig worden geconclu
deerd, dat de oude Linge niet op de
zelfde plaats a ls de tegenwoordige ri
vier in de Merwede uitmondde. Dit 
feit wordt maar al te vaak uit het oog 
verloren en het is dan ook onjuist, wat 
ir F. H. Klokke in het Nieuwsblad 
voor Gorinchem en Omstreken van 12 
Maart 1951 schreef: ,,De haven is het 
eerste ontstaan van Gorinchem". 

Gorcum bestond echter in waarheid 
reeds vóór de haven werd gegraven. 
Men mag aannemen, dat de plaats 
Gorinche(i)m, in de vorm van de be
sch eiden, landelijke nederzetting, die 
wij oorspronkelijk als het heim of 
heem van de familie Goring 11) kennen, 
op zijn laatst omtrent 900 is ont
staan. Eerst nadat dit nederige "Go
ringheim" zich geleidelijk eerst tot een 
vlek, later tot een dorp of villa van 
die naam en nog later tot een middel
eeuwse stad (oppidum ; civitas) in ge
ografische, economische en juridische 
zin heeft ontwikkeld, vindt omtrent 

9. N. l. daar waar de in 1815 aangelegde 
Dalem se dijk (Vurense of Waaldijk) de eer
s t e knik van Zuid-Oost naar Oost maakt. 

10. Va n Goch (Van Arkel's Oude Veste, 
p. 7, l e kolom) , sp reekt over " De veenbo
dem, die onder de sliblaag, overal in de 
omtrek van Gorinchem gevonden wordt ...... " 
Dit "overal" is natuurlijk, gelet op wat wij 
hierboven schreven over de mondingen van 
de Linge, overdreven, doch in hoofdzaak 
heeft de schr. gelijk. 

11). Goring = zoon of familie van Goor 
(een mansnaam). 
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1300 de aanleg van de Lingehaven 
plaats . 

Als in hetzelfde nummer van het 
"N. v. G. en O." de heer E. A. Jansen 
met instemming de woorden citeert, 
die in een desbetreffend artikel van 19 
Febr. 1951 waren geschreven: ,,Waar
schijnlijk dankt Gorinchem haar ont
staan aan de ligging op de plaats, waar 
de Linge in de Merwede uitmondt", 
dan k an men daar geen vrede mee 
hebben, daar de plaats, waar de Linge 
in de Merwede uitmondde, niet de hui
dige haven en havenmond is , ma ar o.m. 
de meer oostwaarts gelegen plaats, 
door ons hierboven a ang egeven . 

Er kan dus - en dit zij met nadruk 
voorop gesteld - g een sprake zijn van 
"de Lingehaven _ waaraan Gorcum 
haar ontstaan da nkt", zoals de heer 
E. A . J a nsen schrijft. Veeleer is het 
omgekeerde he t geva\ ! 

Gorcum, eenmaal tot een zekere 
wasdom g ekomen, schiep zich omtrent 
de eeuwwending van 1300 de huidige 
Lingehaven. Wat daarvan de reden 
mag zijn geweest, is niet met zeker
heid va st te stellen . Was het de ver
zanding van de hierboven genoemde 
oostelijk gelegen Lingemond? Was zijn 
eigen stedebouwkundige ontwikkeling 
die een toegang tot de Merwede "dich
t er bij huis" noodzakelijk maakte? Of 
waren hier beide of andere factoren 
in het spel? Niemand zal deze vragen 
bevredigend kunnen beantwoorden. 

Eén mogelijkheid nog dienen wij in 
het bijzonder onder de ogen te zien. 
In aanmerking genomen, dat de Heren 
van Arkel in de 13e eeuw - vermoede
lijk omtrent het midden daarvan - in 
het bezit zijn gekomen van Gorcum, 
dat voorheen Benthems was, en toen 
de behoefte hebben gevoeld deze nieuw 
verkregen plaats te beveiligen, zulks 
zçiwel aan de westzijde (tegen 't Graaf
schap Holland), als aan de oostzijde 
(tegen het Graafschap - later Hertog
dom - Gelre), doch aan de westzijde 
het meest, is het zeer w el verant
w oord aan te nemen, dat deze beveili
ging in den beginne, zoals elders, 
slechts heeft bestaan in het graven van 
brede en diepe grachten rondom de 
bebouwde kom der plaats. De haven 
zou men dan hebben te zien als de 
opzettelijk ter verdediging gegraven, 
oostelijke stadsgracht. 

