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INLEIIH
"Ik en kan nogh niet naarlaaten mils
de goede affectie, liefde en toestreckken,
dien ik UE. en liede mitsgaders mijn
vaderland toedragende ben . .. ... "
Deken Willem Calff Petszoon aan
Gorcums Burgerij omtrent 1573.
Sinds 1930 mocht ik in Gorcum,s plaatse
lijke pers en elders bijwijlen enige beschou 
wingen over de oudste geschiedenis va n
mijn vaderstad ten beste geven. Dit m aa l
koos ik ter afwisseling een andere vorm
dan ik tot dusver placht te gebruiken. Zij
spreekt voor zich. Ook deze wijze van b e
ha ndeling, hierin bestaande, dat men zich
een, twee en meer eeuwen terugdenkt in
Gorcum,s verleden, kan, mede omdat
zij zich bij uitstek leent tot het maken van
historische kanttekeningen, er het hare toe
bijdragen om de belangstelling van Gorcum's
ingezetenen en oud-ingezetenen voor d
geenszins onbelangrijke geschiedenis van d
Lingestad te helpen verlevendigen.
De beantwoording van de vraag: ,,wat
gebeurde er een, twee, drie en meer eeuwen
geleden in Gorcum ?)), vangt aan met hel
jaar 1349: concrete gebeurtenissen, die in d
jaren 1049, 1149 en 1249 of nog vroeger t e
Gorcurn zouden zijn geschied, zijn bij d
huidige stand van de geschiedbronnen niet
te vermelden . Wel houd ik het voor zeker,
dat Gorcwn reeds in 1049, dus thans n egen
eeuwen geleden, heeft bestaan en voor zeer
waarschijnlijk, dat de plaats in 1249 niet
meer onder het gezag van de Graven vw1
Bentheirn doch onder dat van de Heren v a11
A r lcel stond; ten slotte acht ik het nog waal'
schijnlijker, dat Gorcum reeds in 1349 stad
in juridische zin was of anders gezegd stad 
rechten bezat.
Ik heb bij vorige gelegenheden daaro p
1·t•('d s gewezen. Ik moge, wat het Gorcum 8<'
slndr·rchl betreft, in samenvatting he l
volgen de memoreren : ik vond in A ernrll
K emv Jr,,co/;ss Vos, Cronycke (fol. 293 , r" )
een afö ceJcl ing van het stadszegel uit d<' ll
jare 1::l58. Deze afbeelding draagt nlH
tekst: sig i1l urn civitatis Gorichomens is (
zegel van de S tad Gorinchem). (De cu rH.
zijn van mij) . Gelet op het gebruik va n h(' l
woord civitas, bestaat er geen twijfel ni111
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"Ik en kan nogh niet naarlaaten mits
de goede affectie, liefde en toestreckken,
dien ik UE. en liede mitsgaders mijn
vaderland toedragende ben......"
Deken Willem Calf f Petszoon aan
Gorcums Burgerij omtrent 1573.
Sinds 1930 mocht ik in Gorcum,s plaatse
lijke pers en elders bijwijlen enige beschou
wingen over de oudste geschiedenis van
mijn vaderstad ten beste geven. Dit maal
koos ik ter afwisseling een andere vorm
dan ik tot dusver placht te gebruiken. Zij
spreekt voor zich. Ook deze wijze van be
handeling, hierin bestaande, dat men zich
een, twee en meer eeuwen terugdenkt in
Gorcum,s verleden, kan, mede omdat
zij zich bij uitstek leent tot het maken van
historische kanttekeningen, er het hare toe
bijdragen om de belangstelling van Gorcum's
ingezetenen en oud-ingezetenen voor de
geenszins onbelangrijke geschiedenis van de
Lingestad te helpen verlevendigen.
De beantwoording van de vraag: ,,wat
gebeurde er een, twee, drie en meer eeuwen
geleden in Gorcum ?", vangt aan met het
jaar 1349: concrete gebeurtenissen, die in de
jaren 1049, 1149 en 1249 of nog vroeger te
Gorcum zouden zijn geschied, zijn bij de
huidige stand van de geschiedbronnen niet
te vermelden. Wel houd ik het voor zeker,
dat Gorcum reeds in 1049, dus thans negen
eeuwen geleden, heeft bestaan en voor zeer
waarschijnlijk, dat de plaats in 1249 niet
meer onder het gezag van de Graven van
Bentheirn doch onder dat van de Heren van
Arkel stond; ten slotte acht ik het nog waar
schijnlijker, dat Gorcum reeds in 1349 stad
in juridische zin was of anders gezegd stad
rechten bezat.
Ik heb bij vorige gelegenheden daarop
rcods gewezen. Ik moge, wat het Gorcumse
stadrccht betreft, in samenvatting het
volgendE• memoreren: ik vond in Aerndt
Kemp Jacobss Vos' Cronycke (fol. 293, r0 )
een afbeelding van het stadszegel uit den
jare 1358. Deze afbeelding draagt als
tekst: sigillum civitatis Gorichomensis (=
zegel van de Stad Gorinchem). (De curs.
zijn van mij). Gelet op het gebruik van het
woord civitas, bestaat er geen twijfel aan

of Gorinchem was reeds in 1358 stad. Zij
was dat trouwens al eerder, want, terwijl de
plaats in een acte van 4 Juli 1287 nog villa
(=dorp) wordt geheten, wordt zij in een
acte van 14 Januari 1288, oppidum (=
stad) en worden haar burgers daarin oppi
dani genoemd; in een acte van 2 Februari
1322 en een van 24 Juni 1349 wordt van de
poirt van Gorinchem gesproken, terwijl in de
laatste, hierna nog nader te behandelen
acte bovendien nog van "poirters ende
poirteresse", alsmede van "burgemees
teren" van Gorcum wordt gewaagd; tenslot
te spreekt een Franse oorkonde van 5 Sep
tember 1334 o.m. van la ville que lon apele
"
Ghorekem" (=de stad, welke men Gorcum
noemt). Ik moge voor dit alles naar mijn
vroegere studies ter zake verwijzen, o.m.
naar mijn broch. ,,Iets over Gorcum's oudste
stadrecht" (1932) en mijn "Gorcumse Oud
heden" III (1938), p. 2 e.v. no's 5, 6, 7, 14,
17, 19 en 20).
Thans volgt een opsomming van de voor
naamste der onderwerpen, hierna te behan
delen naar aanleiding van de in de eeuw
jaren 1349, 1449 enz. geschiede gebeurte
nissen:
1. Pestepidemieën en pesthuizen te Gorcum.
2. Stedelijke geldlening van 1349.
3. Regelingen van het Gorcums stadsbe
stuur betreffende het bakken en ver
kopen van brood.
4. Het Oude-Mannenhuis te Gorcum.
5. Kloosters te Gorcum en te Arkel.
6. De gevelsteen Dit is in Betleëm" te
"
Gorcum.

7. Bedehuizen, liefdadigheidsinstellingen en
scholen in Gorcum vóór 1572.
8. Inhuldiging van Philips Il te Gorcum.
9. De Gorcumse kroniekschrijvers Abra
ham Kemp en A,.erndt Kemp Jacobsz. Vos.
10. De Korenbrug te Gorcum.
11. Rooms-Katholieke schuilkerken te Gor
cum in de 17e en 18e eeuw.
12. Jansenisten-kerken te Gorcum.
13. Gemengde huwelijken te Gorcum in de
18e eeuw.
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14.eCholera-epidemieën te Gorcum.
15. Aanbesteding bouw Ned. Hervormde
Kerk te Gorcum.
Ter oriëntatie diene ten slotte, dat ik o.m.
de volgende bronnen raadpleegde:
Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek.
W. F. Andriessen, Historia dominorum de
Teysterband, Arckel etc. (diss. 1933);
I1!fr. L. Ph. C. v. d. Bergh, Oorkondenboek
van Holland en Zeeland, I en II;
H. Bruch, Dirck Franckensz. Pauw (diss.
1931);e
Dr. H. Bruch, Middeleeuwsche Rechtsbron
nen van Gorinchem (1940); 1)
W. F. Emck Wz., Oude namen van huizen
en straten in Gorinchem (1914); 2)
W. F. Emck Wz., Kroniek van Gorinchem
1230-1927 (1929);
H. A. van Goch, Van Arkel's Oude Veste
(1898); 3)
J.eHuysmans, Bijdragen tot de geschiedenise
der Katholieken te Gorcum sedert 1572e
(Arch. v.h. Aartsbisd. Utrecht, 43e deel,e
2e afl. p. 193-232); 4)
Abr. Kemp, Jaar-beschrijving der stadt Go
rinchem (1656); 5)
Dr. G. C. Labouchere, Aanteekeningen over
monumenten te Gorinchem, Schelluinen,
Woudrichem enz. (Oudheidk. Jaarb.
1931, p. 46-154); B)
L. J. Rogier, Geschiedenis van het Katho
licisme in Noord-Nederland in de 16e ene
de 17e eeuw (3 dln., 1945, '46 en '47); G*)e
S. de Wit O.F.M., De statie der Paters Minderbroeders te
Gorcum
1628-1928e
(1928); 7)
lifr. Corn. van Zomeren, Beschrijving der
sbdt Gorinchem (1755); 8)
A O 1349
I. Pestepidemie.
II. Verkoop van een lijfrente

I.e 1349 Pestepidemie. In 1349 - dus nue
600 jaar geleden - teisterde de pest ook de
stad Gorcum. Van wege de kleur, die het
lichaam bij deze besmettelijke ziekte aan
nam, werd ze ook de zwarte dood" genaamd.e
Vanuit Azië heeft de" ziekte via Genua haar
intrede in Europa gedaan. Op koopvaardij
schepen, die de Levant hadden aangedaan,
waren, bij het inladen van oosterwaren al-
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daar, langs de meer- en ankertouwen met
de pest besmette ratten terecht gekomen,
die, toen de schepen in 1348 in Genua ge
land waren, deze verlieten en zich met hun
soortgenoten van het Europese vasteland
vermengden. Door de ratten-vlooien - de
middeleeuwse hygiëne was erbarmelijk
slecht! - werd de bacil van de ratten op
de mensen overgebracht en zo verder ver
spreid. Deze in de Middeleeuwen sterk ver
breide ziekte trad o.m. op als bubonen- of
builenpest, longpest of huidpest en had in
zijn erge vorm in 90 van de 100 gevallen
een dodelijke afloop.
Een bevriend medicus verstrekte mij de
volgende aan Hymans van den Berg, De
Langen en Snapper Leerboek der internee
"
geneeskunde" ontleende
gegevens betref
fende deze ziekte:
Een pest-epidemie onder de ratten gaat al
tijd vooraf; de ziekte wordt op andere rat
ten en op mensen overgebracht door de
rattenvlo. Meestal vertoont zij zich als
builenpest; daarnaast komen ook de huid
pest en de longenpest voor, welke laatste
meestal in aansluiting aan de eerste ( dus
secundair) voorkomt, maar soms ook pri
mair door inademing van speekseldruppel
t jes, afäomstig van lijders aan longenpest.
Waar een besmette vlo steekt, ontstaat in
5 procent een pestbubo; door ontwikkeling
en uitzwerming van de pestbacil ontstaat zo
pest-sepsis in het bloed.
Van de builenpest bedraagt de incubatie
tijd gemiddeld vijf dagen. Plotseling doen
zich hoge koorts, hoofdpijn, duizeligheid
braken en diarrhee, soms ook neusbloe�
dingen, voor. Psychische verschijnselen als
bewustzijns-stoornissen, opwinding en angst
vertonen zich eveneens. De lippen zijn droog
met korsten; ook de tong vertoont korsten
en zwelt op; de spraak is bemoeilijkt.
Bub�nen verschijnen op de 2e-3e dag,
meest m de oksels, de liezen en achter de
kaakhoek (plaatsen van lymphklier-opho
ping); ze groeien snel, zijn erg pijnlijk,
waardoor de patiënt de betrekkelijke delen
van het lichaam steeds in een voor ieder
typische stand houdt van de minste pijn
lijkheid. Gunstig zou het doorbreken van de
bubonen naar buiten zijn (experimenteel in
Indië echter geen resultaten). Lever en milt
zwellen op; dit geeft met de ontstane bron
chopneumonie (secundaire longenpest) de

bemoeilijkte ademhaling. De huid vertoont
een uitslag, als bult jes beginnend, later
overgaand in veretterende blaas jes en bloe
dink jes. De dood treedt meest door hart
zwakte op de 3e-4e dag in.
De naam zwarte dood" is waarschijnlijk
" de sterke cyanose (blauw,,
afkomstig van
verkleuring van de huid door ophoping van
te veel gereduceerd haemoglobine), die ont
staat door aandoening van longen en hart.
Hiernaast komen lichtere vormen voor,
die genezen (pestis minor of pestis ambu·
lans). De bubonen kunnen hierbij ontbre
ken. Deze lichtere gevallen zouden dikwijls
niet herkend worden als pest.
De sterfte wisselt naar de ernst van de
epidemie van 20-90 % .
De longenpest ontstaat door direct con
het met een lijder aan primaire of secun
daire longenpest door inademing van spu
tum-druppelt jes.
Ook hierbij treden koude rillingen, hoge
koorts, hoofdpijn, spierpijnen, delier en
braken op. Verder: korte oppervlakkig
hoeststoten en verschijnselen van broncho
pneumonie.
De pest-bacil is in 1894 door Yersin ont
dekt.
De behanding van pestpatiënten is nutte
loos voor zover het de ziekte zelf betreft;
wel moeten zij geïsoleerd worden ter voor
koming van uitbreiding. Tegenwoordig vac
cineert men met verzwakte stammen (ac
tieve immunisatie); de hierdoor opgewekte
immuniteit zou --1- een half jaar duren. Tot
zoverre de deskundigen!
Van Zomeren (p. 285) verhaalt aangaande
de epidemie van 1349: ,,dat 'er op veele
plaatsen van de tien nauwelijks een over•
schoot". Ook Gorcum gevoelde "die zwaarE
straf": want in een oude aantekening staat,
dat "den Pastoor, Kapellaan, enige schepe
nen en wel vier hondert andere menschell
wierden weggerukt, zo dat de droefheid der
inwoonderen groot was, en men geen men1chen van andere plaatsen in de stad wilde
inlaten". Vermoedelijk telde de bevolking
toen ruim 4000 zielen.
Abraham Kemp (p. 72) verhaalt, dat tl,
pestepidemie, waarin ook Gorcum in 1341J
deelde, drie jaren in Europa duurde en dat
alleen te Londen 50.000 slachtoffers vielen.
De schrijver deelt voorts mede, dat de Jade-,,
ervan beschuldigd werden het water vergif
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bemoeilijkte ademhaling. De huid vertoont
een uitslag, als bultjes beginnend, later
overgaand in veretterende blaasjes en bloe
dinkjes. De dood treedt meest door hart
zwakte op de 3e-4e dag in.
De naam "zwarte dood " is waarschijnlijke
afkomstig van de sterke cyanose (blauwe
verkleuring van de huid door ophoping van
te veel gereduceerd haemoglobine), die ont
staat door aandoening van longen en hart.
Hiernaast komen lichtere vormen voor,
die genezen (pestis minor of pestis ambu
lans). De bubonen kunnen hierbij ontbre
ken. Deze lichtere gevallen zouden dikwijls
niet herkend worden als pest.
De sterfte wisselt naar de ernst van de
epidemie van 20-90%.
De longenpest ontstaat door direct con
het met een lijder aan primaire of secun
daire longenpest door inademing van spu
tum-druppeltejes.
Ook hierbij treden koude rillingen, hoge
koorts, hoofdpijn, spierpijnen, delier en
braken op. Verder: korte oppervlakkige
hoeststoten en verschijnselen van broncho
pneumonie.
De pest-bacil is in 1894 door Yersin ont
dekt.
De behanding van pestpatiënten is nutte
loos voor zover het de ziekte zelf betreft;
wel moeten zij geïsoleerd worden ter voor
koming van uitbreiding. Tegenwoordig vac
cineert men met verzwakte stammen (ac
tieve immunisatie); de hierdoor opgewekte
immuniteit zou -+- een half jaar duren. Tot
zoverre de deskundigen!
Van Zomeren (p. 285) verhaalt aangaande
de epidemie van 1349: ,,dat 'er op veele
plaatsen van de tien nauwelijks een over
schoot". Ook Gorcum gevoelde "die zwaare
straf": want in een oude aantekening staat,
dat "den Pastoor, Kapellaan, enige schepe
nen en wel vier hondert andere menschen
wierden weggerukt, zo dat de droefheid der
111wocmderen groot was, en men geen menl'ilC'll vun andere plaatsen in de stad wilde
lnlntc•11 11 , Vermoedelijk telde de bevolking
toen ruim 4000 zielen.
Abraham /(emp (p. 72) verhaalt, dat de
pestepidemie·. waarin ook Gorcum in 1349
deelde, dril jnren in Europa duurde en dat
alleen te l,1Jwl, n 50.000 slachtoffers vielen.
De schrijve de ,11t voorts mede, dat de Joden
ervan beschuldigc1 werden het water vergif-

tigd te hebben. Pogroms bleven onder deze
verdachtmaking niet uit. De Paus kon niet
dan met grote moeite erger keren. Vooral
de flagellanten of geselaars richtten hun
woede tegen de Joden. Deze dweepzieke
lieden werden zo genoemd naar de gesel
tochten, die ondernomen werden door grote
scharen, welke een bemette stad verlieten
om zich en elkaar in geestvervoering in het
open veld onder bepaalde ceremoniën te
geselen. Zij meenden door deze kastijdingen
de sacramenten overbodig te maken. Dank
zij deze zonderlinge boete gingen de ook in
ons land talrijke flagellanten vaak voor hei
ligen door. Men wikkelde de doden in hun
kledingstukken; hoed of wandelstaf van
een geselaar legde men bij de dode in de
kist. Reeds in 1349 had Paus Clemens VI
de geselaars veroordeeld, terwijl ook Bis
schop Jan van Arkel in 1355 tegen het
kwaad op kwam. Uitgeroeid werd het even
wel niet. Te Maastricht kwam het nog in
1400 voor.
De pest heeft te Gorinchem evenals el
ders na 1349 nog vele malen geheerst: ik
noem voor Gorcum o.m. de jaren: 1360,
1368, 1435, 1438, 1472, 1489, 1502, 1555,
1568, 1583, 1599, 1606, 1635, 1652, 1655
en 1667.
Aangaande de epidemie Yan 1360 bericht
A.br. Kemp (p. 89): ,,In dit jaar 1360 was
ser een groote Sterft, van de haestige ziekt,e
de lieden waren 's morgens wel, 's middaghse
:>.iek, 's avonds dood".e
Met betrekking tot het jaar 1368 schrijft
Kemp (p. 102): ,,Dit jaar was de heete
ziekt, de grouwelijke pest soo heftigh in
dese Nederlanden, dat alleen binnen Utrecht
storven omtrent elfduysend menschen". Bij
het jaar 1435 tekent Kemp aan (p. 253):
,,Dit jaar was een groote Pest, bijsonderlijk
-in Holland, Zeeland, Brabant, 't land vane
Gelder, en soo voort den Rijn op in Duyts

land".

De epidemie, die ook Gorcum in 1438 teis
terde, had zich blijkbaar al een jaar te vo
ren in Europa aangekondigd. Bij het jaare
1437 immers noteert de meer genoemde
Gorcumse kroniekschrijver (p. 255): ,,Peste
komt al van verre aanstappen" en op dee
volgende blz. bericht Kemp ons onder hete
jaartal 1438: ,,De grote Pestilentie 't voor
leden jaar, soo geseyd is, van verre ko
mende aanstappen, stelde nu haar sitplaatze
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in dese Landen, liep ook den Rijn op na
Hoogduytsland, rukkende menigh met een

rasse vaart de ziel uyt 't Lijf".
De pest-epidemie van 1472 was ingeluid
door de verschijning van een grote komeet.
,,Omtrent S. Agnietendag, den 21e van Lou
maand" (= 21 Januari), aldus schrijft
Kemp bij het jaar 1472 (p. 353), ,,vertoon
de sich een groote steert-starre in 't Oost,
den stert West, en omtrent S. Blasius den
3e van Sprokkel (= 3 Februari) gingh de
stert Oost staan, somtijds wit, somtijds vuy
rig, daar na volgde Pest en duyre tijd":
Dat pest en grote duurte plachten samen
te gaan, behoeft ons niet te verwonderen:
dit samengaan valt gemakkelijk te verkla
ren uit de enorme ontwrichting, welke een
breed om zich heen grijpende epidemie uiter
aard in het economisch ( en trouwens ook
in het overige maatschappelijk) leven te
weeg moet brengen. Men bedenke, dat de
,,Zwarte Dood" in de Middeleeuwen in Eu
ropa naar schatting ongeveer 25 millioen
mensen heeft weggemaaid.
De epidemie van 1489 noemt Kemp
(p. 406) ,,een dappere Pestilentie". Een
dure tijd breekt bovendien aan: de stuiver
deprecieert, zijn koopkracht daalt tot drie
stuiver; ook het overige geld daalt in waar
de; omstreeks Kerstmis echter is het oude
prijsniveau weer bereikt.
In verband met het heersen van de pest
in 1502 vaardigt de stadsregering een uit
voerige en strenge verordening uit, welke
verschillende verbodsbepalingen behelsde.
Ook in 1519 worden krachtige maatregelen
genomen ter bestrijding van deze ziekte.
Van deze maatregelen (Bruch, Rbr., p. 298299)evermeld ik de volgende:e
komt er pestilentie" in een huis, dan zale
men daarin"van stond af aan gheenrehandee
neringen" meer doen, men "zal dair eene
teyken van stroo uythangen" en "de nering
in het betrokken huis niet hervatten bin
nen ses weken naedat die laetste dode "dair
uut gedragen is"; degene, die in een huis,
dat met de pest besmet is, woont, zal het
huis niet mogen verlaten; hij moet een witte
stok in zijn hand dragen of een wit roeykene
i.s. el lanc"; op straat of" waar ook mag hije
geen nering doen;
de pestlijders of de bewoners van een
huis, waar de pest heerst, mogen niet in de
kerk of in de kloosters komen, ook niet upe
"
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die vischmerct, noch in dat vleeschhuis
noch up die botermerct, noch nergent in
vergaderinge van luyden".
Volgen verder in Bruch's verzameling
enige onged':l.teerde verordeningen, waaruit
ik het volgende releveer :
voor genoemde personen zal gelegenheid
bestaan voor het bijwonen van de H. Mis in
de Kapel (waarmede waarschijnlijk bedoeld
is een kapel, behorende bij het Pesthuis),
maar in het koor van de Kapel mogen zij
niet komen;
pas na acht weken mogen de uitdragers
kleêren of goederen, die zij van pestlijders
of in door pest besmette huizen hebben ge
kocht, aan derden verkopen;
geen be:,mette persoon mag van buiten
de stad binnenkomen noch door een in
gezetene van Gorcum in zijn huis opgeno
men worden;
uit een sterfhuis mag men geen goederen
kopen dan na zes weken sinds die lest utene
"
huyse gestorven is".
Op alle deze en andere verboden stond en heel begrijpelijk - de sanctie van zware
straffen.
De pest;1iekte, die in 1568 in de stad
heerste, was voor den heer ende gerechte"e
"
tot het nemen van
van Gorcum aanleiding
een resolutie op 6 November 1568 9), waar
bij o.m. het volgende werd bepaald:
wanneer iemand Gorcum verlaat om el
ders zieken, die aan de pest lijden, te ver
zorgen, dan mag hij niet in Gorcum weer
keren dan na zes weken sinds de laatste per
soon, die hij opgepast heeft, gestorven of
genezen is;
niemand mag enig goed kopen noch bin
nen de stad brengen binnen de even ge
noemde termijn van zes weken op straffe
van drie Carolus-guldens, terwijl hij boven
dien tot correctie (staet) van den heere
"
ende gerechte";
m.a.w. nog een extra-straf,
geheel te bepalen door het gerecht, kon aan
de overtreders worden opgelegd.
niemand vanwaar hij ook is, zal binnen de
stad Gorinchem mogen komen, bij geval in
zijn huis iemand gestorven of ziek geworden
is; een boete van 6 Carolus-guldens ver
beurt zowel degene, die zo'n persoon bij
zich inneemt ofte huyst", als degene, diee
van "buyten compt" en dit zo dikwijls alse
"
zij daeraf bekeurt worden";
" de scrobsteren" (= schoonmaaksters)e
al
"

hetzij van Gorcum hetzij van elders, die t1
Heukelom Sleeuwijk of elders zijn wezen
schrobben' en weer in de stad zijn gekomen,
moetea terstond "binnen daechs sonnc
schijn" 10) uit de stad vertrekken en Mogen
daarin niet terugkomen binnen de tijd vuu
zes weken, zulk& ,,op peyne ( straffe) van
wel dapper (= flink) gegeeselt te worden
en daerenboven den tijt van drye jaeren
De on•
uyter stede gebannen te worden''.
_
dus
wisten
ters
maaks
schoon
chtige
voorzi
waar zij zich aan te houden hadden!
. Op de 21e November 1599 verbood de
Vroeäschap het maken van "hoeikes" 11) e,n
ander sieraad op de lijken uit vrees voor infectie.
Wat ons in de bovenstaande maatregelen
bijzonder treft, is het volgende:
1°. dat het stadsbestuur van Gorcum
zij het niet terstond, doch eerst omtrent
1500 - heeft getoond te begrijpen, dat het
tijdig isoleren van pest-patiënten � n hun
toebehoren een eerste voorwaarde 1s voor
de bestrijding van deze ziekte; het stadsbe•
stuur toonde daardoor in te zien, dat d(I
pestziekte door besmetting haar ver�prei
ding vond, iets wat men te voren met of
niet voldoende wist;
2°. dat men ook toonde niet onkundig te
zijn van het feit, dat ook als een patiënt
aan de pest overleden of daarvan genezen
was, het gevaar van besmetting nochtans
nadien enige tijd bleef voortbestaan.
Beide inzichten hebben geleid tot het tref
fen van bovengeschetste, minitieuze bestrij
dingsmaatregelen, die ons een treffende kljk
geven op de openbare gezondheidszorg van
die dagen. En overbodig waren die maat
regelen allerminst!
Van 1 Juli-31 December 1606 werden in
totaal te Gorcum 1713 personen begravl':1:
derhalve telde men per week gemiddeld om
trent 66 begrafenissen. Er zijn zelfs twee
weken voorgekomen, waarin 133 resp. 134
personen aan de schoot der aarde werden
toevertrouwd.
De pest, die in 1635 in Gorciirn heerstt•,
(of een latere epidemie) heeft nog tot de•
volgende merkwaardige samenloop van ge·
beurtenissen geleid. De Franciscanen-Patl-1'
Joannes de Rooy, ná 1572 de derde of vier
de Gorcumse pastoor en de eerste van 1,·
orde der Minderbroeders, had in een schuur,
uitkomende in de Oude Lombardstraat ach
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hetzij van Gorcum hetzij van elders, die te
Heukelom, Sleeuwijk of elders zijn wezen
schrobben en weer in de stad zijn gekomen,
moete:;.1 terstond "binnen daechs sonne
schijn" 10) uit de stad vertrekken en Mogene
daarin niet terugkomen binnen de tijd van
zes weken, zulk:, ,,op peyne ( = straffe) van
wel dapper (= flink) gegeeselt te worden
en daerenboven den tijt van drye jaeren
uyter stede gebannen te worden". De on
voorzichtige schoonmaaksters wisten dus
waar zij zich aan te houden hadden!
Op de 2le November 1599 verbood de
Vroedschap het maken van "hoeikes" 11) en
ander sieraad op de lijken uit vrees voor in
fectie.
Wat ons in de bovenstaande maatregelen
bijzonder treft, is het volgende :
1°. dat het stadsbestuur van Gorcum zij het niet terstond, doch eerst omtrent
1500 - heeft getoond te begrijpen, dat het
tijdig isoleren van pest-patiënten en hun
toebehoren een eerste voorwaarde is voor
de bestrijding van deze ziekte; het stadsbe
stuur toonde daardoor in te zien, dat de
pestziekte door besmetting haar versprei
ding vond, iets wat men te voren niet of
niet voldoende wist;
2° . dat men ook toonde niet onkundig te
zijn van het feit, dat ook als een patiënt
aan de pest overleden of daarvan genezen
was, het gevaar van besmetting nochtans
nadien enige tijd bleef voortbestaan.
Beide inzichten hebben geleid tot het tref
fen van bovengeschetste, minitieuze bestrij
dingsmaatregelen, die ons een treffende kijk
geven op de openbare gezondheidszorg van
die dagen. En overbodig waren die maat
regelen allerminst!
Van 1 Juli-31 December 1606 werden in
totaal te Gorcum 1713 personen begrave::i;
derhalve telde men per week gemiddeld om
trent 66 begrafenissen. Er zijn zelfs twee
weken voorgekomen, waarin 133 resp. 134
parsoncn aan de schoot der aarde werden
t oovc·rl rouwd.
1,,. J><'llt, die in 1635 in Gorcum heerste,
( of 1•1•11 h1tere epidemie) heeft nog tot de
volgende merkwaardige samenloop van ge
beurteni�sen geleid. De Franciscanen-Pater
Joanrtn8 dn N.ooy, ná 1572 de derde of vier
de Goroum.�tJ pastoor en de eerste van de
orde der Mind< rbroeders, had in een schuur,
uitkomende in de Oude Lombardstraat ach-

ter de Haarstraat, in het geheim Rooms
Katholieke godsdienstoefeningen gehouden
- hij werkte in Gorcum sinds 8 Novembere
1628 - en werd deswege bij vonnis vane
4 September 1643 uit de stad verbannen.e
Daar echter genoemde Pater tijdens hete
heersen van de pest in de Lingestad ope
krachtige wijze bijstand had verleend, werde
evengenoemd vonnis tegen hem in zoverree
niet ten uitvoer gelegd, dat hij, na in Sep
tember 1643 op bevel uit Gorcum te zijne
vertrokken, daarin in 1644 mocht terug
keren: op zijn reeds op 1 Januari 1644 aane
het bestuur der stad gericht verzoek ome
weer te worder, toegelaten, werd n.l. doore
de magistraat goedgunstig beschikt. Dite
verzoekschrift van Pater de Rooy wase
ondersteund geworden door verschillendee
Gorcumse burgers, die zich daarbij o.m. be
riepen op de. ,,trouwen bijstand van heme
ghenoten ten tijde van de peste nu gheledene
eenighe jaren". Pater de Rooy verbleef nae
zijn terugkeer te Gorcum tot aan zijn dood,e
in 1648 12).
De pestepidemie van 1652 gaf aanleiding
tot de maatregel van 29 Augustus, hou
dende het verbod om op boete van f 25 op
Zondagen begrafenissen te houden. De pest
epidemie van November 1667 is de laatste
geweest, welke Gorcum heeft bezocht.
Onder de maatregelen ter bestrijding van
de pest, diende ook het onderbrengen van
de zieken in een "Zieck- of Pesthuis". Bij dee
bespreking var de pest-epidemieën, die
Gorcum geteisterd hebben, mag dit speciale
ziekenhuis niet onvermeld worden gelaten.
Waar het oudst bekende pesthuis of "haas
tige zieckhuis", zoals de inrichting in ver
band met het acuut verloop der ziekte ook
werd geheten, was gelegen, is niet bekend.
Wel weten wij, dat er in Gorcum in 1502 een
pesthuis bestond. Vermoedelijk lag het bin
nen de muren der stad. In 1523 heeft de
:a;tad een::·-��:::; buiten de Laag-Arkelpoort 13),
welke aan het Noord-einde van de Arkel
straat ::;tond, gekocht om daarin pestlijders
te kunnen opnemen. Vermoedelijk is dit het
zelfde gebouw, van welks aankoop door de
stad men in Bruch's M.E. Rechtsbronnen
van G. (p. 302) zonder vermelding van
datum gesproken vindt: ,,Die boirgermees
t )ren mitten ghèrec:1t bij consent van den
heer hebben gecof: 14) een huis ende hoff-
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stede 15) staende en gelegen buyten Arkel
poirt aen de Graftdijk 16) dair Huuge de Met
selair in plach te wonen tot behoeff der ge

meynen buyck l'i) van der stede. Ende alle
diegene die hoir kynder off hoir boden 18),
cnapen 19) ofte jonckwiven 20), sieck wordene
van der pestilentiën, die sal een yegelick
die dat beghert dairin mogen brengen up
condiciën, hierna verclairt". Het doen op
nemen van patienten in het pesthuis was
dus niet verplicht. Van de voorwaarden voor
de opname memoreer ik het volgende :
De kosten van verpleging van een pa
tient worden in de verordening gesteld op
,,enen schilt" (= 24 stuivers). Een gedeel
te daarvan wordt gegeven aan "de vrou
van den huise", die men met de leiding zal
belasten. Van de rest van het verpleeggeld
worden de overige kosten, als die van de
,,reparaciën", bestreden. De zieke, die op
genomen wordt, moet meebrengen "een
bedde, deken, slaeplaken ende oircussen, so
hij dairup leggen wil". Sterft de zieke, dan
zal dat bedde mit sinen toebehoiren tot
des "huus behoef bliven". Geneest de zieke,e
dan zal hij, zo hij wil, bedoelde zaken mee
naar huis mogen nemen. Heeft iemand
meerdere patiënten in het ziekenhuis met
bedden en toebehoren doen opnemen, en
sterven deze patiënten, dan zal men alle
bedden met hoiren toebehoiren" op één na
" het ziekenhuis mogen meenemen. Ver
uit
der was bepaald, dat zij, die in het pesthuis
wensten opgenomen te worden, "te voren
zich tot de deken ofte cappelaene moesten
wenden, bij "deze op het kerkhof (dus veilig
heidshalve niet in de kerk!) dienden te
biechten, aldus hun gewetJn zouden zuiveren
(,,verclaren") en uit zijn hand de overige,
laatste H.H. Sacramenten hadden te ont
vangen. Wilde men zijn zieke kinderen,
knechten en dienstboden niet in zijn eigeu
huis houden, dan was men verplicht ze te
brengen in het pesthuis: ,,in 't huis, dairtoe
geordin t 21), staende buyten die Ar kelport".
In het jaar 1555 wordt het pestilenciehuis
als toen bestaande vernoemd. Een begraaf
plaats bevond zich daRrbij: macabere ,,�
vice"!
In 1572 werd het Pesthuis afgebroken,
wellicht terwille van een eventuele verdedi
ging van de stad. Waarheen de inrichting
toen is overgebracht is niet na te gaan. Wel
is bekend, dat de verpleegprijs op 31 Juli

8

1588 werd vastgesteld op 6 stuivers per dag.
De Vroedschap van Gorcum besloot bij
resolutie van 6 September 1598, ,,dat men
het nieuwe sieckhuys van de baghijnen
kerclce tlidelijk zal bezigen tot pesthuis".
De voormalige, op 13 December 1402 inge
wijde en op 13 December 1422 tot parochie
kerk verheven Bagijnen-kerk was n.l. kort
te voren 22) reeds als nieuw ziekenhuis"e
"
in gebruik genomen.
Bij Vroedschapsresolutie van 21 Septem
ber 1598 werd besloten een nieuw Pesthuis
te bouwen buiten de Laach-Arkelpoort ter
plaatse daer Reinier Robijns raempt 23)
plach te "staan" en de pestzieken voorlopige
op te nemen in het gasthuis of nieuw
" vane
sieckhuys". Het besluit tot de bouw
een nieuw pesthuis is, waarschijnlijk in ver
band met de belangen van de defensie, niet
uitgevoerd.
In plaats van zoals zeker tussen 1523 en
1572 om begrijpelijke, hygiënische redenen
het geval was geweest, het Pesthuis buiten
de stadsmuren te plaatsen, heeft men de
misschien reeds sinds 1572 doch zeker sinds
6 September 1598 gevolgde practijk om het
Pesthuis binnen de stadsmuren te exploi
teren (zie Joven) voortgezet door in 1602 24)
op een aan de Katerstraat achter het nieuwe
Gasthuis gelegen gedeelte van het Bagijn
hof een nieuw Pesthuis 25 ) te stichten. Eene
voorwaar uit hygiënisch oogpunt zeer be
denkelijke maatregel!
In het nieuwe Pesthuis -- de laatste pest
epidemie te Gorcum dateert uit 1667 werden van 1 Juli 1681 tot 23 April/4 Juni
1819 krankzinnigen verpleegd; in 1744
werd ter plaatse een nieuw Dolhuys voor de
geesteszieken gebouwd. Omtrent 23 April/
4 Juni 1819 werd het Pesthuis omgebouwd
tot kazerne. Op 4 Augustus 1820 werden
bij gemeenteraadsbesluit Pest- en Dolhuis
formeel opgeheven. Het verdere beheer van
de fondsen werd aan Vaderen en Regenten
van het Zieken-Gasthuis opgedragen.
In Gazophylacium medico-physicum of

"
Schatkamer
der genees- en natuurkundige
zaken" van Johan Jacob Woyt, Hoogleraar
op de Koninglijke Pruissische Hooge-School
te Koningsbergen (Tweede Nederduitsche
druk, 1766), vond ik onder de titel "Pestis,
pestilentia, febris pestilentialis" de volgen

de, aardige gegevens :
De Pest, besmettelijke Ziekte, is niets
"

anders als een soort van zeer kwaadaard 1 '•
en besmettelijke koorts; van de koortil1•11
niet onderscheiden als maar alleen in d1
Pest-builen, Pest-kolen, enz., die men , lu
zekere kentekenen der Pest mag houden,
De naaste oorzaak van de Pest is een zeer
hevige, heel bijzondere en met vreeze tl,· 1
doods verzelde schrik. De genezing der Pest
moet aldus zijn, dat ze is ingericht, ten oer
sten op de Pest zelve, daarna op de Pest
builen, en eindelijk om te praeserveeren. In
de genezing nu worden zulke middelen gt•
bruikt, die het bloed, welke door de ont
steltheid saam gestolt is, resolveeren (=-oplossen) kunnen...... en wel met verdubbe
ling der Dosis, waarop het zweet overvloE
dig te voorschijn komen zal en het gestrem
de bloed zal daardoor verdeelt, of tot d�
klieren gebracht worden, waar door Bu
bones, Builen zullen gemaakt worden".
De schrijver wijst er verder op, dat naar
de bubo of lies ook de ziekten, of gezwel
len, die zich op" deeze plaats openbaaren,
zoo genoemd (worden)".
,, ......... Het beste praeservatief tegen de
Pest is een onbevreesd, kloek en op God
vertrouwend gerust en bezadigd gemoed;
want zonder den wil des Heeren kan ons
niets 't allerminste wedervaren; hier bij is
het ook goed zich matiglijk het hart b·
sterken door een glas wijn, Essentia Am
brae, of door Zang- en Speeltuig, en door
een aangenaame Conversatie, alle zorg te
verdrijven......"
Niet alleen in pestepidemieën, doch ook
in andere rampen en noden heeft de stad
Gorcum met omgeving haar deel gehad. Ik
noem slechts - mijn opsomming is aller
minst volledig -: hongersnood en duurte
(o.a. in 1316, 1351, 1434, 1489, 1546); grot,
stadsbranden (o.a. in 1388, 1433, 1434,
1503); dijkdoorbraken en hoge waterstan
den (o.a. in 1434, 1496, 1497, 1523, 1530,
1532, 1552, 1565, 1570, 1571, 1573, 1579,
1593) en voorts ziekten als de leprose oi
melaatsheid, de Napelse of Spaanse pokkrn
of St. Jobsziekte (1497) en de Engela"
Zweet" (1529) naast pest- en "cholera-epi
demieën. Over laatstgenoemde, besmette
lijke ziekte zal onder het jaar 1849 worden
gehandeld.
Wat leert ons dit alles? Dit: dat wij, 20e
eeuwers, die zo gauw geneigd zijn de goe"
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anders als een soort van zeer kwaadaardige
en besmettelijke koorts; van de koortsen
niet onderscheiden als maar alleen in de
Pest-builen, Pest-kolen, enz., die men als
zekere kentekenen der Pest mag houden.
De naaste oorzaak van de Pest is een zeer
hevige, heel bijzondere en met vreeze des
doods verzelde schrik. De genezing der Pest
moet aldus zijn, dat ze is ingericht, ten eer
sten op de Pest zelve, daarna op de Pest
builen, en eindelijk om te praese�veeren. In
de genezing nu worden zulke middelen ge
bruikt, die het bloed, welke door de ont
steltheid saam gestolt is, resolveeren (=op
lossen) kunnen...... en wel met verdubbe
ling der Dosis, waarop het zweet overvloe
dig te voorschijn komen zal en het gestrem
de bloed zal daardoor verdeelt, of tot de
klieren gebracht worden, waar door Bu-
bones, Builen zullen gemaakt worden ".
De schrijver wijst er verder op, dat naar
de bubo of lies "ook de ziekten, of gezwel
len, die zich op deeze plaats openbaaren,
zoo genoemd (worden)".
,, ......... Het beste praeservatief tegen de
Pest is een onbevreesd, kloek en op God
vertrouwend gerust en bezadigd gemoed;
want zonder den wil des Heeren kan ons
niets 't allerminste wedervaren; hier bij is
het ook goed zich matiglijk het hart te
sterken door een glas wijn, Essentia Am
brae, of door Zang- en Sp�eltuig, en door
een aangenaame Conversatie, alle zorg te
verdrijven ......"
Niet alleen in pestepidemieën, doch ook
in andere rampen en noden heeft de stad
Gorcum met omgeving haar deel gehad. Ik
noem slechts - mijn opsomming is aller
minst volledig -: hongersnood en duurte
(o.a. in 1316, 1351, 1434, 1489, 1546); grote
stadsbranden (o.a. in 1388, 1433, 1434,
1503); dijkdoorbraken en hoge waterstan
den (o.a. in 1434, 1496, 1497, 1523, 1530,
1532, 1552, 1565, 1570, 1571, 1573, 1579,
1593) en voorts ziekten als de leprose of
melaatsheid, de Napelse of Spaanse pokken
of St. Jobsziekte (1497) en "de Engelse
Zweet" (1529) naast pest- en cholera-epi
demieën. Over laatstgenoemde, besmette
lijke ziekte zal onder het jaar 1849 worden
gehandeld.
Wat leert ons dit alles? Dit: dat wij, 20e
eeuwers, die zo gauw geneigd zijn "de goe-

de, oude tijd" te idealiseren en deze terug te
wensen, wel dienen te bedenken, dat bij alle
rust, gemoedelijkheid en godsvertrouwen,
waardoor het leven van voorheen aantrek
kelijk gemaakt en de persoonlijkheid ge
staald werd, onze voorouders toch ook hun
uitwendige en innerlijke strijd te strijden
hadden, en daarnevens grotere kansen be
zaten op calamiteiten als epidemieën, ziekte,
sterfte, brand, dijkdoorbraken en andere.
II. 1349. Verkoop van een lijfrente. Blij
kens het in het gemeente-archief te Go
rinchem aanwezige en omtrent 1400 ge
schreven Kleyn Keurboek, Gorinchem en
het Land van Arkel, f 0 1-3 (zie ook Dr.
H. Bruch, M.E. Rechtsbronnen van Gorin
chem 26), p. 21-24) werd op 24 Juni 1349 een
koopovereenkomst gesloten, waarbij Jan
Heer van Arkel, burgemeesters, schepenen
en de "meyne poert" van Gorinchem aan
Amelryc van Eke en Jlllargriet van Eke, kin
deren van Amelryc van Eke, verkochten
een jaarlijkse lijfrente van "tweeëndedertich
oude gouden hellingen 27) van Florenciën,
goet van goude ende van rechter ghewichte
of paeyment 28) daervoor dat wael 29) also
goet is", te voldoen in half jaarlijkse ter
mijnen, vervallende op 15 December resp.
15 Juni.
We hebben hier te maken met een stede
lijke geldlening, opgenomen in de vorm van
verkoop van een lijfrente. Deze vorm van
geldlening kwam in de Middeleeuwen .zeer
veel voor: zij was toenmaals een der midde
len ter ontduiking van het canoniekrechte
lijk interestverbod. De hier bedoelde vorm
van ontduiking bestond in een geldlening
à fonds perdus": de hoofdsom behoefde
�iet te worden terugbetaald.
De onderhavige lijfrente d.d. 24 Juni 1349
was blijkbaai' omtrent 1400 nog de enige,
welke door de stad verschuldigd was: zij is
n.l .de enige, die in het Kleyn Keurboek
voorkomt.
•

A 0 • 1449.
I. Regeling van het bakken en verkopen
van brood.
Il. Schenking aan het "Manhuys ".

III. Het Franciscanessen-klooster
"
"Mariënhage vanuit Gorcum te Arkel
gesticht.
I. 1449. Regeling van het bakken en ver-
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kopen van brood. Op de 27e Maart van het

jaar 1449 werd door het stadsbestuur een
verordening uitgevaardigd op het bakken
van brood. :io) Dit laatste is trouwens in de
Middeleeuwen en later het voo'rwerp van
aanhoudende zorg" der stadsregering in
"
Gorcum en andere steden geweest. Bepaald
werd in 1449 o.m., dat een schoon wit ge
build en wel gebakken brood achttien lood
moest wegen. Een klein gebuild poirters"
" De prijse
tarwebrood moest 21 lood wegen.
van zeven van deze broden werd op een
,,out butken" 31) gesteld.e
Een groot tarwebrood, ,,zonder zemelen
van ander koorn daarin te bakken", moest
zes pond wegen. De prijs werd gesteld op
een out butken". Een lang tarwebrood, dat
"
drie
pond woog en van claere (= zuivere)
tarwe gebacken sonder "semeln van anderne
coern", mocht een half out butken" kosten.
Voorts treft men" in de verordening voor
schriften aan omtrent het gewicht, de sa
menstelling en de prijs van ronde brode
"
van tarwen" en van groet 32) roggenbroet".e
"
De prijs van de weyt" (= tarwe) werd op
" pere hoet" gesteld, die
acht Rijnse guldens
" guldens en een
van roggen" op zes Rijnse
"
oorteje per hoet".
"
Wanneer men het brood anders bakte dan
voorgeschreven was, zou men staen tot
" des ge
verclaringe 33) ende goitduncken
richts", m.a.w. dan zou ter zake van de
overtreding de strafrechtelijke beslissing
geheel aan het gerecht zijn voorbehouden.
In deze, de slotbepaling, van de verorde
ning, ontmoet men de in de Middeleeuwen
zo vaak aan de rechter gelaten vrijheid tot
,,arbitrairlijke" rechtspraak, d.i. de recht
spraak geheel naar 's rechters goedvinden,
in de gevallen waarin wet of gewoonte zwe
gen.
Bepalingen omtrent het gewicht, de sa
menstelling en de waarde van het brood
komt men, zoals gezegd, veelvuldig in de
Gorcumse rechtsbronnen tegen. Men vindt
ze o.a. in Dr. H. Bruch's bovengenoemde
verzameling 34) (10 Febr. 1436; 27 Maarte
1449; Sept. 1457; 1458; 13 Mei 1546 ; 22
Nov. 1556 en 21 Jan. 1557). Voorts kende
men nog voorschriften over koren en meel
(o.a. van 15 Nov. 1556, 26 Febr. 1556, 8
Maart en 7 April 1557, 17 Jan. 1557), het
verbod van handmolens (o.a. in 1523) en
voorschriften omtrent de hoeveelheid stro,
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door de bakkers te Gorcum te gebruiken
·e(o.a. in 1517). 35)
II. 1449. Schenking aan het "Manhuys".

Het op 5 Augustus 1442 door Steijndeld,
huisvrouw van Merten
" Schout jen, ten Noor
den van "De Doelen gestichte Manhuys"
" een ze
in de Molenstraat werd in 1449 door
kere Robbert van Doorn begiftigd, die in
dat jaar sekere goederen aan 't Manhuys"
"
schonk. Welke
die goederen geweest zijn, ise
niet meer te achterhalen. Het menslievende
voorbeeld van de stichteres was reeds op
24 Mei 1443 gevolgd door Aleid Hendriks,
die nog wel bij haar leven 6 mergen
(= "
morgens) lands, gelegen in" Laag-Nu
land
(= Nieuwland) aan het gesticht
schonk, terwijl in het jaar 1446 "Huybert
lersak het Manhuys eenen gulden 's jaars
geeft, uyt Jan Claasz van den Bosch-huis,
over de Haven, op den Se van Slagh
maant". De schenking van 1449 werd o.a.
aangevuld door die van Aarnd van Eyk en
Elizabeth zijn vrouw in 1490. Deze schen
king betrof een aangrenzend perceel, waar
(volgens Kemp) ,,nu de zaal getimmert is",
en werd gevolgd door een van Hendrik Vol
kier Jansz. op 10 Januari 1498. Het bij deze
laatste schenking aan het Manhuys" toe
"
vallend huis werd (waarschijnlijk
in date
jaar) tot kerk of kapel verbouwd. 36)
In dit kerkeje werd voor de oude mannen
dagelijks de H. Mis gelezen door een Ka
pelaan, die aan de bewoners ook de H.H.
Sacramenten toediende.
Ook op andere wijzen dan door het ont
vangen van schenkingen vergrootte het
Manhuys zijn bezit, zoals uit het volgende
verhaal bij Emck (p. 23) te lezen valt: blij
kens een in het Museum Oud-Gorcum"
berustende admissiebrief van" 18 Novembere
1611 is Hendrik Fransz. ,,niet langer wil
lende continueren (= voortzetten) 't onbe
hoorlick bedelaers- ende onnut leven tot
noch toe bij (= door) hem gepleecht (= ge
leid), geadmitteert (= toegelaten) in het
JJ1anhuys tegen overdracht van zijn huis en
hofstadt (= erf) de Meermin op den Cort
tendyck Nz en den hoek van de straat naar
de Coornbrug". Bij vroedschapsresolutie
van 10 December 1641 werden de Manhuys
vaders geauthoriseert (= gemachtigd) om
de Meermin te verkopen, hetwelk bij over-

drachtsbrief van 28 Mei 1643 voor 4 7n
Carolus-guldens geschiedde.
De wetten van het Manhuys, dat min of
meer als een parallel van het een halve•
eeuw vroeger gestichte Begijnhof kan ge•
zien worden, waren - volgens Kemp
geschreven op Francyn, in een groot Bord
"
geslagen, in vier colummen geschreven".
Men kan de tekst ervan o.a. vinden in van
Goch (p. 77 e.v.).
Blijkens een gevelsteen is het tegenwoor
dige gebouw van het Oude Mannenhuis ve.r1
1593. Het Oude Mannenhuis vormt met de
Grote Kerk en het Burgerweeshuis aan dt
Molenstraat de enige instellingen, die da
teren van vóór de Reformatie, die nooit
verplaatst zijn en, zij het ook vernieuwd,
nog bestaan. Het Oude Mannenhuis besloeg
eertijds een grotere oppervlakte dan thans
het geval is. Indertijd is een deel van het
terrein, dat voor zijn doel te groot was ge
worden, aan de Gorinchemse Bank" ver
"
kocht.
111. 1449. Het Franciscanessen-klooster

,,Mariënhage" vanuit Gorcum te Arkel ge
sticht. Vanuit het op 14 Mei 1401 door Else

Wed. Floris Spronck te Gorinchem gestichte
Agnietenklooster of Zusterhuis, dat ten
Zuiden van de Grote Kerk na enige uitbrei•
ding zich uitstrekte van de Boerenstraat tot
en met het tegenwoordige postkantoor, werd
in 1449 te Arkel onder leiding van Pater
Arend Jansz. met 25 zusters een nieuw con
vent, ,,Mariënhage" of "O.L. Vrouw in den
Rage" geheten, gesticht.
Over het Gorcums moeder-klooster St.
Agniet, dat alzo in 1449 een filiaal in het
nabije Arkel stichtte, moge ik, alvorens over
het klooster "Mariënhage" te Arkel iets
meer te vertellen, vooraf enige medede
lingen doen. Daarna zullen wij over de ge
schiedenis van een tweetal andere, Gor
cumse kloosters, t.w. dat der Augustinessen
in de Haarstraat en dat der Minderbroeder11
aan de Arkelstraat, nog iets meedelen.
Kloosters te Gorinchem en te Arkel.
la. Het Franciscanessen-klooster St. Al(•
"
niet" (1401/'04-1572) ten Zuiden van d11
Grote Kerk (,,het Zusterhuis").
In een artikel, dat onder de titel "Het
klooster der H. Agnes te Gorkum" in "De•
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drachtsbrief van 28 Mei 1643 voor 475
Carolus-guldens geschiedde.
De wetten van het Manhuys, dat min of
meer als een parallel van het een halve
eeuw vroeger gestichte Begijnhof kan ge
zien worden, waren - volgens Kemp geschreven op Francyn, in een groot Berd
"
geslagen,
in vier colummen geschreven".
Men kan de tekst ervan o.a. vinden in van
Goch (p. 77 e.v.).
Blijkens een gevelsteen is het tegenwoor
dige gebouw van het Oude Mannenhuis van
1593. Het Oude Mannenhuis vormt met de
Grote Kerk en het Burgerweeshuis aan de
Molenstraat de enige instellingen, die da
teren van vóór de Reformatie, die nooit
verplaatst zijn en, zij het ook vernieuwd,
nog bestaan. Het Oude Mannenhuis besloeg
eertijds. een grotere oppervlakte dan thans
het geval is. Indertijd is een deel van het
terrein, dat voor zijn doel te groot was ge
worden, aan de Gorinchemse Bank" ver
"
kocht.
III. 1449. Het Franciscanessen-klooster
,,Mariënhage" vanuit Gorcum te Arkel ge
sticht. Vanuit het op 14 Mei 1401 door Else

Wed. Floris Spronck te Gorinchem gestichte
Agnietenklooster of Zusterhuis, dat ten

Zuiden van de Grote Kerk na enige uitbrei
ding zich uitstrekte van de Boerenstraat tot
en met het tegenwoordige postkantoor, werd
in 1449 te Arkel onder leiding van Pater
Arend Jansz. met 25 zusters een nieuw con
vent, ,,Mariënhage" of "O.L. Vrouw in den
Hage" geheten, gesticht.
Over het Gorcums moeder-klooster St.
Agniet, dat alzo in 1449 een filiaal in het
nabije Arkel stichtte, moge ik, alvorens over
het klooster "Mariënhage" te Arkel iets
meer te vertellen, vooraf enige medede
lingen doen. Daarna zullen wij over de ge
schiedenis van een tweetal andere, Gor
cumse kloosters, t.w. dat der Augustinessen
in de Haarstraat en dat der Minderbroeders
aan de Arkelstraat, nog iets meedelen.
Kloosters te Gorinchem en te Arkel.
la. Het Franciscanessen-klooster "St. Ag
_ niet" (1401/'04-1572) ten Zuiden van de
Grote Kerk (,,het Zusterhuis").

In een artikel, dat onder de titel Het
klooster der H. Agnes te Gorkum" in" De
"

Katholiek" (Deel 34, 1858, p. 95-126) ver
scheen, vermoedelijk van de hand van de
toenmalige Warmondse hoogleraar in de
kerkgeschiedenis, Jillgr. Prof. J. W. L. Smit
(1861-1886), wordt een handschrift gepu
bliceerd, dat uit het St. Agnieten-klooster
zelf afkomstig is en aan de schrijver door
de Gorcumse Pastoor L. Straman O.F.M.
en de Gorcumse Kapelaan Lucassen O.F.M.
ten gebruike was afgestaan 36a). Dit artikel,
alsmede gegevens, welke bij Abr. Kemp, van
Zomeren en Emck zijn te vinden, vormen de
voornaamste bronnen van onze kennis aan
gaande het Zusterhuis.
Elze, de weduwe van schepen Floris
Spronck, leefde op het einde der 14e eeuw
in de Lingestad. Zij was een vrome vrouw.
Na de dood van haar man, die nog in 1384,
1386 en 1399 schepen, in 1394 thesaurier en
in 1400 burgemeester van Gorcum is ge
weest en dus tussen 1 Jan. 1400 en 14 Mei
1401, de datum der stichting van St. Ag
niet" door Elze, moet overleden zijn, trad
zij, zoals weduwen in die dagen niet zelden
plachten te doen, in het Begijnhof, dat te
Gorcum aan de Haarstraat was gelegen.
Daar echter de Begijnen naar haar smaf'.k
nog te veel contact met de wereld konden
bezitten, verzocht zij, met tussenkomst van
haar vrienden, aan Heer Jan van Arkel
(1396-1402), haar huis en erf, op de hoek
van de Krijtstraat (tegenwoordig Boeren
straat), tot een nonnenklooster of zuster
huis te mogen inrichten.. De vergunning van
de landsheer was nodig, daar de stichting
van een nonnenklooster de daarbij betrok
ken goederen in de dode hand" zou doen
geraken 37) en "daardoor aan de jurisdictie
van de landsheer zou onttrekken. Het
gevraagde verlof werd haar verleend. Op de
14e Mei 1401 verscheen "Else Floris·
Sproncx Wijff" voor Peter Beye en Gose
wijn Dirksz., schepenen van Gorinchem, en
maakte de volgende beschikking:
,,Wij, Pieter Beye en Gosewijn Dirksz.,
schepenen in Gorinchem, oirconde (= ver
klaren), dat voor ons quam Else Floris
Spronx Wijf/, met haren gekoren (= ge
kozen) momboir (= voogd) 38), die haar
met regt gegeven was, ende droeg op als
recht is (= droeg in eigendom over aan)
Heer Herbaren Jansz., Priester, voor haar
eeuwig Testament ende Memorie tot eeuwi
gen dage durende, een Huys ende Hofstad
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tot Behoefszusteren (= ten bate van de
Zusters), die daar in komen zullen metten
woone, welk Huys ende Hofstad (= erf)
staande en gelegen is aan de Zuidzijde van
die Kerkhove (= kerkhof van de Grote
Kerk), op ten hoek van de Crijtstraat (= de
huidige Boerenstraat), tussen Jan Gerar
dijns Erve, Priester, aan de eene zijde ende
die Crijtstraat aan d'andere zijde. Ende ver
teegh daar op (= deed daarvan afstand)
als recht is tot behoef (= ten voordele) der
Zusteren voorsz. en geloofde (= beloofde)
hem dat te waeren als recht is (= hem dat
te waarborgen). In oirconde's Briefs ge
geven op ten veertienden dag in Meye, in 't
jaar onzes Heeren duyzendt vier hondert
ende een".
Zo werd op 14 Mei 1401 het Agnieten
klooster of Zusterhuis gesticht ter plaatse
van het huizencomplex ten Zuiden van de
Grote Kerk en wel aan de langs de West
zijde van dat blok lopende Boerenstraat.
Van dat Zusterhuis, dat naar St. Agnes
(St. Agniet) 39) werd genoemd, werd de se
culiere priester Herbaren (Herbert) Jansz.,
aan wie Else wed. Spronck haar huis en
hofstede had overgedragen, de eerste rec
tor. Op 14 Aug. 1401, op de avond vóór
O.L. Vrouw Hemelvaart, deed de godvruch
tige Else Spronck, uit het Begijnhof tre
dend, zelf als zuster haar intrede in het
nieuwe gesticht. Van het Begijnhof bracht
zij mede: Machteld, de dochter van Meester
Willem Sassen en nog een Machteld, de
dochter van Dirk Smeeds. Ook deze vrome
zielen begeerden blijkbaar nog meer van
de wereld teruggetrokken te kunnen leven.
In 1411 werd genoemde Machteld Sassen
tot moeder-overste van het Zusterhuis aan
gesteld, nadat te voren nog al wat wisseling
in de moederlijke leiding schijnt te hebben
plaats gehad. Machteld Sassen, de eerste
Moeder-overste, wier naam als zodanig
wordt vermeld, bleef deze functie tot haar
dood in 1416 uitoefenen. Zij werd opgevolgd
door Lysbeth Hendriks dochter, die echter
in 1439 om lichamelijke redenen het ambt
neerlegde. Zij overleed in 1442 en vermaakte
verscheidene goederen aan het klooster. Na
Lijsbeth Hendriks dochter worden nog als
maters (= moeders) van het convent ge
noemd: Katharina Hendriksdochter (zij
leefde nog in 1450), Agatha Jansdochter, te
Kloetinge (Z.) geboren, Lijsbeth Adriaan
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Willemsdochter van Leerdam, Aleid Stee
velantsdochter, Janna meester Peeter Si
mons dochter, Cornelia Willemsdochter en
Aleid Laurensdochter. De laatste overleed

in 1558. 40)
Na haar worden in een hieronder nog
te vermelden acte van 1 October 1563
"Yda Seghersdr. van Huesden minister oft
mater" (= moeder-overste) en Petronella
"
Wernardtsdr. van de Werve, procuratrice"
van het klooster St. Agniet, genoemd. In
1572 was Agniet Jansdr. moeder van het
klooster. Zij is dus de laatste moeder
overste van St. Agniet geweest.
De zusters in het klooster "St. Agniet"
schijnen niet terstond vanaf de stichting in
1401 onder een bepaalde ordensregel te
hebben gestaan; wel was dit sinds 25 Juli
(St. Jacobsdag) 1404 het geval, toen zij zich
onder de regel van de Derde Orde van St.
Franciscus stelden: ,,op Sant Jacobsdag,
den 25 van Roy-maant die van 't Suster
huys eerst hebben ontvangen den Regel van
Sant Franciscus Orden". Dit betekende der
halve, dat Gorcum sinds 1404 een Francis
canessen- of Tertiarissen-klooster binnen
zijn muren telde; dit duurde tot 1572.
Ten onrechte verhaalt van Zomeren (p.
35), dat de Zusters van St. Agniet te eniger
tijd de derde regel van St. Franciscus zou
den hebben verlaten en die van St. Augusti
nus zouden hebben aangenomen. Een der
gelijke overgang is historisch niet bewijs
baar. Integendeel: nog in de hierboven ge
noemde acte van 1 October 1563 wordt ge
sproken van den Convente en goidtshuyse
(= Godshuis)" der Zusteren van den dorden
regule van Sincte Franciscus binnen Go
rinchem achter die Kerke genaampt 't
Clooster of Susterhiûs van Sincte Agniete".
Rogier (I. 67) rekent het Franciscanessen
klooster te Gorcum tot een der 60 huizen,
die de Congregatie der Zusters van het ge
mene leven in de 16e eeuw in het tegen
woordige koninkrijk telde.
Wel zijn de Zusters op het Begijnhof aan
de Haarstraat later Augustinessen gewor
den. Het on juiste verhaal van Van Zomeren
heeft hem er ook toe gebracht om - even
eens ten onrechte - de Augustijnen-Pater
Jan Lenartz van Oisterwijck onder de rec
toren van St. Agniet te rangschikken. Deze
is slechts rector van het Augustinessen
klooster ,,Het Oud-Begijnhof" aan de Haar-

straat geweest. Ik kom op een en ander nog
terug.
In 1407 (vóór 7 April van dat jaar) werd
het op de hoek van de Boerenstraat gestich
te St. Agnieten-klooster aan de Oostzijde·
uitgebreid met de verbeurd verklaarde, be•
lendende huizen en erven van Jan Gerardijn
van Haastrecht, Proost en Deken van het
Collegiaal Kapittel van Gorcum, en Ambro
sius Woutersz. Heer van Bruenis of Laag•
Blokland, als zijnde verraders van Jan van
Arkel in 1406/'07. Dit zijn de percelen, die
gestaan hebben ter plaatse van_ het _tegen
woordige postkantoor. Deze confiscatie door
de Heer van Arkel ten behoeve van het
Zusterhuis betekende derhalve een vergro
ting van het klooster tot en met het tegen
woordige postkantoor, dus ongeveer tot
aan de Grote Markt. Die omvang had het
klooster-complex ook nog in 1571. Het ge
heel is op de omtrent 1558 door Jacob van
Deventer 41) gemaakte plattegrond van
Gorcum duidelijk zichtbaar.
Als echter in het begin van 1407 het ge
tij ten nadele van de Arkels verloopt en
Willem van Beieren, Graaf van Holland, op
7 April in het Arkelse gebied het heft in
handen krijgt, zien wij Jan Gerardijn terug
keren terwijl deze en zijn mededader
Brue�is van Bloclant bovendien door de
Graaf van Holland begiftigd worden. Op
1 Mei 1407 schenkt Willem van Beieren n.l.
aan de Proost-deken Jan Gerardijn en het
Kapittel van Gorinchem, dat reeds op
7 April 1407 een gift van Willem van
Beieren had ontvangen, enige landen, mede
om de schuld van Jan van Arkel aan hen te
voldoen.
Ook uit een acte van 18 September 1413,
waarbij Graaf Willem VI het kosterschap te
Gorcum aan Aelbrecht Joostzoon vergeeft
en waarin ook ,,Jan Gerdijn, proefet
(= proost) van Gorinchem" 42), compa
reert, blijkt, dat deze in zijn functie hersteld
is. Of hem zijn kort te voren verbeurd ver•
klaarde goederen ook zijn teruggegeven, heb
ik niet kunnen nagaan. Ik vermoed echter
van niet: hem zal wel enige compensati ·
zijn gegeven. Vermeld ik__ten aa�� ie� van de·
priester Johannes Gerad?Jn ( GeriJtdiin) nog,
dat deze in 1408 aan Willem van Renen, de
bisschoppelijke vicaris, een boete betaalde,
· hem opgelegd voor het feit, dat hij in �an
wezigheid van Jan Heer van Arkel en dient
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straat geweest. Ik kom op een en ander nog
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In 1407 (vóór 7 April van dat jaar) werd
het op de hoek van de Boerenstraat gestich
te St. Agnieten-klooster aan de Oostzijde
uitgebreid met de verbeurd verklaarde, be
lendende huizen en erven van Jan Gerardijn
van Haastrecht, Proost en Deken van het
Collegiaal Kapittel van Gorcum, en Ambro
si1is Woutersz. Heer van Bruenis of Laa.g
Blokland, als zijnde verraders van Jan van
Arkel in 1406,/'07. Dit zijn de percelen, die
gestaan hebben ter plaatse van het tegen
woordige postkantoor. Deze confiscatie door
de Heer van Arkel ten behoeve van het
Zusterhuis betekende derhalve een vergro
ting van het klooster tot en met het tegen
woordige postkantoor, dus ongeveer tot
aan de Grote Markt. Die omvang had het
klooster-complex ook nog in 1571. Het ge
heel is op de omtrent 1558 door Jacob van
Deventer 41) gemaakte plattegrond van
Gorcum duidelijk zichtbaar.
Als echter in het begin van 1407 het ge
tij ten nadele van de Arkels verloopt en
Willem van Beieren, Graaf van Holland, op
7 April in het Arkelse gebied het heft in
handen krijgt, zien wij Jan Gerard'ijn terug
keren, terwijl deze en zijn mededader
Bruenis van Bloclant bovendien door de
Graaf van Holland begiftigd worden. Op
1 Mei 1407 schenkt Willem van Beieren n.l.
aan de Proost-deken Jan Gerard'ijn en het
Kapittel · van Gorinchem, dat reeds op
7 April 1407 een gift van Willem van
Beieren had ontvangen, enige landen, mede
om de schuld van Jan van Arkel aan hen te
voldoen.
Ook uit een acte van 18 September 1413,
waarbij Graaf Willem VI het kosterschap te
Gorcum aan Aelbrecht Joostzoon vergeeft
en waarin ook "Jan Gerdijn, proefst
(= proost) van Gorinchem" 42), compa
reert, blijkt, dat deze in zijn functie hersteld
is. Of hem zijn kort te voren verbeurd ver
klaarde goederen ook zijn teruggegeven, heb
ik niet kunnen nagaan. Ik vermoed echter
van niet: hem zal wel enige compensatie
zijn gegeven. Vermeld ik ten aanzien van de
priester Johannes Geradijn (Gerijtdiin) nog,
dat deze in 1408 aan Willem van Renen, de
bisschoppelijke vicaris, een boete betaalde,
hem opgelegd voor het feit, dat hij in aan
wezigheid van Jan Heer van Arkel en diens

zoon Willem van Arkel, welke beiden door
de Bisschop in de ban waren gedaan, de
H. Mis had opgedragen. 43)
Bij acten van 7 April 1407 wordt ge
noemde Bruenis van Bloclant beleend met
Neder-Blokland (= Laag-Blokland) en met
Over-Blokland (= Hoog-Blokland) en ont
vangt deze tevens een gift in de Quaker
naat ·14). (De Quakernaat, Wolfare (= Wol
feren), de Hare (= de Haar) en Scheide
wijck waren de vier reeds in een acte van
1 Dec. 1290 als zodanig genoemde, lande
lijke gebieden van Gorcum; met de Wolphe
rense Slagen, de Lange Slagen, de Korte
Slagen, de Bullekens, 't Hoogland, de Stal
kaarsen en het Wijdschild waren de ge
noemde gebieden het territoir van de banne
van Gorinchem, d.i. het stadsgebied, buiten
de bebouwde kom gelegen).
Toen in 1407 de grote uitbreiding van het
kloosterterrein tengevolge van de geschets
te confiscatie plaats vond, bestonden de
straat, Zusterhuis geheten, de Zusterstraat
en het Zustersteeg je nog niet; deze ruimten
maakten destijds nog deel uit van het
klooster met bijbehorende erven; het kloos
ter schijnt in die tijd door middel van een
gang onder de grond met de Grote Kerk
verbonden te zijn geweest; deze veronder
stelde gang heeft zeker zijn betekenis ver
loren tengevolge van het feit, dat op 4 Oc
tober (St. Franciscusdag) 1407 de Kapel
van het Franciscanessenklooster ter ere van
St. Andries, St. Jan de Doper en St. Agniet
werd ingewijd.
De nonnen vierden het wijfeest op Zon
dag na het octaaf van het feest van O.L.
Vrouw Visitatie (2 Juli).
In 1417 werd van een gedeelte van het bij
de Grote Kerk behorende kerkhof een
straat gemaakt tussen het St. Agnieten
klooster en de kerk. Deze straat heet te
genwoordig het Zusterhuis, aldus genoemd
naar de Zusters Franciscanessen.
De vrome stichteres Else wed. Spronck
overleed in 1421 na twintig jaren als non
in St. Agniet te hebben doorgebracht. Zij
werd in de kloosterkapel piëteitvol begra
ven. Haar nagedachtenis was gezegend.
Omtrent het godsdienstig leven in het
convent deelt van Zomeren ons (op p. 39)
mede: ,,den Klooster Regel wierd in het
zelve zeer stip onderhouden, zo dat veele
brave Maagden en Burgers Dogters daar in
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woonden", dat "het getal somtijds over de
vijf hondert was", is schromelijk overdre
ven: in de jaren 1412-1519 en 1541 tot 1558
overleden er in totaal 150 nonnen en in 1563
bedroeg het aantal in St. Agniet vertoe
vende zusters hoogstens 80 44 a).
In 1449 had dan de stichting van het fili
aal te Arkel plaats, waarover aanstonds
meer.
Op 28 October (St. Simon- en Judasdag)
1482 werd een nieuwe klok, St. Agnes ge
naamd, in de kerk van het St. Agnieten
klooster (waarschijnlijk door Mr. Jan
" Riek)
gewijd. (In zijn "Huizen en"Straten schrijft
Ernck ten onrechte "1582 en trekt diens
volgens aldaar een verkeerde conclusie).
Deze wijding had plaats ongeveer tezelfder
tijd, dat vele burgers uit het Utrechtse, be
ducht voor de twistzieke Bisschop David
van Bourgondië, naar Gorcum waren ge
vlucht. Onder de vluchtelingen bevond zich
ook de Utrechtse wijbisschop, vermoedelijk
Thomas Basinus geheten. In het klooster
der Franciscanessen
" heeft Thomas Basinus
,,veel zijn verblijf gehouden.
In of vóór 1541 schijnt de Zusterstraat te
zijn aangelegd. In 1541 vindt men althans
gesproken van "de Susterensteech", welke
echter in 1734 Zusterstraat wordt genoemd.
Deze Susterensteech" is dus niet de tegen
" Zustersteeg, doch de huidige Zus
woordige
terstraat. (Vgl. Emck p. 54). Op de kaart
van Jacob van Deventer (ca. 1558) is deze
straat duidelijk te zien. Ook op de ets van
N. Wijdtmans (± 1600).
Dat in een overdrachtsbrief van 1 Oc
tober 1563 wordt gesproken van "den Con
vente en goidtshuyse der Zusteren van den
dorden regule van Sincte Franciscus binnen
Gorinchem achter die kerke genaampt 't
Clooster of Susterhuis van Sincte Agniete",
is een bevestiging van de voornaamste, hier
boven besproken feiten.
Na Herberen Jansz. de eerste vader of
rector van het St. Agnieten-klooster, die,
70 jaar oud, in 1441 op St. Joris-avond
(22 April) overleed, vindt men in deze hoe
danigheid nog de volgende priesters ver
meld: Aarnd Jansz., die in 1449 met 25 non
nen uit St. Agniet het Franciscanessen
klooster Mariënhage" te Arkel stichtte,
" der Eijk (1449-1450), Michiel
Nicolaas van
Peters van Alkmaar (1450-1463/69; t 1469),
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Hendrik van Heel, Sweder Hendrik Willem
Wiggersz. van Amsterdam (deze heeft in

1496 de nonnen in de Gregoriaanse kerk
zang onderwezen) en Gilles van Lith Da
niëlsz. De door van Zomeren (p. 40) nog
vermelde W. Klaasz. is wel priester, doch
nooit rector van St. Agniet geweest, terwijl
van Zomeren eveneens ten onrechte - ge
lijk reeds opgemerkt - een rectoraat van
St. Agniet toedicht aan de Augustijnen
pater Johan Lenartz van Oosterwijk, een
der Gorcumse martelaren (t 1572).
De laatste bestuurder van het Francisca
nessenklooster was de pater-Minderbroeder
Nicolaas Pieck, de voortreffelijke gardiaan
van het Minderbroedersklooster aan de
Arkelstraat. De laatste rector van het
Franciscanessenklooster was zijn orde
genoot pater Theodorus van der Eem van

Amersfoort.
Nicolaas Pieck en Theodorus van der
Eem behoren beiden tot de negentien, glorie

volle martelaren, die in de zomer van 1572
door de Geuzen en hun trawanten om het
R. K. geloof gemarteld en op bevel van
Lumey ten slotte in de nacht van 8 op
9 Juli 1572 te Den Brielle door ophanging
lafhartig werden ter dood gebracht. Nico
laas Pieck was op de 29e Aug. 1534 te
Gorcitm uit aanzienlijke ouders geboren.
Zijn vader was Jan Aartse Piek; zijn moe
der Hendrikje Calff, dochter van Adriaan
Calff, schepen van Gorinchem (in 1529,
1532 en 1533). H endrikje Calf f was een
tante van Heer Mr. Willem Calff Petszoon,
proost en deken van het Kapittel van St.
Maarten en St. Vincent te Gorkum (in 1572
gevangen genomen, vrijgelaten en naar
Utrecht vertrokken).
Uitmuntend door gaven naar geest en
hart, was Nicolaas Pieck tot gardiaan be
noemd van het 18 leden (t.w. 12 paters en
6 leke-broeders) tellende klooster "0.L.
Vrouw in Betleem", dat aan de Arkelstraat
(van de Haarstraat tot even voor de te
genwoordige Christelijke Kweekschool) was
gelegen. Pater Theodorus van der Eem was
omtrent 1502 te Amersfoort geboren en was
de eigenlijke rector van de Franciscanessen
van St. Agnes, terwijl de Gardiaan van het
Minderbroedersklooster meer als bestuur
der, boven de rector staande, het klooster
der Franciscanessen leidde.