A an de Gorcumse historieschrijver 
Van Goch m oet een dergelijk beeld ook 
voor de g eest hebben gestaan, want 
in zijn v. Arkel 's Oude Veste (pag. 8) 
blijkt hij het begrip bovenstad voor de 
tijd, waarover ik hier schrijf, zeer eng 
t e nemen; hij schrijft daa r n .l. over 

,, .. ... .de benedenstad in tegenstelling 
met het op den Linge- (later Langen-)
dijk gebouwde gedeelte, dat als zooveel 
hooger liggende, de bovenstad uit
maakte" . 

Deze stelling klopt met mijn veron
derstelling, dat de haven in de eerste 
tijd van zijn bestaan oostelijke stads
gracht is geweest, stadsgracht, opzet
telijk ter verdediging van de plaats 
gegraven. 

In deze lijn voortredenerende zou 
men verder mogen aannemen, dat eerst 
na enige tijd de muren, torens en poor
ten om de stad verrezen zijn, waar
schijnlijk aan de westzijde (tegen Hol
land) het eerst en althans aldaar op 
meer efficiënte en krachtdadige wijze 
dan aan de toenmaals althans minder 
bedreigde oostzijde. Doch ook daar 
verrezen op den duur muren, torens, 
enz., doch niet aan de westelijke haven
oever, doch meer oostwaarts op het 
gebied over de haven heen gelegen. 

Met deze ommuring van de aldus 
vergrote "bovenstad", toenmaals echter 
toch nog kleiner dan thans, waarin 
lange tijd de Burgstraat en het gebied, 
,,over de haven" geheten, de enige to
pografische begrippen zijn gebleven, 
houdt dit territoir gedeeltelijk op 
"voorstad" te zijn eri valt het ook, zij 
't slechts tot het einde van de Burg
straat, dus tot aan de met behoud van 
de haven naar het 0. verplaatste oos
telijke stadsgracht ( de tegenw. ge
dempte Kalkhaven) , binnen de om• 
muurde stad. 

Ter staving van zijn stelling, dat de 
geografische ligging ter plaatse waar 
(meestal) een kleinere rivier in een 
grotere vloeit, voor meer steden in ons 
la nd en ook daarbuiten de aanleiding 
i:o geweest tot hun vestiging, beriep de 
heer E. A. Jansen zich o.m. op het 
voorbeeld van Woudrichem. Hierbij 
zag de geachte schrijver over 't hoofd, 
wat mr K. N . Korteweg in zijn Rechts
bronnen van Woudrichem en het Land 
van Altena (le stuk pag. 50) schrijft, 
n.l. ,,dat de rivier tussen Nederhemert 
en Woudrichem eerst in de dertiende 
eeuw is ontstaan". 

Woudrichem is derhalve niet "ont
staan" aan de samenvloeiïng van twee 
rivieren. Deze, van die van A. A. Beek
man afwijkende opvatting van Har
denberg en van Rheineck Lessius vindt 
haar bevestiging in een verklaring, 
door Nicolaas Macer van Almkerk in 
1357 afgelegd en inhoudende, dat de 
Nieuwe Maas , d.w.z. de rivier, lopende 
va n Hedikhuizen naar Woudrichem, 
ongeveer tachtig jaren tevoren was 
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ontstaan, na de afdamming van de oude 
Maas 12 ) . 

Deze wetenschap maant ook ten aan
zien van Gorcum tot voorzichtigheid. 

Dat niettemin de huidige Lingehaven 
zeer oud is en veel tot de economische 
ontwikkeling van de Lingestad heeft 
bijgedragen, staat echter evenzeer 
vast als het feit, dat de oorspronkelijke 
landelijke nederzetting Goringheim, 
vervolgens het vlek, het dorp of de 
villa Gorinchem en ten slotte de stad 
van die naam reeds geboren waren 
vóór de Landsheer of de "Blieken" zelf 
er hun haven groeven. 