Aangaande het klooster St. Agniet"
"
vermeldt van Zomeren (p. 39) nog: ,,dat
het redelijk wel van inkomste is voorzi n
geweest, maar in latere
" tijden door onge
vallen veel vermindert .
In 1572 werd het convent, dat evenals
de overig0 kloosters en de· kerken tevoren
bij de beeldenstorm in 1566 was geplunderd,
bij de nadering der Geuzen door een ge
deelte der Zusters verlaten. In hetzelfde
jaar werd het klooster door de Geuzen, mis
Achien ook wel tevens door het grauw van
Gorcum, nog eens geplunderd. De Zusters
hielden zich te Gorcum bij vertrouwde bur
gers schuil of verlieten de stad.
De kloostergoederen werden in hetzelfd
jaar verbeurd verklaard.
Op de 24e November 1578 (volgens La
bouchere 24 November 1572) bepaalden de
Staten van Holland, dat de overgebleven
vrouwen van de voormalige kloosters der
stad uit de aangeslagen kloosterbezittingen
zouden onderhouden worden. Dit gold zo
wel voor de ver jaagde Franciscanessen, als
voor de Augustinessen, die in het klooster
Het Oud Begijnhof" aan de Haarstraat
hadden gewoond. Bij besluit der State� ': an
12 -Augustus 1583 werd echter machtiging
verleend, die goederen te verkopen.
In 1584 wordt dan het Agnieten-klooster
gesloopt, doch niet de Kapel van het kloos•
ter en een gedeelte vlak ten Westen van
het tegenwoordige postkantoor. Deze Kapel
van het voormalig klooster is tot 1592 als
buskruit-magazijn gebruikt: de in de ke� k
geborgen 52 tonnen buskrmt werden n.l. m
1592 overgebracht ni;i;r de nie� we kruit
toren. Later (in of voor 1634) 1s de kapel
Engelse Kerk geworden. Deze kerk wordt
als in 1634-1638 bestaande door Emck ver
noemd. Op 31 Januari 1650 werd de Engelse
Kerk door de stad verkocht.
Op 8 Februari van hetzelfde jaar werd
do in 1417 aangelegde straat, genaamd het
Zusterhuis, met een gedeelte van het kerk
hof verbreed; de opgegraven doden werden
verlegd. De tegenwoordige Zustersteeg, ook
wel Nieuwstraatje geheten, komt op do
kaart van Jacob van Deventer (ca. 1558)
en de ets van N. Wijdtmans (ca. 1600) niet
voor· zC is dus na 1558/1600 aangelegd; in
1734' wordt de tegenwoordige Zustersteen
Zusterstraatje genoemd. Waarschijnlijk is
de tegenwoordige Zustersteeg omtrent of
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Aangaande het klooster "St. Agniet"
vermeldt van Zomeren (p. 39) nog: ,,dat
het redelijk wel van inkomste is voorzien
geweest, maar in latere tijden door onge
vallen veel vermindert".
In 1572 werd het convent, dat evenals
de overig0 kloosters en de kerken tevoren
bij de beeldenstorm in 1566 was geplunderd,
hij de nadering der Geuzen door een ge
deelte der Zusters verlaten. In hetzelfde
jaar werd het klooster door de Geuzen, mis
Rchien ook wel tevens door het grauw van
Gorcum, nog eens geplunderd. De Zusters
hielden zich te Gorcum bij vertrouwde bur
gers schuil of verlieten de stad.
De kloostergoederen werden in hetzelfde
jaar verbeurd verklaard.
Op de 24e November 1578 (volgens La
bouchere 24 November 1572) bepaalden de
Staten van Holland, dat. de overgebleven
vrouwen van de voormalige kloosters der
stad uit de aangeslagen kloosterbezittingen
zouden onderhouden worden. Dit gold zo
wel voor de verjaagde Franciscanessen, als
voor de Augustinessen, die in het klooster
"Het Oud Begijnhof" aan de Haarstraat
hadden gewoond. Bij besluit der Staten van
12 Augustus 1583 werd echter machtiging
verleend, die goederen te verkopen.
In 1584 wordt dan het Agnieten-klooster
gesloopt, doch niet de Kapel van het kloos
ter en een gedeelte vlak ten Westen van
het tegenwoordige postkantoor. Deze Kapel
van het voormalig klooster is tot 1592 als
buskruit-magazijn gebruikt: de in de kerk
geborgen 52 tonnen buskruit werden n.l. in
1592 overgebracht naar de nieuwe kruit
toren. Later (in of vóór 1634) is de kapel
Engelse Kerk geworden. Deze kerk wordt
als in 1634-1638 bestaande door Emck ver
noemd. Op 31 Januari 1650 werd de Engelse
l(erk door de stad verkocht.
Op 8 Februari van hetzelfde jaar werd
d, In 1417 aangelegde straat, genaamd het
Zu11farhuis, met een gedeelte van het kerk
hof varbreed; de opgegraven doden werden
�nloJCd. l>u tegenwoordige Zustersteeg, ook
wel Ntt1uw11traat je geheten, komt op de
ka.art van Jacob van Deventer (ca. 1558)
en dt, 1 111 vim N. Wijdtmans (ca. 1600) niet
voor; zC l11 dus na 1558/1600 aangelegd; in
1734 wordt. do tegenwoordige Zustersteeg
Zusterstraatje genoemd. Waarschijnlijk is
de tegenwoordige Zustersteeg omtrent of

kort voor dat jaar ontstaan: op de kaart
van Martini (zonder jaar) komt de Zuster
steeg ·,oor. Deze kaart is van omtrent. de
tweede helft der 18e eeuw.
De bij de sloping in 1584 niet afgebroken
kapel el! het gedeelte van het klooster ten
Westen van het tegenwoordige postkantoor,
dat toen ook gespaard bleef, ziet men nog
op de plattegronden van Wijdtmans (1600)
en bij Blaeu (1649) afgebeeld. Het tweede
gedeelte vindt men daar als een aanzienlijk
en hoog gebouwd stenen huis, van welk huis
thans nog de Oostelijke, gothische topgevel
In het enge steegje naast het postkantoor
nauwelijks zichtbaar is. Deze gevel, die met
cement is besmeerd, noemt Labouchere
,,een in zijn soort zeldzaam geworden mo
nument uit het begin der 15e eeuw". Hoewel
thans moeilijk zichtbaar, oordeelt de schr.
deze topgevel het waard, dat men hem
"
van zijn cementlaag ontdoet".
Bij de bouw in 1913 van een nieuw Post
en Telegraafkantoor (het huidige) aan de
Zuidzijde van de Groenmarkt is de ooste
lijke muur van het St. Agnieten-klooster tij
delijk geheel bloot komen te liggen. De
muur van het huis ten Westen van het
nieuwe postkantoor bewaart thans nog, zo
als gezegd, afgezien van de namen Zuster
huis, Zusterstraat en Zustersteeg, de enige
en in het nauwe steegje zichtbare herinne
ring aan hetGorcumseSt.Agnieten-kiooster.
Een perceel op het voormalige klooster
terrein, doch meer naar de Boerenstraat
gelegen, wordt in de jaren 1596-1604 (zie
Emck) het Susteren melckhuis genoemd.
Vermoedelijk bewaarde dit perceel, toen
maals, althans in zijn naam, nog de herin
nering :::an de koestal of boerderij van het
klooster.
lb. De stichting van het Franciscanessen
klooster "Mariënhage" te Arkel door het
Convent "St. Agniet" te Gorcum in 1449.
Herbert Jansz., de eerste rector van het
St. Agnieten-Kiooster, gelegen ten Zuiden
van de Grote Kerk te Gorcum, w:;is in 1441
op St. Jorisavond (22 April) op 70- jarige
leeftijd overleden. Zijn opvolger Aarnd
Jansz. was degene, die met 25 nonnen (Zus
ters Franciscanessen) uit het St. Agnieten
klooster te Gorcum zich in 1449 te Arkel
vestigde. Onder de nonnen bevond zich ook
de hiervoren genoemde Machteld Smeeds,
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Dirksdochter, die, na een verblijf van 1401
tot 1449 in het klooster te Gorcum, het Ar
kelse filiaal van het Gorcumse convent
hielp beginnen.
Jonker Jacob van Gaasbeek, Dross'lard
van Gorinchem en 't Land van Arkel, had,
bij brief van 28 Januari 1444, uit naam van
Philips van Bourgondië, Graaf van Holland,
aan de nonnen van het St. Agnieten-klooster
in eeuwigdurende erfpacht gegeven een te
Arkel gelegen "hofstad " (= hofstede) ge
naamd de Oude Hage". Op verzoek van de
nonnen "werd op 27November 1444 bij brief
deze erfpachtsuitgifte bevestigd door Isa
bella van Portugal, gemalin van Philips van
Bourgondië, bij absentie van dezen ,,'tGou
vernement hebbende sijner landen van Hol
land, Zeeland ende Vriesland". Men vindt
deze acte in extenso bij van Zomeren
(p. 36 e.v.).
Hetgeen in erfpacht werd gegeven om
vatte "een Hofstad, gelegen in den Lande
van Arkel, geheten de Ouden Hage, met al
len haren toebehoren, gelijk die gelegen is
tot Arkel bij den Dam 45), binnendijks, met
sesse (= zes) ende een halve Mergen Lands
daar agter aan leggende, geheten dieGhee
ren". 46) Behalve "alle kosten van schoten
(=belastingen), waterschap, dykagen, of
andere diergelijken", die ten laste van de
nonnen kwamen, moesten deze een jaarlijkse
erfpachts-canon betalen van zestien Wilhel
mus-schilden '17), te voldoen op St. Peters
dag.Als waarborg voor de richtige betaling
van deze som werd verband gelegd op den
Ouden Hage" en op nog "acht Mergen," als
zij (= het klooster te Gorcum) hebben leg
gen aan den Elsen, toebehorende der Heer. lijkheid van den Lande van Arkel, geheten

die Roeden".

De zusters uit het moederhuis van "St.
Agnes" te Gorinchem zullen de tijd, lig
gende tussen 1444 en 1449 wel hebben we
ten te benutten voor het voorzoveel nodig
doen ombouwen van de hofstede tot een
passend klooster.
Dat dit geschied is, bewijst het volgende
begrafenisbericht, voorkomende in het van
het klooster St. Agniet te Gorcum afkom
stig handschift 47 a):

Alaert, onse dienre (= dienaar) In on
sen dienst t arkel verdrenct anno x l v ij
(= 1447) ende hier begraven.
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De verdronken knecht was dus te Arkel,
waar het nieuwe klooster zou geopend wor
den, in opdracht van de Gorcumse Francis
canessen werkzaam.
De vraag is thans: waar heeft dit kloos
ter precies gelegen? Op een afdruk van een
kadastrale kaart, mij door deEdelachtbare
Heer H. Scheffer, Burgemeester van Kedi
chem en Arkel, welwillend verstrekt, vindt
men tussen de Polder 'üan Arkel en de Pol
der t)an Rietveld een terrein, genaamd .,Het
Klooster", aangegeven. Dit terrein ligt -�e
Arkel nabij de rechteroever van de Linge
en wel ten N.O. van en nabij de bekende
knik, die de Linge bij de z.g. Arkelse Dam te
Arkel van Oost naar Zuid maakt, en wel
Oostelijk van De Boezem" en De Zederik".
"
" heeft het Franciscanessen
Op dit terrein
klooster gestaan. Vermoedelijk is daarvan
thans nog een restant ter plaatse aanwezig.
Op genoemd terrein staat n.l. een oud per
ceel (Rietveld no. 6), in welks gevel zich
een rechthoekige steen bevindt van 45 cm
breed en 50 cm hoog; deze steen draagt in
de linkeronderhoek het cijfer 18 en in de
rechteronderhoek het cijfer 51; de steen is
derhalve in 1851 aangebracht; op deze
gevelsteen leest men op een opgewerkt
hart 47 b):
0 V DEN
HAGE
HIG

0 V Den Hage betekent Ouden Hage of
Onze Lieve Vrouw Den Hage (Mariënhage);
de letters H I G laten zich niet zo gemak

kelijk verklaren; ik twijfel tussen:

a. de beginletters van de naam van de
onbekende, die de gevelsteen in 1851 deed
aanbrengen, en
( Een nader oudheidkundig onderzoek
naar perceel en gevelsteen ware zeer
gewenst. Abraham Kemp (p. 266) ver
haalt, dat het klooster te Arkel is gesticht
dicht bij de plaats, waar de burcht der
Arkels had gestaan. De nabijheid van deze
historische plek moge een aanleiding zijn
te dezer plaatse iets van zijn ligging te ver
tellen. Waar heeft de Burcht der Arkels te
Arkel gestaan?
b. de beginletters van de woorden Hic
/' In Gaudio (= hier in vreugde).

Niet ver voorbij de genoemde knik aan de
linkeroever van de Linge ligt thans een
uiterwaard, ,,De Arkelsburg" geheten. Dezo
naam houdt kennelijk de herinnering leven•
dig aan de burcht, die de Heren van Arkel
indertijd te Arkel hebben gebouwd. Deze
burcht heeft ongeveer gestaan ter plaatse,
waar thans de Oude Begraafplaats van
Arkel ligt; deze is gelegen tussen de
Arkelse Beneden-weg en de Arkelse Dijk
en wel nabij het kruispunt van de Haarweg
en de genoemde Benedenweg.
Bij het aanleggen van de Nieuwe Be
graafplaats, enige jaren geleden, aldus het
verhaal van Burgemeester Scheffer, heeft
men in de Zuidelijke hoek, gevormd door
de Beneden-weg en de Haarweg, scherven
van kruiken en kannen gevonden, terwijl op
grond van de ervaringen van de doodgraver
zou zijn aan te nemen, dat zich onder de
Onde Begraafplaats nog restanten van oude
gewelven of gangen bevinden. Tengevolge
van een latere grenswijziging ligt het ge
bied, waar de burcht te Arkel heeft ge•
staan, thans voor een deel op Gorcums ter•
ritoir.
Het verhaal bij Abr. Kemp, dat het Fran
ciscanessen-klooster te Arkel in de nabij
heid van de plaats, waar de burcht dez·
Arkels had gelegen, is gesticht, is dus juist
Dat het van uit Gorcnm te Arkel ge
stichte convent de naam ,,.Mariënhage" of
O.L. Vronw in den Hage" ontving, kan
"
men
gemakkelijk in verband brengen niet
alleen met de algemene Maria-verering van
die dagen, maar in het bijzonder met het
bestaan van een Maria-kerk in Arkel (ook
Heukelom, Leerdam en Hagestein bezaten
in de Middeleeuwen hun Mariakerk, terwijl
Gorcnm zelf een B. Maria V.-kapel bij de
Kanselpoort '18) bezat, alsmede het reeds
vóór 1454 gestichte B. Maria V.-klooster
Bethlehem" van de Franciscanen in de

"Arkelstraat.

Ik moge hier nog aan toevoegen, dat vol
gens een eeuwenoude traditie de H. Swid
bert (t 713) de drie dorpskerken van Arkel,
Heukelom en Hagestein aan de H. Maagd
zou hebben toegewijd. Ik breng bovendien
in herinnering, dat O.L. Vrouw van Heu
kelom vanaf 1282, toen in die plaats door
aanroeping van de H. Maagd een groot mi
rakel zou zijn geschied, tot in de 18e eeuw
een belangrijk pelgrimsoord is geweest, dat
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Niet ver voorbij de genoemde knik aan de
linkeroever van de Linge ligt thans een
uiterwaard, ,,De Arkelsburg" geheten. Deze
naam houdt kennelijk de herinnering leven
dig aan de burcht, die de Heren van Arkel
indertijd te A.rkel hebben gebouwd. Deze
hurcht heeft ongeveer gestaan ter plaatse,
waar thans de Oude Begraafplaats van
Arkel ligt; deze is gelegen tussen de
1,kelse Benedenweg en de Arkelse Dijk
en wel nabij het kruispunt van de Haarweg
en de genoemde Benedenweg.
Bij het aanleggen van de ·Nieuwe Be
graafplaats, enige jaren geleden, aldus het
verhaal van Burgemeester Scheffer, heeft
men in de Zuidelijke hoek, gevormd door
de Benedenweg en de Haarweg, scherven
van kruiken en kannen gevonden, terwijl op
grond van de ervaringen van de doodgraver
zou zijn aan te nemen, dat zich onder de
O11,de Begraafplaats nog restanten van oude
gewelven of gangen bevinden. Tengevolge
van een latere grenswijziging ligt het ge
bied, waar de burcht te Arkel heeft ge
staan, thans voor een deel op Gorcums ter
ritoir.
Het verhaal bij Abr. Kemp, dat het Fran
ciscanessen-klooster te Arkel in de nabij
heid van de plaats, waar de burcht der
Arkels had gelegen, is gesticht, is dus juist.
Dat het van uit Gorcum te Arkel ge
stichte convent de naam Mariënhage" of
" ontving, kan
O.L. Vrouw in den Hage"
"
men gemakkelijk in verband brengen niet
alleen met de algemene Maria-verering van
die dagen, maar in het bijzonder met het
bestaan van een Maria-kerk in Arkel (ook
Heukelom, Leerdam en Hagestein bezaten
in de Middeleeuwen hun 111ariakerk, terwijl
Gorcum zelf een B. Maria V.-kapel bij de
Kanselpoort '18) bezat, alsmede het reeds
vóór 1454 gestichte B. Maria V.-klooster
"Bethlehem" van de Franciscanen in de

ook door de Katholieken van Gorcum veel
vuldig bezocht werd (vgl. Abr. Kemp, p. 47).
Om tot het Arkelse klooster terug te ke
ren: volgens het verhaal, dat Abr. Kemp
(p. 302) ons doet, heeft Jan van Arkel, de
8ste Heer van Heukelom en de enig over
geblevene uit de mannelijke stam der Ar
kels, gesproten uit Jan de Sterke, met zijn
vrouw Bertha, dochter van Heer Jan van
Kuilenburg, in den jare 1459 aan de Zusters
van St. Agniete te Gorinchem geschonken
"den Oel (zijnde gelegen buytendijks in de
Lingen, op Oosterwijk) ... met d'af-redingh
van dien, tot d' oude Lingen, mits aan hem
behoudende de Visserij, van de Lingen en
Sloot". Het geschonken onroerend goed
heette dus de Papaver" (oel) !
Volgens " van Zomeren (p. 40) heeft
Aarndt Jansz., de eerste rector van Mariën
hage", dit klooster elf jaar lang "(dus tot
1460) ,,als Regent en Biechtvader" gediend.
Het nieuwe te Arkel gestichte klooster,
waarvan de bewoners evenals die van het
moederklooster te Gorcum (dit laatste sinds
25 Juli 1404) aan de Derde Regel van St.
Franciscus onderworpen waren, werd in
1558 naar Utrecht verplaatst. Lan� vóór
dien, n.l. tussen 1449 en 1453, is het Arkelse
Franciscanessen- of Tertiarissen-klooster
,,Mariënhage" evenwel Regularissen-kloos
ter geworden. Dit heeft men zo te ver
staan, dat het klooster van de Derde Orde
van St. Franciscus overging op de Reguliere

Arkelstraat.

gebracht; het is later vergroot met het
klooster Nazareth" in het Gein.
"
* *
*

Ik moge hier nog aan toevoegen, dat vol
gens een eeuwenoude traditie de H. Swid
bert (t 713) de drie dorpskerken van Arkel,
Heur.,elom en Hagestein aan de H. Maagd
zou hebben toegewijd. Ik breng bovendien
in herinnering, dat O.L. Vrouw van Heu
kelom vanaf 1282, toen in die plaats door
aanroeping van de H. Maagd een groot mi
rakel zou zijn geschied, tot in de 18e eeuw
een belangrijk pelgrimsoord is geweest, dat

De Franciscanessen, die in 1572 hun
klooster te Gorinchem moesten prijsgeven,
zijn in het midden van de vorige eeuw in de
Lingestad teruggekeerd. Terwijl de herinne
ring aan het in 1584 afgebroken Francis
canessen-klooster St. Agniet" in Gorcum
" werd gehouden door
slechts nog levendig
de namen Zusterhuis, Zusterstraat en Zus
tersteegje en enkele gevelresten aan de
Groenmarkt, hebben op de lüe September

Kanunnikessen van St. Augustinus (,,Ca
nonissen Regularissen") 47 c).
Onder de naam van St. Anna-klooster
)JMariënhage" van Regularissen, ook Nieuw
of Arkelsklooster geheten, is Mariënhage"
van de Arkelse Dam naar de "Zuidwesthoek
van de Kleine Eligensteeg te Utrecht over
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1851 vier Franciscanessen van de Congre
gatie "S. Lucia" van Rotterdam (later van
Bennebroek), t.w. de zusters Mathilde
Koenders (als overste), Maria Hartman,
Beatrix Besjes en Coleta Holterman een
bescheiden gesticht, welks bouw op 31 Juli
1850 voor f 17100 door de Dordtse timmer
man Willem van Wijngaarden was aange
nomen, aan het Vijfmaagdenlaant je 4 n) te
Gorcum geopend (zulks nog voor dat de
bouw van het pand voltooid was). Dit was
de terugkeer van de Franciscanessen in de
Lingestad.
Deze zusters, die vooral in den beginne
zich vele ontberingen hebben moeten ge
troosten, hebben op 5 November van het
zelfde jaar een veel later zeer gemoderni
seerde bewaarschool voor jongens en meis
jes geopend. Deze school nam spoedig in
bloei toe. Kort daarna openden de Zusters
een ook voor niet-Katholieke meisjes toe
gankelijke naaischool en eind 1855 een la
gere school voor meis jes; in 1903 werd een
nieuwe school gebouwd; in 1917 kwam voor
deze inrichting voor gewoon lager onderwijs
een voor U.L.0. in de plaats. Na opheffing
van de parochiale R.K. Jongensschool leiden
de Zusters sinds 1 September 1923 een jon
gens- en meis jes-school voor U.L.0. In 1924
had een belangrijke vergroting en uitbrei
ding van het bestaande schoolgebouw
plaats. De Zusters Franciscanessen van
St. Lucia - tegenwoordig heet het gesticht

,,Klooster van de H.H. Martelaren van Gor
cum" - hebben thans het gehele Katholieke
onderwijs in Gorcum in handen, t.w. een

school voor voorbereidend lager onderwijs,
een voor gewoon en uitgebreid lager onder
wijs, een modevakschool en een kookschool.
In September 1951 zal Gorcum gelegenheid
te over hebben om zijn dankbaarheid te to
nen voor de terugkeer - een eeuw ge
leden - van de Zusters Franciscanessen!
In 1867 hebben de Zusters Franciscanes
sen van Bennebroek het door Matthijs van
Kessel en zijn zuster Margaretha van Kes
sel aan de Molenstraat gestichte R.K. Arm
en ·weeshuis "St. Clara" betrokken.
2. Het klooster der Augustijner-Kanunni
kessen "St. Nicolaas en St. Maria Magda
lena" of "Oud-Baghynhof" aan de Haarstraat (tegenwoordig Ziekengasthuis).

. Gorciim heeft ook een Augustinessen-
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klooster bezeten. Daar dit convent uit het
aan de Haarstraat te zelfder plaatse ge
legen Begijnhof is voortgesproten, moge
vooraf eerst iets over dit laatste worden
medegedeeld. Bovendien is de Begijnhofs
kerk het uitgangspunt geweest voor de vor
ming van een tweede parochie in Gorcum,
want buiten de St. Janskerk, ook kerk van
Sint Maarten en Sint Vincentius geheten,
bezat Gorcum n.l. reeds vroeg een tweede
parochiekerk, t.w. in de kerk van het Be

gijnhof.

2a. Het Begijnhof en de Begijnhofskerk.

Ongeveer ter plaatse, waar zich tegen
woordig (sinds 1598) het Ziekengasthuis in
de Haarstraat bevindt, was tegen het einde
van de 14e eeuw een complex van kleine
woningen gelegen, welke dienden tot huis
vesting van enige Begijnen 50), vrome, onge
huwde vrouwen (maagden en weduwen),
die, zonder aan een eigenlijke ordensregel
gebonden te zijn, uit de wereld teruggetrok
ken en op de Begijnenhof gehuisvest, zich
onder leiding van een zieleherder op het
geestelijk leven, alsmede op nuttige arbeid
toelegden. In elk der huisjes woonden een
of twee vrouwen. Het was niet zo moeilijk
uit de Beg·ijnenhof te treden.
Het is waarschijnlijk, dat een der Heren
van Arkel tot de stichting van het Begijnhof
enige huizen heeft afgestaan. Donderdag na
Allerheiligen 1391 - dus onder de regering
van Otto Heer van Arkel (1355-1396) - is
het Begijnhof gesticht. Op 3 December van
hetzelfde jaar maakten de Begijnen haar
eerste wetten. Op 13 December (St. Lucia
dag) 1402 werd de kerk op het Begijnhof
voltooid en ingewijd. Volgens v. d. Aa fi])
was men met de bouw van kerk en klokhuis
reeds in 1391 begonnen. Bij het Begijnhof
behoorde later ook een patershuis. In 1422
Y,erd de Begijnhofskerk door Frederik van
Blankenheym, bisschop van Utrecht, op
verzoek van Jacoba van Be,ieren, toen Gra
vin van Holland (in 1412 is de stad Gorin
chem en 't land van Arkel bij het Graaf
schap Holland gevoegd), tot parochiekerk
verheven. 52) Gorcum had derhalve sinds
1422 twee parochiekerken.
Omtrent het eigenlijke Begijnhof, zijn be
woonsters en de Begijnhofskerk is ons niet
veel bekend. Else, de weduwe van Floris
Spronck, heeft, gelijk wij zagen, na de dood

van haar man, die tussen 1 Januari 1400 en
14 Mei 1401 overleed, haar intrede in het
Begijnhof gedaan. Lang heeft zij daar niet
vertoefd, want op 14 Mei 1401 stichtte zij,
zoals bekend, het convent "St. Agniet", in
welk klooster zij op 14 Augustus van het
zelfde jaar haar intrede deed. Of de haar
in 1401 naar het Zusterhuis vergezellend
oud-begijnen Machteld 52 a), dochter van Mr.
Willem Sassen en Machteld, dochter van
Dirk Smeeds, reeds vóór Else wed. Sprono1c
op het Begijnhof kwam, aldaar hebben ge
woond, is niet uit te maken.
Bij Van Zomeren en in navolging van deze
bij Van Goch vindt men iets medegedeeld
omtrent de wetten, waaronder de BagiJnen
leefden. Deze wetten hadden betrekking op
het aan cle intreding voorafgaand onder
zoek, de inbreng, door de nieuwelinge te
verrichten, de gelofte van gehoorzaamheid
aan de wetten, de bijwoning van de kerk
diensten, het verblijf buiten het hof, de
ontvangst van bezoekers, het gebed, het
overlijden enz.
De Bagijnen in de Haarstraat stonden
onder een pastoor, die of zelf als begijnen
vader fungeerde of een andere geestelijke
als eigenlijke begijnen-vader onder zich had.
Voorts was er nog een begijnen-moeder, die
telkens voor drie jaren uit de oudste be
gijnen werd gekozen en door twee begijnen
als assistenten werd bijgestaan.
De wereldgeestelijke Nicolaas Janszen
van Poppel (België) ( t 9 Juli 1572) was
de laatste pastoor of deservitor van de Pa
rochiekerk of hulpkerk van het Begijnehof;
hij werd om zijn grote werkzaamheid het
"slaefken" geheten. Hij was in de Belgische
Kempen te Poppel bij Turnhout geboren,
Hij studeerde te Leuven en behaalde aldaar
in 1556 het licentiaat in de Godgeleerdheid.
Tijdens zijn studie in Leuven sloot hij
vriendschap met Leonardus Veghel van
's Bosch, die de graad van magister artium
(meester in de vrije kunsten) behaalde.
In 1558 was Nicolaas Janszen van Poppel
in ons land gekomen om zijn vriend Leo•
nardus Veghel, die in het zelfde jaar pas
toor van de St. Maartenskerk was gewor,
den, als hulppastoor bij het parochiële werk
en als rector van de Begijnhofskerk bij t,
staan. De te Poppel gelegen goederen van
zijn overleden zuster Adriaan Jans droeg
Nicolaas Janszen bij acte van 30 Juni 1564
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van haar man, die tussen 1 Januari 1400 en
14 Mei 1401 overleed, haar intrede in het
Begijnhof gedaan. Lang heeft zij daar niet
vertoefd, want op 14 Mei 1401 stichtte zij,
zoals bekend, het convent "St. Agniet", in
welk klooster zij op 14 Augustus van het
zelfde jaar haar intrede deed. Of de haar
in 1401 naar het Zusterhuis vergezellende
oud-begijnen Machteld 52a), dochter van Mr.
Willem Sassen en Machteld, dochter van
Dirk Smeeds, reeds vóór Else wed. Spronck
op het Begijnhof kwam, aldaar hebben ge
woond, is niet uit te maken.
Bij Van Zomeren en in navolging van deze
bij Van Goch vindt men iets medegedeeld
omtrent de wetten, waaronder de BagiJnen
leefden. Deze wetten hadden betrekking op
het aan de intreding voorafgaand onder
zoek, de inbreng, door de nieuwelinge te
verrichten, de gelofte van gehoorzaamheid
aan de wetten, de bijwoning van de kerk
diensten, het verblijf buiten het hof, de
ontvangst van bezoekers, het gebed, het
overlijden enz.
De Bagijnen in de Haarstraat stonden
onder een pastoor, die of zelf als begijnen
vader fungeerde of een andere geestelijke
als eigenlijke begijnen-vader onder zich had.
Voorts was er nog een begijnen-moeder, die
telkens voor drie jaren uit de oudste be
gijnen werd gekozen en door twee begijnen
als assistenten werd bijgestaan.
De wereldgeestelijke Nicolaas Janszen
van Poppel ( België) (t 9 Juli 1572) was
de laatste pastoor of deservitor van de Pa
rochiekerk of hulpkerk van het Begijnehof;
hij werd om zijn grote werkzaamheid het
slaefken" geheten. Hij was in de Belgische
"Kempen te Poppel bij Turnhout geboren.
Hij studeerde te Leuven en behaalde aldaar
in 1556 het licentiaat in de Godgeleerdheid.
Tijdens zijn studie in Leuven sloot hij
vriendschap met Leonardus Veghel van
's Bosch, die de graad van magister artium
(meester in de vrije kunsten) behaalde.
In 1558 was Nicolaas Janszen van Poppel
in ons land gekomen om zijn vriend Leo
nardus Veghel, die in het zelfde jaar pas
toor van de St. Maartenskerk was gewor
den, als hulppastoor bij het parochiële werk
en als rector van de Begijnhofskerk bij te
staan. De te Poppel gelegen goederen van
zijn overleden zuster Adriaan Jans droeg
Nicolaas Janszen bij acte van 30 Juni 1564

aan zijn vriend over. De beide vrienden von
den in Den Briel in de nacht van 8 op 9
Juli 1572 een gemeenschappelijke martel
dood.
Nicolaas Janszen van Poppel is ook de
priester geweest, die in de onveilige dagen,
voorafgaande aan de overbrenging van de
Martelaren van Gorcum naar Den Briel,
elke dag des avonds Ons Heer heimelijk
placht over te brengen van de St. Maartens
kerk naar het huis van Hessel van Est
(Hesselius Estius), in welke woning thans
het museum van de zo nuttige vereniging
,,Oud-Gorcum" is gevestigd. Zijn laatste
predicatie hield Nicolaas Janszen op Zon
dag vóór het feest van de H. Joannes de
Doper (24 Juni 1572). Op de morgen van de
26e Juni, de dag waarop hij zich uit veilig
heid met andere priesters, paters en broe
ders in het kasteel "De Blauwe Toren" te
Gorcum terugtrok, had hij nog in de St.
Maartenskerk de H. Mis gelezen.
In 1572 na het Brielse drama houdt de
Beghijnhofskerk op dienst te doen als pa
rochie- of hulpkerk.
2b. Het klooster der Augustijner-Kanunni
kessen op het Oud-Begijnhof in de Haarstraat.

Het Begijnhof is als complex van wonink
jes voor de Begijnen verdwenen. Ter plaatse
is in een ons onbekend jaar een klooster
voor Augustijner-Kanunnikessen ontstaan.
De . naam Beghijnhof bleef evenwel in de
nieuwe schepping voortleven en ook nadat
deze op haar beurt verdween.
Tot van Zomeren is het feit, dat er te
Gorcum, behalve een Minderbroederskloos
ter aan de Arkelstraat en een Francisca
nessen-Convent (aan het Zusterhuis en de
Groenmarkt), nog een derde klooster, t.w.
dat van de Augustijner-Kanunnikessen,
heeft bestaan, niet voldoende doorgedron
gen. Wel verklaart hij (p. 26): ,,In een ge
heel oud handschrift staat, dat in dit Ba
gijnehoff ook hebben gewoond eenige non
nen V:J.n St. Augustinus order, Magdalena
Zust3rs genaamd, en ware opgesloten Non
nen (= z.g. slotzusters), dit vinde ik ner
gens anders vermeld".
De schrijver schijnt nu dit bericht bij ge
brek aan meer gegevens, niet geheel "au
sérieux" te hebben genomen, althans hij
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leidt uit het geheel oud handschrift" niet
" af, dat er te Gorcum in to
de mogelijkheid
taal drie kloosters hebben bestaan, doch be
perkt zich tot de behandeling van twee
kloosters, t.w. het Minderbroeders-klooster
en het Franciscanessen-convent (p. 29-33
en 34-41). Wat doet nu van Zomeren?
1e. Vereenzelvigt hij, slechts 2 kloosters
te Gorinchem kennende, eenvoudig het Au
gustinessen- of Magdalena-klooster met het
Franciscanessen-klooster St. Agniet" aan
"
de Groenmarkt;
2e. dit eenmaal gedaan hebbende, moet
hij wel een z.g. overgang van de Zusters
Franciscanessen van "St. Agnes" naar de
regel van St. Augiistinus phantaseren;
3e. laat hij niet de pater-Franciscaan
Theodorus van der Eem van Amersfoort als
de laatste rector van het Franciscanessen
klooster "St. Agnes" optreden, doch de
toenmaals in Gorcum woonachtige pater
Augustijn Johan Lenartz van Oisterwijck,
Reguliere Kanunnik van het Augustijnen
Klooster Elizabeth ten Rugge bij den Briel.
In waarheid echter: heeft er (1e) een
zelfstandig, derde klooster, t.w. een Augus
tinessen-klooster, te Gorcum op de voor
malige Begijnhof aan de Haarstraat ge
staan, hebben (2e) de Franciscanessen van
,,St. Agnes" (Zusterhuis) de regel van St.
Franciscus nimmer verlaten en is (3e) niet
de Pater Augustijn Johan Lenartz van Ois
terwijck tot 9 Juli 1572 (de laatste) rector
van het Franciscanessen-klooster in het
Zusterhuis geweest, doch de Pater-Minder
broeder Theodorus van der Eem van Amers
foort, terwijl de Augustijn Johan van Ois
terwijck tot 9 Juli 1572 de functie van (laat
ste) rector van het Augustinessen-klooster
heeft uitgeoefend. "3)
De vraag is thans, wanneer is het
Beghijnhof Augustinessen-klooster gewor
den? Blijkbaar was dit nog niet het geval,
toen Else, de weduwe van Floris Spronck,
op 14 Mei 1401 het Agnieten-klooster sticht
te en daar op 14 Augustus d.a.v. intrad,
daar zij het godsdienstig leven van de be
gijnen op de Beghijnhof voor zich zelf niet
streng genoeg oordeelde; daar bovendien
het door haar gefundeerde gesticht St.
"
Agnes" eerst op 25 Juli 14Qt! de regel van
de Derde Orde van St. Franciscus aannam,
mag men met reden vermoeden, dat om
trent 1401/1404 het Begijnhof aan de Haar-
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straat zich nog niet onder een bepaalde or
densregel had geplaatst. Else zou er anders

vermoedelijk wel gebleven zijn. Zeker is het,
dat het Augustinessen-klooster als zodanig
op 10 Nov. 1475, alsmede in 1564 en 1565
op het Beghijnhof bestond.
Uit het Begijnenhof is alzo tussen 1401/
1404 en 1475, misschien tussen 1439 53a) en
1475, een Angustinessen-klooster voortge
komen; dit klooster grensde aan de Beghijn
hofskerk. De Zusters-Augustinessen werden
naar de officiële naam van het klooster "St.
Nicolaas en St. Magdalena" ook wel Magda
lena-Zusters genoemd. Het klooster bleef
evenwel, ofschoon de Begijnen uit haar wo
ninkjes waren verdwenen, in de volksmond
nog steeds Begijnhof of Oud-Beghijnhof he
ten. Meer dan dat: de Znsters-Augustines
sen werden zelf, overigens natuurlijk ge
heel ten onrechte, begijnen geheeten; dit
blijkt uit het volgende bericht bij Emck
(p. 11 en 12) :
,,de Susteren van den convente van St.
Augustijn Regule genaamd de Baghijnen
in de Haerstraat 1565".
Dat te Gor cum ook de naam Begijnhof,
soms ook als Oud-Begijnhof, bleef voort
leven, ook nadat de Augustinessen de plaats
van de Begijnen hadden ingenomen, blijkt:
1e. uit de in een hieronder te bespreken
acte van 11 Juli 1564 voorkomende aan
duiding:
.. ...... . den convente van Scte A ugustinus
Regel binnen onzer voersz. stede van Go
rinchem genoempt d'baghijnhoff;
2e. uit het bij Emck (p. 11) voorkomen
de bericht:
,,het Baghijnhof 1566".
Een resolutie van de Staten van Holland
van 24 November 1578 gewaagt van een
versoek" van de...... Bagijnen ...... binnen
"
Gorinchem.

Men mag veronderstellen, dat de Augus
tinessen, die, zoals gezegd, slotzusters wa

ren, haar eigen kapel bezaten en niet in de
parochiale of rectorale Beghijnhofskerk ter
kerke gingen. Bij het klooster lag ook een
patershuis, 54) dat door de rector en biecht
vader van de nonnen werd bewoond.
Omtrent de bezittingen van het klooster
is niet veel bekend. In een (omtrent 1917)
in het archief van het Burgerweeshuis te
Gorcum aanwezige acte van 10 November

1475 treden de "Zusteren van Sinter NycZaeB
ende Sinte liiaria illagdalenen binnen Gorin
chem in die Haerstraat" op als bezittende
een huis en erf in de Molenstraat, dat grens
de aan Peter Lambertsz. erve". In 1514
was aan "'t Baghijnhof, toen reeds AuguBti
nessen-klooster, een brouwerij verbonden,
waarvan het bier in de stad verkocht werd
(Emck p. 12).
Het klooster verkeerde, zeker tegen het
einde van zijn bestaan, in grote armoede;
dit blijkt wel uit een acte van 11 Juli 1564,
waarbij Philips Il welwillend beschikt op de
,,ootmoedige supplicatie van Dirck Pau
welsz. Liebert Adriaensz. en Symen Cook
Jansz. alle poorters tot Gorinchem als va
ders ende Regeerders van den Convente van
Scte A ugustinus Regel binnen voersz. stede
van Gorinchem genoempt d'baghijnhof ende
met henluyden gevoecht (= en met hen te
zamen) Dirck Donck, prior van Eemsteijn,
als visitateur ende commissaris van der
oorden (= de orde) der Regulieren ende
oeversten des voersz. Convents": PhilipB
verleent wegens de armoede van het kloos
ter octrooi tot de verkoop van een gedeelte
van zijn goederen.
De voorlaatste rector van het Augusti•
nessen-klooster was vermoedelijk Mr. Cor•
nelis van Alcmaar. Deze wordt althans in
1565 vermeld als priester in het Bagijnhof,
Daar Nicolaas Janszen van Poppel in di
tijd pastoor of rector der parochie- of hulp•
kerk de Begijnhofskerk" was, is het waar
"
schijnlijk,
dat wij in de priester Mr. Cornelis
van Alckmaar de toenmalige rector van het
Augustinessen-klooster hebben te zien. Hij
was dan de voorganger van Joannes Lenartz
van Oesterwijk.
Deze was omtrent 1504 te Oisterwlfok
(N.-Br.) geboren. Aangaande deze priester,
die in een acte van 14 Juni 1544 wordt gc,
noemd, lezen wij bij Wilh. van Est in diens
vertaalde Geschiedenis van de MarteZaretl
"
van Goroum" 55) het volgende:
Johan van Oosterwijk, een monnik uli
het" Klooster van Rug ge (= Rugge bij dcm
Briel) 56 ), vandaar door de Overste naur
Gorinchem gezonden, heeft daar het N anno
klooster van dezelve order (= van de ot'de
der Augustijnen) als Pater geregeert. I IU
heeft het gemelde klooster zeer arm ge•
vonden, tot welke armoede het vervall n
was, door de zorgeloosheid en overdaad Vllll
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1475 treden de "Zusteren van Sinter Nyclaes
Pnde Sinte Maria Magdalenen binnen Gorin
dicm in die flaerstraat" op als bezittende
een huis en erf in de Molenstraat, dat grens
de aan Peter Lambertsz. erve". In 1514
was aan "'t Baghijnhof, toen reeds Augusti
nnssen-klooster, een brouwerij verbonden,
waarvan het bier in de stad verkocht werd
(IiJmck p. 12).
Het klooster verkeerde, zeker tegen het
einde van zijn bestaan, in grote armoede;
dit blijkt wel uit een acte van 11 Juli 1564,
waarbij Philips II welwillend beschikt op de
,,ootmoedige supplicatie van Dirck Pau
welsz. Liebert Adriaensz. en Symen Cock
Jansz. alle poorters tot Gorinchem als va
ders ende Regeerders van den Convente van
Scte A ugustinus Regel binnen voersz. stede
van Gorinchem genoempt d'baghijnhof ende
met henluyden gevoecht (= en met hen te
zamen) Dirck Donck, prior van Eemsteijn,
als visitateur ende commissaris van der
oorden (= de orde) der Regulieren
ende
"
oeversten des voersz. Convents : Philips
verleent wegens de armoede van het kloos
ter octrooi tot de verkoop van een gedeelte
van zijn goederen.
De voorlaatste rector van het Augusti
nessen-klooster was vermoedelijk Mr. Cor
nelis van Alcmaar. Deze wordt althans in
1.565 vermeld als priester in het Bagijnhof.
Daar Nicolaas Janszen van Poppel in die
tijd pastoor of rector der parochie- of hulp
kerk "de Begijnhofskerk" was, is het waar
schijnlijk, dat wij in de priester Mr. Cornelis
van Alckmaar de toenmalige rector van het
Augustinessen-klooster hebben te zien. Hij
was dan de voorganger van Joannes Lenartz
van Oesterwijk.
Deze was omtrent 1504 te Oisterwijck
(N.-Br.) geboren. Aangaande deze priester,
die in een acte van 14 Juni 1544 wordt ge
noemd, lezen wij bij Wilh. van Est in diens
vertaalde Geschiedenis van de Martelaren
" 55) het volgende:
van Gorcum"
Johan van Oosterwijk, een monnik uit
het" Klooster van Rugge (= Rugge bij den
Briel) 56), vandaar door de Overste naar
Gorinchem gezonden, heeft daar het Nonne
klooster van dezelve order (= van de orde
der Augustijnen) als Pater geregeert. Hij
heeft het gemelde klooster zeer arm ge
vonden, tot welke armoede het vervallen
was, door de zorgeloosheid en overdaad van

enige Regenten. Dog deze armoede had door
Gods schikking aanleyding gegeven, tot een
welgeregelde tugt: deze Nonne, door de
goede vermaning van Johan van Oisterwijk
aangemoedigt, hebben met groten ijver deze
welgeregelde tugt bewaard en onderhouden.
Zijn Sermoene (= preken) tot de gemelde
Nonnen, met zijn eyge hand geschreven 57),
zijn in bewaringe van Estius" (hier doelt
Willem van Est kennelijk op zijn broer Rut
ger van Est, die, met zoveel zorg en piëteit
alles wat, op de Martelaren van Gorcum be
trekking hebbende, tot zijn beschikking
kwam, heeft bewaard, v. d. D.). ,,Zo heeft
hij dan zijn lot, hoe oud hij was, met zagt
moedigheid verdragen, zonder zig te be
kreunen aan de ongemakken der armoede,
die hij gemeen had met de Maagden, zig
"
vergenoegt houdende met een zobere tafel .
58
Pater Joannis van Oisterwijck ) werd
hevig ontsteld, toen hem het bericht be
reikte, dat de Geuzen, na de inname van
Den Briel op 1 April 1572, het aldaar ge
vestigde Augustijnen-klooster, waarin hij
zelf vóór zijn rectoraat te Gorcum gewoond
had, met uitzondering van een oude turf
schuur hadden verwoest, en dat zij boven
dien een van zijn ordensgenoten om het
geloof hadden vermoord. Spoedig zou hij
zelf met zijn buurman Nicolaas Jansen van
Poppel, de zoëven genoemde pastoor van de
parochiale Bagijnhofskerk, komen te be
horen tot de negentien Martelaren, die, na
op 26 Juni 1572 voor de Geuzen naar het
kasteel De Blauwe Toren aan de Merwede
te zijn gevlucht, op 27 Juni gevangen ge
nomen en op 7 Juli d.a.v. gevankelijk naar
den Briel te zijn vervoerd, aldaar in de
nacht van 8 op 9 Juli in de zoëven ge
noemde turfschuur door de bende van Lu
mey en van Omal door ophanging lafhartig
zijn vermoord .
Evenals in 1566 werd ook in 1572 het
klooster door een roofzieke bende geplun
derd .
Onder de laatste bewoners van het kloos
ter behoorde volgens W. van Est "een oude
Nonne met namen Urzula", die gewoon was
de rector van het klooster Pater Joannis
van Oisterwijck trouw te dienen. Vóór de
plundering van 1572 hadden de Augusti
nessen het klooster verlaten; zij hebben zich
vervolgens verspreid; haar verdere lotge
vallen zijn ons onbekend gebleven.
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Niet alleen bleven, gelijk wij zagen, de
namen Begijnhof en Baghijnenkerke hard
nekkig voortleven, nadat de Augustinessen
de plaats der Bagijnen hadden ingenomen,
doch ook toen de nonnen in 1572 haar
klooster in de Haarstraat hadden verlaten,
bleef men nog van "de Bagijnhof" spreken;
dit bewijzen de volgende berichten bij Emck
(p. 11):
het baghijnen stroyen bauwhuys 59) 1598
belend W. het Baghijnenerf en huis; de
baghijnen kercke 1598; het baghijnen
groot bauwhuys 1610.
In de jaren 1581---1640 gewagen de door
Emck geraadpleegde bronnen nog van de
Baghijnen toorn. Deze toren staat op de
prachtige reconstructie-dubbelkaart (1912/
1922) van de Heren W. P. C. Colthoff, W. F.
Emck (en C. Naumann) getekend als lig
gende achter het Begijnhof aan het einde
van de Lindeboomsteeg. Deze toren is ook
op de bekende kaart van ,Jacob van Deven
ter ( ca. 1558), zonder naamsvermelding
evenwel, terug te vinden.
In 1598 werd ee11 gedeelte van het Oude
Begijnhof verbouwd tot Gasthuis of Nieuw
Sieckhuys, ten dienste van de armen - zulks
ter vervanging van het vermoedelijk reeds
in 1300 aan de tegenwoordige Gasthuis
straat aanwezige Gasthuis - terwijl in het
zelfde jaar door het stadsbestuur werd be
sloten "dat men het nieuwe sieckhuys van
de Baghijnenkercke tijdelijk zal bezigen tot

pesthuis".

In 1602 werd achter het Gasthuis aan de
Haarstraat en wel aan de Katerstraat een
Pesthuis gebouwd, terwijl in 1604 op de

plaats van het vroegere patershuis van het

Beghijnhof het ( Oude) Vrouwenhuis werd

gesticht en op 11 Februari 1606 in gebruik
genomen. In de Haarstraat stond (ter plaat
se van het tegenwoordige Ziekengasthuis)
het Gasthuis links, het Oude Vrouwenhuis
rechts. Daar dit laatste in de loop der jaren
te klein werd, zag men zich genoodzaakt in
de tuin woninkejes te bouwen. Labouchere
vermoedt, dat de gevel van het gebouw
jonger moet zijn geweest dan 1604-1606,
zulks op grond van het feit, dat volgens een
beschrijving van het gebouw, de gevel een
fronton met beeldhouwwerk moet hebben
gehad. Het Oude Vrouwenhuis werd in
1865 60) overgebracht van de Haarstraat
naar het huis op de Groenmarkt, dat te-
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voren bewoond was door Burgemeester
W. A. Viruly Verbrugge (1859-1863). Het
oude gebouw in de Haarstraat is toen ver
kocht, afgebroken en door nieuwe, particu
liere woningen vervangen.
In onze tijd bewaart geen enkele straat
of steeg in haar naam de herinnering aan
de Begijnen of aan de Augustinessen, zoals
meermalen wel met de Zusters Francisca
nessen (vgl. o.a. Zusterhuis) en met de
Paters Franciscanen (vgl. Broerensteeg en
Broerensteiger) het geval is. Of de naam
Nonnenveld met dit klooster of met het
Zusterhuis of met geen van beide iets uit
staande heeft, waag ik hier niet te beslissen.
3. Het Minderbroedersklooster in de
Arkelstraat
De namen Broerensteiger en Broerensteeg
of Minrebroedersteeg, de steeg, die thans
nog van de Kortendijk benedenwaarts naar
de Arkelstraat voert en loodrecht staat op
het terrein van het voormalige Minder
broedersklooster, vormen - waarschijnlijk
met de steen "Dit is in Bethleëm" in dee
gevel van het tegenwoordige, aan de Gasthuis
straat gelegen museum van de Vereniging
,,Oud Gorcum" - de enige herinnering r,na)
aan het voormalige Minderbroeders- of Ob
servantenklooster, dat aan de Arkelstraat
was gelegen en zich met zijn erf vanaf de
Haarstraat tot even voor de tegenwoordige
Christelijke Kweekschool heeft uitgestrekt.
Dit Minderbroedersklooster is het enige
mannenklooster, dat in Gorcum heeft be
staan. Een Kruisbroeders- of Kruisheren
kloostE,r heeft Gorcum, zoals wij hierna zul
len aantonen, binnen of buiten zijn muren
nimmer gekend.
Wanneer of door wie het klooster i11 de
Arkelstraat is gesticht "schuylt achter het
Floers der Oudheid" (v. Zomeren, p. �D).
Abraham J(emp (p. 273) schrijft: ,,In dit
jaar 1454 (hoewel Goudhoeven meent van
ouder jaren en van Gaudenten bewoont) is
gesticht of begonnen 't Klooster der Minne
broeders (van den derden Regel seyd
Denijs Mutzaard, in sijn Kerkelijke Historie
van Nederland) binnen Gorinchem in d'Ar
kelstraat genoemt tot onser L. Vrouwen te
Betleem".
Men mag evenwel met van Zomeren en
andere schrijvers aannemen, dat de Paters

fi'ranciscanen zich al vóór 1454 in Gorcum
hebben gevestigd en wel als Gaudenten,
maar tevens, dat bepaaldelijk de Pater11
0/Jservanten of Minderbroeders niet vóór
1454 hun convent te Gorcum hebben gE
sticht. Dat Kemp en andere schrijvers d(•
stichting van het klooster op het jaar 1454
stellen, kunnen wij met van Zomeren ver
klaren uit het feit, dat in dat jaar het koor
l'n het pand aan de Noordzijde gebouwd zijn.
Van Zomeren heeft, naar hij ons verhaalt
(p. 30), zulks zelf gelezen in kloosterschrif
1 uren, die hij in bruikleen heeft gehad van
Augustinus Hoppenbrouwer, prior van het
klooster der Reguliere Kanunniken te Leu11en, ,,zo dat het zeker is, dat 'er het ander
gedeelte, al van te voren moet gestaan heb
ben".
De Minderbroeders, die zich dan in 1454
te Gorcum gevestigd hebben, werden ook
Observanten genoemd. Deze benaming ont
leenden zij aan het feit, dat met de hervor
ming van de orde, omtrent 1419 door Ber
nardinus van Senen ondernomen, de inacht
neming van de oorspronkelijke opzet van
Vader Franciscus meer werd gewaarborgd.
Met name richtten de Observanten zich te•
gen de Gaudenten, die niet vasthielden ann
de Franciscaanse eis, dat men geen bezit
tingen zou hebben. :be Observanten nu heb
ben de oorspronkelijke regel van St. Fran
riscus op dit punt weer in acht doen nemen.
Tengevolge van het voortschrijden van dezE1
0bservantia moesten de Gaudenten op ver
,;chillende plaatsen de kloosters verlaten om
voor de Observanten of Minderbroeders
plaats te maken. Dit is in Leiden in 1445, in
Gouda in 1418 geschied. Er bestonden vol
gens Rogier (I, II, 128) in de zestiende eeuw
:32 kloosters van de eerste orde van St.
fi'ranciscus; daarvan waren er in de 15c
eeuw 16, w.o. dat te Gorcum, als Observan
fenkloosters gesticht.
W. Goudhoeven (Cronyk, p. 118) baseert
op een en ander zijn vermoeden, dat het
klooster, dat de l'rlinderbroeders in 1454 te
Gorcum hebben betrokken al van vóór dat
jaar dateert en dat daarin tevoren Gau,den
ten hebben gewoond, die inkomen hadden
en goederen mochten bezitten, hetwelk ann
de Observanten niet vergund was. Ook van
Zomeren twijfelt er niet aan of te Gorcum
heeft vóór 1454 aan de Arkelstraat con
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F'ranciscanen zich al vóór 1454 in Gorcum
hebben gevestigd en wel als Gaudenten,
maar tevens, dat bepaaldelijk de Paters
Observanten of Minderbroeders niet vóór
1454 hun convent te Gorcurn hebben ge
sticht. Dat Kemp en andere schrijvers de
stichting van het klooster op het jaar 1454
stellen, kunnen wij met van Zomeren ver
klaren uit het feit, dat in dat jaar het koor
en het pand aan de Noordzijde gebouwd zijn.
Van Zomeren heeft, naar hij ons verhaalt
(p. 30), zulks zelf gelezen in kloosterschrif
turen, die hij in bruikleen heeft gehad van
Augustinus Hoppenbrouwer, prior van het
klooster der Reguliere Kanunniken te Leu
ven, ,,zo dat het zeker is, dat 'er het ander
gedeelte, al van te voren moet gestaan heb
ben".
De Minderbroeders, die zich dan in 1454
te Gorcum gevestigd hebben, werden ook
Observanten genoemd. Deze benaming ont
leenden zij aan het feit, dat met de hervor
ming van de orde, omtrent 1419 door Ber
nardinus van Senen ondernomen, de inacht
neming van de oorspronkelijke opzet van
Vader Francisciis meer werd gewaarborgd.
Met name richtten de Observanten zich te
gen de Gaudenten, die niet vasthielden aan
de Franciscaanse eis, dat men geen bezit
lingen zou hebben. De Obsen1anten nu heb
ben de oorspronkelijke regel van St. Fran
riscus op dit punt weer in acht doen nemen.
Tengevolge van het voortschrijden van deze
Observantia. moesten de Gaudenten op ver
schillende plaatsen de kloosters verlaten om
voor de Observanten of Minderbroeders
plaats te maken. Dit is in Leiden in 1445, in
Gouda in 1418 geschied. Er bestonden vol
gens Rogier (I, II, 128) in de zestiende eeuw
:J2 kloosters van de eerste orde van St.
/<'ranciscus; daarvan waren er in de 15e
eeuw 16, w.o. dat te Gorcum, als Observan
tenkloosters gesticht.
W. Goudhoeven (Cronyk, p. 118) baseerte
op een en ander zijn vermoeden, dat het
klooster, dat de Minderbroeders in 1454 te
0-orcum hebben betrokken al van vóór dat
jaar dateert en dat daarin tevoren Ganden
/.cn hebben gewoond, die inkomen hadden
l'Il goederen mochten bezitten, hetwelk aan
de Observanten niet vergund was. Ook van
½omeren twijfelt er niet aan of te Gorcum
heeft vóór 1454 aan de Arkelstraat een

klooster van Gmidenten bestaan. Vrij zeker
is het wel, dat zich reeds vóór 1454 een
mannenklooster aan de Arkelstraat bevond,
dat dan in dat jaar aan de Noordzijde o.m.
van een koor is voorzien.
Al is het klooster dan niet door de Min
derbroeders gesticht, wel staat vast, dat ·
dezen op 1 Februari 1454 een reeds be
staand klooster aan de Arkelstraat hebben
betrokken. Dit blijkt uit het bericht, voor
komende in de hiervoren meergenoemde
Kroniek in handschrift van het Agnieten
klooster: ,,item doemen (=toen men) screef
LIIII (= 1454) werd dit Convent der Ob
servanter.. ofte Mynrebrouders (= Minder
broeders), hier in Gorinchem alder eerst be
gonnen op O.L. Vrouwe Lichtmisse-avond
(= 1 Februari) en is genoemd tot O.L.
Vrouwe te Bethlehem". 61)
Met de omstandigheid, dat de Zusters
van het klooster St. Agnes (het Zusterhuis)
in 1404 zich onder de derde regel van St.
Franciscus hebben geschaard, wijst het feit
van een vóór 1454 daterende vestiging van
Franciscaner-monikken ( Gaudenten) wel op
een vroegtijdige invloed van de volgelingen
van St. Franciscus binnen Gorcums muren.
Het gehele complex bestond uit een
klooster, een kerk en erf. Uit de verkla
ringen van Aerndt Kemp Jacobsz. Vos
(geb. 1557) weten wij, dat het klooster een
bibliotheek bezat, waar hij als jongeman
meer:nalen studeerde. Klooster en kerk la
gen op het Zuidelijk gedeelte van het kloos
ter-terrein en wel tegenover de tegenwoor
dige Broerensteeg. Het gehele terrein strek
te zich uit tussen de Haarstraat, de Vijf
zinnenstraat, de Arkelstraat en een thans
niet meer bestaand ( ca. 1558 doodlopend)
steegje, dat de "Minderbroederssteech "
werd geheten en nagenoeg in het verlengde
van de huidige Broerensteeg was gelegen.
Kerk en klooster grensden aan hun Zuid
zijde onmiddellijk aan genoemd steegje,
waarover aanstonds meer.
De heer C. Nanmann, destijds ambtenaar
ter Secretarie 62) te Gorinchem en door de
heer W. F. Emck in zijn Huizen en Stra
" om zijne be
ten" (p. 5) terecht geprezen
"
drevenheid in het kaartlezen", omschreef
mij in 1932 de ligging van het complex van
het Minrebroedersklooster als volgt: ,,Het
terrein, begrensd door de Swijnkopssteeg 6�),
Arkelstraat, Haarstraat en Vijfzinnenstraat,
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werd vóór 1579 voor het grootste gedeelte
in beslag genomen door het vóór 1454 ge
stichte Observanten oft Minderbroeders
clooster"" met erf. Het klooster met de kerk
stonden tegenover de Broerensteeg onge
veer op de plaats van de tegenwoordige

Christelijke Kweekschool".
De huidige Broerensteeg was al in de tijd,
dat het klooster in de Arkelstraat bestond

en bevolkt was, onder die naam aanwezig;
volgens Emck (p. 18) werd deze steeg ge
heten:
in 1540: de Bruerkenssteech;
in 1545: de Minrebroederssteeg, ook ge
naamd 't Muytersteechsken;
in 1545: de Muyterstraat ook genaamd
de Bruerensteech;
in 1554: de Muytersteech 64 ); onder deze
naam wordt de steeg in 1623 het laatst ge
noemd; daarna draagt zij geregeld de naam

Broerensteeg.
Tussen de Broerensteeg en de Rosmolen
steeg lagen volgens Emck (t.a.p.) in de 16e
eeuw aan de Arkelstraat enige huizen, wier

namen ook voor ons onderwerp van belang
zijn:
de (gulden) valk tegenover de Minder
broederskerk 1558-1569;
de monnik 1584.
Laatstgenoemd perceel wijst waarschijn
lijk op een doelbewust streven de herinne
ring aan de in 1572 uit de Arkelstraat ver
dreven grauwe monniken" levendig te hou
"
den.
Toch moet de Minrebroederssteeg - ik
wees er reeds op - verder hebben gelopen ·
dan alleen van de Kortendijk naar de Arkel
straat; dit blijkt uit de volgende gegevens,
die ik ook bij Emck (p. 12) aantrof:
1547 de Minrebroederssteeg, die achter
"
heurluider
kerk loopt";e
,,1584 het steechsken after (= achter)
het Minrebroederserf";
,,1596 het steechsken after den Brueren"
(= achter de Broeders);
"1781 de straat van ouds genaamd dene
Broeris maar nu de Vijfzinnen".
Hieruit blijkt in de eerste plaats, dat de
Broerensteeg door de Arkelstraat a.h.w.
onderbroken werd en dwars over deze door
liep naar en over het terrein tussen de Zwijns
kopssteeg en de Haarstraat; deze horizon
tale voortzetting van het hellend gedeelte
van de Broerensteeg vormde, zoals wij op
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de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1558)
duidelijk kunnen zien, a.h.w. een zak in het
terrein tussen de Swijnskopssteeg en de
Haarstraat; op deze kaart is het verlengde
van de Broerensteeg n.l. zichtbaar als een
toenmaals nog doodlopend straatje of
steegje: vermoedelijk is dit steegje later
doorgetrokken naar de Vijfzinnenstraat;
het bestaat thans evenwel niet meer en moet
dus later geheel bebouwd zijn geworden,
iets wat elders in de stad in de loop van
Gorcums geschiedenis meermalen is voor
gekomen.
Voorts blijkt uit bovenstaande gegevens,
dat het terrein van het Minrebroederskloos
ter in Zuidelijke richting tot het bovenbe
schreven steegeje reikte en dat dus het ge
hele kloostererf zich niet tot aan de Zwijns
kopssteeg of Bloempotsteeg heeft uitge
strekt, doch vermoedelijk slechts ongeveer
tot aan 64a) het terrein, waarop de huidige
Christelijke Kweekschool staat, en in Noor
delijke richting tot aan deHaarstraat reikte.
Dat het klooster, zoals Pastoor S. de Wit
in zijn soms ietwat haastig geschreven
brochure meedeelt, tussen de tegenwoordige
Varkenmarkt en de Haar-straat heeft ge
legen, is dus onjuist, zoals trouwens ook
een vluchtige blik op de meergenoemde
kaart van Jacob van Deventer laat zien,
terwijl de mening van van Goch, dat hei
klooster tussen de huidige Broerensteeg en
de Kapelsteeg zou hebben gelegen, volko
men onhoudbaar is gebleken.
Het klooster stond dus in de onmiddellijke
nabijheid van de reeds in 1300 bestaande,
schuin tegenover gelegen H. Geest-kapel en
de in 1480 naast deze gestichte Lat·ijnse

School.

Ook een nabij de tegenwoordige Varken
markt gelegen en onder het jaar 1661 bij
Emck (p. 16) genoemde, doch thans niet
meer bestaande Brnerstraat, alsmede het

aldaar onder het jaar 1687 genoemde
Broershuis, dat aan de Arkelstraat (West
zijde) nabij genoemde Bruerstraat was ge
legen, bewaarden in de 17e eeuw de nu niet
meer aanwezige herinnering aan het Min
derbroedersklooster, evenals de nu nog be
staande Broerensteeg en Broerensteiger in
genoemde en volgende eeuwen zouden doen.
Klooster en kerk waren aan elkaar ge
bouwd, met het front naar de Arkelstraat,
zoals op de meergenoemde kaart te zien

valt. Het klooster stond ten Noorden van
11<' kerk of kapel. In 1541 werd de toren
vim de Minderbroederskerk hoger opgetrok
ken. Deze toren is op de kaart van Jacob
Pan Deventer duidelijk zichtbaar. Op het in
het Museum van "Oud-Gorcum" aanwezige·
1childerij van 1568, waarop de stad Gorin•
chem, vanuit het Oosten gezien, staat . ,f.
l{ebeeld, ontwaren wij duidelijk de vrij hoge
spits van de kloosterkerk van "die Minne
liroeder", blijkbaar in de vergroting van
1541.
Het erf bestond uit een tuin met kerkhof.
Dit laatste moet zich bevonden hebben on
geveer ter plaatse van de tegenwoordige
Varkenmarkt. Dit strookt met het feit, dat
aldaar meermalen beenderen zijn opge
graven.
Wat het interieur der kloosterkerk be•
treft, valt het volgende op te merken: het
hoofdaltaar, dat, volgens het verhaal bij
van Zomeren, een prachtig stuk werk moet
geweest zijn, werd in 1455 in het nieuw
gebouwde koor geplaatst; het was aan de
H. Moeder Gods gewijd; in het priesterkoor
bevonden zich twee heiligenbeelden, voor•
stellende St. Franciscus en St. Bonaventura;
de Altaar-tafel" (= het altaarschilderij)
" volgens van Zomeren (p. 30) voor:
stelde
"de afneming van 't gezegende Lichaam van
onzen Zaligmaker van 't Kruys, staande de
Moeder Christi met den H. Johannes en
meer andere daar. bij, en van ter zijden d(•
H. Franciscus, knielende met uitgestrekt•·
armen, om het H. Lichaam te omhelzen" ;
naast de koordeuren waren aan weerszijden
twee altaren geplaatst; deze waren toega•
wijd aan St. Franciscus, St. Rochus, St. An•
tonius en St. Anna. Men mag, gelet op deze
beschrijving, wel aannemen, evenals op
grond van van Deventer's kaart, dat de
kloosterkerk een tamelijke omvang had.
In de jaren 1463, 1486, 1488 en 1538, du1:1
in totaal vier malen, is in het klooster te
Gorcum een provinciaal kapittel der ordo
gehouden 65).
De kloostergemeenschap, zegt G. Estiua
(Willem van Est), de schrijver van de be
kende geschiedenis der Gorcumse Martr•
laren, was niet groot, maar zij muntte uit
door de goed onderhouden regeltucht en de
vurige ijver van haar bewoners. Dezen had
den een grote invloed op de bevolking en
waren de beide parochies ten zegen. Er be•
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valt. Het klooster stond ten Noorden van
de kerk of kapel. In 1541 werd de toren
van de Minderbroederskerk hoger opgetrok
ken. Deze toren is op de kaart van Jacob
van Deventer duidelijk zichtbaar. Op het in
het Museum van "Oud-Gorcum" aanwezige
schilderij van 1568, waarop de stad Gorin
chem, vanuit het Oosten gezien, staat af
gebeeld, ontwaren wij duidelijk de vrij hoge
spits van de kloosterkerk van "die Minne
broeder", blijkbaar in de vergroting van
1541.
Het erf bestond uit een tuin met kerkhof.
Dit laatste moet zich bevonden hebben on
geveer ter plaatse van de tegenwoordige
Varkenmarkt. Dit strookt met het feit, dat
aldaar meermalen beenderen zijn opgegraven.
.,
Wat het interieur der kloosterkerk be
treft, valt het volgende op te merken: het
hoofdaltaar, dat, volgens het verhaal bij
van Zomeren, een prachtig stuk werk moet
geweest zijn, werd in 1455 in het nieuw
gebouwde koor geplaatst; het was aan de
H. Moeder Gods gewijd; in het priesterkoor
bevonden zich twee heiligenbeelden, voor
stellende St. Franciscus en St. Bonaventura;
de "Altaar-tafel " (= het altaarschilderij)
stelde volgens van Zomeren (p. 30) voor:
"de afneming van 't gezegende Lichaam van
onzen Zaligmaker van 't Kruys, staande de
Moeder Christi met den H. Johannes en
meer andere daar. bij, en van ter zijden de
H. Franciscus, knielende met uitgestrekte
armen, om het H. Lichaam te omhelzen";
naast de koordeuren waren aan weerszijden
twee altaren geplaatst; deze waren toege
wijd aan St. Franciscus, St. Rochus , St. An
tonius en St. Anna. Men mag, gelet op deze
beschrijving, wel aannemen, evenals op
grond van van Deventer,s kaart, dat de
kloosterkerk een tamelijke omvang had.
In de jaren 1463, 1486, 1488 en 1538, dus
in totaal vier malen, is in het klooster te
Gorcum een provinciaal kapittel der orde
gehouden 65).
De kloostergemeenschap, zegt G. Estius
(Willem van Est), de schrijver van de be
kende geschiedenis der Gorcumse Marte
laren, was niet groot, maar zij muntte uit
door de goed onderhouden regeltucht en de
vurige ijver van haar bewoners. Dezen had
den een grote invloed op de bevolking en
waren de beide parochies ten zegen. Er be-

stond een wederzijdse, hartelijke vriend
schap tussen de Paters Minderbroeders en
de beide, seculiere pastoors Leonardus
Veghel en Nicolaits Jansz. van Poppel.
Uit een oud registert je van 1512 tekende
van Zomeren (p. 30 en 31) aan, dat er in
dat jaar 21 monniken in het klooster woon
den, t.w. 17 priesters en 4 leke-broeders; in
die zelfde tijd deed zich tussen de bedel
monniken en de Gorcumse magistraat een
geschil voor omtrent de dagen " om langs
de straat brood te bidden". Pater Godfried
Gaart van 11:lelveren, die in 1572 in het kloos
ter woonde en een kunstenaar was, schil
derde heiligen-plaatjes, die hij op zijn bedel
tochten aan goede mensen gaf.
Dat het Minderbroedersklooster bij de
stedelijke overheid in ere stond, blijkt wel
uit de hierna te bespreken verordening van
1517, gericht tegen het balkaatsen en vogels
schieten op het terrein van het Obser

vantenklooster.

Van de bewoners mogen in de eerste
plaats genoemd worden:
1. Pater Albertus van Gouda, gardiaan
van het klooster; deze vertrok in 1534 naar
Weert, alwaar hij bij de verzorging van pest
lijders op 24 Augustus van dat jaar be
zweek.
2. Pater Antonius Musculus; deze pater,
klein van gestalte, doch groot van geest,
was in Gorcum geboren en woonde in 1560
in het Observanten-klooster; hij was in zijn
tijd een beroemd predikant; toen hij eens
tijdens zijn gardianaat te Gouda in 1570
preekte, had hij meer dan 4000 mensen on
der zijn gehoor, aldus verhaalt van Zomeren
(p. 31). Op bevel van Lumey werd pater
Antonius met zijn vicarius te Gouda ge
vangen genomen, doch, dank zij de voor
spraak van enige vrienden, werd hij los
gelaten; heimelijk wist hij de stad te ont
vluchten. Hij begaf zich naar 's Bosch, al
waar hij gardiaan werd; later bekleedde hij
diezelfde post te Antwerpen; hij overleed te

Parijs.

Reeds in het faar 1566 drongen enige
beeldstormers op zekere zomerdag in het
middaguur met geweld het klooster aan de
Arkelstraat binnen, hielden de religieuzen,
die juist aan tafel zaten, in de eetzaal op
gesloten, en bedreigden de kloosterlingen
met de dood, zo zij gerucht durfden maken.
Na in kerk en klooster hun baldadigheid
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te hebben botgevierd, vluchtten zij weg uit
vrees door de Katholieke overheid te wor
den gestraft.
In 1572, het jaar van het Gorcums-Brielse
drama, werd het klooster eveneens geplun
derd; het werd toenmaals door achttien re
ligieuzen bewoond, die het merendeel der
Gorcumse martelaren hebben geleverd.
G. Estius, de geschiedschrijver van de H.H.
Martelaren van Gorcum, schrijft, dat Nico
laas Pieck zich op 26 Juni met 12 zijner
medebroeders naar het kasteel de Blauwe
Toren'' aan de Merwede begaf; "drie religi
euzen bleven in het klooster en twee paters
hadden te voren de stad verlaten. Hun ge
zamenlijk getal was dus achttien (waar
onder 12 priesters en 6 lekebroeders).
De gevangenneming van de bezetting,
priesters, paters en broeders, direct n'.l de
capitulatie op 27 Juni geschiedde in strijd
met de gemaakte afspraak: tot de capitu
latie van de Blauwe Toren was de bevel
hebber Caspar T1trck overgegaan onder be
ding van lijfsbehoud en vrije aftocht voor
allen.
De gevangengenomen en sindsdien ge
kwelde en gemartelde, op 7 Juli naar den
Briel vervoerde en aldaar ten slotte in de
nacht van 8 op 9 Juli - niettegenstaande
het bevel van Prins Willem van Oranje door ophanging in een turfschuur ter dood
gebrachte bewoners (paters en broeders)
van het Minderbroedersklooster in de Ar
kelstraat waren: de paters-Minderbroeders:
Nicolaus Pieck, de bijna 38-jarige gardiaan
van het klooster te Gorcum, Hieronymus
van Weert, de ongeveer 50-jarige vicarius
van het klooster, Theodorus van der Eem
van Amersfoort, de bijna 70-jarige rector
van het Franciscanessenklooster "St. Ag
niet" (Zusterhuis), de in 1522 geboren
Nicasius Janszen van Hee:e (N.-Br.), de
90-jarige Wilhadus van Denemarken, de 60jarige kunstenaar Godefridus Coart van
Melveren (België), Antonius van Weert,
Antonius van Hoornaer, de jeugdige Fran
ciscus de Royen van Brussel 66) en de leke
broeders: Petrus van der Slaghmolen van
Assche (Z. Br.) en Cornelius van Wijk-bij

Dmirstede.

Bij deze 11 te Gorcum werkzame, paters
en broeders-fi,ranciscanen werden nog ge
voegd de aldaar eveneens arbeidende, secu
liere priesters Leonardus Veghel van den
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Bosch, sinds 1558 pastoor van de eerste pa
rochie te Gorcum, Nicolaas Janszen van
Poppel (België), sinq.s 1558 hulppastoor of
kapelaan van de eerste en pastoor of reet.or
van de tweede parochie-kerk ( de Bagijnhof)
te Gorcum 67), de 70-jarige Godfried van
Duynen van Gorcum, kapelaan, en de Augu
stijnen-pater Jan Lenartz van 0esterwijck,
regulier kanunnik van het klooster St. Eli
zabeth Ten Rugge bij Den Briel en rector
van het Augustinessen-klooster 0ud-Ba
"
gijnhof" aan de Haarstraat.
Dit gezelschap van 15 Gorcumse pries
ters, paters en broeders werd vergroot door
de gevangen genomen buurtpastoor Joan
nes, pastoor van Hornaer 68), van de orde
der Dominicanen, die meermalen in het ge
heim de H.H. Sacramenten aan de verlaten
Katholieken in Gorcum had toegediend.
In Den Briel werd hun gezelschap nog
vermeerderd met de wereldgeestelijke An
dreas Wouters, pastoor van Heinenoord
en twee uit de Abdij van Middelburg afkom
stige paters Norbertijnen: de ongeveer 34jarige Jacobus La Coupe van 0udenaarden,
kapelaan te Monster, en de ongeveer 44-ja
rige Adrianus Janszen (van de Midde
gaals?) van Hilvarenbeek, pastoor te Mon

ster.

Deze 19 personen, die - aldus van Zo
meren (p. 31) - ,,tot misnoegen van alle

brave lieden, zo wel Gereformeerden als
Roomsgezinden" in den Briel voor het Ka
tholiek geloof ter dood zijn gebracht, staan
bekend als de 19 H.H. Martelaren van Gor
cum. ,,Een eenvoudige verloochening van
hun geloof had hun het leven kunnen red
den, zoals uit het geval van Pontus de Reu
ter blijkt. Zij werden ter dood gebracht, om
dat zij standvastig weigerden het geloof in
het pauselijk oppergezag en in de heilige
Eucharistie te verloochenen." (Rogier, I,
495). ,,Beeldenstorm en geuzenmoedwil koel
den zich waarschijnlijk meer op de kloosters
van de Minderbroeders dan op die van an
dere orden; de oorzaak daarvan schijnt
vooral van sociale aard, daar zij, in nood ge
raakt, te zeer op de stedelijke burgerijen
teerden. Daarmede hangt misschien ook
hun bijzonder hoog aantal martelaren uit
die tijd samen: 11 van de Gorcumse marte
laren, 6 van de Alkmaarse, 1 van de Roer
mondse en verder nog verscheidene indivi
duele gevallen ... " (Rogier, II, 128 en 129).