Ook dient men er zich voor te hoe
den het gelijktijdig bestaan van de ha
ven aan te nemen enkel op grond van 
't in een bepaald jaar vermeld worden 
van de thans aan de Westzijde van de 
haven gelegen Langendijk en/of Kor
tendijk. Zeker : de narratieve of ver
halende bronnen, als het werk van 
Abraham Kemp, stellen de ouderdom 
van deze dijken en ook die van hun 
namen zeer hoog, doch daar staat te
genover, dat de directe bronnen (de 
acten, oorkonden, e.d.) de Langendijk 
voor het eerst omtrent 1394 13), daar
na in een acte van 8 Maart 1404 14) en 
vervolgens op 11 Nov. 1421- 11 Nov. 
1422 H a ) vermelden, terwijl daarin van 
de Kortendijk eerst op 11 Nov. 142014b) 
en vervolgens in 1435 15) wordt ge
waagd. Doch - en dit is ' t voornaamste 
bezwaar - ook al zou zelfs op grond 
van de narratieve bronnen mogen wor
den aangenomen, dat deze dijken reeds 
in de 13e eeuw aanwezig waren - en 
daar is reden toe - dan nog zou men 
vanzelfsprekend alleen or; grond dá ár
van nog niet tot het gelijktijdig be
staan van de haven mogen conclude
ren. De toenmaals aanwezige, meer 
oostelijk gelegen Linge-arm, waarover 
wij hierboven schreven, kan immers t e 
dien tijde zeer wel het enige belang
rijke water ten oosten van deze dijken 
geweest zijn. 

Ook een andere, mogelijke misvat
ting dient recht gezet te worden . Het 
in Emck's Kroniek (pag. 11) voorko
mende bericht, dat op 24 Februari 

12) . Korteweg t. a. p. pag. 50, noot I. 
13). Bruch, Rbr . pag. 46. 
14). Bruch, Rbr. pag. 47. 
14a) . R e ntmeestersrekening van h et Land 

van Arkel (Alg. Rijksarch.) . 
14b). Als boven . 
15). Emck, Huizen en Straten enz. , pa g. 

23. Emck vermeldt op pag. 21, onder ver
wijzing naar Abr. Kemp <pag. 67) , bij d e 
:<ortendijk h et jaar 1329, als zijnde het 
oudste ja ar, waarin deze straat in de nar
ratieve bronnen wordt genoemd . De waa r
heid echter is. dat Abr. Kemp op pag. 41 
van zijn werk de Kortendijk ve rmeldt als 
reeds in 1262 bestaande. 

1309 Willem Thielmansz van de Hol
landse Graaf, Willem III, eèn halve 
hoeve lands, gelegen achter Gorinchem 
,,up de haven" in leen ontving, is o.m. 
in zoverre onjuist, dat de oorkonde in 
waarheid niet van de haven doch van 
de Haar gewag maakt 1 6 ) (ook dateert 
de oorkonde niet van 24 Febr. 1309, 
doch van 24 Febr. 1314). 

Het oudste bekende document, waar
in de Gorcumse haven wordt genoemd, 
dateert van 18 October 1324 17). In de 
hierbedoelde acte registreren Florens 
van Dalem en Arnt Arnt Cappensoen, 
schepenen van Gorinchem, de over
rlracht van een jaartijns, gevestigd op 
P.en "over die haven" gelegen huis en 
hofstede: ,, ene huys ende hofstat, dat 
wilneer (= eertijds of wijlen) was Jan 
Sassens, a ls staende ende gheleghen is 
over die haven tm:sen Arnts erve van 
der Brugghe aen deen side ende den 
Wier aendander side" 11). 

Wat met deze belendende Wier be
doeld wordt. valt niet met zeKerheia 
uit te maken. 

Het middeleeuwse woord "wier" 
betekent o.m . : le een door water om
ringd stuk land, 2e een terp, 3e een 
poel of visvijver (ook wijer geheten) . 
Vermoedelijk hebben wij dus hier te 
maken met een enigszins verhoogd 
in het water gelegen terrein "over de 
h a ven" of met een poel of visvijver al
daar. 

Het staat dus wel vast, dat de ha
ven te Gorcum reeds op 18 October 
1·324 bestond, zodat deze met zeker
heid minstens op een ouderdom van 6 ¼ 
eeuw - zo niet hoger - mag bogen. 
Vermoedelijk is de haven nog ouder! 
V,'anneer hij is gegraven, is evenwel bij 
de huidig e stand van de bronnen niet 
meer met zekerheid vast te stellen. 
Men zal echter niet ver bezijden de 
waarheid zijn, wanneer men de aanleg 
van de ha ven op het laatst van de 13e 
eeuw of omtrent 1300 stelt. Doch het 
is ook mogelijk, dat hij omtrent het 
midden der 13e eeuw, t.w. kort na de 
overname van Gorcum door de Heren 
van Arkel, is gegraven. 