Of deze omstandigheid zich ook in het

Gorcumse drama, dat daarmede overigens

nog allerminst gerechtvaardigd zou zijn,
heeft laten gelden, is niet met zekerheid
vast te stellen. Men bedenke voorts, dat
vooral. de Franciscanen de Hervorming
krachtig hebben bestreden. Zoveel is zeker
dat de Martelaren van Gorcum om hun ge�
loofstrouw 14 November 1675 door Paus
Clemens X zalig en 29 Juni 1867 door Paus
Pius IX heilig werden verklaard 69).
In het gezelschap der Gorcumse marte
laren bevon�en zich, hetzij terstond, hetzij
later, nog emge andere personen die echter
zijn afgevallen, t.w. de te Gorcur:i als kapit
telheer werkzame Delvenaar Pontus de
Huyter, de 18-jarige novice-broeder Henri
cus van het Franciscanenklooster te Gor
cum, de Waal Pater Willem, eveneens van
genoemd klooster, en Andreas Bonders,
pastoor van Maasdam.
Pontus de Huyter, later tot de R. Kath.
Kerk teruggekeerd, heeft als onmiddellijk
oor- en ooggetuige van het drama vóór
1578 zijn ervaringen dienaangaande t� boek
gesteld.
Men mag aannemen, dat het klooster na
in 1572 door zijn bewoners noodgedwongen
te �ijn verlaten en in dat jaar ook aan plun
dermg te hebben bloot gestaan, al spoedig
tot verval geraakte. Hierop wijst het feit,
dat een zekere Helena Lalaing, weduwe van
Melchior van Kuilenburg, in leven stadhou
der, een legaat vermaakte met de last dat
de legataris aan het klooster der Mi�der
broeders te Gorcum zes Carolusguldens zou
uitkeren, in geval dit klooster mocht wor
den hersteld. De erflaatster verklaarde te
vertrouwen, dat de kloosterlingen na haar
dood voor haar zielerust zouden bidden 70).
Intussen drongen de Gereformeerde pre
dikanten, die na 1572 grote invloed in Gor
r'um verkregen, krachtig aan op het afbre
ken van de kloosters aldaar, ,,Betleëm" in
begrepen. Deze predikanten hadden zich in
1576 tot Hun Ed. Gr. Mog. Staten van Hol
land gewend, met het verzoek het klooster
en de kerk te mogen afbreken en de op
brengst der materialen te mogen gebruiken
1 ot herstel der Grote Kerk, die zeer be
"
dorven en ontramponeert" was. Het duurde
echter nog enige tijd voor aleer aan die aan
drang gehoor werd gegeven.
In 1579 werd het klooster, krachtens
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Of deze omstandigheid zich ook in het

Gorcumse drama, dat daarmede overigens

nog allerminst gerechtvaardigd . zou zijn,
heeft laten gelden, is niet met zekerheid
vast te stellen. Men bedenke voorts, dat
vooral de Franciscanen de Hervorming
krachtig hebben bestreden. Zoveel is zeker,
dat de Martelaren van Gorcum om hun ge
loofstrouw 14 November 1675 door Paus
Clemens X zalig en 29 Juni 1867 door Paus
Pius IX heilig werden verklaard 69).
In het gezelschap der Gorcumse marte
laren bevonden zich, hetzij terstond, hetzij
later, nog enige andere personen, die echter
zijn afgevallen, t.w. de te Gorcum als kapit
telheer werkzame Delvenaar Pontus de
Iluyter, de 18-jarige novice-broeder Henri
cus van het Franciscanenklooster te Gor
cum, de Waal Pater Willem, eveneens van
genoemd klooster, en Andreas Bonders,
pastoor van Maasdam.
Pontus de Ruyter, later tot de R. Kath.
Kerk teruggekeerd, heeft als onmiddellijk
oor- en ooggetuige van het drama, vóór
1578 zijn ervaringen dienaangaande te boek
gesteld.
Men mag aannemen, dat het klooster na
in 1572 door zijn bewoners noodgedwongen
te zijn verlaten en in dat jaar ook aan plun
dering te hebben bloot gestaan, al spoedig
tot verval geraakte. Hierop wijst het feit,
dat een zekere Helena Lalaing, weduwe van
Melchior van Kuilenburg, in leven stadhou
der, een legaat vermaakte met de last, dat
de legataris aan het klooster der Minder
broeders te Gorcum zes Carolusguldens zou
uitkeren, in geval dit klooster mocht wor
den hersteld. De erflaatster verklaarde te
vertrouwen, dat de kloosterlingen na haar
dood voor haar zielerust zouden bidden 70).
Intussen drongen de Gereformeerde pre
dikanten, die na 1572 grote invloed in Gor
cum verkregen, krachtig aan op het afbre
ken van de kloosters aldaar, ,,Betleëm" in
begrepen. Deze predikanten hadden zich in
1576 tot Hun Ed. Gr. Mog. Staten van Hol
land gewend, met het verzoek het klooster
en de kerk te mogen afbreken en de op
brengst der materialen te mogen gebruiken
tot herstel der Grote Kerk, die zeer "be
dorven en ontramponeert" was. Het duurde
echter nog enige tijd voor aleer aan die aan
drang gehoor werd gegeven.
In 1579 werd het klooster, krachtens

vroedschapsresolutie van 4 Augustus van
dat jaar, afgebroken. De opbrengst van de
verkochte goederen werd aangewend voor
de verbetering van de fortificaties. Met de
afbraak is de Grote Kerk inwendig geres
taureerd.
Van Zomeren verhaalt, dat op gezegd, in
1576 door de Gorcumse predikanten gedaan
verzoek, de Staten van Holland bij resolutie
van 6 November 1576 aan Burgemeesteren
van Gorcum gelastten om 14 dagen na de
ontvangst van het bevel "het convent en
die kerke van de grauwe monniken" af te
breken, onder de verplichting om de helft
van "de penningen daar van komende" uit
te keren aan de predikanten tot herstel van
de Grote Kerk; dezen zouden zelf, indien
het stadsbestuur in gebreke bleef, het kloos
ter mogen afbreken. Blijkbaar hadden Bur
gemeesteren er aanvankelijk niet veel voor
gevoeld aan de drang, door de Gorcumse
predikanten ten deze op hen uitgeoefend,
gehoor te geven. De predikanten hebben het
toen (in 1576) blijkbaar hoger op ge
"
zocht". De burgemeesters hebben
evenwel
geen gehoor gegeven aan dat bevel van
6 November 1576, tengevolge waarvan de
predikanten op 13 December van hetzelfde
jaar door de Staten van Holland werden ge
machtigd tot het afbreken van kerk en
klooster over te gaan.
Toch is het aan het Gorcums stadsbe
stuur gelukt nog bijna 2 jaren lang de zaak
van de amotie van het klooster op te hou
den. Ten slotte is evenwel bovengemeld be
sluit van de vroedschap van 4 Augustus
1579 afgekomen. De afbraak was niet meer
te keren. Zij had dus niet, zoals van Goch
beweert, in 1577 doch eerst in 1579 plaats.
Bij resolutie van de Vroedschap van 2
Juni 1580 werd besloten de beestenmarkt te
houden van alle paarden, ossen, koeien, var
kens, schapen op de plaatse waar 't Minre
broedersklooster gestaan heeft. Dit besluit
betekende het ontstaan van de tegenwoor
dige Varkenmarkt; deze straatnaam wordt
in 1621 genoemd; de Varkenssteeg in 1798
(vgl. Emck, p. 16 en 17). Bij resolutie van
28 Mei 1581 werd de marktplaats, welke ten
vorige jare was ingesteld, uitgebreid van de
(H. Geest-) Kapel tot de Leechpoort (= de
Laag-Arkelpoort aan het einde van de Ar

kelstraat).

Zouden bovengemelde gebeurtenissen ook
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niet tevens als reactie moeten gezien wor
den op wat te zelfder tijd in Den B osch
plaats greep?
Toen het leger van Parma in 1579 Den
Bosch naderde, alwaar tengevolge van het
sluiten van de religievrede op 4 Oct. 1518,
de Gereformeerden vier kerken bezaten en
godsdienstvrijheid genoten, ontstond een
uittocht van de met schrik vervulde Cal
vinisten. Volgens Bor trokken 10 Juli 1579
etlijke duizend mensen" met pak en zak
"
weg, maar hij voegt er aan toe: ,,zo wel van
dene religie als van dandre". Ze gingen
meestal naar Gorcum, Bommel, Woudri
chem, Dordrecht, Haarlem of Utrecht (Ro
gier, I, 601). Het Calvinisme werd kort
daarna in den Bosch verboden.
is van 1572 tot 1601 bijna ver
laten gebleven en werd tussen 1601 en 1618
"
en Capucijnen"
door ambulante Seculieren
bezocht. (Rogier, IT. 384). Eerst in 1628
stichtten de Franciscanen er een statie, ca.
1633 de Seculieren en in 1639 de Jezuïeten.
Over deze staties zal hierna bij de bespre
king van de R.K. schuilkerken te Gorcurn
nader worden gehandeld.
Gorinchem

De amotie van het Minderbroederskl oos
ter "O.L. Vr. te Bethlehem" in de Arkel
straat heeft de vraag doen rijzen of er enig

verband bestaat tussen deze afbraak en de
gevelsteen in het huidig, aan de Gasthuis
straat gelegen" Museum van de Vereniging
Gorcum . Zoals bekend is, draagt
"deOudgevel van genoemd museum het op
schrift: ,, Vreest den Heer, doet Hem eer,
want den dach van sterven haast Hem
zeer 1566"; voorts komt er een afbeelding
op voor van Christus' geboorte; onderaan
leest men de woorden: ,,Dit is in Bethleëm".
De veronderstelling van de heer W. F.
Emck Wz. (p. 58 en 59), dat genoemde ge
velsteen Dit is in Bethleëm" van het Min
"
derbr oedersklooster
"tot Onser Lieve Vrou,
we te Betleëm" afkomstig zou zijn en in of
kort na 1579 naar het evengenoemde per
ceel in de Gasthuisstraat zou zijn overge
bracht, acht ik aanvaardbaar.
Voor alles bedenke men n.l., dat het huis,
waarin thans het museum is gevestigd, eer
tijds de naam Dit is in Behleëm" niet
" perceel wordt, volgens
heeft gedragen. Het
Emck, in de jaren 1624, 1646 en 1672 "de
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Prins van Oraniën" en in 1628-1658 kort
weg "de ·Prins" genoemd. In 1666 wordt het
perceel aangeduid met "daer den Ouden
Prins van Orangien uithangt". Het huis is

blijkens het aangehaalde opschrift in de
gevel en de ankerijzers, die voorheen in de
zijgevel aanwezig waren, in 1566 gesticht.
In geen enkele overdrachtsbrief sedert 1540
kon de heer Emck evenwel de naam "Beth
lehem" of "Dit is in Behleëm" vinden. Deze
naam is dus niet de oorspronkelijke! De
oudst bekende naam van het perceel is dit
staat vast - ,,De Prins ( van Oraniën) " 71).
In 1566 was de lakenkoper" Hessel of
Hesteld van Est "Willemsz. (geb. 1504,
over!. 23 October 1583), eigenaar" en bewo
ner van de "Prins van Oraniën . Nu be
stond er een nauwe familierelatie tussen de
gardiaan van het Minderbroederskloo ster in
de Arkelstraat, Nic olaas Pieck, en genoem
de Hessel van Est Willemsz. 72). Maria
Pieck, de zuster van de gardiaan, was n.l.
met Hessel van Est getrouwd.
Toen de R.K. priesters en kloosterlingen,
bij de inname van Gorciim door de Geuzen
onder Marinus Brand op 26 Juni 1572, uit
lijfsbehoud op die dag de wijk namen naar
het onder Casper Turk's bevel staande en
niet in de capitulatie
inbegrepen Kasteel De
"
Blauwe Toren aan de Merwede, hadden" zij
ook de gouden en zilveren vaten, welke bij
de R.K. eredienst werden gebruikt en an
dere waardevolle kerkbenodigdheden mede
genomen. Deze gewijde voorwerpen waren
tot hun overbrenging naar genoemd kas
teel bewaard geweest in het bovengenoemde
huis van Hessel van Est aan de Gasth uis
straat. Daar waren deze kostbare voorwer
pen, toen de val van Dordrecht op 24 Juni
1572 de komst der Watergeuzen naar Gor
cum deed vrezen, op 24 Juni heenge
bracht, dus twee dagen vóór Gorc um zijn
poorten voor de Geuzen opende. Nicolaas
Pieclc belastte met het overbrengen van die
vaten zijn neef R utger of Rutgaard van Est
(t· 9 Juli 1592), zoon van zijn zwager

Hessel van Est 73).

Reeds verscheidene dagen tevoren had
de tweede pastoor van Gorinchem, Nic olaus
Janszen van P oppel en pastoor of rector
van de Begijnhofskerlc aan de Haarstraat,
het H. Sacrament uit de grote kerk elke
avond heimelijk naar het huis van Hessel
van Est overgebracht, daar hij, in verband

met de troebele toestanden, die reeds lang
vóór de inname van Gorcum daar heersten
Ons-Heer in de St. Maartenskerk niet mee;
veilig achtte.
Gelet op de geschetste familierelatie en
de goede verstandhouding, die tussen Nt
colaus Pieck, de overste van het klooster,
en Hessel van Est bestond, is het niet on
mogelijk, dat de Familie van Est ofschoon
in 1572 uit Gorcum naar Utrecht vertrok
ken (zij heeft in Juli 1572 ook verblijf ge
had op de Blauwe Toren, doch werd na de
capitulatie van dit kasteel door de Geuzen
vrij gelaten), bij de afbraak van het kloos
ter in de Arkelstraat in 1579 de gevelsteen
heeft weten te redden en deze heeft over
ge?racht of doen overbrengen naar het
hulS aan de Gasthuisstraat 74). Ik geloof
evenwel, dat van deze familie Rutger, de
zoon van Hessel van Est, het meest in aan
merking _komt voor deze eer 75). Hij toch
bracht �u_et alleen de gewijde voorwerpen
naar. ve11lger plaats over, doch wordt bo
vendien doo:. zijn broe� Wilh. van Est ge
roemd om z1Jn "neershgheydt" in het ver
zamelen - reeds terstond na het Brielse
dra �a --:- van bijzonderheden uit de ge
sch1ede1;1-1s der G�rcumse Martelaren (waar
onder zich ook z1Jn oom Nicolaas Pieck be
vond).
Ook is het mogelijk, dat een andere (la
tere) eigenaar de gevelsteen heeft laten in
metselen :
misschien Jacob V ervoorn
Reijersz., die in 1584 als eigenaar van
het perceel aan de Gasthuisstraat wordt
genoemd? In alle geval acht ik het ver
moeden, dat de gevelsteen in het huis aan
de Gasth uisstraat uit het Minderbroeders
klooster afkomstig zou zijn, aanvaardbaar,
maar wanneer en door wie deze steen is
overgebracht is niet meer met zekerheid
vast te stellen.
Zijn er nog andere kloosters in Gorcum
geweest? "
Gorcum , aldus vangt Pastoor S. de Wit
"
O.F.M.
zijn boek je aan, ,,heeft vier kloosters
gehad, te weten twee mannen- en twee
vrouwenkloosters: het klooster der Kruis
broeders, der Minderbroeders, der Agnieten
en der Reguliere Augustinessen". Met het
��rde klooster bedoelt de schrijver kenne
hJk "het Franciscanessen-convent Sint Ag
niet . Een klooster der Kruisb;�eders of
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met de troebele toestanden, die reeds lang
vóór de inname van Gorcum daar heersten,
Ons-Heer in de St. Maartenskerk niet meer
veilig achtte.
Gelet op de geschetste familierelatie en
de goede verstandhouding, die tussen Ni
t'olaus Pieck, de overste van het klooster,
en Hessel van Est bestond, is het niet on
mogelijk, dat de Familie van Est, ofschoon
in 1572 uit Gorcum naar Utrecht vertrok
ken (zij heeft in Juli 1572 ook verblijf ge
had op de Blauwe Toren, doch werd na de
capitulatie van dit kasteel door de Geuzen
vrij gelaten), bij de afbraak van het kloos
ter in de Arkelstraat in 1579 de gevelsteen
heeft weten te redden en deze heeft over
gebracht of doen overbrengen naar het
huis aan de Gasthuisstraat 74). Ik geloof
evenwel, dat van deze familie Rutger, de
zoon van Hessel van Est, het meest in aan
merking komt voor deze eer 75). Hij toch
bracht niet alleen de gewijde voorwerpen
naar veiliger plaats over, doch wordt bo
vendien door zijn broer Wilh. van Est ge
roemd om zijn neerstigheydt" in het ver
" terstond na het Brielse
zamelen - reeds
drama - van bijzonderheden uit de ge
schiedenis der Gorcumse Martelaren (waar
onder zich ook zijn oom Nicolaas Pieck be
vond).
Ook is het mogelijk, dat een andere (la
tere) eigenaar de gevelsteen heeft laten in
Vervoorn
metselen :
misschien Jacob
Reijersz., die in 1584 als eigenaar van
het perceel aan de Gasthuisstraat wordt
genoemd? In alle geval acht ik het ver
moeden, dat de gevelsteen in het huis aan
de Gasthuisstraat uit het Minderbroeders
klooster afkomstig zou zijn, aanvaardbaar,
maar wanneer en door wie deze steen is
overgebracht is niet meer met zekerheid
vast te stellen.
Zijn er nog andere kloosters in Gorcum
geweest?
"
"Gorcum , aldus vangt Pastoor S. de Wit
O.F.M. zijn boekje aan, ,,heeft vier kloosters
gehad, te weten twee mannen- en twee
vrouwenkloosters: het klooster der Kruis
broeders, der Minderbroeders, der Agnieten
en der Reguliere Augustinessen". Met het
derde klooster bedoelt de schrijver kenne
lijk het Franciscanessen-convent "Sint Ag
niet". Een klooster der Kruisbroeders of

Kruisheren heb ik �chter in Gorcum's ge

schiedenis niet kunnen vinden. Het bericht
van Pastoor S. de Wit is dus on juist te
noemen.
Wel is er, zoals wij bij Abr. Kemp (p. 63)
kunnen lezen, omtrent het begin der 14e
eeuw ernstig sprake geweest van plannen
tot de stichting van een Kruisbroeders
klooster, zulks hetzij binnen de stad Gorin
chem, hetzij buiten de Borchpoort tussen de
stad en de nabij gelegen burcht der Arkels,
doch noch van het ene noch van het andere
plan is iets terecht gekomen 76). Ook op de
kaart van Jacob van Deventer valt geen
Kruisbroedersklooster te ontdekken! Wel
is in 1314 een Kruisbroedersklooster (Cru
ciferi-klooster) te Asperen geopend (Muller
en Joosting, le afd., 2e Deel, 2e st. p. 423,
met bronvermelding); dit klooster is in
1566 teniet gegaan. Laatstgenoemd werk
van Muller en Joosting vermeldt echter
voor Gorcum geen Kruisbroeders-convent.
En terecht! Een dergelijke mystificatie als
bij Pastoor S. de Wit vindt men ook in het
,,Handboek der Algemeene Kerkgeschiede
nis" van Pater P. Albers S.J. (4e dr., Deel
II, p. 104): ,,Heer Jan XI van Arkel bracht
de Kruisheeren uit Keulen naar Nederland:
Gorcum (1314). Later ontstonden huizen
te Asperen en Kuik (1371)". Ook Pastoor
Prof. W. Nolet vermeldt in zijn Middel
" 204),
eeuwsche Kerkelijke instellingen" (p.
dat de Kruisbroeders (Cruciferi, Fratres S.
Crucis ordinis) in Gorinchem een huis had
den, hetwelk door Jan XI in 1314 zou zijn
gesticht en vandaar naar Asperen zou zijn
overgebracht. Behalve in Asperen heeft ook
in Woudrichem een Kruisbroeders-klooster
gestaan. Het werd in 1474 gesticht, 15 Fe
bruari 1572 verlaten en in 1573 met de stad
verbrand. Waarheid is derhalve, dat niet in
Gorcum de Kruisheren een klooster hebben
geopend, doch in de nabijheid, t.w. in As
peren en Woudrichem.
Het in even geciteerd werk van Muller en
Joosting op pag. 424 voorkomend bericht,
als zou in Gorcum een Clarissen-klooster

hebben bestaan, is aan de 17e eeuwse

Apostolische Vicaris de la Torre (Bat.

Sacr.) ontleend, doch berust eveneens op
een mystificatie. Vermoedelijk heeft de la
Torre het meergenoemde in 1401/1404 ge
stichte Franciscanessen-klooster te Gorcum
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voor een Clarissen-klooster aangezien, een
verwarring, die gemakkelijk kon ontstaan,
daar, zoals bekend is, de Franciscanessen
kloosters naar de derde regel (de z.g. derde
orde) van St. Franciscus en de Clarissen
kloosters naar diens tweede regel (de z.g.
tweede orde) zijn geformeerd.
Gorcum heeft dus vóór de Hervorming
drie kloosters binnen zijn muren bezeten.
Zij en geen andere zijn op de kaart van
Jacob van Deventer (ca. 1558) duidelijk
waar te nemen:
1 °. het Franciscanessen-klooster
"St. Ag
"
niete (1401/04-1572) aan de Zuidzijde
der Grote Kerk;
2 °. het Minderbroeders-klooster
"0. L.
"
Vrouw in Betleëm (1454 of daarvoor1572) aan de Arkelstraat (vanaf de
Haarstraat tot even voor de tegen
woordige Chr. Kweekschool);
3 ° . het Augustinessen-klooster "St. Nyclaes

en St. Maria Magdalena" (Begynenhof
van 1391 tot vóór 1475 en Augustines
sen-klooster van ná 1439 en vóór 14751572) aan de Haarstraat op het "Oud
Begynhof" (waar tegenwoordig het Zie

kengasthuis staat).
De rust der kloosters en de veiligheid van
hun inwoners genoten wel de bijzondere be
langstelling van de stedelijke overheid. Dit
blijkt uit de verbodsbepalingen, in de navol
gende voorschriften neergelegd:
,,Van up dat Observanten cloester (=
minderbroedersklooster) niet te caetsen
(= balslaan) noch na die spreeuwen off
ander vogel niet te scieten noch te werpen.
Item overdragen (= vastgesteld), dat
nyemant in dat observanten cloester noch
scieten en sal na spreeuwen of nae ander
vogel noch nergenst nae (= noch ergens
anders naar). Ende nyemant en sal up dat
voirscr. (= genoemd) cloester caetsen, op
die boet van eenen
nobel 77), half den heer
"
half der stat. De helft van de eventueel
opgelegde boete viel dus aan de Heer van
Arkel, de andere helft aan de stad toe. De
regeling draagt in de marge als oudste
jaartal: 1517.
Een algemene verordening, die alleen het
jaar 1517 in de marge draagt, verklaart:
"Overdragen (= vastgesteld) bij den
heer ende gherecht, dat nyemant jonck
noch oudt, aen genen cloester smacken (=
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met geweld werpen), stoeten (= stoten,
duwen tegen) noch gen gewelt doen en sul
len aen haeren (= hun) lijven ende goeden
(= goederen), ende dat op die verburnisse
(= verbeurte) van hondert gouden nobe
len die een heelft (= helft) tot behoeff (=
ten bate) des heeren ende die ander heelft
tot behoef der stadt, ende noch daeren
teynde (= bovendien) gecorigeert (= ge
straft) te werden bij den heer ende ghe
recht "') ".
Overlast, de persoon of de goederen van
de kloosterlingen aangedaan, werd dus heel
zwaar gestraft, t.w. èn met een vaste boete
van 100 nobel èn met een straf, geheel aan
het oordeel van de rechter overgelaten (z.g.
arbitraire correctie).
BEDEHUIZEN,
LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN EN
SCHOLEN IN GORCUM VóóR 1572
Na de met de stichting van het Francis
canessenklooster te Arkel (1449) samen

hangende bespreking van· de kloosters, die
Gorcum tot 1572 binnen zijn muren heeft
gekend, moge hier nog een beknopt over
zicht volgen van de kerken, kapellen, instel
lingen van liefdadigheid en onderwijs, die
Gorcum in bovengenoemcj. tijdvak heeft be
zeten.
A. De Kerken en Kapellen

Gorcum heeft in de hierbedoelde periode
in totaal 14of 15 kerken en kapellen, t.w. twee
parochiekerken en twaalf of dertien k'-1.pel
len gekend. Het grootste aantal bedehuizen
was in 1565 bereikt. Vóór de kerkelijke re
organisatie van 1559 maakte Gorcum deel
uit van het Bisdom Utrecht, dat een zeer
groot deel van ons tegenwoordig Konink
rijk besloeg. Gorcum behoorde in lagere or
de tot het Aartsdiakonaat van St. Marie.
Na de kerkelijke reorganisatie van 1559,
welke voor de Noordelijke gewesten het
Aartsbisdom Utrecht in het leven riep, dat
nagenoeg het gebied van het voormalige
bisdom Utrecht besloeg en 5 bisdommen
omvatte, kwam de parochie van Gorcum te
behoren tot het Aartsbisdom Utrecht en
meer in het bijzonder tot het gelijknamige
bisdom. Het Aartsbisdom Utrecht telde om
streeks 265 parochies en besloeg het wel-

varendste en dichtst bevolkte deel der Ne
derlanden met tal van voorname steden,
waaronder Gorcum (Rogier, I, 220).
a. D e p a r o c h i e k e r k e n
1. De Grote of St. Janskerk

Deze werd zo genoemd, niettegenstaande
St. Martinus en St. Vincentius haar schuts
heiligen waren. Vooral van deze kerk kan,
bij de veelheid van beschikbare gegevens,
het overzicht niet dan zeer summier zijn 711).
Volgens Kemp is zij op 22 April (derde
Zondag na Pasen) 1263 gewijd met 3 al•
taren en een kerkhof.
Op 15 Mei 1272 werd Jan de Sterke, Heer
van Arkel, in het O.L. Vrouwekoor begra
ven (de graftombe van ca. 1300 van deze
Arkel en zijn gemalin Bertha van Ochten is
thans nog in de Ned. Herv. kerk aanwezig).
In 1355 schonk Jan van Arkel, bisschop
van Utrecht, een reliek van St. AppolinariB
aan de kerk; in 1361 is de kerktoren ge
deeltelijk door brand of storm ingestort. Of
de brand van 1388, de grootste uit Gorcum's
geschiedenis, ook de kerk heeft getroffen,
is niet bekend.
In 1365 was een H. Kruis-altaar aanwe
zig, in 1386 een St. Petrus-altaar, in 1400
een St. Catharina-altaar, in 1465 een H.
Agnes 80)-altaar, in 1489 een H. Barbara
altaar; 23 of 24 altaren telde de kerk in
totaal.
In 1378 is de parochiekerk onder Heer
Otto tot collegiale kapittelkerk verheven
(kapittel van 12 kanuniken met een deken),
Niet lang na 1450 is de thans nog be
staande St. Martinus-toren gebouwd. In
1558 treden als pastoor en hulppastoor der
St. Maartenskerk Leonard Veghel en Nico
laas Jans van Poppel op.
In 1572 is zij (het Kanonikaal Kapittel ein•
digde door het overgaan der stad) in bezit
genomen door de Hervormden en in 1579
gerestaureerd met afbraak van het Minder•
broedersklooster in de Haarstraat. Op 18
October 1573 werd het eerste consistorie
der Hervormde Kerk gehouden, waarin (l
ouderlingen en 6 diakenen werden verko
zen. In ditzelfde jaar traden Jacobus Mi•
chaelus van Dordrecht, Rudolf van Velt,
genaamd Laudius, en Adamus à Lovanio
(= van Leuven) als de eerste Hervormde
predikanten op. In 1844/45 is de kerk af-
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derlanden met tal van voorname steden,
waaronder Gorcum (Rogier, I, 220).
a. D e p a r o c h i e k e r k e n
1. De Grote of St. Janskerk

Deze werd zo genoemd, niettegenstaande
St. Martinus en St. Vincentius haar schuts
heiligen waren. Vooral van deze kerk kan,
bij de veelheid van beschikbare gegevens,
het overzicht niet dan zeer summier zijn 79).
Volgens Kemp is zij op 22 April (derde
Zondag na Pasen) 1263 gewijd met 3 al
taren en een kerkhof.
Op 15 Mei 1272 werd Jan de Sterke, Heer
van Arkel, in het 0.L. Vrouwekoor begra
ven (de graftombe van ca. 1300 van deze
Arkel en zijn gemalin Bertha van Ochten is
thans nog in de Ned. Herv. kerk aanwezig).
In 1355 schonk Jan van Arkel, bisschop
van Utrecht, een reliek van St. Appolinaris
aan de kerk; in 1361 is de kerktoren ge
deeltelijk door brand of storm ingestort. Of
de brand van 1388, de grootste uit Gorcum's
geschiedenis, ook de kerk heeft getroffen,
is niet bekend.
In 1365 was een H. Kruis-altaar aanwe
zig, in 1386 een St. Petrus-altaar, in 1400
een St. Catharina-altaar, in 1465 een H.
Agnes 80)-altaar, in 1489 een H. Barbara
altaar; 23 of 24 altaren telde de kerk in
totaal.
In 1378 is de parochiekerk onder Heer
Otto tot collegiale kapittelkerk verheven
(kapittel van 12 kanuniken met een deken).
Niet lang na 1450 is de thans nog be
staande St. Martinus-toren gebouwd. In
1558 treden als pastoor en hulppastoor der
St. Maartenskerk Leonard Veghel en Nico
laas Jans van Poppel op.
In 1572 is zij (het Kanonikaal Kapittel ein
digde door het overgaan der stad) in bezit
genomen door de Hervormden en in 1579
gerestaureerd met afbraak van het Minder
broedersklooster in de Haarstraat. Op 18
October 1573 werd het eerste consistorie
der Hervormde Kerk gehouden, waarin 6
ouderlingen en 6 diakenen werden verko
zen. In ditzelfde jaar traden Jacobus Mi
chaelus van Dordrecht, Rudolf van Velt,
genaamd Laudius, en Adamus à Lovanio
(= van Leuven) als de ,eerste Hervormde
predikanten op. In 1844/45 is de kerk af-

gebroken; bij deze afbraak zijn middeleeuw
se (waaronder 13e-eeuwse) muurschilderin
gen onder de pleisterlaag ontdekt. Deze
schilderingen bleken meer oudheidkundige
dan aesthetische waarde te bezitten.
2. De parochiekerk of hulpkerk van het
Begijnhof aan de Haarstraat

De in 1402 voltooide en ingewijde Begijn
hofskerk is iu 1422 tot tweede parochiekerk
van Gorcum verheven; evenals de St. Jans
kerk werd zij in 1572 aan de R.K. Eredienst

onttrokken; zie hierover uitvoeriger hier
voren.
b. D e K a p e 11 e n

3. De Heilige Geest-Kapel in de Arkelstraat

Volgens Kemp was deze kapel reeds in
1300 aan de Oostzijde van de Arkelstraat
aanwezig; zij heeft, daar de lijst van H.
Geest-Meesteren (van Zomeren p. 42) met
,,1397. Dirk de Monnik, Dirk Marcelisz"
aanvangt, zeer waarschijnlijk reeds in 1397
bestaan; zij diende vóór de hervorming be
halve als bedehuis ook als plaats, waar uit
delingen aan de armen werden gehouden;
aan deze oorspronkelijke doelstelling her
inneren behalve de naam H. Geest-kapel
ook de namen St. Nicolaas-Cappel en Sin
ter Claes-Cappel, volgens Emck (p. 19) in
de jaren 1547 resp. 1550 gebezigd. Van de
H. Geest-kapel is thans nog alleen de fraaie
toren aanwezig; de kapel maakte deel uit
van een complex, waartoe ook behoorde
het H. Geesthuis, een liefdadigheidsgebouw,
dat in 1657 is opgeheven (zie hierna).
Vermoedelijk is in de tweede helft der
15e eeuw de stenen torenromp gebouwd, ter
wijl in de 16e eeuw de slanke, met een open
peertje bekroonde spits werd aangebracht
(zichtbaar op het geschilderd stadspanora
ma van 1568). In 1581 werd een uunverk
in de toren en een dakkapel aan de Oost
zijde van de torenspits aangebracht; in de
dakkapel bevindt zich een slagklok, in 1500
door Willem en Jasper Moer gegoten.
In 1572 werd de doelstelling van het ge
bouw "gereformeerd".
In 1585 werden soldaten in de Kapel ge
legerd. In 1675 is de H. Geest-kapel weder
ingericht als bedehuis; van 1797-1799 was
zij kerk van de Waalse Gemeente, van 17991814 bedehuis van de Ned. D. Herv. Ge
meente; in 1803 (19 Mei) wijdde Ds. A.
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Mandt het door hem geschonken orgel in;
van 1814-1816 was de kapel Luthers Kerk
gebouw; van 1816-1824 was ze wederom in
gebruik bij de Waalse Gemeente. In 1825
(9 Sept.) kocht de gemeente Gorcum de
kapel van de Ned. Herv. Kerk; in 1836 liet
zij de oude kapel slopen en bouwde tegen
de oude gespaarde toren het thans nog be
staande weinig fraaie gebouw. Van 18371844 was de kapel vleeshal, van 1844-1851
Ned. Herv. bedehuis (in die tijd werd de
oude St. Janskerk afgebroken en een nieuwe
Herv. Kerk gebouwd); 11 Juli 1851 wordt
de kapel voor vele jaren bewaarschool. In
1912 had een belangrijke restauratie van de
toren van de kapel plaats. De kapel doet
thans dienst als bedehuis van de Chr. Ge
reformeerden.
4. De Gasthuiskerk of -kapel tussen de
Gasthuisstraat en het Oud Kerkhof
(Achter de Kerk)

Deze maakte deel uit van het volgens

Kemp reeds in 1300 bestaande Gasthuis (zie
hieronder), dat ten Noorden van de Grote
Kerk (vgl. de namen Gasthuissteegje en
Gasthiiisstraat) was gelegen; de kapel had

vóór 1572 haar eigen "Kapellaan, die dage
lijks den Heyligen Godsdienst moest ver
rigten, de Zieken en Kranken
de H.H. Sa
"
cramenten bedienen enz.e (v. Zomeren,
p.e 45); de kapel "was ter Eeren van de
H. Elizabeth ingewijd" ( v. Zomeren, p. 45).e
In 1589 werd het koor der geseculariseer
de Gasthiiiskerk ingericht tot zoutpakhuis
van de Staten; in 1599 en 1600 is de kapel
(na verplaatsing in 1598 van het Gasthuis
naar de Haarstraat) met het oude Gasthuis
vertimmerd tot burgerwoningen.
5. De O.L. Vrouw-Kapel bU de Oude
Kanselpoort

Deze kapel zou volgens Kemp (p. 57)
reeds bij de eerste ommuring der stad (13e
eeuw) bij de (oude) Kanselpoort binnen de
stadsmuren zijn gebouwd; in transportacten
van 1544, 1545, 1547 en 1557 wordt gewag
gemaakt van "het ghilde van onser liever
Vrouwe in de Capel aan die Canssepoirte";
dit gilde had dus zijn zetel in deze kapel;
zij was "versien
" (= voorzien) met Renten,e
tot onderhoud ; in een transportbrief vane
1563 wordt gesproken van "de Capelle
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naast de Canssepoort", die een thijns op
land had; dt; O.L. Vrouw-Kapel lag aan de
Zuidzijde van de Westwagenstraat en was
ten Westen begrensd door de stadsmuur;
zij lag ongeveer op de oostelijke hoek van
de tegenwoordige Hazewindhond.straat en
Westwagenstraat; op 26 Juni 1572 was zij
de plaats van onderhandelingen tussen de
Gorinchemmers en Geuzenhopman Marinus
Brand, terwijl de Drossaard Caspar Turck
vanaf het kasteel De Blauwe Toren" dee
stad beschoot. Men" verhaalt 81) van deze
kapel, dat de burgers, wanneer zij te velde
trokken en ook als zij van de strijd terug
keerden, in deze kapel een godsdienstoefe
ning bijwoonden. Ook vindt men vermeld,
dat de misdadigers, die ter dood veroor
deeld \rnren, daarin de laatste H. Mis bij
woonden; bij deze godsdienstoefening plach
ten dan al de magistraatspersonen "in hun
ne plegtgewaden" aanwezig te zijn; de ka
pel had een eigen kapellaan.
De kapel werd met de oude Canssepoort,
die ook Kanselarypoort werd geheten, in
1589 afgebroken (Emck, p. 9 en 65).
6. De Kapel bij de Laag Arkelpoort

Van dit kapellet je weten wij niets dan dat
Kemp (p. 37) het onder de oudste gebou
wen vermeldt. Het
" "kleyn Kapelleken, mete
Renten verzien
(= voorzien) stond tene
Westen van de Laagh-Arkelpoort, die zich
aan het einde van de Arkelstraat bevond.
De tijd v1..n de stichting, de naam en de
schutsheilige zijn onbekend.
7. De Kapellen van het Franciscanessen
Klooster St. Agnes" aan het Zusterhuis
"
en de Groenmarkt

Op 4 October (St. Franciscusdag) 1407
werd de Kapel van bovengenoemd klooster
ter ere van St. Andries, St. Jan de Doper en
St. Agniet ingewijd; in 1482 kreeg deze
kapel een "nieuwe klok St. Agnes"; in hete
" een tweede ka
,,hoechuys bevond zich
pel 81a); in 1572 werd het klooster door de
nonnen verlaten.
8. De Kapel van het Sint-Augustinessen
Klooster "St. Nicolaas en St. Maria
Magdalena" aan de Haarstraat
op het Ond-EaghUnhof

" Daar de Augustinessen, zoals wij zagen,
slot-zusters waren, mag men aanemen, dat

zij, anders dan de Begijnen, die naar dE·
Jfoghijnhofsker (in 1422 parochiekerk ge

worden) plachttn te gaan, een eigen kapel
111 het klooster. e•ben gehad. Het jaar der
:;tichting van het klooster en de kapel il
niet met zekerheid te geven; de stichtini
inoet evenwel tussen verm. 1438 en ]47(,
hebben plaats gehad (zie boven); het j t' J'
1457 is dus ook ten deze slechts een ben;•
clcringsjaar.
De laatste rectoren van deze in 1572 ull:!
R.K. bedehuis buiten functie gestelde kloos
terkapel waren: 1e. Mr. Cornelis van Alck
maar (als priester in het Begijnhof onder
het jaar 1565 genoemd); daar Nicolaas
Jansen van Poppel, die Vê:l.n 1558-1572 tE·
Gorcum werkzaam was, in die tijd de Be
ghijnhofskerk (de 2e parochiekerk) als pas
toor of rector bediende, mag men aan
nemen, dat Mr. Cornelis van Alckmaar in
die tijd (ca. 1565) rector van de kapel van
het St. Aug-ustinessen-klooster op de Be•
gijnhof is geweest; 2e. Joannes Lenartz van
Oisterwijck (van ná 1565-1572); over
diens rectoraat van het Augustinesscm•
klooster handelden wij hierboven uitvoerig.
In 1572 is de kapel als zodanig buiten diens1
gesteld.
9. De Kapel of Kerk van het Minder
broedersklooster in de Arkelstraat

Over deze kapel of kerk, die reed:; in
1454 bestond en in dat jaar aan de Noord
zijde met een koor en pand werd uitgebreid,
is hierboven uitvoerig gehandeld. De in 11541
hoger opgetrokken torenspits is op de kaar1
van Jacob van Deventer (ca. 1558) en het
geschilderde stadspanorama van 1568 du!
delijk zichtbaar. De kapel is in 1579 met h<•I
klooster afgebroken.
1 O. De Kapel van het Leprozenhuis buiten
de (Oude) Canssepoort

Op een in het Gemeente-archief aanwc·
zige kaart van 1460 kan men een buiten cl<
(Oude) Canssepoort gelegen Leprozenhuia
met kruis bovenop duidelijk waarnemen,
En zekP-r moet er later in of bij dut
Leprozenhuis een kapel zijn geweest, w1• nl
op de kaart van Jacob i,an De1)enter ( ·, 1 ,
1558) is ter plaatse een torent je waarneem
baar, terwijl in 1572 4 arbeiders f 7, out
vanger. voor het afbreken van " de Lazarus
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3 wij zagen,
1nemen, dat

zij, anders dan de Begijnen, die naar de
Hcghijnhofskerk (in 1422 parochiekerk ge

worden) plachten te gaan, een eigen kapel
in het klooster hebben gehad. Het jaar der
Htichting van het klooster en de kapel is
niet met zekerheid te geven; de stichting
moet evenwel tussen verm. 1438 en 1475
hebben plaats gehad (zie boven); het jao.r
1457 is dus ook ten deze slechts een ben2.
derings jaar.
De laatste rectoren van deze in 1572 als
R.K. bedehuis buiten functie gestelde kloos
terkapel waren: le. Mr. Cornelis van Alck
maar (als priester in het Begijnhof onder
het jaar 1565 genoemd); daar Nicolaas
Jansen van Poppel, die van 1558-1572 te
Gorcum werkzaam was, in die tijd de Be
ghijnhofskerk (de 2e parochiekerk) als pas
toor of rector bediende, mag men aan
nemen, dat Mr. Cornelis van Alckmaar in
die tijd ( ca. 1565) rector van de kapel van
het St. Aibgustinessen-klooster op de Be
gijnhof is geweest; 2e. Joannes Lenartz van
Oisterwijck (van ná 1565--1572); over
diens rectoraat. van het Augustinessen
klooster handelden wij hierboven uitvoerig.
In 1572 is de kapel als zodanig buiten dienst
gesteld.
9. De Kapel of Kerk van het Minder
broedersklooster in de Arkelstraat

Over deze kapel of kerk, die reeds in
1454 bestond en in dat jaar aan de Noord
zijde met een koor en pand werd uitgebreid,
is hierboven uitvoerig gehand.eld. De in 1541
hoger opgetrokken torenspits is op de kaart
van Jacob 'uan Deventer (ca. 1558) en het
geschilderde stadspanorama van 1568 dui
delijk zichtbaar. De kapel is in 1579 met het
klooster afgebroken.
10. De Kapel van het Leprozenhuis buiten
de (Oude) Canssepoort

Op een in het Gemeente-archief aanwe
zige kaart van 1460 kan men een buiten de
(Oude) Canssepoort gelegen Leprozenhuis
met kruis bovenop duidelijk waarnemen.
En zeker moet er later in of bij dat
Leprozenhuis een kapel zijn geweest, want
op de kaart van Jacob van Deventer (ca.
1558) is ter plaatse een torentje waarneem
baar, terwijl in 1572 4 arbeiders f 7,-- ont
vanger. voor het afbreken van de Lazarus-

"

kerk" (zie verder hierna onder het Lepro
zenhuis).
Deze kapel lag met het Leprozenhuis on

geveer ter plaatse waar zich tegenwoordig
de woningen van de sluiswachters van het
Merwedekanaal bevinden.
ll. De kapellen op de landsheerlijke
kastelen en burchten

Volgens de beschrijving, die de bronnen
geven, bezat de Keizerlijke Burcht, die de
Heren van Arkel ten Oosten van de stad
<;l-orinchem (het tegenwoordige Wijdschild)
m de 13e eeuw lieten bouwen, een slotkapel,
zoals ook het geval was met de Koninklijke
Burcht, die zij vóórdien te Arkel bewoon
den.
Na de verwoesting van de Keizerlijke
Burcht in 1412 door Willem VI, Graaf van
Holland, werd door deze in genoemd jaar
de fundering voor een nieuw kasteel gelegd.
Dit 1Jescheiden kasteel lag waarschijnlijk
ongeveer ter hoogte van de plaats, waar de
tegenwoordige Revetsteeg in de Molen
straat uitkomt. Te oordelen naar de zeden
dier dagen, is het zeer wel aan te nemen,
dat zich in deze landsheerlijke huizinge ook
een huiskapel heeft bevonden.
Dit kleine slot heeft echter niet langer
dan een halve eeuw bestaan. Het is in 1461
door Karel de Stoute, toenmaals Graaf van
Charolais en Heer van Arkel, afgebroken.
In hetzelfde jaar (16 September, St. Lam
bertusavond) ving hij aan met de bouw
(aan de Zuidzijde van de stad) van het
omvangrijke en prachtige kasteel, dat on
der de naam De Blauwe Toren zoveel ver
maardheid heeft verworven. Het is uiter
aard niet de bedoeling hier een uitvoerige
beschrijving te geven van deze even schone
als machtige burcht. Ik moge te dezer
plaatse volstaan met er op te wijzen, dat De
Blauwe Toren, mede te oordelen naar de
gravure van Jacob van der Ulft, een grote,
gothische kapel bevatte.
Van 1578 tot 1600 is het slot om redenen
van defensie gesloopt. In Kemp's tijd waren
nog ruïnes (,,wel een mans lenghde hoogh")
van het slot aanwezig.
12. De Kapel in het Oudmanhuis in de
Molenstraat (Westzijde)

Het huis, dat Henrik Volkier Jansz. op
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10 Januari 1498 aan het bovengenoemde in
1442 gestichte Manhuys schonk, werd kort
nadien tot kerkeje of kapel verbouwd. Een
kapelaan droeg daarin dagelijks de H. Mis
op. De kapel verloor in 1572 haar oorspron
kelijke functie.
13. De Kapel in het Weeshuis in de
Molenstraat (Oostzijde)

Het bovengenoemde, in 1557 door Mat
thijs Aalbertsz. en zijn huisvrouw Marijtje
Kolft gestichte weeshuis moet in 1565 een
kapel met altaar hebben bezeten, daar Jan
Anthonisz., schrijnwerker, op 6 Febr. 1565
aannam een voetbank voor het altaar te
maken (zie hierna). De kapelaan van het
Weeshuis werd niet zelden pastoor ge
noemd. In 1565 wordt heer Lenard als zo
danig vermeld en nog in hetzelfde jaar
Adriaan van Vlijmen. Sommige pastoors
van het Weeshuis oefenden daarnevens het
ambt van schoolmeester over de kinderen
uit. Genoemde Adraan van Vlijmen woonde
naast het weeshuis; hij ontving tien gulden
per jaar voor het lezen van twee H.H. Mis
sen per week; als schoolonderwijzer ontving
hij twaalf gulden per jaar en genoot tevens
vrije huishuur. In 1572 nam dit alles een
einde.
14. Ten slotte is het nog aannemelijk, date
het in 1523 gebouwde en in 1572 afgebro-
ken Pesthuis buiten de Laach-Arkelpoort
voor de daarin ondergebrachte patiënten
een eigen kapel heeft bezeten. 82)
B. De instellingen van liefdadigheid

1. Het Heilige Geesthuis in de Arkelstraat
Dit behoorde bij de H. Geestkapel; hete
bestond vermoedelijk reeds in 1300 in de
Arlwlstraat en diende voor de verpleging
van arm9 wezen en vondelingen (voorloper
van het in 1557 gestichte Weeshuis aan de
Jl!lolenstraat). De burgers, die in de vorm
van een vrijwillige gift of ter uitvoering
van de uiterste wil van vrienden of ver
wanten, iets aan de armen uit te delen had
den, kwamen dit persoonlijk in deze kapel
doen; deze uitdelingen zouden zo veelvul
dig plaats gegrepen hebben, dat er - lichte
overdrijving? - nauwelijks plaats voor was
in de kapel (v. d. Aa, 4e deel, p. 676).
Het H. Geesthuis hield als zodanig op· te
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bestaan in 1657, toen de 29 in het H. Geest
huis verpleegde kinderen naar het Wees
hui.s in de Molenstraat overgingen; in 1480
is een gedeelte van het H. Geesthuis inge
richt tot Latijnse school (zie overigens hier
over onder de H. Geest-Kapel en hierna on
der de Scholen).
2. Gasthuis in de Gasthuisstraat

Dit Gasthuis was tot 1598 aan weerszijden
van de tegenwoordige Gasthuissteeg ten
Noorden van de Grote Kerk gelegen (hoe
ver is onbekend) ; het stond daar volgens
J(emp reeds vóór 1300; waarschijnlijk heeft
het reeds in 1321 bestaan, want de bij van
Zomeren (p. 45) opgenomen lijst van Gast
huismeesteren vangt aan met: ,,1321 Claas
Hellinchrode"; het moet zeker op 20 Maart
1407 bestaan hebben (een acte van die da
tum gewaagt van een huys ende hofstat,
"
dat staende is en gheleghen
in die Gasthuis
sa)
)
.
straat"
Het Gasthuis zou door een der Arkelse
heren zijn gesticht en aan St. Elizabeth zijn
toegewijd (Kemp, p. 53) ,,tot een gasthuis
voor d'arme mannen en vrouwen, genaamt
na Sanct Elisabeth, met een kapel om dienst
te doen en een bouwhuis (= boerderij),
namaals gemaakt tot eenen Beyaard 84)
(= verblijfplaats) om allerhande bedelaars
te ontvangen"; het huis had dus een eigen
kapel en een boerderij, dienende om het
Gasthuis van zuivel- en andere producten
te voorzien; als voorzitters van het Gasthuis
worden door van Zomeren (p. 45-46) voor
de jaren 1321, 1342, 1360 en 1571 onder
scheidenlijk Claes Hellinchrode, Boudewijn
van den Hove en Hendrik Knobbout Claasz.,
Claes Pieck en Jan Calf Pietersz. de jonge
genoemd 85).
(In een overdrachts(schepen)brief van
10 December 1547 wordt het "Gasthuis van
St. Katrijnen in de Gasthuisstraat" ge
noemd.) 86) Het Gasthuis heeft vóór de
Hervorming ook voor de verpleging van
zieken dienst gedaan; in 1586 is de
Beyaard ingericht voor verpleging van
zieke soldaten; in 1589 is het koor der
Gasthuiskerk ingericht voor zoutpakhuis
der Staten; in 1598 (besluit van 13 Juni)
is het Gasthuis verplaatst naar de Haar
straat (Beghijnhofskerk) 87); de gebouwen
van het voormalig Gasthuis aan de Gast-

114N.�traat zijn in 1599 en 1600 (verkoop 4
1 1111111ri 1600) tot burgerwoningeri vertim1111•rd; hetzelfde lot onderging de Beyaard
•
111 1604.
l>c Gasthuissteeg (voorheen Gasthufa
1111nck) en Gasthuisstraat bewaren in haar
11Hmen nog de herinnering aan het voor11111 lige Gasthuis. In 1604 wordt het Gast
hufasteegje "den ganck van 't Oude Gast
hnis" genoemd, vandaar ook de naam Gast
f1uisgang. In de topgevel van het oude
p<>ort je, dat over het Zuidelijk uiteinde van
tl, Gasthuissteeg is aangebracht en in de
volksmond ten onrechte Kanselpoortje ge
11oemd wordt, is in steen het jaartal 1391
uitgehouwen (vgl. Emck, p. 56 en 61). De
herkomst van de naam Kanselpoortje, dat
vóór 1810 onder die naam nimmer voor
komt, is niet bekend. Dat dit poort je zijn
llltam zou hebben gekregen naar de kan
1-1elarij op de in 1412 afgebroken burcht der
Arlcels ten Oosten van de stad of naar de
kanselarij van de in 1461 aan de Zuidzijde
van de stad bij de tegenwoordige Duivel.�
gracht gebouwde en in 1578-1600 afgebro
ken burcht De Blauwe Toren" 81a), schijnt
" en letterlijk ver gezocht. Zou
mij figuurlijk
het Kansepoortje niet kunnen genoemd zijn
naar de kanselarij op het oude stadhuis, dat
in 1392 aan de Hoogstraat was gelegen ter
plaatse waar later ( ± 1655) de huizen van
het Paternoster zich bevonden (t.w. on
geveer tegenover de Arlcelstraat)?
Het laat-Gothische Kansepoort je dateert
volgens Labouchere (p. 83) ,,wellicht uit het
begin der 16e eeuw"; het jaartal 1391 duidt
dus zeker niet op de tijd, waarin dat poortjE·
is gebouwd.
3. Het Leprozenhuis buiten de
Oude Canssepoort

In de 15e eeuw stond in de voorstad bui
ten de oude Kanselpoort een Leprozenhuis :
het wordt op een kaart (Gem. Archief) van
1460 genoemd en bestond dus in dat jaar;
het Leprozenhuis is evenzeer zichtbaar en
ook met name aangeduid op de kaart van
Jacob van Deventer (ca. 1558); het lag (in
1544 als der lazarussen- oft leproosen
huysinge")" ter plaatse waar tegenwoordn
de woningen van de sluiswachters van hot
Merwedekanaal zijn gelegen; het ziekenhuis
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huisstraat zijn in 1599 en 1600 (verkoop 4
Januari 1600) tot burgerwoningen vertim
merd; hetzelfde lot onderging de Beyaard
in 1604.
De Gasthuissteeg (voorheen Gasthuis
ganck) en Gasthuisstraat bewaren in haar
namen nog de herinnering aan het voor
malige Gasthuis. In 1604 wordt het Gast
huissteegje "den ganck van 't Oude Gast
huis" genoemd, vandaar ook de naam Gast
huisgang. In de topgevel van het oude
poort je, dat over het Zuidelijk uiteinde van
de Gasthuissteeg is aangebracht en in de
volksmond ten onrechte Kanselpoortje ge
noemd wordt, is in steen het jaartal 1391
uitgehouwen (vgl. Emck, p. 56 en 61). De
herkomst van de naam Kanselpoortje, dat
vóór 1810 onder die naam nimmer voor
komt, is niet bekend. Dat dit poort je zijn
naam zou hebben gekregen naar de kan
selarij op de in 1412 afgebroken burcht der
Arkels ten Oosten van de stad of naar de
kanselarij van de in 1461 aan de Zuidzijde
van de stad bij de tegenwoordige Dui-vels
gracht gebouwde en in 1578-1600 afgebro
ken burcht "De Blauwe Toren" 87a), schijnt
mij figuurlijk en letterlijk ver gezocht. Zou
het Kansepoortje niet kunnen genoemd zijn
naar de kanselarij op het oude stadhuis, dat
in 1392 aan de Hoogstraat was gelegen ter
plaatse waar later ( ± 1655) de huizen van
het Paternoster zich bevonden (t.w. on
geveer tegenover de Arkelstraat)?
Het laat-Gothische Kansepoort je dateert
volgens Labouchere (p. 83) ,,wellicht uit het
begin der 16e eeuw"; het jaartal 1391 duidt
dus leker niet op de tijd, waarin dat poortje
is gebouwd.
3. Het Leprozenhuis buiten de
Oude Canssepoort

In de 15e eeuw stond in de voorstad bui
ten de oude Kanselpoort een Leprozenhuis:
het wordt op een kaart (Gem. Archief) van
1460 genoemd en bestond dus in dat jaar;
het Leprozenhuis is evenzeer zichtbErnr en
ook met name aangeduid op de kaart van
Jacob van Deventer (ca. 1558); het lag (in
1544 als "der lazarussen- oft leproosen
huysinge") ter plaatse waar tegenwoordig
de woningen van de sluiswachters van het
Merwedekanaal zijn gelegen; het ziekenhuis

is in 1572 om der wille van de verdediging
van de stad afgebroken; vier arbeiders bra
ken in dat jaar voor 7 gulden de Lazarus
kerk af; daarna werden de melaatsen in de
stad verpleegd.
Het nieuwe Leprooshuis lag, volgens
Labouchere (p. 81) en Emck (p. 17), in
1611 op de Zuidelijke hoek van de Arkel
straat en de Haarstraat. Volgens de kaart
van Martini (18e eeuw) evenwel moet het
Lazarus-huis, dat later (1652) Remon
strants kerk je is geworden, op de �e
lijke hoek van de Haarstraat en de Vijfzin
nenstraat gelegen hebben 88). In 1613 is
om hygiënische redenen weer een nieuw
leprozenhuis buiten de Kansepoort ge
bouwd.
Het oude leprozenhuis aan de Haarstraat
heeft dientengevolge een andere bestem
ming kunnen krijgen: van 1629 af heeft de
Gorcumse rederijkerskamer ,,'t Segelbloem
ke" er gespeeld en zulks tot 1652, toen
tengevolge van een op 28 December 1645
door de Gorcumse Vroedschap genomen be
sluit, waarbij aan de Remonstranten het
voormalige Lazarushuis als bedehuis werd
toegewezen, dezen dit perceel (tot 1801)
hebben betrokken.
Het nieuwe, in 1613 gebouwde leprozen
of Lazarushuis buiten de Kansepoort be
stond nog op 17 Juni 1632, toen het, blijk
baar reeds buiten dienst gesteld, door het
stadsbestuur werd verhuurd. Waar de me
laatsen nadien verpleegd werden, is niet
bekend.
4. Het Manhuis aan de Molenstraat

Op 5 Augustus 1442 door Steyndeld,
huisvrouw van Merten Schoutjen, ten Noor
den van De Doelen gesticht; het llfanhuis
werd hiervoren onder het jaar 1449 uit
voeriger behandeld.
5. Het Pesthuis
Het oudst bekende pesthuis stond buiten
de Laach-Arkelpoort en werd in 1523 ge
bouwd; in 1572 afgebroken; in 1598 tijde
lijk in het Nieuwe Gasthuis (Haarstraat)
ondergebracht; in 1602 nieuw pesthuis in
de Katerstraat gesticht; zie overigens in
de voorafgaande bijdrage over pestepide
mieën en pesthuizen in Gorcum.
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6. De "Heylichsacramentscameren'' aan
het Eind van de Langendijk

Aan het eind van de Langendijk bevon
den zich in het midden der 16e eeuw in een
gang drie woningen, welke in 1550 de "Hei
lige Geest cameren" werden geheten en in
1557 "goidtscameren (= Godshuizen) of
IIeylichsacramentscameren eertijts bij Pe
ter Adriaensz van den Hoven, thollenaar
(= ontvanger, belastingpachter) tot Gorin
chem gefundeert ende gemaect". In 1630
werden deze drie woningen de Tolcameren"e
" Er zijn in de
genaamd (cfr. Emck, p. 43).
geschiedenis van Gorcum verscheidene van
deze min of meer belangrijke fundaties aan
te wijzen. Het zou te ver voeren deze alle
hier ter plaatse te behandelen.
7. Het Burgerkinderweeshuis aan de
Molenstraat. sn)

In 1557 door Matthys Aalbertsz en zijn
echtgenote Marijtje Kolf! gesticht; wordt
hierna onder het jaar 1649 uitvoeriger be
sproken.
C. De Scholen
1. De meisjesschool

Er bestond op 31 Augustus 1518 een
meis jesschool te Gorcum. In een verorde
ning van dat jaar 90) op het schoolgeld,
wordt n.l. bepaald:
"Voert (= voorts) en sullen gheen
schoellvrouwen
(= schooljuffrouwen)
nyet meer nemen van . den meyskens,
die onder (= op) hoer scholen gaen
dan x i j stuver ende wel min (= min
der) maer nyet meer, up die verbuer
nisse (= op verbeurte) van een pont
groot ni). Ende deze bruecken (
over
tredingen) sullen gaen deen helft tot be
hoef (= ten bate) van den heer en dander
helft der stede".

=

Uit deze regeling zou men kunnen op
maken, dat er toen ten tijde meer meisjes
scholen hebben bestaan. Zeker is dit echter
niet, daar een, vermoedelijk uit dezelfde
tijd daterende regeling 92) bepaalde:
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"Overdragen (= vastgesteld) bij den
heer ende gerecht, dat nyemont (= nie
mand) gheen medekensscoel (= meisjes
school) en houden en sal tensi bij con
sent . (= tenzij met toestemming) van
Arian Thomas off Heyluick sijn huis
vrou, up die verbornisse (= verbeurte)
van v j r. gl." (= Rhijnse gulden).
Het echtpaar Thomasbezat alzo op het stuk
van de meisjesscholen een door een straf
s�
_ nctie beschermd monopolie. Waarschijn
lIJk zal men tegen vergoeding een concessiP
tot het houden van een school van het echt
paar hebben kunnen verkrijgen.
2. De Jongensscholen

Er bestonden op 31 Augustus 1518 93)
voorts jongensscholen te Gorcum want op
genoemde dag werd bepaald 94) :
Overdragen bij den heer ende gerechte
dat" van nu voirtaan gheen jongen, te we�
ten knechtens (= dienaren), nijewers (=
volstrekt) scholen en sullen gaen binnen
Gorinchem dan in de grote scholen up
die verbuernisse van een halff pont g�oot
soe dick ende menichwerff (= zo dik
wijls) die meisters off meysteressen off
denghenen die hoyr kynderen dair seyn
den (= daarheen zenden) dairaff bekuert
(= deswege bekeurd) worden."
Meesters, meesteressen en ouders, die hun
knechtkens en kinderen anders dan naar
een grote school stuurden, werden derhalve
flink beboet.
Andere strafbepalingen keerden zich te
gen het beledigen van den scoelmeyster".e
" October 1518 B5)
Een verordening van· 23
waakte tegen rumoer bij de scholen enz.
Waar bovengenoemde jongens- en meis jes
scholen hebben gestaan, is niet bekend. Wel
bevond zich in 1547-1606 (zie hieronder)
een .3tadsschool aan de Krijtstraat (tegen
vmordige Hage Torenstraat).
3. De Latijnse school

In 1480 is in een van de gebouwen be
horende bij of grenzende aan de H. G�est
kapel in de Arkelstraat, een latijnse school
gesticht.
Vermoedelijk is de Latijnse school van
oudere datum, doch is in genoemd jaar een

huis nabij of van de H. Geest-Kapel tot ern
/,at1jnse school ingericht. Dat zulk C('ll
, hooi in Gorcum bestond, bewijst, dat de· ,,
1 nd toen ten tijde een vooraanstaandt·
plaats innam. Oftitrent 1521 was Hendrik
1 an der Alm rector van deze school. llij
werd door 5 leraren bijgestaan.
De Latijnse school bevond zkh in 160(1
,Lis "Stads latijnse school" aan de Krijt
Htraat (tegenwoordige Hage Torenstraat) ter
plaatse waar zich van 1547-1606 de stad!!
11chool had bevonden. In 1832 tijdens eeu
r.holera-epidemie werd ze evenals de ree
torswoning als cholera-ziekenhuis ingericht.
De Latijnse school werd op 1 September
1879 opgeheven en op 1 September 1883
door het thans nog bestaande, aan de ZU,8•
terstraat gelegen Gymnasium vervangen.
Een in 1840 tot zulk een omzetting gedane
poging was op 14 Augustus mislukt.
In 1871 kreeg Gorcum zijn H.B.S. met ü
jarige cursus, later bovendien zijn Nijve,·
heidsschool voor Meisjes.
A 0 1549
I. Inhuldiging van Philips te Gorcum.
II. De eerste windmolen naar Spanje
geëxporteerd.
I. 1549. Inhuldiging van Philips te Gor•
cum. Op de 24e September van het jaar

1549 werd. Philips, zoon van Karel V, binnen
Gorinchem als aanstaande Landsheer ge
huldigd. Deze gebeurtenis hing samen met
de voorgenomen troonsafstand door Karel,
alsmede met de op handen zijnde afkondi
ging door Karel van de z.g. ,,Pragmatiekt'
Sanctie", het huisstatuut, waarbij de lands•
heer een uniform successierecht of recht
van troonopvolging voor de Nederlanden in
overleg met de hoge collegiën en met 1k
Staten van de Provinciën, invoerde, zulku
om te voorkomen, dat de moeizaam in L •'Il
personele unie verenigde 17 NederlandHt
gebieden tussen de erven van de Landshei•r
zouden verdeeld worden. Hangende deze r<·
geling, die op 4 November 1549 haar beslt11:
kreeg, stelde Karel er prijs op, dat zijn zoo11
Philips in alle erflanden bij voorbaat .m11
worden ingehuldigd. Dit geschiedde: in d1•
zomer:maanden van 1549 begon Philips van
stad tot stad te trekken; alom werd hij K<
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huls nabij of van de H. Geest-Kapel tot een
f,11t'(jnse school ingericht. Dat zulk een
i<'hool in Gorcum bestond, bewijst, dat deze
1lnd toen ten tijde een vooraanstaande
plaats innam. Omtrent 1521 was Hendrik
1 an der Alm rector van deze school. Hij
werd door 5 leraren bijgestaan.
De Latijnse school bevond zi.:h in 1606
,Lis Stads latijnse school" aan de Krijt" (tegenwoordigeHoge Torenstraat) tere
11traat
plaatse waar zich van 1547-1606 de stads
Mchool had bevonden. In 1832 tijdens een
r.holera-epidemie werd ze evenals de rec
lorswoning als cholera-ziekenhuis ingericht.e
De Latijnse school werd op 1 September
1879 opgeheven en op 1 September 1883
door het thans nog bestaande, aan de Zus
terstraat gelegen Gymnasium vervangen.
F,en in 1840 tot zulk een omzetting gedane
poging was op 14 Augustus mislukt.
In 1871 kreeg Gorcum zijn H.B.S. met 5jarige cursus, later bovendien zijn Nijver

heidsschool voor Meis jes.
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I.e Inhuldiging van Philips te Gorcum.
II. De eerste windmolen naar Spanje
geëxporteerd.
I.e 1549. Inhuldiging van Philips te Gor
cum. Op de 24e September van het jaar

1549 werd Philips, zoon van Karel V, binnen
Gorinchem als aanstaande Landsheer ge

huldigd. Deze gebeurtenis hing samen met
de voorgenomen troonsafstand door J(arel,
alsmede met de op handen zijnde afkondi
ging door Karel van de z.g. ,,Pragmatieke
Sanctie", het huisstatuut, waarbij de lands
heer een uniform successierecht of recht
van troonopvolging voor de Nederlanden in
overleg met de hoge collegiën en met de
Staten van de Provinciën, invoerde, zulks
om te voorkomen, dat de moeizaam in een
personele unie verenigde 17 Nederlandse
gebieden tussen de erven van de Landsheer
zouden verdeeld worden. Hangende deze re
geling, die op 4 November 1549 haar besl_ag
kreeg, stelde Karel er prijs op, dat zijn zoon
Philips in alle erflanden bij voorbaat zou
worden ingehuldigd. Dit geschiedde: in de
zomermaanden van 1549 begon Philips van
stad tot stad te trekken; alom werd hij ge-

huldigd; de gebruikelijke eden, die anders
eerst na de dood van de voorganger werden
afgelegd, werden nu reeds bij diens leven
door de a.s. opvolger aan zijn toekomstige
onderdanen en door dezen aan hun toekom
stige vorst gezworen. Aanvankelijk verge
zeld door zijn vader, volbracht Philips deze
tocht eerst in het Zuiden; daarna, toen zijn
vader door het slechte jaargetijde en de
jicht verhinderd werd mede te trekken, be
gaf de jonge vorst zich naar het Noorden.
waar hij zich evenzo in de voornaamste ste
den vertoonde en gehuldigd werd. Alleen in
Friesland, Groningen en Drenthe verscheen
hij niet. De stadhouder aldaar, Graaf
Aremberg, nam er de huldiging voor de
toekomstige landsheer in ontvangst �6).
Van Philips' tocht door de Nederlanden
vindt men een uitvoerige beschrijving in
Calvete d'Estrella's El felicissimo viaje del
muy alto y muy poderoso Principe Don
Felipe (Antw. 1552) (__:_de zeer gelukkige
reis van de zeer doorluchtige en zeer mach
tige vorst Don Filips). De eedsafleggingen
hadden voorzoveel de sinds 1412 van het
Graafschap Holland deel uitmakende Stad
Gorinchem en het Land van Arkel betreft,
op de 24e September 1549 plaats. Het Gor
cums stadsbestuur bestond te dien tijde uit
de volgende personen: de drossaard Philips
H inkaart; de burgemeesteren Joost van
Rijswijk en Matheus Neijensz.; de schout
Jan Grootveld Petersz.; de schepenen Jan

Grootveld Petersz., Claas van Meerkerk
Dirksz., Zander van de Wetering, Zebastiaan
Adriaansz., Jan Knobbout Jansz., Jan Calff
Petersz. en Willem Petersz., alsmede de
thesauriers Claas van Roemerswaal en
Bielchior van Dijk Roelofsz.
Tengevolge van de troonsafstand · door

Iforel op 25 October 1555 in de vergadering
van de Staten-Generaal werd eerst toen de

inhuldiging van 1549 effectief.
Emck (Huizen en Straten, no. 1053) ver
gist zich in het jaartal van de inhuldiging:
hij noemt 1559- Het werkelijke getal is 1549.
Bij gelegenheid van deze inhuldiging van
Philips als a.s. landsheer werd ter plaatse
waar Jonker Willem van Arkel op 1 De
cember l 417 in de Revetsteeg sneuvelde, de
op die gebeurtenis betrekking hebbende
gevelsteen weer in goede staat gebracht.
De tekst, op deze steen te lezen, luidt:
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Doe men schreef den .1 December llfCCCCVI
en een
Doe bleef den Edelen Hoochgeboren Willem
van Arkel voor dezen steen.
Terecht staat in deze steen het jaartal
1549 en niet 1559 te lezen. Aldus bewaart
de steen de herinnering aan twee belang
rijke feiten uit Gorcum's geschiedenis.
II.e 1549. De eerste windmolen naar Span
je geëxporteerd. Uit het jaar 1549 valt nog

te memorere11, dat toen Klaas Louwerense
, Blom, schipper van Gorinchem, per want
schip de eerste windmolen naar Spanje
overbracht.
A 0 1649

I.e Monopolie van het Weeshuis inzake de
leverantie van doodkistkleden. II. De Ko
renbrug vernieuwd. 111. Abraham Kemp
overleden.

I.e 1649. Monopolie van het Weeshuis in
zake de leverantie van doodkistkleden. Bij

besluit van de Gorcumse Vroedschap van
19 Januari 1649 werd bepaald, dat de dood
kistenkleden, zoals van ouds, door het aan
de Molenstraat (thans ook ten Noorden van
de Weessteeg) gelegen Weeshuis (Burger
weeshuis) moesten worden geleverd.Van de
ze leveranties had het Weeshuis het monopo
lie. Zo werd ook op 2 November 1653 door
het Stadsbestuur bepaald, dat geen doods
klederen mochten worden gehaald of ge
huurd dan uit het Weeshuis.
Dit gesticht bestond toen bijna een eeuw,
want, nadat KarelV op de 17e April 1551 oc
trooi had verleend tot het oprichten van een
liî'eeskamer, welke belast zou worden met
het toezicht op het beheer en de admini
stratie der voogden van de aan hun zorgen
toevertrouwde bezittingen der minderejari
gen, werd op 12 December 1557 door Mat
thijs Aalbertsz. en zijn echtgenote MarijtjP
Jorisdochter Kolf! het Burgerweeshuis ge
sticht. Ter inrichting als weeshuis schonk
dit echtpaar hun woonhuis "gelegen ....... .
in de Molenstraat, met eenen uytgang daar
benevens, of bezijden aan leggende.......... .
strekkende voor van der Straten agter tot
een Watergang toe, met ook alle den In. boedel, Huysraad, ende anders, te weten als
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na de dood ende aflijvigheid (= overlijden)
van de langstlevende van hen beyden,
d'.lar inne bevonden zal worden ........... .
mits conditiën (= echter onder voorwaar"
de) dat zij co�11pJ.r.rnten het nieuw Voor
hays tot den middel gevel toe, met al dat
'er in is, rustelijk ende vredelijk gebruyken,
ende bezitten zullen haarer beyder
leven
"
lang gedurende, ende langer niet .e
In zijn oudste ged'.lante was, zoals La
bouchere terecht opmerkt, het Burgerwees
huis dus geen bijzonder voor zijn doel inge
richt gebouw. De overdracht werd op 13
Juli 1558 door Drost Philips Hinlwrt en Bur
gemeesteren en Schepenen van Gorinchem,
aangenomen en goedgekeurd. Matthijs Aal
bertsz. overleed op St. Thomasdach (29 De
cember) 1557; zijn huisvrouw Marijtje Kolf!
werd 2 April 1558 begraven 97). Lang heeft
het milddadig echtpaar van het gemaakte
voorbehoud i_iet geprofiteerd.
In 1565 was Heer Lenard pastoor van
het Weeshuis en nog in hetzelfde jaar wordt
Adriaan van Vlijmen als zodanig genoemd.
In de Regentenkamer van het Burgerwees
hui.s bevinden zich een door Labouchere
summier beschreven vijftal schilderijen (p_
85), ,vaaronèer een in 1929 door Luytwieler
gereiltaureerd drieluik met opschrift van
ná 2 April 1558; middenpaneel: Laatste
oordeel; binnenzijde der vleugels: de stich
ters .Matthijs Aalbertsz. en zijn echtgenote
Efarijtje Kolff; buitenzijde der vleugels: fa
miliewapens de!' stichters.
In een ander vertrek bevinden zich drie
gebrandschilderde ramen, welke het jaartal
1627 dragen en betrekking hebben op Hugo
de Groot, Rombout Hogerbeets en Erpenius,
welke bek"'nde personen op Loevestein ge
vangen zijn geweest.
Keren ·.vij nu terug tot de voorrechten en
gunsten, aan het Weeshuis verleend!
Reeds kort na 12 December 1557, het
tijdstip van de stichting van het Weeshuis
door llfatthrjs Aall?ertsz. en zijn huisvrouw
lfarijtje Kolf!, had de stadsregering het
Weeshuis met verschillende inkomsten be
giftigd, daartoe zeker ook aangespoord door
het goede voorbeeld van Cornelis Vink
Aartsz., die op 20 December 1557 een erf
pachtsbrief van 5½ Carolus-guldens aan de
stichting had geschonken, door Adriaan van
den Heuvel Dirksz's schenking op 21 De-

romber 1�57 van enige inkomsten, alsmede
door de schenking op 26 Augustus 1,1,lH
door Cornelis Machiels Schimmelpenning,
die het Weeshuis met zijn daarnaast geleg n
huis begiftigde. Met Weeshuis bevatte, g,,
lijk reeds opgemerkt, vóór de Reformutit1•cn kapel met altaar: voor dit altaar num
Jan Anthonisz., schrijnwerker, de 6e Febru
ari 1565 aan een voetbank te maken; de
kapel werd bediend door een vaste kapelaan
Drossaard, Burgemeesteren en Schepenen
van Gorcum wilden daarbij niet achter blU•
ven: behalve een vergunning tot het uit
;chrijven van"een loterij tegen "eenen stuy
ver ieder lot , verleenden zij bij brief van
23 Maart 1558 de volgende privileges aiu1
het Weeshnis:
1 °. moest ieder, die, van buiten komen
de, of, poorter zijnde, binnen de stad een
nering wilde beginnen, voor die gunst aan
ue huismeesters van 't Weeshuis betalen
zes Carolus-guldens
"tot veertig grooten '(
"
Vlaams 't stuks ;
2 ° . werden aan het Weeshuis gegeven
de revenuen van het meten van de turf of
de "Torf tonnen, zulks die tot nog toe bU
der stadsgezworen Roeydragers (= de be•
edigde. gerechtsboden) gebruykt, en jaar
lijks naar oude heerkomen (= gewoonte)
verpagt is geweest, met allen den aankle
ven van dien, niet daar van uytgezondert";
3 °. werd bij die brief bevestigd en goed
gekeurd het aanbod, gedaan door de regen•
ten van het Heilige Geesthuis en het Gast
huis, om uit de fondsen van elk dezer in
stellingen jaarlijks, en dat gedurende 10 ja
ren, tot onderhoud van het Weeshuis bij te
dragen een som van vijf en dertig Carolua
guldens.
In 1591 kocht de stad een belendend huil
aan om daarmede het Burgerweeshuis te
vergroten. Op 9 Januari 1592 werden not•
twee achter de stichting gelegen huis jes 111111
haar vermaakt. Op de 17e Februari van
hetzelfde jaar werd besloten de Weesstei,g
over het erf van de stichting aan te leggen,
Volgens van Zomeren (p. 88) zou in 1f'i92
achte;_· het Weeshuis de PannelwekstfWfl
hebben gelegen. Emck (p. 51) vond dez<
steeg niet hier doch .vel aan de WestzUdc
van de Molenstraat tussen de Ifrab.�teeo ••n
de Ravet steeg en wel in de jaren 1559-l o:� 1,
Het is duidelijk, dat ook de toeken11inl{
van het bovengenoemde monopolie aan h<-1
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11111her 1557 van enige inkomsten, alsmede
l11or de schenking op 26 Augustus 1558
1loor Cornelis Machiels Schimmelpenning,
dit het Weeshuis met zijn daarnaast gelegen
h111H begiftigde. Het Weeshuis bevatte, ge
lijl< reeds opgemerkt, vóór de Reformatie
1•1•11 kapel met altaar: voor dit altaar nam
lrtn Anthonisz., schrijnwerker, de 6e Febru1ri 1565 aan een voetbank te maken; de
kapel werd bediend door een vaste kapelaan.
Drossaard, Burgemeesteren en Schepenen
velil Gorcum wilden daarbij niet achter blij
Vl'n: behalve een vergunning tot het uit
whrijven van een loterij tegen "eenen stuy
vcr ieder lot ", verleenden zij bij brief van
•i:1 Maart 1558 de volgende privileges aan
het Weeshuis:
1 °. moest ieder, die, van buiten komen
de, of, poorter zijnde, binnen de stad een
nvring wilde beginnen, voor die gunst aan
de huismeesters van 't Weeshuis betalen
zes Carolus-guldens "tot veertig grooten 't
Vlaams 't stuks"·
2e° . werden aa'n het Weeshuis gegeven
de revenuen van het meten van de turf of
de "Torf tonnen, zulks die tot nog toe bij
der stadsgezworen Roeydragers (= de be
edigde gerechtsboden) gebruykt, en jaar
lijks naar oude heerkomen (= gewoonte)
verpagt is geweest, met allen den aankle
ven van dien, niet daar van uytgezondert";
°
3e. werd bij die brief bevestigd en goed
gekeurd het aanbod, gedaan door de regen
ten van het Heilige Geesthuis en het Gast
huis, om uit de fondsen van elk dezer in
stellingen jaarlijks, en dat gedurende 10 ja
ren, tot onderhoud van het Weeshuis bij te
dragen een som van vijf en dertig Carolus
guldens.
In 1591 kocht de stad een belendend huis
aan om daarmede het Burgerweeshuis te
vergroten. Op 9 Januari 1592 werden nog
twee achter de stichting gelegen huisjes aan
haar vermaakt. Op de 17e Februari van
hetzelfde jaar werd besloten de Weessteeg
over het erf van de stichting aan te leggen.
Volgens van Zomeren (p. 88) zou in 1592
achte;.· het Weeshuis de Pannekoeksteeg
hebben gelegen. Emck (p. 51) vond deze
steeg niet hier doch wel aan de Westzijde
van de Molenstraat tussen de Krabsteeg en
de Ravetsteeg en wel in de jaren 1559-1631.
Het is duidelijk, dat ook de toekenning
van het bovengenoemde monopolie aan het