Deze overname moet tussen 1224 en 
1282 zijn g eschied; vermoedelijk vond 
zij door koop en verkoop plaats 11a). 

16. Zie mijn Gorcumse Oudheden IV, 
E n ige 14e eeuwse oorkonden , pag. 2 en 3 
(overdruk uit T a xandria, jg. 1941) en 
Bruch , pag. 14, 15 en 17. 

17) . Bruch , Rbr. pag. 16. 
17a. Men zie voor de vraag of Gorcum 

door ve r erving dan wel door koop van de 
Graven van Benthem in handen der Arkels 
is gekomen h et goed doorwrochte, door W. 
J. N. Groesbeek in de jg. 1954 van "De 
Nederlandse Leeuw" geschreven artikel "De 
heren van Arkel" , alsmede Kemp, p . 33. 
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Ook blijkt uit het bovenstaande, dat 
zich reeds omtrent 1324 "over de ha
ven", dus in de z.g. bovenstad, huizen 
bevonden. Misschien valt uit de acte 
ook op te maken, dat er reeds toen een 
brug over de haven lag, doch twijfel 
is, gelet op de tekst, ten deze wel ge
wettigd. 

Onder het jaar 1340 tekent Abr, 
Kemp (pag. 67) nog aan, dat toen ter 
tijde van het college van Gorcumse 
schepenen deel uitmaakten ,,Jonkher 
Aarnd de Gruyter, van Gend" en diens 
zoon Jan; van deze laatste lag in ge
noemd jaar de "Wooningh over de Ha
ven". 

De haven wordt voorts genoemd in 
een acte van omtrent 1394 1B), waar 
in melding wordt gemaakt van het feit, 
dat enige lieden poorter van Gorcum 
zijn geworden ; het heet daar : 

,,In den yersten Herberen Spaen. 
Ende bewijst sinen ouden scild sjaers 
aen die ses pont sjaers erfelijker reyn• 
ten die hi heeft op een huys ende hof
stat, gheleghen over die haven tus
schen Jans van Aken ende Hoywa
ghens". In deze acte wordt voorts de 
Langhendij<' - en wel voor het eerst 
Ir. de directe bronnen - vermeld 19) . 

De haven vinden wij voorts vermeld 
in een acte van 14 Jan. 1395, waarin 
een nadere bepaling wordt vastgelegd 
over een der palen van de kraan, t.w.: 
"den utersten pael van den craen die 
staet ter vischbrugghen waerts op 
Jans Vriesen erve; in der haven ghe
slaghen". 

Buitendien wordt de haven in deze 
acte nog twee maal genoemd 20). De 
Visbrug blijkt in 1395 reeds te bestaan. 

Een ander bericht over de haven 
vinden wij in een document van 1397, 
waarin verschillende namen van per
sonen en straten (Arkelstraat, Gast
huisstraat) worden genoemd en zulks 
eveneens in verband met het verkrij
gen van het Gorcumse poorterschap. 

In bedoeld geschrift, dat wij in 
Bruch's M. E . Rechtsbronnen van Gor-
cum {pag. 47) afgedrukt vinden, wordt 
van een zekere Dirc Vranken zoen en 
Claes van Hellu gewaagd als zijnde be
zitters van huizen, ,,over die haven" 
gelegen: ,,Dit sijn dieghene die poerter 
worden sijn in 't jaar XCVII ( = 1397) 
ende hebben geloeft ( = verklaard) 
VIII jaar tot (= te) Ghorinchem te 

:18). Bruch, Rbr. pa g. 46. 
19). D e verhalende bronnen st ellen h et 

bestaan van de L a ngendijk op 1300. 
20) . Bruch, Rbr. pag. 49, no . 30. 

wonen". 21.) Item Dirc Vranken zoen. 
Ende sinen peter bewijst op sijn huys 

over die haven. 
Item Claes van Hellu. Ende sinen pe

ter bewijst op Dirc Zeven zoens huys 
over die haven". 

"Bewisen" of "bewijsen" betekent 
hier aanwijzen, meer in het bijzonder 
dr, goederen aanwijzen, waarop een be
paalde schuld (bij voorrang) kan wor
den verhaald, de goederen daarvoor 
verbinden; de peter is een naar de 
Apostel St. Petrus genoemde middel
eeuwse gouden of zilveren munt. De 
retributieschuld van elk dezer nie11we 
poorters aan de stad bedroeg blijkbaar 
één peter 's jaars en de genoemde 
percelen werden voor die schuld onder
scheidelijk verhypotheceerd . 