Weeshuis in zake de leverantie van de dood
kistkleden verstaan moet worden als een
uiting van de overigens lofwaardige wem·
der stedelijke overheid om het Weeshuis zo
veel als mogelijk was te begunstigen.
Ik moge hier nog een ander soortgelijk
monopolie in de sector van 's mensen ver
gankelijkheid vermelden: op 19 October
1781 verkrijgt de Diaconie te Gorcum het
octrooi tot het verhuren van rouwmantels,
terwijl het Voermansgild octrooi verkrijgt
voor het verhuren van een lijkkoets. Het
gild moest zich echter deze koets zelf aan
schaffen.
In het jaar 1573 werd aan de Weesmees
teren van we;..: de heersende geldschaarste
vergund klein geld te slaan. Deze vergun
ning heeft slechts kort geduurd.
Van Zomeren geeft op pag. 61-87 de
tekst van verschillende reglementen van or
de op het Weeshuis betrekking hebbende
weer. Het zou te ver voeren daarop te dezer
plaatse in te gaan.
De thans bestaande gevel van het Wees
huis dateert van 1743. In deze bevindt zich
evenwel een gevelsteen van 1558.
II. 1649. De Korenbrug vernieuwd. Ope
de 18e Aitgu.stus 1649 had volgens Emck
(Kroniek) d, vernieuwing van de Koren
brug plaats. In tegenstelling tot de Vis
brug 98) en de (Sint) Petersbrug 9n), die
reeds in de 14e eeuw worden vermeld, ont
moet men de Korenbrug eerst in de 15e
eeuw.
De "Corenbrugh" wordt volgens Emck
(Oude Namen enz., p. 22 en 23) in 1435
voor het eerst genoemd, daarna in 1535,
terwijl de schrijver "de stads-thoorn Duy
vensteyn ·..ij de Corenbrugge" in de jaren
1565 en 1573 vermeld vindt. Over het pand
De Meermin, in 1611 op de "hoek van de
straat naar de Coornbrug" gelegen, spra
ken wij .hier,oren reeds bij het Manhuys.
O.m. in de jaren 1546, 1649 en 1705 werde
de Korenbrug vernieuwd.e
Men vindt de Corenbrug ook nog ver
meld in een keur van 1 517 100) :
,,Van die quade herberghe houden,
overdraghen bij den heer en bij den
recht 101): wairt saeck (= ware het zaak)
dat -.!nige mans wiven 102) off wijff
mans 103) bij malcanderen gevonden wor
den leggende, dat (= zodat) men die ver-
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decken 104) sall, ende sullen elck verbueren
(= verbeuren) een leuwe 10"), ende die
ghene die se huysde sa� verbueren drie
leuwen, ende desghelijcs al die in onechten
sitten 10 6) en dat geen getrout ghelscap (=
gezelschap) 107) en is, half tot behoeff dene
heer ende halff der stat 108)".
Hierbij vindt men de volgende beschik
king gevoegd:
"Ende voirt alle diegene die quaede ende
oneerlike 10 9) herberge houden, te wetene
Blau Lijs, die weert in Vlaenderen 110), en
de Lijsbet Orboirs ende voirt dierghelijken
die alsulke herberge houden en van alsul
ken leven sijn ende in onechten sitten, die
sullen tusschen dit ende een Manendage
naestcomende dien dach 111) al mitterwoin
trecken 112) bij die Corenbrug, te weten
over die brugh, up die boeten voirscr.".
Dat deze brug Korenbrug heette, hangt
zeer waarschijnlijk samen met het feit, dat
op de Havendijk, die tussen deze brug
en de Burgstraat ligt, vermoedelijk reeds
vroeg de korenmarkt werd gehouden. Reeds
in 1544 althans wordt dit gedeelte van
de Havendijk de Coornmarkt genoemd.
In 1853 werd aan de Havendijk de Ko
renbeurs gebouwd. Indien het oorzake
lijk verlland tussen de korenmarkt en de
Korenbrng juist is, dan mag men ook aan
nemen, dat deze markt reeds in 1435 on
geveer daar ter plaatse aanwezig was.
III. 1649. De Gorcumse notaris, geschied
en toneelschrijver Abraham l{emp Aertszoon
overleden.
l. Iets over de Gorcumse Kempen

Dat ,lhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn in
zijn bekend Repertorium van Gedrukte Ge

nealogieën en Genealogische Fragmenten
(1933) het Gorc1lmse geslacht der Kempen

niet vermeldt, valt niet alleen te betreuren
vanwege de belangrijke plaats, die deze in
de geschiedenis van Gorinchem en zijn ge
schiedschrijving hebben ingenomen, maar
ook omdat dit geslacht nog niet is uitge
storven 113).
Het feit, dat het in 1949 drie honderd jaar
geleden was, dat Abraham Kemp Aertsz.
overleed, moge dan ook een aanleiding zijn
om even stil te staan bij de betekenis, die
hij en andere leden van zijn geslacht voor
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de beschrijving van de geschiedenis van
Gorcum hebben gehad, want onder de bouw
heren van Gorcum's geschiedschrijving ne
men de Kempen ongetwijfeld een belang-·
rijke plaats in. Uit dit geslacht van ras
echte Gorcumers zijn mannen opgestaan,
die voor de geschiedenis van de Linge- en
llierwestad grote verdiensten hebben gehad.
Iedere Gorcumer heeft minstens van de
17-eeuwse geschiedschrijver Abraham Kemp
en diens gedrukt werk gehoord. Het werke
van de heer van Goch, publicaties in dee
plaatselijke pers, nuttige, populaire lezingen
als, weleer, van de heer Emck en later vane
de heer van Hoogdalem e.a., hebben de au
teur van de "Jaar-Beschrijving der stad Go
rinchem" zo niet gekend, dan toch minstense
bekend doen worden. Niet weinigen hebbene
ook zijn werk gelezen of er in de geschriftene
van van Zomeren, van van Goch e.a. ine
fragmenten of in uittreksels kennis van ge
nomen.e
Niet alletn echter Abraham Kemp
Aertsz. (t 1649), doch ook zijn grootvader
Aert Kemp lmbertsz. De Vos, 1ûjn oom Mr.
Engbert Kemp Aertsz. en vooral zijn volle
neef Aernt Kemp Jacobsz. Vos hebben ons
waardevolle gegevens en belangrijk bron
nenmateriaal voor de geschiedenis van
Gorcum nagelaten. Hun onuitgegeven ge
schriften, welke ten dele zijn ontleend o.m.
aan de kroniek van de Gorcumse pastoor
Dirk Franckensz. Pauw, ten dele berusten
op eigen bronnen-onderzoek der samenstel
lers, hebben op hun beurt, hetzij dir-ect,
hetzij indirect op de totstandkoming van de
gedrukte werken van Abraham Kemp, van
Zomeren, van Goch, Emck e.a. in meer of
mindere mate invloed gehad.
Laat ik in het kort aangeven, wat de
Kempen zoal hebben geschreven en wat
daarvan tot ons is gekomen, om daarna aan
de twee voornaamste schrijvers en bronnen
verzamelaars onder hen, t.w. Abraham
Kemp Aertsz. en Aerndt Kemp Jacobsz.
. Vos, meer in het bijzonder onze aandacht
te wijden.
I. Aert Kemp lmbertsz. De Vos (geb. tee
Gorinchem1 Aug.1485, overleden in1555 of
1556), die met zijn vrouw Alydt Jacobsdr.
(t voor 15 Dec. 1559) een lakenhandel in
"
"De Drie Schupkens aan de Gasthuisstraat
te Gorcum. dreef, schreef:

1 °. Een Gorcums Handvestenboek, lo
pende van 1277-1543, dat wij niet in origi
11nli bezitten, doch door zijn kleinzoon Aernt
/iomp Jacobsz. Vos werd gecopiëerd en
voortgezet. Het ha'1dschrift, dat in die co
0
0
pic ruim 100 folio's (r en v telt, bevindt
zich in het Gemeente-archief te Gorinchem;
een tweede exemplaar, waarover hieronder
meer, bevindt zich in het Algemeen Rijks
rtrchief te 's Gravenhage. Tot het raadple•
gen van dit en andere hierna te noemen ge
Hchriften der Kempen, voor zover in het
gemeente-archief te Gorinchem aanwezig,
werd ik destijds in Amsterdam in de ge·
legenheid gesteld door de welwillende me
dewerking van de Weledelgestrenge heer
C. Maters, destijds secretaris der gemeente
Gorinchem, en van de Weledelgeboren heer
C. Naumann, eertijds ambtenaar ter secre
tarie aldaar.
Aert Kemp lmbertsz. De Vos' geschrift is
dat hetwelk zijn kleinzoon Abraham Kemp
Aertsz. ongetwijfeld op het oog heeft, als
hij, sprekende over zijn in 1485 geboren
grootvader Aert Kemp Engbertsz. Vos,
verklaart:
)

"Uyt d' aanteekeningen van den selven
mijn Groot-vader, ik wel 't meeste behulp
gehad heb van 't gene hier na in de be
schryving, sedert syn manlijke kennis, tot
syn overlijden toe, gevonden sal wer
den" 114). En elders noemt Abraham Kemp
zijn grootvader Aert Kemp lmbertz.
Vos
. •
nog eens "mijn voorschrijver" 116).

Wij bezitten, zoals gezegd, de or1gmele
verzameling van Aert Kemp lmbertsz. Vo,'I
niet meer, doch slechts een copie daarvan,
welke is opgenomen in en het eerste ge
deelte vormt van de handvesten-verzame
ling, welke door zijn kleinzoon Aerndt
Kemp Jacobsz. Vos in 1577 is aangelegd.
Aldus is ons het werk van Aerndt Kemp
Jacobsz. Vos' ,,oudevader" bewaard ge•
bleven.
Aert Kemp hnbertsz. Vos' ,,boeck" be
slaat in Aert Kemp Jacobsz. Vos'0 (copie en)
"boeck" de folio's 4 V 0 -lll V en bevat
o.m. enige belangrijke stukken uit oude ttj•
den en is daarom van grote waarde.
A ert Kemp lmbertsz. Vos besluit zijn boek
met deze woorden: ,, Valete et si vultis plau•
dite (= ,,Vaart wel en applaudiseert, zo gtj
wilt") 116).
Bruch's bewering (dissertatie, p. IV j ,
,
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1. 0, Een Gorcums Handvestenboek, lo
pende van 1277-1543, dat•wij niet in origi11r1li bezitten, doch door zijn kleinzoon Aernt
Kemp Jacobsz. Vos werd gecopiëerd en
voortgezet. Het handschrift, dat in die co
pic ruim 100 folio's (r 0 en v 0 telt, bevindt
zich in het Gemeente-archief te Gorinchem;
een tweede exemplaar, waarover hieronder
meer, bevindt zich in het Algemeen Rijks
<Lrchief te 's Gravenhage. Tot het raadple
gen van dit en andere hierna te noemen ge
Hchriften der Kempen, voor zover in het
gemeente-archief te Gorinchem aanwezig,
werd ik destijds in Amsterdam in de ge
legenheid gesteld door de welwillende me
dewerking van de Weledelgestrenge heer
C. Maters, destijds secretaris der gemeente
Gorinchem, en van de Weledelgeboren heer
C. Naumann, eertijds ambtenaar ter secre
tarie aldaar.
Aert Kemp lmbertsz. De Vos' geschrift is
dat hetwelk zijn kleinzoon Abraham Kemp
Aertsz. ongetwijfeld op het oog heeft, als
hij, sprekende over zijn in 1485 geboren
grootvader Aert Kemp Engbertsz. Vos,
verklaart:
"Uyt d' aanteekeningen van den selven
mijn Groot-vader, ik wel 't meeste behulp
gehad heb van 't gene hier na in de be
schryving, sedert syn manlijke kennis, tot
syn overlijden toe, gevonden sal wer
den" 114). En elders noemt Abraham Kemp
zijn grootvader Aert Kemp lmbertz. Vos
nog eens " mijn voorschrijver" 116).
Wij bezitten, zoals gezegd, de originele
verzameling van Aert Kemp lmbertsz. Vos
niet meer, doch slechts een copie daarvan,
welke is opgenomen in en het eerste ge
deelte vormt van de handvesten-verzame
ling, welke door zijn kleinzoon Aerndt
Kemp Jacobsz. Vos in 1577 is aangelegd.
Aldus is ons het werk van Aerndt Kemp
Jacobsz. Vos' ,,oudevader" bewaard ge
bleven.
Aert Kemp lmbertsz. Vos' ,,boeck" be
slaat in Aert Kemp Jacobsz. Vos' (copie en)
"boeck" de folio's 4 V 0-111 V 0 en bevat
o.m. enige belangrijke stukken uit oude tij
den en is daarom van grote waarde.
A.ert Kemp lmbertsz. Vos besluit zijn boek
met deze woorden: ,,Vale te et si vultis plau
dite (= ,,Vaart wel en applaudiseert, zo gij
wilt") 116).
Bruch's bewering (dissertatie, p. IV j ° .
)

,

XX), dat het Gorcums oorkondenboek van
Aert Kemp lmbertsz. Vos tot ± 1520"
"
loopt, is on juist; het gaat, zoals
wij hier
onder bij de bespreking van de geschriften
van zijn kleinzoon Aerndt Kemp Jacobsz.
Vos hopen aan te tonen, tot en met 16 Ja•
nuari 1541.
,vel kan me11 zeggen, dat Aert Kemp lm
bertsz. Vos, zoals de heer Bruch op p. XX
beter vermeldde, omtrent -+- 1520 een oor
kondenboek heeft geschreven. Hij heeft dit
dan tot en met 16 Januari 1541 aangevuld.
2 °. Een Gorcu,mse Kroniek, voorname
lijk gebeurtenissen uit de 15e en 16e eeuw
verhalend. Deze kroniek werd door zijn
zoon Mr. Engbert Kemp Aertsz., apotheker
te Gorcum, in 1556 voortgezet.
Aert Kemp lmbertsz. Vos, die de rij der
Gorcu,mse geschiedschrijvers uit het ge
slacht der Kempen opent, woonde op het
laatst van zijn leven in het huis genaamd
,,de drie Schu,pkens" (Gasthuisstraat Zuid
zijde), t.w. tussen de Keelestraat en de Tin
negietersteeg. ,,De Drie Schupkens" was
het derde perceel links van het gebouw, dat
thans het fraaie Museum der Vereniging
"Oud-Gorcu·m" is. Hij wordt in de bronnen
als daar woonachtig in 1555 vermeld. Daar
zijn zoon Engbert Kemp in 1556 de sub 2 ° .
genoemde kroniek van zijn "vader zaliger"
voortzet, mogen wij aannemen, dat Aert
Kemp lmbertsz. Vos in 1555 of 1556 over
leden is.
Het behoeft thans wel geen nader betoog,
dat Emck 117) onze Aert Kemp Engbertsz.
Vos geheel ten onrechte houdt voor de
vader van notaris Hendrik Kemp, die in
1656 Abraham Kemp's bekende "Jaarbe
schrijving der stad Gorinchem" in druk
deed verschijnen. Waarheid is, dat deze
Hendrik Kemp een zoon van genoemde
Abraham Kemp en dus een achterkleinzoon
van Aert Kemp Engbertsz. Vos was.
Aert Kemp lmbertsz. noemde zich, ge
lijk wij opmerkten, ook Aart Kemp Eng
bertsz. of enkel Aart Vos (de Vos); hij
deed zulks naar de familienaam van zijn
moeder Heylwich Aard Vos(sen) Everssens
dochter, die, naar het schijnt, uit een aan
zienlijke Gorcumse familie was gesproten.
Aert Kemp lmbertsz. Vos had de volgende
kinderen:
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1. Judith Kemp (27 Dec. 1519--29 Oct.
1599);
2. Jan Kemp (23 Juli 1522-20 Maart
1602);
3. Mr. Engbert Kemp (18 Sept. 152421 Oct. 1583} (zie sub II);
4. Jacobu3 Kemp (27 Juli 1527-t ná 15
Dec. 1569 en vóór 3 Maart 1616);
5. Louwerens J(emp 118) (16 Mei 153117 Aug. 1625);
6. Mr. Aart Aartsz. Kemp, genaamd Bos
(19 Aug. 1533-24 Nov. 1602), nota
ris te Gorcum sinds 1576.
II. Mr. Engbert Kemp Aertsz. (geb. te
Gorinchem 18 Sept. 1524, t 21 Oct. 1583).
Mr. Engbert Kemp Aertsz., die apotheker
te Gorcum was, noemt zich onder deze
naam in een eertijds in het Gorcums ge

meente-archief aanwezig manuscript de
voortzetter "anno 1556" en de voltooier van
een Gorinchemse kroniek, aangevangen
door "Aert Vos Imbertsz. Kemp zaliger mijn

vader ende nu na bij mij Engbert Kemp
Aertsz." . Engbert Kemp was dus de zoon
van Aert Kemp lmbertsz. de Vos.
Reeds de in W. F. Emck's Kroniek 119) in
de literatuuropgave voorkomende mede
deling:
Handschrift Egbert Kemp Aertsz., zoon

van Aertvas 120 ) Ymb. Kemp........ .
had voor de heer H. Bruch (dissertatie,

p. IV noot 2) een aanwijzing kunnen zijn
voor de veronderstelling, dat Aert Kemp
Aertsz. nog een broer Egbert of Engbert
heeft gehad.
Engbert Kemp Aertsz. besluit het titel
blad van zijn handschrift met de woorden :

,,God wil ons z#n gratie ende genade ver
leenen. Amen."
Het handschrift van Engbert Kemp
Aertsz., dat, volgens bovenstaande aanwij
zing van de heer Emck, in het Gemeente
Archief te Gorcum aanwezig moest zijn, was
daar aanvankelijk niet te vinden, tot dat
het door de heer C. N aumann omtrent 1932
werd ontdekt. Het manuscript is evenwel
later - helaas - verloren gegaan.
Engbert Kemp moet ná 29 Augustus
1582 overleden zijn, want op die datum
waarmerkt hij een copie. Dit klopt met een
andere bron, die zijn overlijdensdatum op
21 October 1583 stelt.
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Mr. Engbert Kemp Aertsz., die 18 Sep
tember 1524 is geboren, is tweemaal ge
huwd geweest: 1 °. met Agnes Kuysten
Jansdr. van' s Bosch; 2 ° . met Elizabeth de
Bruyn (geen kinderen).
III. Abraham Kemp Az. (geb. te Gorin
chem vermoedelijk vóór 1590 - overleden
aldaar 1649) schreef ± 1630 het nog in
1643 in bewerking zijnde en eerst ná zijn
dood in 1656 te Gorinchem (bij Paulus
Vink) uitgegeven "Leven der Doorluchtige

Heeren van Arkel, ende Jaar-Beschrijving
der stad Gorinchem ... tot den jare 1500. Nu
uitgegeven door zijn soon Hendrik Kemp.
Tot Gorinchem .1656". Laatstgenoemde.

volgde in 1649 zijn vader als notaris op.
Abraham Kemp, kleinzoon van Aert Kemp
Imbertsz. de Tlos, was van 1613 tot 1649
notaris te Gorinchem. Hij was 11 Febr. 1624
te Gorinchem gehuwd met zijn achternicht
Maria Kemp Jacobsdochter. Hij schreef ook
enige toneelstukken en gedichten. Over hem
aanstonds meer!
IV. Aernt Kemp Jacobsz. Vos (geb. te
Gorinchem 25 Sept. 1557 - overleden
1638) ; deze Kemp, eveneens een kleinzoon
van Aert Kemp Imbertsz. de Vos en alzo
een volle neef van Abraham Kemp Az., is
de vruchtbaarste auteur onder de Kempen
geweest; hij schreef:
°
1 . een Gorcums Handvestenboek (1577);
2 ° . een .Kleyne Cronycke (van Arkel);
3 ° . een Kroniek van Arkel (1607);
°
4 . een DijckboekvanhetLand vanArkel;
°
5 . een Dalemsboeck;
6 ° . een stamboom van de Kempen, Best
Stamboeck geheten.
Ook over deze Kemp aanstonds meer!
Ik kan deze inleiding niet besluiten alvo
rens iets over het z.g. auteurschap van Aart
Kemp Aartsz. die omtrent 1576 notaris te
Gorcum was en als de vader van Abraham
Kemp bekend is, mede te delen.
Prof. Mr. S. Pols heeft n.l. deze Kemp als
de samensteller van een Gorcums handves
tenboek beschouwd 121 ); hij betoogde tien
tallen jaren geleden, dat het door Abraham
Kemp gebruikte afschrift van het bestaande
handvest van Otto van Arkel van 11 No
vember 1382 afkomstig zou zijn geweest
van Abraham Kemp's vader Aart Kemp

Aartsz., die Prof. Pols namelijk voor de sa
mensteller van een Gorcums oorkondenboek
hield.
Aart Kemp Aartsz., de vader van Abra•
ham Kemp, staat e4tenwel in het geheel niet
bekend als verzamelaar van op de geschie
denis van Gorcum betrekking hebbende ma
nuscripten. In waarheid hebben wij hier te
doen met het door Abraham Kemp's groot•
vader (Aart Kemp Imbertsz. Vos) gemaak•
te afschrift der acte, dat, zij het weer in
copie, voorkomt in de hierboven genoemde
door Aart Kemp Jacobsz. Vos (1577) ge
maakte copie van een door zijn grootvader
Aert Kemp Imbertsz. Vos (geb. 1 Aug,
1485) gemaakte handvestenverzameling. De
oorzaak van de misvatting van Prof. Pols
schuilt in de vereenzelviging van deze Aart
Kemp Aartsz. met zijn neef (oomzegger)
Aerndt Kemp Jacobsz. Vos. Deze laatste
heeft, gelijk reeds opgemerkt, inderdaad
zeer veel aangaande de geschiedenis van
Gorcum geschreven en verzameld. Over
hem en zijn neef Abraham Kemp willen wlj
thans iets meer vertellen!
2. De Gorcumse kroniekschrijvers Abraham
Kemp Aartsz. en Aerndt Kemp Jacobsz. Vos,
I. De Gorcumse geschiedschrijver
Abraham Kemp Aartsz.

Wanneer deze Kemp is geboren is niet be
kend. Waarschijnlijk zag hij vóór 1590 te
Gorinchem het eerste levenslicht.
Omtrent zijn afstamming heerst een ern-•
stig misverstand. Ten onrechte heeft n.l.
van Goch 122) Abraham Kemp Aertsz. een
kleinzoon van Aerndt Kemp Jacobsz. ge
noemd; dit is on juist: deze Kempen waren
volle neven van elkaar: hun vaders waren
broers. Van Goch heeft blijkbaar Aerndt
KempJacobsz. Vos met Aart Kemplmbertsz.
Vos verward. Van deze laatste en niet van
de eerste was Abraham Kemp een klein
zoon!
Hoe is deze verwarring te verklaren? In
de namen van de beide personen komt de
nomenclatuur Aarnt Kemp en Vos voor,
terwijl Abraham Kemp 123) ons omtrent zijn
grootvader Aart Kemp, ook Aart Vos ge
heten, het volgende mededeelt:
,,Engbert de Kemp teelde Aard de Kemp,
meest genaamd Vos en die weder Aard
Kemp mijn Vader."
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Aartsz., die Prof. Pols namelijk voor de sa
mensteller van een Gorcums oorkondenboek
hield.
Aart Kemp Aartsz., de vader van Abra
ham Kemp, staat evenwel in het geheel niet
bekend als verzamelaar van op de geschie
denis van Gorcum betrekking hebbende ma
nuscripten. In waarheid hebben wij hier te
doen met het door Abraham Kemp's groot
vader (Aart Kemp Imbertsz. Vos) gemaak
te afschrift der acte, dat, zij het weer in
copie, voorkomt in de hierboven genoemde
door Aart Kemp Jacobsz. Vos (1577) ge
maakte copie van een door zijn grootvader
Aert Kemp Imbertsz. Vos (geb. 1 Aug.
1485) gemaakte handvestenverzameling. De
oorzaak van de misvatting van Prof. Pols
schuilt in de vereenzelviging van deze Aart
Kemp Aartsz. met zijn neef (oomzegger)
Aerndt Kemp Jacobsz. Vos. Deze laatste
heeft, gelijk reeds opgemerkt, inderdaad
zeer veel aangaande de geschiedenis van
Gorcum geschreven en verzameld. Over
hem en zijn neef Abraham Kemp willen wij
thans iets meer vertellen!

Waarschijnlijk heeft van Goch over het
hoofd gezien, dat Aart Kemp, ook Aart Vos
geheten, die de grootvader was van Abra
ham Kemp, door deze laatste elders 124) in
zijn werk nog eens, maar nu onder de na
men Aard Kemp En g b e r t s z . en Aart
Vos En g b e r t s z . wordt genoemd; door
dit verzuim kon hij er gemakkelijk toe ko
men Aart Kemp Jacobsz. Vos voor Aart
Kemp of Aart Vos, de grootvader van
Abraham Kemp aan te zien. Evenwel: van
Aert Kemp I m b e r t s z . (Vos) was Abra
ham Kemp een kleinzoon.
Ook Ir. J. C. Ramaer 125) houdt Aerndt
Kemp Jacobsz. Vos ten onrechte voor de
grootvader van Abraham Kemp: Ramaer
schrijft n.l., dat naar de in het begin van de
17e eeuw geschreven kroniek van Aerndt
Kemp Jacobsz. zijn "kleinzoon" Abraham
l(emp in 1656 zijn werk heeft uitgegeven.
Uit het meergenoemde titelblad van

2. De Gorcumse kroniekschrijvers Abraham
Kemp Aartsz. en Aerndt Kemp Jacobsz. Vos.

vangen kroniek niet door hem zelf, doch
eerst na zijn dood, in 1656, door zijn zoon
Hendrik Kemp is uitgegeven. Ook Ramaer
verwart dus blijkbaar Aerndt Kemp Ja
cobsz (Vos) met Aerndt Kemp Imbertsz.
Vos. Dat deze laatste en niet Aerndt Kemp
Jacobsz. (Vos) Abraham Kemp's groot
vader is geweest, had ook Ramaer trou
wens bij de schrijver van het "Leven der

I. De Gorcumse geschiedschrijve1·
Abraham Kemp Aartsz.
Wanneer deze Kemp is geboren is niet be
kend. Waarschijnlijk zag hij vóór 1590 te
Gorinchem het eerste levenslicht.
Omtrent zijn afstamming heerst een ern
stig misverstand. Ten onrechte heeft n.l.
van Goch 122) Abraham Kemp Aertsz. een
kleinzoon van Aerndt Kemp Jacobsz. ge
noemd; dit is on juist: deze Kempen waren
volle neven van elkaar : hun vaders waren
broers. Van Goch heeft blijkbaar Aerndt
KempJacobsz. Vos met Aart Kemp Imbertsz.
Vos verward. Van deze laatste en niet van
de eerste was Abraham Kemp een klein
zoon!
Hoe is deze verwarring te verklaren? In
de namen van de beide personen komt de
nomenclatuur Aarnt Kemp en Vos voor,
terwijl Abraham Kemp 123) ons omtrent zijn
grootvader Aart Kemp, ook Aart Vos ge
heten, het volgende mededeelt:
,,Engbert de Kemp teelde Aard de Kemp,
meest genaamd Vos en die weder Aard
Kemp mijn Vader."

Abraham Kemp's Leven der Doorluchtige
Heeren van Arkel weten wij echter - en
kon natuurlijk ook Ir. Ramaer weten -,
dat Abraham Kemp's omtrent 1630 aange

Doorluchtige Heeren ·van Arkel enz." 126)

kunnen lezen.
De vader van Abraham Kemp was bo
vengenoemde notaris Mr. Aert Kemp Aertsz.
Abraham Kemp Aardsz. trouwde op 11
Februari 1624 voor de Gorcumse magistraat
met zijn achternicht Maria Kemp Jacobsdr.
Dit is op zichzelf ree_ds een aanwijzing voor
het feit, dat hij niet tot de Gereformeerde
Kerk, de toenmaals "heerschende" of "pu
blieke religie", behoorde : de Gereformeer
den in Holland en dus ook te Gorcum kon
den en plachten in die dagen voor de Ge
reformeerde predikant te trouwen; de niet
Gereformeerden trouwden voor de magis
traat. Zoals ik hieronder hoop aan te tonen,
was Abraham Kemp Rooms-Katholiek.
Het is niet geheel duidelijk of Maria
Kemp Jacobsdr. een volle nicht dan wel een
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achternicht van Abraham Kemp was. Het
meest aannemelijk acht ik, dat de bruid een
achternicht van de bruidegcm was en wel
een dochter van Abraham Kemp's volle
neef Jacob Kemp Louwerensz. en Jenneke
van der Wendz.
Volgens rfo gegevens, door Emck geput
uit de kohieren van de verpondingen,
woonde Abraham Kemp in 1625 in het
huis "de gulden pot" of "de pot" ge
heten 127), dat hij huurde van Frans
van Kerkwijck; dit huis stond naast de
Adriaen Daetselaarsganck ten Oosten. De
Daetselaarsganck is het tegenwoordige
Hugo de Groot-poort je.
In 1631 woonde Abraham Kemp in het
huis " de grauwe leers", dat hij huurde van
Michiel Menningh. Dit huis stond op t'
"
Kerkhof! aan de Suijdsijde van de kercke
belend ten Oosten het huis", waarin in 1543
de schout Jans Peters Grootveld had ge
woond en in 1631 de schout Willem Groot
veld Jansz. woonde. Abraham Kemp woonde
toen ter hoogte van het tegenwoordige post
kantoor.
Abraham Kemp moet in 1649 overleden
zijn. Immers van de minuutacten van deze
Gorcumse notaris draagt de laatste acte
vermoedelijk de datum van 7 Mei 1649 (de
ondertekening is door beschadiging niet
zichtbaar). Hij moet in genoemd jaar (waar
schijnlijk dan na 7 Mei) overleden zijn, want
de Weduwe Kemp huurt in 1649 van Hel
mich van Cappel het reeds in 1619 aldus ge
heten pand "van ouds de gulden Melckkan"
aan de Grote Markt, d.i. het derde huis van
af de Tinnegietersteeg naast de "seven gou
dene candelaren" 128).
Abraham Kemp oefende te Gorcum het
ambt van notaris uit, volgens sommigen
sinds 1613. Hij was in 1611 door het Hof
van Holland als zodanig toegelaten.
Er zijn zes notarissen 129), Kemp ge
naamd, die in de 16e-17e eeuw in Gorin
chem in functie zijn geweest, t.w.:
1. Aernt Aertsz. Kemp genaamd Bos ge
admitteerd (= toegelaten) 2 November
1576;
2. Abraham Kemp Aertsz., geadmitteerd
17 Mei 1611; zijn minuutacten zijn bewaard
gebleven tot 1649; datum laatste acte ver
moedelijk 7 Mei 1649;
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3. Sander Kemp, geadmitteerd l9 Juli
1632;
4. Hendrick Kemp, geadmitteerd 14 Ja
nuari 1638 te 's Gravenhage; zijn minuut
acten te Gorinchem zijn bewaard van 16491659; datum laatste acte 5 Maart 1659;
5. Aert Kemp, geadmitteerd 20 Septem
ber 1662; zijn minuutacten zijn bewaard
gebleven tot 1680; datum laatste acte 28
Dec. 1680 130);
6. Thomas Kemp, geadmitteerd 7 April
1671 1n).
Tussen de Kempen, genoemd onder 1, 2,
4 en 5 is de familierelatie als volgt vast te
stellen:
(1) Aernt Aertsz. Kemp genaamd Bos
1

(2) Abraham Kemp

1

(4) Hendrick Kemp
(5) Aert Kemp
Van 3 en 6 zijn, zoals opgemerkt, de mi
nuutacten niet bewaard gebleven; van 1, 2,
4 en 5 wel 132) •
Men vindt deze Gorcumse, Kemp geheten
notarissen ook in F. L. Hartong, Register
der protocollen van notarissen in Nederland
van 1550 tot heden (1916) opgenomen 133).
Zoa·1s wij hieronder zullen aantoner,
volgde Hendrik Kemp in 1649 zijn vadeI·
als notaris te Gorcum op, terwijl op zijn
beurt Hendrik Kemp aldaar door zijn broer
Aart Kemp is opgevolgd.
Abraham Kemp is ook procureur te Gor
ciim geweest.
Een zekere Joh. Kemp 184) schrijft op .p.
3 en 4 van Abraham Kemp's werk een
poëem, dat getiteld is "Ter Eeren van Abra
ham Kemp Zalr: op het uitgeven van syn
Arkelse Geschiedenissen" en waarin de lof
wordt gezongen o.m. op de wijze, waarop
de notaris Kemp zijn ambt heeft uitge
oefend:
,,t Zij men op u ampt wil letten,
Daar u niemandt in versetten,
T zij op al u doen en laat,
Ront-om vond men middel-maat."
Abraham Kemp geniet de meeste bekend
heid door zijn in 1656, dus na zijn dood,
door zijn zoon Hendrik Kemp uitgegeven
,,Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel,

h'?1de Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem,
ll<'crlijkheid, ende Lande van Arkel, onder
rln.�selfs Heeren, ook onder de Graven vatt
1/olland, tot den JiJ,re 1500."
Het werk bevat voorts vele uittrekselB
111t " Brieven en schriften, Vrijheden, Keu
·
ren, Hant-vesten, Gewoonten, Herkomen l'l�)
,·n Gewijsdens. 136).
Het gedrukte werk bevat ten slotte een
lijst van de namen en functies van "De Re
11eerders der selver Stede ende Lande .....
'tot desen jegenwoordigen Jare 1655 toe".
Jlendr-ik Kemp heeft deze lijst, nadat zijn
vader er de laatste hand aan had gelegd,
aangevuld.
.
Het werk is dus in 1655 afgesloten. Hier•
op wijst ook het bericht, dat reeds in De
cember 1655 137) de Vroedschap van Gorcum
besloten had om de jonge Kemp van stads
wege een recognitie", een geldelijke contra
prestatie "dus, te geven voor de opdracht en
leverantie van de door zijn vader gemaakte
kroniek van Gorinchem, aan de Heren ge•
daan. Deze op pag. 2 en 3 afgedrukte op
dracht voert de titel:
Toe-eygening
aan de
Ed: Heren, Borgermeesters ende Regeerders
der Stadt Gorinchem ende Lande
van Arkel.
Omtrent 1631 schijnt Abraham Kemp met
zijn werk een aanvang te hebben gemaakt.
In het voorwoord van de eerste druk van
zijn toneelstuk "Blei-eind-spel" (1643) kon
digt hij zijn kroniek aan. Het zou echter
nog 13 jarer_ duren, voor zijn werk in druk
verscheen (1656). Dit feit heeft de in 1649
overleden schrijver dus zelf niet beleefd.
Abraham Kemp heeft voor zijn werk
zeer veel ontleend o.m. aan de geschriften
van zijn grootvader Aert Kemp lmbertsz.
Vos en, zoals wij hierna zullen zien, aan die
van zijn neef Aernt Kemp Jacobsz. Vos.
Behalve van Aerndt Kemp's " Groote" en
"
" Kleyne Cronycke en diens an��re ge
schriften heeft Abraham Kemp voor ZIJn werk
ook veel gebruik gemaakt van " de oude ge•
meene Arkelse Cronyk", d.i. Dirck Franc
kensz. Pauw's (Theodoricus Pauli) ra")
van Arckel e�de der
"Kronycke des Lants
Stede van Gorcum", welke in het Diets ge•
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Ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem,
Heerlijkheid, ende Lande van Arkel, onder
desselfs Heeren, ook onder" de Graven van
Holland, tot den Jare 1500.
Het werk bevat voorts vele uittreksels
uit "Brieven en schriften, Vrijheden, Keu

ren, Bant-vesten, Gewoonten, Herkomen 135 )
en Gewijsdens. 136).