In de Registers van de Grafelijke 
Rekenkamer van Holland wordt de 
Gorcumse haven genoemd onder de ja
ren 1475-'76, 1477-'78. (Reg. no's 3811 
en 3813). 

In de nacht van 10 October 1480 
"schoten de Geldersen 't vuyr in de 
stadt Gorinchem, so dat over de have 
veel huysen verbrande" 22). 

In een keur van het jaar 1517 wordt 
ter beteugeling van het brandgevaar 
te Gorcum bepaald, dat schepen noch 
schuiten in de grachten mogen liggen 
"ende voirts sallen ( = zullen) alle 
scepen ende scuten savonts binnen der 
haven comen leggen ( = liggen) bin
nen den boem" ( = de boom of sluit
boom, die de haven afsluit). 2a). 

Deze draai- of sluitboom "daar de 
schepen met staande masten deur in 
de haven quamen", was volgens Kemp 
(pag. 165) reeds aanwezig vóórdat de 
Sant Peeterbrug er was. Laatstge
noemde brug wordt, gelijk gezegd, 
voor het eerst in het jaar 1407 ge
noemd. 

In een andere oorkonde, eveneens te
gen het brandgevaar gericht en ook 
daterend van 1517, wordt de haven nog 
eens genoemd : 

,,Ende van gelijken ( = en insge
lijks) sal men mit harden dake ( = 
dakpannen) decken alle loosen afhan
gen ( = uitsteeksels of uitsprongen van 
een bouwwerk) off husen, hoe die sijn, 
ende na den brand opten Cortendijck 
en over die haven gemact sijn ten da
gen vorss, off men sa! die loessen, af-

21 ). Deze tijd was in 1394 voor het ver
krijgen van het poorterschap voorgeschre
ven (Bruch, p . 46) . 

22). A. K emp, pag. 395. 
23). Bruch, Rbr. pag. 284. Oudtijds wa

r en er ter plaatse nog geen s luizen, doch 
er was wel een afsluitboom. 

5 



hang off . . .. · diegelijcken affbreken" 24). 
Alle of vele huizen op de Kortèndijk 

en over de haven waren blijkbaar bij 
die gelegenheid afgebrand; verschil
lende percelen waren opnieuw opge
trokken, doch, met rieten of strodaken 
.bedekt als weleer, leverden zij een 
nieuw brandgevaar . op. Dit gevaar 
werd niet weinig vergroot door de aan
wezigheid van "lossen afhangen", 
waaronder men zeker de ongetwijfeld
schilderachtige uitbouwsels, met riet 
en stro bedekt, zal hebben te verstaan, 
welke over 't havenwater heen a.h.w. 
aan de huizen hingen en bij brand, uit
teraard alsdan moeilijk te bereiken als 
zij waren, een dubbel gevaar oplever
den. Bedekte men deze "afhangen" 
over de haven niet met pannen, dan 
moesten zij afgebroken worden. 

Het bestaan van de haven omtrent 
die tijd wordt nog zijdelings bevestigd 
door het feit, dat de Visbrug, een van 
de drie bruggen, die reeds van oudsher 
de boven- en bennedenstad met elkaar 
verbinden, behalve in de boven aange
haalde acte van 14 Jan. 1395 ook ge
noemd wordt in een acte van 22 Febr. 
1393, waarin gewag wordt gemaakt 
van de verhuur van "Cameren ( = 
huisjes), die op der Vischbruggen 
staan" 25), De hier bedoelde Cameren 
waren plaatsen of huisjes, die door het 
stadsbestuur aan visverkopers werden 
verpach,t. 

Zoals de vermelding van de Visbrug 
in het jaar 1393 en 1395 een zijdelingse 
bevestiging is van het bestaan toen
maals van de haven, zo is dat ook het 
geval met die geschriften, die van het 
bestaan van de Peterbrug en de Koren
brug gewagen; volgens Abr. Kemp 
(pag. 165) nu was de eerste brug reeds 
in 1407 aanwezig, die tweede brug be
stond volgens Emck (pag. 22 en 23) 
reeds in 1435 2G). 

Een zijdelingse bevestiging van het 
bestaan van de haven in die tijd vindt 
men ook in het aanwezig zijn van De 
Craen aldaar. Op 1 Januari 1395 stel
len Otto, Heer van Arkel, en het Gor
cumse stadsbestuur voorwaarden vast 
voor de verpachting van de pas ge
bouwde craen en van der craenstede, 

24). Bruch, Rbr. pag. 296. 

25). Bruch, Rbr. pag. 41 De naam Haven
dijk wordt volgens Emck (t.a.p. pag. 26) 
eerst in het jaar 1562 genoemd; in 1544 
wordt deze volgens Emck Korenmarkt ge
heten. In waarheid bestond de Korenmarkt 
al in 1517 (Bruch, pag. 205). 

26). Zie voor genoemde drie bruggen over 
de haven o.m. mijn Gorcumse Oudheden V 
(1949-50), pag. 39, 40 en 96 (noten 98 en 99). 
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d.i. de plaats waar de kraan (aan de 
ha ven) gebouwd was. 21). 

Het is dus wel duidelijk, dat de ha
ven reeds aan het begin van de 14e 
eeuw bestond. 

Ten onrechte dan ook houdt J. Meer
bergen (De H.H. Martelaren van Gor
cum, 1928, pag. 39, noot 3) het er voor, 
dat eerst in 1542 de Linge tot de Mer
wede zou zijn doorgegraven en aldus 
de haven zou zijn ontstaan. Uit het bo
venstaande blijkt immers, dat deze 
doorgraving minstens al ruim twee tot 
twee en een halve eeuw eerder was ge
schied. (Kemp, pag 37). De Weleer 
waarde Heer J. Meerbergen is misleid 
àoor het bericht in de bronnen, dat in 
het jaar 1542 onder het bewind van 
burgemeester Jan Snoek Jacobsz. de 
z.g. Nieuwe Haven 2s werd gegraven, 
maar dit bericht slaat niet op de eigen
lijke haven, doch op geheel iets anders, 
nl. op het doorgraven van de Waard, 
welke in de Merwede voor Gorcum 
door de verzanding van deze rivier was 
ontstaan. Deze doorgraving - Nieuwe 
Haven geheten - was nodig teneinde 
de ongestoorde vaart vanaf de Merwe
de naar Gorcums oudste haven te ver
zekeren. Deze Nieuwe Haven kwam 
dan ook in 1542 te liggen evenwijdig 
aan de lengte-as van de Merwede en 
aldus loodrecht op de lengte-as van de 
Lingehaven. 

Op nog een mogelijkheid dient de 
aandacht te worden gevestigd. Zoeven 
(n. 23) is er op gewezen, dat ter plaat
se waar de haven in de Merwede uit
mondt, eertijds geen sluizen waren. 
Dit doet de vraag stellen of er wel 
direct een volledige waterverbinding is 
tot stand gebracht tussen Merwede en 
Linge. Ook de wetenschap, dat reeds 
van oudsher de westelijke dijk langs de 
haven verdeeld was in een Langen- en 
een Kortendijk, doet het vermoeden 
rijzen, dat de verbinding van de Linge 
met de Merwede niet ineens, doch in 
etappes haar beslag heeft gekregen. De 
plaats, waar de villa Gorcum vóór 900 
is ontstaan, lag op een gebied, dat 
(eertijds?) omsloten was door de beide 
Lingemondingen, waarvan de een ten 
westen door de Avelingen en de andere 
ten oosten van de plaats in de Merwede 

27). Bruch, Rbr. pag. 48, 49 en 50. De 
Craenstede heette ca 1518 die craenplaetse, 
later de Kraansteiger. Naar deze voor de 
scheepvaart van destijds zo belangrijke 
kraan is de Kraansteeg genoemd. 

28). Zie W. F. Emck, De Nieuwe Haven 
(geschr. in Juni 1921; overdruk van dit in 
de Nieuwe Gorinchemsche Courant versche
nen artikel in het museum van "Oud Gor
cum"). 
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uitliep. Van een Lingemonding door de 
plaats heen was toen nog geen sprake! 

De plaats zal daaraan geen behoefte 
hebben gehad; zij zal een eenvoudige 
agrarische nederzetting zijn geweest, 
waar landbouw en veeteelt werden be
oefend. Geheel verstoken van het wa
ter was men trouwens niet: de Mer
wede was gemakkelijk bereikbaar, de 
(later verzande) Lingemond in de Ave
lingen was misschien toen nog aanwe-

, zig en toen deze tenslotte niet meer te 
gebruiken viel, bleef nog de oostelijke 
Lingemond over, tot ook deze niet meer 
bruikbaar was. Pas als men wezenlijk 
behoefte heeft aan eigen water voor 
verkeer en handel, d.i. als Gorcum zijn 
exclusief agrarisch karakter verliest, 
zal men er aan gaan denken in de 
plaats zelf "er iets van te maken". Het 
ligt nu voor de hand, dat men daartoe 
het oog het eerst richtte op de Mer
wede. Aanvankelijk zal Gorcum ver
moedelijk daarom slechts een "dood
lopende" Merwedehaven hebben gekre-

29) Ik breng hier in herinnering, dat in 
1939 (6 Oct.-1 Dec.) bij het graven van een 
funderingsput voor de Hoofdpost der Lucht
bescherming t en westen van de Botermarkt 
fundamentgedeelten van een oud bouwwerk 
zijn gevonden. Deze fundamentgedeelten lig
gen, voor zover zij zijn blootgelegd en in te-

0 
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gen. Deze doodlopende haven heeft dan 
aanvankelijk slechts dat gedee1te van 
de tegenwoordige Lingehaven inge
nomen, dat loopt van de Peterbrug tot 
aan de sluis aan de Merwede; deze ha
ven was derhalve buiten het eigenlijke 
(toenmalig) bebouwde dorps- of stads
gebied gelegen. Deze haven zal dan 
later voorhaven zijn geworden, want 
hij zal op den duur zijn uitgebreid en 
wel - in eerste uitleg - met een 
strook, evenwijdig lopende met de Lan
gendijk, misschien nagenoeg even lang 
als deze en derhalve lopende tot daar 
waar later de Visbrug zou worden ge
legd. 

Deze beperking in de uitbreiding 
van de doodlopende haven moet vooral 
gezien worden in het licht van het feit, 
dat niet aan de "voet" van de Korten
dijk, doch wel aan de "voet" van de 
Langendijk de oude stadskern (Grote 
Markt, Botermarkt 20), Groenmarkt, 
(kerk en kerkplein) was (en nog is) 
gelegen. 
k e ning gebracht, met hun bovenvlak 115 en 
165 cm onder de begane grond: zij liggen 
echter alle met hun ondervlak 325 cm onder 
d e begane grond. De gevonden fundament
gedeelten zijn nl. 210 en 160 cm hoog; zij zijn 
echter alle 170 cm breed. Van boven naar 
bened en gerekend, komt eerst het metsel-

z 

De stippellijnen ge
ven de vermoede
lijke verdere loot: 
der funder ingen aan. 
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Deze eerste uitbreiding van de dood
lopende Merwedehaven moet zeker 
vóór 1393 zijn geschied, daar omtrent 
1393 de Kraan aan de haven, t.w. aan 
de Kraansteiger (vgl. de Kraansteeg), 
dus voor de Visbrug is gebouwd ge
worden. 

Deze uitbreiding deed vanzelfspre
kend de behoefte aan de bouw van de 
Peterbrug ontstaan (deze brug wordt 
op het eind van de 14e eeuw en nog 
eens in 1407 ao ) als aanwezig vermeld). 
Weer later, zo laat zich eveneens ver
moeden, zal de behoefte aan een water
verbinding van de Merwedehaven met 
de Linge zijn gevoeld. De haven werd 
aldus doorgetrokken en de verbinding 
met de Linge gelegd. 

Op deze wijze werd de Merwedeha-

werk der fundamenten, dat uit zware 
kloostermoppen " bes taat, dit met selwerk is

Ï3o en 80 cm hoog; de daaronder liggende 
houten fundering is overal 80 cm !loog (en 
evenals het metselwerk 170 cm breed). Deze 
houten fundering bestaat - van boven .naar 
beneden gerekend - uit een dikke plank, 
waarop dus de bovengenoemde stenen ge
m etseld staan , en daaronder drie lagen aan
eengesloten eiken en grenen ba lken of lig
gers; deze lagen balken liggen dwars over 
elkaar heen. # 

Van de bovenste bal
kenlaag en de onderste (de 3e dus) liggen
de balken in het verlengde van de fundering ; 
elke balk heeft een doorsnede van ca 25 x 45 
cm. H et inwendige der balken was in 1939 
nog flink hard. Onder een der grondbalken
is toen ook een doodshoofd aangetroffen,
d.i. dus op ca 350 cm diepte ; dit doods
hoofd is met andere doodshoofden en been
deren die men hoger op had aangetroffen, 
opgeruimd ; een en ander is helaas niet aan 
een onderzoek onderworpen geweest.

Voor zoveel de muren niet zijn weggebro
ken en de houten liggers niet zijn wegge
nomen, bevinden zij zich t er plaatse nog on
der de grond. E en nader en volledig onder
zoek is echter dringend gewenst. W anneer 
men de door de lieren W . P. C. Colthoff en 
A. Zanen, aannemer t e Arkel, in Aug. 1940 
resp . op 1 Dec. 1939 gemaakte tekeningen
beziet, dan ontkomt men niet aan de indruk, 
dat bij verdere ontgraving - men heeft in 
de herfst van 1939 evenwel s lechts zoveel 
ontgraven als strikt nodig was (de tijd
drong) voor de bouw van een schuilkelder 
t er plaatse - vermoedelijk een fundering in 
de vorm van een ruit of van een paralello
gram, doch niet van een vierkant of een 
rechthoek zou zijn blootgelegd.

Aan de fundering van een R om eins cen
trum of iets van dien aard kan vanwege de 
vorm kwalijk worden gedacht. H ebben wij
hier misschien t e doen met de r estanten van 
het kasteel, dat door P a uli en K emp wordt 
genoemd als de sterkte der graven van 
Benthem, waaromheen Gorinchem is ge
bouwd ? 

Ik moge hier nog in herinnering brengen, 
dat m en in 1844 bij de afbraak der St. J ans
kerk onder de funderingen op 12 tot 15 voet 
diepte van de begane grond rei,tanten van 
menselijke geraamten heeft gevonden. Dit 
gedeelte van Gorcum moet dus wel in heel 
oude tijden bewoond zijn geweest. 

30) Kemp, pag. 165. 
31) Bruch, Rbr. pag. 48. 

ven ten minste tevens een Lingehaven; 
de haven hield nu bovendien op een 
doodlopende haven te zijn, daar hij im
mers nu in het noorden met de Linge 
en in het zuiden met de Merwede in 
verbinding stond. Het is mogelijk en 
zelfs waarschijnlijk, dat in verband met 
de waterstand op de Linge en de Mer
wede de behoefte aan de bouw van 
sluizen aan de beide havenuiteinden 
onts tond. 

In deze gedachtegang moet de Vis
brug nà de Peterbrug zijn ontstaan; zij 
wordt als aanwezig in 1393 vermeld. 
De Korenbrug zal hetzij tegelijk met 
de Visbrug, hetzij enige tijd later (wat 
waarschijnlijk is) gebouwd zijn. In de 
directe bronnen wordt deze verbinding 
over de haven eerst in 1435 vermeld a1) 

Het is natuurlijk ook mogelijk, dat 
de haven in twee etappes of ineens tot 
stand is gekomen: in het eerste geval 
eerst de doodlopende Merwedehaven en 
vervolgens de doortrekking tot aan de 
Linge. 

Het behoeft, gelet op ' t bovenstaan
de, wel geen nader betoog dat de 
oude haven, al moge hij dan eerst om
trent 1300 zijn gegraven en dus jonger 
zijn dan de nederzetting, het dorp of 
de stad Gorinchem, niettemin tot de 
oudst bekende stadgedeelten behoort. 

Het zou, gelet op de zeer hoge ouder
dom van de haven en op de innige wij
ze, waarop deze gedurende nagenoeg 
zes en een halve eeuw of nog langer, 
èn met het stadsbeeld èn met het eco
nomisch leven van Gorcum is ver
groeid, in hoge mate te betreuren zijn, 
indien niet een zodanige oplossing voor 
de verbinding tussen de boven- en de 
benedensta d zou kunnen worden gevon
den, dat de oude haven behouden bleef. 

Mogen èn de eisen van de moderne 
tijd èn het respect voor het oude en 
schone dàt compromis vinden, dat èn 
aan de historische zin van niet weinig 
Gorcumers en oud-Gorcumers èn aan 
redelijke, hedendaagse belangen recht 
laat wedervaren! Moge de oude haven 
niet het lot van Kalkhaven en Melk
pad, van kerk en raadhuis op onher
stelbare w ijze delen! 

Caveant consules! 
Zoals zij, naar ik als oud-Gorcumer 

vurig hoop, er ook voor zullen waken, 
dat o.m. de vestingwallen van de Lin
gestad, die in historische kostbaarheid 
buiten alle twijfel zullen toenemen met 
het klimmen der eeuwen, niet geslecht 
zullen worden, doch volkomen behou
den zullen blijven als een "monumen
tum aere perennius" ! 
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