Het gedrukte werk bevat ten slotte een
lijst van de namen en functies van "De Re

geerders der selver Stede ende Lande .. ....
"
tot desen jegenwoordigen Jare 1655 toe .
HendT'ik Kemp heeft deze lijst, nadat zijn

vader er de laatste hand aan had gelegd,
aangevuld.
Het werk is dus in 1655 afgesloten. Hier
op wijst ook het bericht, dat reeds in De
cember 1655 137 ) de Vroedschap van Gorcum
besloten had om de jonge Kemp van stads
wege een "recognitie", een geldelijke contra
prestatie dus, te geven voor de opdracht en
leverantie van de door zijn vader gemaakte
kroniek van Gorinchem, aan de Heren ge
daan. Deze op pag. 2 en 3 afgedrukte op
dracht voert de titel:

Toe-eygening
aan de
Ed: Heren, Borgermeesters ende Regeerders
der Stadt Gorinchem ende Lande
van Arkel.
Omtrent 1631 schijnt Abraham Kemp met
zijn werk een aanvang te hebben gemaakt.
In het voorwoord van de eerste
druk van
"
zijn toneelstuk "Blei-eind-spel (1643) kon
digt hij zijn kroniek aan. Het zou echter
nog 13 jarer. duren, voor zijn werk in druk
verscheen (1656). Dit feit heeft de in 1649
overleden schrijver dus zelf niet beleefd.
Abraham Kemp heeft voor zijn werk
zeer veel ontleend o.m. aan de geschriften
van zijn gr:-iotvader Aert Kemp lmbertsz.
Vos en, zoals wij hierna zullen zien, aan die
van zijn neef Aernt Kemp Jacobsz. Vos.
Behalve van Aerndt Kemp's "Groote" en
,,Kleyne Cronycke " en diens andere ge
schriften heeft Abraham Kemp voor zijn werk
ook veel gebruik gemaakt van de oude ge
"
meene Arkelse Cronyk", d.i. Dirck
Franc

kensz. Pauw's (Theodoricus Pauli) 138)
"Kronycke des Lants van Arckel ende der
Stede van Gorcum", welke in het Diets ge-

schreven, 15e-eeuwse kroniek naar een copie
daarvan in 1931 door de heer H. Bruch in
een uitstekende dissertatie in druk is ge
bracht.
Ik mag er t.d.p. op wijzen, dat Abraham

J(emp's Leven der Doorluchtige Heeren van
Arkel ......, het enige werk, dat van de Gorcumse Kempen tot dusverre in druk werd

uitgegeven, blijkbaar nog heden ten dage
o.m. voor de rechtshistorie belangrijk ge
noeg wordt geacht om - met het meerge
noemde werk van van Zomeren - o.a. op
genomen te worden in Mr. S. J. Fockema

Andreae's "Overzicht van Oud-Nederlandse
Rechtsbronnen" (2e druk, 1923, p. 103) en
in diens uitgave van Hugo de Groot's ln
leidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerd
heid i:m).
Latere, o.m. door Bruch ondernomen

bronnen-studies hebben uitgewezen, dat de
in Abraham Kemp's werk voorkomende re-•
gesten of uittreksels van acten doorgaans
voortreffelijk zijn. Deze regesten hebben
uiteraard thans, o.m. door de verschijning
van Bruch's zeer nuttige verzameling van
Gorcumse rechtsbronnen, wel iets van hun
betekenis ingeboet.
Toch blijft het werk van Abraham Kemp
als kroniek, ooh in zijn gebreken, zijn char
me behouden, al was het slechts door de
kostelijke wijze, waarop Kemp ons zijn me
dedelingen doet. Toch reikt de betekenis
van zijn werk verder!
Als Dr. Labouchère is zijn hiervoren reeds
meermalen geciteerde bijdrage een historio
graphische vergelijking maakt tussen Gor
cum en Zaltbommel, dan merkt hij op, dat
het met de plaatselijke geschiedschrijving
betreffende Za]t-Bommel veel slechter is
gesteld dan ':e Gorinchem. ,,Terwijl voor die
stad -- aldus vervolgt de schrijver -- Kemp
in de 17e en van Zomeren in de 18e eeuw in
hunne werken monumenten van burgertrots
gesticht nebben, was Zalt-Bommel in die
eeuwen een te zeer ingeslf:1.pen stadje, dan
dat het een schrijver bezielen kon iets over
den eerbiedwaardigen ouderdom der be
staande �n verdwenen gebouwen en instel
lingen te boP,k te stellen."
"De locale trots der 17 e en 18e eeuw had
niet den sterken romantischen inslag van
die der l9P, en 20ste; de belangstelling
richtte zich toen nog meer naar wat er van
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de dingen geworden was, da1, naar wat ze
eens geweest waren. De oude stedenbe
schrijvers gaven over het algemeen meer
van zelfgenoegzaamheid ·ulijk, dan van een
levendig verlangen naar een schoon ,erle
den. Ond-,r hen is een romantisch aangelegd
man als Kemp een voor het tweede kwart
der 17e eem� -- hij schreef omstreeks 1630
- typeerende uitzondering, die vooral op
valt, wanneer men na zijn werk dat van
van Zomeren - het Hollandsche classicünne
in zijn wat burgerlijke nuchterheid - leest."
(t.a.p. 106).
Deze romantiek, hoezeer in het aange
geven opzicht gebleken, heeft echter Abra
ham Kemp en o.m. ook Labouchere in an
dere opzichten ernstige parten gespeeld.
Als ernstig bezwaar immers tegen het
werk van Abraham Kemp kan aangemerkt
worden het feit, dat de schrijver te zeer het
ontstaan van Gorcum vastknoopt aan de
geschiedenis van de Heren van Arkel en
van hen de stichting van de stad Gorcum
doet uitgaan. In vroegere geschriften heb_
ik tegenover Labouchere, van Goch, Emck,
Kemp e.a. aangetoond, _dat Gorcum niet
door de Arkels is gesticht, doch reeds be
stond vóór dezen gezag ove1 de plaats ver
wierven. Het stemt uiteraard tot voldoening,
dat in het Historisch Overzicht van het
belangrijk geschrift, getiteld Gorinchem,
Rapport in opdracht van het "
Gemeentebe
stuur uitgebracht door het Economisch-
Technologisch Instituut voor Zuid-Holland"
(1949), erkend wordt, dat Gorcum, onmo
gelijk door het geslacht Arkel kan zijn ge
sticht" (p. 3) 140).
De nochtans verdiende lof, door Dr. La
bouchere aan Abraham Kemp toegezwaaid,
behoort echter ook uitgestrekt te worden
tot al die Kempen, die, hetzij door hun kro
nieken, hetzij door het bronnenmateriaal,
dat zij neergelegd hebben in hun handvesten
verzamelingen, de schakel hebben helpen
leggen tussen het heden en het verleden van
de Lingestad.
Het is dan ook een dure plicht van dank
baarheid, welke op het geslacht van heden
rust, de Kempen te eren op de wijze, die aan
hun verdiensten past. Tot dusverre is zulks
nog niet volledig in die mate geschied, als
wel mogelijk en gewenst was.
Ik denk hier op de eerste plaats aan de
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publicatie van (althans een deel van) hun
nagelaten en onuitgegeven geschriften. Ik
denk voorts aan de onthulling van een een
voudige gedenksteen, b.v. ter plaatse waar,
voorzover wij kunnen nagaan, de oudste der
Kempen of de oudste der schrijvers onder
hen in Van Arkel's oude veste" gewoond
hebben."
,,Ai! Gorkum, spoed u ras,
"En smeed een Beeld voor hem, wiens pen
u, mij geriefde."
(Uit de Aanspraak aan Gorinchem"
door /. "M. - voor in Abr. Kemp's
Jaar-Beschrijving van Gorcum -).
Intussen heeft men de weliswaar minst
kostbare, maar daarom niet minder spre
kende vorm om uitdrukking te geven aan
de erkentelijkheid van het nageslacht, we
ten te vinden: aan een der nieuwe straten
van de zich buiten de vestingmuren sterk
uitbreidende Lingestad heeft men de naam
van Abraham Kemp gegeven. Aan het Gor
cum's gemeentebestuur, van welks belang
stelling en piëteit voor Gorkum's historie
haar beoefenaren zich overtuigd houden 141),
komt hiervoor een woord van dank toe,
mede ook omdat de daad van erkentelijk
heid en fijne historische zin, die deze naam
geving is, nog plaats heeft gegrepen tijdens
het leven van de enige, overgebleven naam
dragers van het aloude Gorcumse geslacht,
dat, als de tekenenen niet bedriegen, ge
doemd is in de mannelijke lijn geheel uit te
sterven.
Hendrik Kemp, die, zoals gezegd, het
werk van zijn overleden vader Abraham
Kemp in 1656 "tot Gorinchem" bij Paulus
"
Vink, Boekverkooper" uitgaf, was getrouwd
142
met Helena Dael ). Het lijdt daarom m.i.
geen twijfel of de persoon, die een der ge
dichten, afgedrukt vóór in het werk van
Abraham Kemp·, vermanend signeert met
,,'T kan Daalen", met deze ondertekening
zinspeelt op de naam van de familie, waar
aan de uitgever van het werk, Hendrik
Kemp, door zijn huwelijk verbonden was.
Aardig is ook de associatie, waartoe de
naam Kemp de "dichters" der poèëmen,
welke vóór in het werk van Abraham Kemp
staan afgedrukt, gevoerd heeft. Een naam
loze schrijft in zijn "Eere-gift
" op A (braham)
Kemps Beschrijvinge ...... :

U Wereld is nu dood, u doode romp
[die leeft.
Wel Kemp: Kempt na u dood, d'aard
[wereld kan u dekke ......
En iets verder op :
Elk mensch moet Kempen hier, doch
elk Verbeyd den tijd.
En de zanger, die zich C. v. Wessel noemt,
zingt de lof van de Gorcumse geschied•
, hrijver in deze woorden:
,,'T geen hij gehaalt heeft uytten hoek,
Gestelt in 't wit gedrukte boek,
Het welk menigh man wou dempen,
Dies een yder mensch moet Kempen."
A.braham Kemp voerde trouwens zelf, ook
als goed rederijker, een zinspreuk: ,,Elck
rnensch moet Kempen".
Wij willen thans iets over zijn andere ge•
schriften meedelen.
Op 10 Juli 1616 hield de Vlaardingse
Re
"
derijkerskamer "De Aackerenboom (=- de
Eikenboom) een land juweel 143). Zestien
Kamers namen daaraan deel, van welke de
Gorcumse Kamer "t Segelbloemken" de
eerste prijs won met Abraham Kemp's
sinnespel "in goede alexandrijnen" 144) op
den regel: ,, Wat middel dat best dient ge
nomen bij der handt, die 't Gemeen noo
dichst is en vorderlickst (= het meest be•
vorderlijk) is voor 't Landt".
Abraham Kemp schreef ook enige toneel•
spelen. Eén daarvan is getiteld: Droef
eyndich spel van de Moort van Sultan
Osman (Gorcum, 1623, 4 °, herdruk Am
sterdam 1639, 4 °). Volgens Huydecoper zou
dit spel zeer merkwaardig zijn, omdat do
geslachten der naamwoorden overal zeer
nauwkeurig in acht zijn genomen 145).
Het drama is vol doodslag en gevechten;
het telt 4 bedrijven, maar mist de reizang.
De helse geest Phafarel wordt twee malen
opgeroepen, nadat er allerlei vreemde be
standdelen gekookt zijn, wat aan Seneca rn
Hooft herinnert. De Wraak verschijnt ten
tonele en de geest van Osman spreekt ach
ter de schermen. Sultan Osman was 20 Mof
1622 op opzienbarende wijze gestorven;
juist op de dag af een jaar later werd
Kemp's treurspel te Gorcum opgevoerd 1411)
Op het voorbeeld van P. C. Hooft werden
in die dagen de klassieke toneelwetten ge
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U Wereld is nu dood, u doode romp
[die leeft.
Wel Kemp: Kempt na u dood, d'aard
[wereld kan u dekke ..... .
En iets verder op:
Elk mensch moet Kempen hier, doch
elk Verbeyd den tijd.
En de zanger, die zich C. v. Wessel noemt,
zingt de lof van de Gorcumse geschied
schrijver in deze woorden:
,,'T geen hij gehaalt heeft uytten hoek,
Gestelt in 't wit gedrukte boek,
Het welk menigh man wou dempen,
Dies een yder mensch moet Kempen."
Abraham Kemp voerde trouwens zelf, ook
als goed rederijker, een zinspreuk: ,,Elck
mensch moet Kempen".
Wij willen thans iets over zijn andere ge
schriften meedelen.
Op 10 Juli 1616 hield de Vlaardingse Re
derijkerskamer De Aackerenb�om" (=_de
" landjuweel 14•1). Zestien
Eikenboom) een
Kamers namen daaraan deel, van welke de
Gorcumse Kamer t Segelbloemken" de
"
eerste prijs won met
Abraham Kemp's
sinnespel .,in goede alexandrijnen" 144) op
den regel: ,,Wat middel dat best dient ge
nomen bij der handt, die 't Gemeen noo
dichst is en vorderlickst (= het meest be
vorderlijk) is voor 't Landt".
Abraham Kemp schreef ook enige toneel
spelen. Eén daarvan is getiteld: Droef
eyndich spel van de Moort van Sultan
Osman (Gorcum, 1623, 4 °, herdruk Am
sterdam 1639, 4°). Volgens Huydecoper zou
dit spel zeer merkwaardig zijn, omdat de
geslachten der naamwoorden overal zeer
nauwkeurig in acht zijn genomen 145).
Het drama is vol doodslag en gevechten;
het telt 4 bedrijven, maar mist de reizang.
De helse geest Phafarel wordt twee malen
opgeroepen, nadat er allerlei vreemde be
standdelen gekookt zijn, wat aan Seneca en
Hooft herinnert. De Wraak verschijnt ten
tonele en de geest van Osman spreekt ach
ter de schermen. Sultan Osman was 20 Mei
1622 op opzienbarende wijze gestorven;
juist op ue dag af een jaar later werd
Kemp's treurspel te Gorcum opgevoerd 146).
Op het voorbeeld van P. C. Hooft werden
in die dagen de klassieke toneelwetten ge-

volgd: door in de spelen te doen beginnen
's morgens met het kriecken van den
daghe" en te doen eindigen des anderen
"
daeghs daerna" 1 1· 7).
Ook Kemp's drama voldeed aan die eis
en men vindt dan ook achter de inhouds
opgave van Abraham Kemp's "Droef-eyn
dich spel" het volgende aangetekend:
Eene saecke is oocke aanmerckens
w��rdich, dat al tghene in dit spel (betref
fende de geschiedenisse) verhandelt wort
(behalven d' uytlegginghe van Osmans
droom en weynich anders), ghebeurt is bin
nen XXIIII uren: 't welck bij de Oude
Poeten voor uytmuntich geacht ende bij
den wijdtberoemden Hollantschen Dichter
Pieter Cornelisz. Hooft in zijn Gerardt van
Velsen achtervolcht (= nagevolgd) is".
Op de lofdichten, door zijn medeleden der
Gorcumse Kamer op Kemp's drama ge
schreven, vinden wij er een van een zekere
A. G. Vos (die de zinspreuk "Noot baert
List" voerde), dat niet minder dan veertien
toneelstukken (merendeels van Kemp)
noemt, door die Kamer vertoond, en daar
onder ook het Sinnespel, waarmede hij in
de dichtwedstrijd te Vlaardingen in 1616 de
eerste prijs behaalde 148).
De 4e van Hooymaand (= Juli) 1643
droeg Abraham Kemp aan de Gorcumse re
Vernieud' uit Liefde",
derijkerskamer
"
waarvan hij lid was,
alsmede aan de Re
gering van de Stad, zijn toneelspel Blei
eind-spel" op, dit in antwoord op een "
vraag
van de rederijkerskamer van Rijswijk. Het
toneelspel werd door de Gorcumse kamer
het eerst in Gorcum opgevoerd. In 1660
verscheen van dit toneelspel een tweede
druk bij Paulus Vinck, Boeckverkoper tot
Gorinchem 149 ).
Het is in het voorwoord van dit toneel
spel dat Abraham Kemp aankondigt, dat
hij het plan heeft zijn medeburgers te ge
rieven met een geschiedenis van Gorinchem
en het Land van Arkel.
Van zijn werk noem�n wij nog zijn "Rede
krans, gevlochten van will'ge rijzen" (1643)
en enige liederen op de H.H. Martelaren van
Gorcum. Bij de laatste wil ik nog even stil
staan.
Pater J. A. F. Kronenburg C.S.S.R. (Neer
landsHeiligen in later eeuwen,I,1901,p.122)
brengt in het opstel, dat handelt over de
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H.H. Martelaren van Gorcum, die in 1572
om hun geloof op zulk een beestachtige wij
ze door Lumey en zijn trawanten zijn ver
moord, ons in herinnering, dat "de Gor
cummer Abraham Kemp, die in de eerste
helft der zeventiende eeuw leefde, en lid
was van de Gorcumsche Rederijkerskamer,
twee liederen op zijne wreed vervolgde maar
glorievolle medeburgers heeft gedicht".
Het eerste lied is een rouwzang van negen strophen en vangt aldus aan:
,,Heer der heerscharen!
" 0 al in alle dingen
,,Laet mijn verclaeren (= verheer[lijken)
En met bedroefdheidt singhen
" Ons martelaren nood
"
,,En groot benouwen,
Haer schandelijcke dood
",,Door groot betrouwen."
Dit lied werd gezongen op de wijs: For
tuyn lichtvaardigh. Het tweede, dat op de
wijs : Ave flanctissima of Recht als een
dorstig hert werd gezongen, was een jubel
lied en hief aan met de woorden:
"Laet ons met speel en vreugt
Met soeten sangh vereeren
"
,,Der
martelaren deucht,
,,Met kranskens en laurieren."
Beide liederen zijn te vinden in en door
Pater Kranenburg ontleend aan de door
Prof. Smit, hoogleraar te Warmond, inder
tijd aangelegde Codex van Liederen en
"
Gedichten ter ere der H.H. Martelaren
van
Gorkum", welke verzameling thans in de
bibliotheek van het Groot-Seminarie te
Warmond berust. In deze Codex valt het
volgende uit de pen van Prof. Smits over
Abraham Kemp te lezen:
,,Abraham Kemp, van Gorkum geboortig,
dezelfde welke van deze stad eene beschrij
ving heeft opgesteld, na zijr, dood door zijn
zoon H. Kemp in 1656 uitgegeven (onder den
titel: Leven der doorluchtige Heren van
Arkel ende Jaarbeschrijving der stad Go
rinchem, ald. 1656 in 4 ° ), leefde in de eer
ste helft der zeventiende eeuw, en was lid
van de Gorkumsche rederijkers-kamer".
Het is thans de vraag of de bewering van
Prof. Smit, dat onze Gorcumse notaris en
kroniekschrijver Abraham Kemp Aertszn.
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inderdaad ook de auteur van de beide ge
noemcl.e liederen is, juist is.
Dit auteurschap van onze Abraham Kemp
nu laat zich op de volgende gronden be
wijzen. Prof. Smit heeft de genoemde lie
deren ontleend aan een 17e-eeuws Ant
werps handschrift. Van het eerste lied
schreef de eigenaar ervan: ,,Het volgende
heb ick mede doen maken door Abraham
Kemp op de vose van 150) ,,Fortuyn licht
vaardigh"."
Na het tweede lied schreef de eigenaar
van het 17e-eeuwse handschrift: ,,Stem
me 151) vant boven geschreven lied: als een
dorstigh hert, ofte zoo ick het selfde lied
heb doen maken van een seer Deftigh (=
voortreffelijk) Poëet Abraham Kemp, Not.
Publ. 152), op de stemme Ave Sanctissima,
gestelt op Noten in den Lusthof van de
Christelijcke leringe, Benedicti van Haef
ten, Proost van Afflighem."
Ten slotte moge ik er op wijzen, dat in de
tot nu toe bekende stamtafels van de Gor
cumse Kempen geen tweede Abraham
Kemp in de tijd, waarover het hier gaat,
voorkomt. Het lijdt dus m.i. geen twijfel, of
de Gorcumse notaris en kroniekschrijver is
ook de auteur van genoemde liederen.
Kemp's roem als dichter is evenwel ge
heel voorbij gegaan en alleen bij de ge
schiedvorser bleef zijn naam nog bekend
door het geschiedwerk 153).
Abraham Kemp heeft, evenals zijn neef
Aerndt Kemp Jacobsz. Vos, ook een plaats
gevonden in het Nieuw Nederlandsch Bio
grafisch Woordenboek (1918; p. 827).
Men vindt hem ook besproken bij Te
Winkel, Ontwikkelingsgang, II, 504; Kalf!,
Gesch. der Ned. Lett., V, 103 vlg.; Worp,
Gesch. van het Drama en van het Toneel, I,
320; Muller, Lijst van Noord-Neder1. Kro
nyken, 90 vlg.; Nijhoff, Bibliographie van
Noord-Roll. plaatsbeschrijvingen, 40.
Ik moge thans nog een ogenblik stilstaan
bij de Gorcumse Rederijkerskamer, waarin
Abr. Kemp een blijkbaar niet onbelangrijke
rol heeft gespeeld. Veel meer dan wat ik
hiervoren te haren aanzien vermeldde (als
mede de ligging van haar gebouw) is ons
echter helaas niet bekend!
De Rederijkerskamer, die in haar blazoen
,,'t Segelbloemken" voerde en onder de zin-

spreuk "Vernieuwd uit Liefde" in Gorcum
werkzaam was, speelde sinds 1629 in het
gebouw van het voormalig Leprozenhuta,
dat aan de Oostelijke hoek van de Vijfiin
nenstraat en Hath-straat was gelegen. Op
28 December 1645 werd het Leprozenhuis,
dat tot dan de Gorcumse Rederijkers tot
speelruimte had gediend, door de vroed
schap aangewezen tot Arminiaanse, later
llemonstrantse kerk. Het pand werd voor
dat doel evenwel eerst in 1652 in gebruik
genomen. Deze kerkelijke bestemming be
hield het perceel tot 1801 154).
De mening van Emck, die het gebouw
het Lepro.zenhuis (Rederijkerskamer, Re
monstrantenkerk) aan de Zuidhoek van de
Arkelstraat en Haarstraat gelegen acht,
moet men voor onjuist houden. Immers de
kaart van Martini plaatst de Remonstran
tenkerk op de Oosthoek van de Vijfzinnen
straat en de Haarstraat 154a) doch dan
moeten ook èn de Rederijkerskamer èn
voordien - het Leprozenhuis aldaar op die
hoek gelegen hebben.
Waar de Rederijkerskamer van 1645/1652
gevestigd is geweest, heb ik niet kunnen
nagaan.
Volsta ik tenslotte met de mededeling,
dat men in de kamer doorgaans de stukjes
speelde van A. Muyr 164.b) en de drama's van
Abraham Kemp en van Joan van Paffen
rode 155) : van deze laatste De ondergang
"
van Jonkheer Willem van Arkel"
(1662).
Ik kom thans tot de bespreking van een
kwestie, die niet onbelangrijk mag genoèmd
worden : de vraag n.l. of de Gorcumse nota.
ris en geschiedschrijver Abraham Kemp
Aertsz. Rooms-Katholiek was.
Tot het stellen van die vraag ben ik ge
komen ten gevolge van een tweetal omstan
digheden:
1 °. deze, dat vele leden van zijn geslacht
lidmaten waren van de R.-K. Kerk;
2 ° . het feit, dat ik bij lezing van Kemp'&
geschiedwerk niet aan de indruk kon ont
komen in hem een R.-K. auteur te hebben
ontmoet.
A. Vast staat, dat in de tijd van de Re
publiek der Zeven Verenigde Nederlanden
vele leden van het geslacht, waarvan onzn
Gorcumse kroniekschrijvers en bronnen
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spreuk "Vernieuwd uit Liefde" in Gorcum
werkzaam was, speelde sinds 1629 in het
gebouw van het voormalig Leprozenhuis,
dat aan de Oostelijke hoek van de Vijfzin
nenstraat en Haarstraat was gelegen. Op
28 December 1645 werd het Leprozenhuis,
dat tot dan de Gorcumse Rederijkers tot
speelruimte had gediend, door de vroed
schap aangewezen tot Arminiaanse, later
Remonstrantse kerk. Het pand werd voor
dat doel evenwel eerst in 1652 in gebruik
genomen. Deze kerkelijke bestemming be
hield het perceel tot 1801 154).
De mening van Emck, die het gebouw
het Lepro.zenhuis (Rederijkerskamer, Re
monstrantenkerk) aan de Zuidhoek van de
Arkelstraat en Haarstraat gelegen acht,
moet men voor on juist houden. Immers de
kaart van Martini plaatst de Remonstran
tenkerk op de Oosthoek van de Vijfzinnen
straat en de Haarstraat 154a) doch dan
moeten ook èn de Rederijkerskamer èn voordien - het Leprozenhuis aldaar op die
hoek gelegen hebben.
Waar de Rederijkerskamer van 1645/1652
gevestigd is geweest, heb ik niet kunnen
nagaan.
Volsta ik tenslotte met de mededeling.
dat men in de kamer doorgaans de stukjes
speelde van A. Muyr 154b) en de drama's van
Abraham Kemp en van Joan van Paffen
rode 155): van deze laatste "De ondergang
van Jonkheer Willem van Arkel" (1662).
Ik kom thans tot de bespreking van een
kwestie, die niet onbelangrijk mag genotimd
worden: de vraag n.l. of de Gorcumse nota
ris en geschiedschrijver Abraham Kemp
Aertsz. Rooms-Katholiek was.
Tot het stellen van die vraag ben ik ge
komen ten gevolge van een tweetal omstan
digheden:
1°. deze, dat vele leden van zijn geslacht
lidmaten waren van de R.-K. Kerk;
2 ° . het feit, dat ik bij lezing van Kemp's
geschiedwerk niet aan de indruk kon ont
komen in hem een R.-K. auteur te hebben
ontmoet.
A. Vast staat, dat in de tijd van de Re
publiek der Zeven Verenigde Nederlanden
vele leden van het geslacht, waarvan onze
Gorcumse kroniekschrijvers en bronnen-

verzamelaars, deel uitmaken, Rooms-Katho
liek waren.
Ik noem allereerst:
1 °. Jacobus Kemp Aertsz. en zijn zoon
Aert Kemp Jacobsz. Vos, oom resp. neef
van notaris Abraham Kemp Aertsz.;
°
2 . Louwerens Kemp Aertsz., broer van
Jacobus Kemp Aertsz. (sub 1°. genoemd)
en dus ook een oom van de beide geschied
schrijvers Abraham Kemp Aertsz. en Aert
Kemp Jacobsz. Vos, alsmede, zoals hier
onder zal blijken, zeer vele nazaten van deze
Louwerens Kemp;
3 °. notaris Hendrik Kemp, zoon van
Abraham Kemp Aertsz. 155a) en enige na
zaten van deze Hendrik Kemp.
Ad 1 m) De sub 1 °. genoemde Katholieke
Kempen zullen wij nader ontmoeten in het
hierna komend opstel over Aernt Kemp Ja
cobsz. Vos.
Daarop enigszins vooruitlopend, mogen
wij hier alvast op de volgende feiten wijzen:
Aernt (Arnoldus) Kemp Jacobsz. Vos ver
klaarde voor een kerkelijke rechtbank, wel
ke in de eerste helft van de 17e eeuw be
last was met de voorbereiding van de zalig
verklaring van de Martelaren van Gor
cum, dat hij in 1557 uit Katholieke ouders
was geboren; dat hij, na een studietijd in
Den Bosch, in 1572 de Paters Franciscanen
in de Arkelstraat te Gorcum geregeld be
zocht, in hun kloosterkapel de "uurt jes"
meezong, in hun bibliotheek werkte en dat
hij, ware de onrust der tijden niet gekomen,
in de orde der Franciscanen zou zijn ge
treden; ook vertelde hij, dat hij van wege
de vervolging, enige malen per jaar buiten
Gorcum, in plaatsen als Den Bosch en Bock-
hoven, de H. Mis placht bij te wonen.
Het lijdt dus wel geen twijfel of Aerndt
Kemp Jacobsz. Vos en zijn ouders waren
Rooms-Katholiek. Of Aerndt Kemp kinde
ren heeft gehad, heb ik niet kunnen nagaan.
Ad � m) De tak van Louwerens Kemp
Aertszn. (1531-1625) is lange tijd Rooms
Katholiek gebleven; ten bewijze daarvan
mogeu de volgende feiten dienen:
I. Joan Kemp Jacobsz., kleinzoon van
genoemde Louwerens Kemp Aertsz. en ach
terkleinzoon van Aert Kemp lmbertsz. Vos,
heeft bij Balke de Vos, met wie hij te Gor
cum op 28 Juni 1620 voor de burgerlijke
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magistraat trouwde, negen kinderen gehad,
waarvan er 4 als non en 2 als R.K. priester
zijn overleden (Anthony Kemp Joannisz.
was priester te Amsterdam; Jacob Kemp
Joannisz. was "priester tot Ter Goes").
II. Adriaan Kemp Jacobsz., eveneens een
Room-Katholieke nazaat van genoemde
Laurens Kemp Aartszn. 166), is, zoals hier
na nog nader zal worden toegelicht, op
1 Juli 1732 uit Gorcum verbannen, daar hij
hardnekkig weigerde de kinderen, geboren
uit zijn op 10 November 1720 met Anna
Wiltschut (Herv.) gesloten, gemengd huwe
lijk, in de Gereformeerde Kerk te laten do
pen en Gereformeerd op te voeden, over
welke verbanning hierna door mij uitvoe
riger zal worden gehandeld.
III. Willem Kemp Jacobszn., broer van
de sub II genoemde Adriaan Kemp Jacobsz.
heeft uit zijn op 30 Juni 1732 met Pieter
nella de Raat (Herv.) gesloten, gemengd
huwelijk negen kinderen gehad, waarvan er
zeven in de R.K. Kerk en twee in de Gere
iormeerde Kerk zijn gedoopt; een dezer
Rooms-Katholiek gedoopte kinderen is de
sub IV te noemen Joannes Kemp Willemsz.;
de nazaten van Willem Kemp Jacobsz. heeft
de heer C. Naumann in een Stamboom bij
eengebracht.
IV. Joannes Kemp Willemsz., de op 18
April 1741 geboren, Rooms-Katholieke zoon
van de sub III genoemde Willem Kemp Ja
cobsz., is op 11 Augustus 1771 te Gorcum
gehuwd met zijn nicht Marie van Schalen
(R.K.); hij heeft tevergeefs gepoogd de Ge
reformeerde doop en opvoeding van zijn
kleinkinderen Gerardus en Joannes Kemp
tegen te houden (zie sub V).
V. Evengenoemde Gerardus Antonius
Kemp (16 Juni 1778-29 Juli 1806), zoon
van de sub IV genoemde Joannes Kemp
Willemszn., heeft, zelf Rooms-Katholiek ge
doopt zijnde, op 5 December 1802 te Gorcurn
een gemengd huwelijk aangegaan met Ma
ria Snoek (Herv.); uit dit huwelijk zijn ge
noemde Gerardus Kemp (4 Augustus 18065 Juli 1851) en Joannes Kemp (8 Augustus
1803-9 October 1880) gesproten, welke bei
de kinderen (hun vader stierf, terwijl Joan
nes nog zeer jong was en Gerardus nog
moest geboren worden), niettegenstaande
het krachtig verzet van hun grootvader
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Joannes Kemp Willemszn. (zie sub IV), in
de Gereformeerde religie zijn opgevoed en
gedoopt 15 ï).
Van deze Hervormd gedoopte Joannes
Kemp Gerarduszn. (geb. te Gorcum 8 Au
gustus 1803, overleden te Gorcum 9 Oct.
1880) stammen de thans nog levende
Kempen af.
Ad 3 m) Voor de Rooms-Katholieke no
taris Hendrik Kemp, zoon van Abraham
Kemp, en zijn kinderen vindt men de be
treffende gegevens in het onderhavige op
stel. Volsta ik t.d.p. met er aan te herinne
ren, dat Hendrik's zoon Willebrord Kemp,
kleinzoon dus van Abraham Kemp, R.K.
(later Oud-Katholiek) priester werd.
Gelet op het sub 1, 2 en 3 bijeengebrachte
materiaal, wint het vermoeden, dat Abr.
Kemp zelf ook tot de R.K. religie heeft be
hoord aan waarschijnlijkheid. Er zijn boven
dien feiten en omstandigheden, die deze
waarschijnlijkheid tot zekerheid maken.
B. Ik zei hierboven reeds, dat Abraham
Kemp's gedrukt geschiedwerk de Rooms
Katholieke schrijver verraadt. Die Rooms
Katholieke geest spreekt in zijn Arkelse en
Gorcumse Kroniek vooral daar, waar Abr.
Kemp verhaalt van wonderen, die eertijds
in of nabij Gorcum zouden zijn geschied of
waar hij mededeling doet van andere feiten,
waarbij eveneens als vanzelf de tegenstel
ling "Rooms-Onrooms" naar voren treedt.
Wat Kemp alsdan opmerkt, getuigt ener
zijds van zijn lofwaardig verlangen om zijn
Gereformeerde tijdgenoten niet onnodig te
kwetsen en anderzijds van zijn kennelijke
wens om zijn eigen geloofsovertuiging niet
onder zich te houden.
Ik moge met betrekking tot de hier be
doelde wonderverhalen er met nadruk op
wijzen, dat de Rooms-Katholiek, zowel die
van thans als die van voorheen altijd grote
voorzichtigheid dient te betrachten ten aan
zien van de erkenning van de juistheid van
verhalen van wonderen, waarvan de echt
heid niet door het daartoe bevoegde ker
kelijk gezag is onderzocht en erkend, zodat
aan• de verhalen van de hierna medege
deelde of bedoelde mirakelen of gunsten
geen ander dan menselijk gezag kan worden
toegekend, zolang zij niet door de H. Stoel
zijn bekrachtigd.

Kenschetsend nu voor zijn zowel vrede
Iicvende als principiële geesteshouding 111
1Lllereerst het feit, dat, als Abr. Kemp op
p. 30 van zijn gedrukt werk een zeker be
keringsverhaal uit het begin der 13e eeuw
heeft weergegeven - het verhaal zelf duet
nu verder weinig ter zake - daaraan het
het volgende toevoegt:
"Een verhaling den Roomsen soo aan
wmaam, als den on-Roomsen mishaaglik
p,n overmids, 't selve by verscheyden Schrij•
1Jers verhaald word, ook mtjn gevoelen niet
tegen en gaat, heb ik die soo weynigh alR
cenige and're navolgende, seldsame, won
derheden, btj God niet onmogelijk met be
scheydenheyd niet on-aangeroerd gelaten,
80nder nochtans 't selve met die meeningh
te stellen, van mtjn schrtjven, yemand van
wat gevoelen hij zij, aanstootelijk te maken."
Dat dubbele doel: het uitkomen voor ei
gen religieuse overtuiging en het niet kwet•
sen van de tegenpartij, spreekt ook uit de
wijze, waarop hij verhaalt van een groot
wonder, dat in 1282 te Heukelum zou zijn
geschied:
,,'T groot wonder in 't jaar 1282 188) te
Heukelem geschied ( die noch een Dorp ge
noemd) als elders genoegh te lesen, wordt
bij mij hier over 't hooft gesien, om de dees•
tijes-gezinde (dus de Calvinisten) niet t'
ontroeren (= te ergeren), niet als mijn ge
voelen in geloof s-saken soekende te bewim
pelen, maar door redenen als voren, en dat
het Gorinchem noch Arkel eygentlijk n(et
raakt. Doch hier uyt is de Bevaard te Heu
kelem ontstaan, die bij mijnen tijd noch ge
weest is."1 69) Over de aard van het wonder
worden wij door Kemp evenwel niet inge
licht; alleen weten wij van hem, wanneor
het geschiedde en dat het een groot wonder
is geweest 160).
Zijn verhaal omtrent een mirakel, dat ln
1316 te Gorinchem zou hebben plaats go
grepen en dat zowel aan het verhaal van
het meel van Sarepta, in de H. Schrift ge•
daan, als aan de even overbekende geschlo•
<lenis van het Vrouwt je van Stavoren hor
innert, besluit Abr. Kemp met deze opmer
king:
"Geloof ten vollen bij de aal-oude Room1t1
Kerk-gezinde, Soo 't de her-vormde in twiJ(
fel trekken, wij geven Godt de macht." 111 )
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Kenschetsend nu voor zijn zowel vrede
lievende als principiële geesteshouding is
allereerst het feit, dat, als Abr. Kemp op
p. 30 van zijn gedrukt werk een zeker be
keringsverhaal uit het begin der 13e eeuw
heeft weergegeven - het verhaal zelf doet
nu verder weinig ter zake - daaraan het
het volgende toevoegt:
,,Een verhaling den Roomsen soo aan
genaam, als den on-Roomsen mishaaglik
en overmids, 't selve by verscheyden Schrij
vers verhaald word, ook mijn gevoelen niet
tegen en gaat, heb ik die soo weynigh als
eenige and're navolgende, seldsame, won
derheden, bij God niet onmogelijk met be
scheydenheyd niet
, on-aangeroerd gelaten,
sonder nochtans t selve met die meeningh
te stellen, van mijn schrijven, yemand van
wat gevoelen hij zij, aanstootelijk te maken.n
Dat dubbele doel: het uitkomen voor ei
gen religieuse overtuiging en het niet kwet
sen van de tegenpartij, spreekt ook uit de
wijze, waarop hij verhaalt van een groot
wonder, dat in 1282 te Heukelum zou zijn
geschied:
,,'T groot wonder in 't jaar 1282 168) te
Heukelem geschied (die noch een Dorp ge
noemd) als elders genoegh te lesen, wordt
bij mij hier over 't hooft gesien, om de dees
tijes-gezinde ( dus de Calvinisten) niet t'
ontroeren (= te ergeren), niet als mijn ge
voelen in geloofs-saken soekende te bewim
pelen, maar door redenen als voren, en dat
het Gorinchem noch Arkel eygentlijk niet
raakt. Doch hier uyt is de Bevaard te Heu
kelem ontstaan, die bij mijnen tijd noch ge
weest is." 159) Over de aard van het wonder
worden wij door Kemp evenwel niet inge
licht; alleen weten wij van hem, wanneer
het geschiedde en dat het een groot wonder
is geweest 160).
Zijn verhaal omtrent een mirakel, dat in
1316 te Gorinchem zou hebben plaats ge
grepen en dat zowel aan het verhaal van
het meel van Sarepta, in de H. Schrift ge
daan, als aan de even overbekende geschie
denis van het Vrouwt je van Stavoren her
innert, besluit Abr. Kemp met deze opmer
king:
,,Geloof ten vollen
, bij de aal-oude Roomze
Kerk-gezinde, Soo t de her-vormde in twijf
fel trekken, wij geven Godt de macht." 161)

Ook hier dus weer diezelfde gezindheid
als bij de vorige verhalen: zijn persoonlijke
geloofsovertuiging enerzijds en zijn vrede
lievende zin anderzijds.
Nog sterker spreekt des schrijvers men
taliteit uit het op p. 266 voorkomende ver
haal van een brand te Gorcum in 1448, die
een slachtoffer eiste, dat, alhoewel zwaar
gekwetst, door bede tot en tussenkomst van
de H. Barbara, martelares en patrones van
een zalige dood, de genade van een zalig af
sterven zou verkregen hebben.
Dit mirakel-verhaal heeft Abr. Kemp o.m.
ontleend aan Dirck Franckenszn. Pauw
(Theodoricus Paiili)'s ,,Kronycke des Lants
van Arkel" enz. (vgl. Bruch's dissertatie,
p. 89-92). Abr. Kemp deelt ons ter zake het
volgende mede:
"Niet alleen bij Aard Kemp, maar ook in
de oude Hollandse Kronyk en elders, word
breed verhaal gedaan, van ,t wonderwerk
op S. Augustijns-nacht, den 4e van Bloey
maant te Gorinchem geschiet, welkers ge
,
tuygenissen (= bewijzen) my bewegen, t
selve (kort, volgens mijn manier) te stellen,
(= te verhalen) want den gemelten heyli
gen Augustinus selfs ( = zelfs) van dierge
lijke wonder-werken treflijk verhaal doet
,
in syn 22. Boek van de Stadt Godts, in t 8.
Capittel, wie mij dan beschimpe, dit als
ernst stellende, beschimpe dien heyligen
man mede, immers is de meningh (= de be
doeling) niet tot yemands aanstoot, maar
volgens den draad der geschiedenissen te
schrijven, en mrjn gevoelen evenwel niet te
missaken (= achterbaks te houden). Hen
rik Kok, vleeshouwer, 10 jaar oud, eerlijk
(= fatsoenlijk) van leven, vermoeyt, komt
uyt t veld thuys, 's nachts t' elf, uyren ra
ket huys in brand, de keers in t koorn en
stroo komende, hy en Andries syn Soon (die
seer gequetst was) raken uytten huys. Doch
Henrik (ongequetst)
loopt weer in om sijn
,
geld te halen, t huys stort neder, staat in
de vlam, word als metter hand (van S. Bar
bara, wordter geseyd) uyt-getrokken, en
sijn vlees in alle leden verbrand zijnde,
gingh van sijn huys door twee lange stra
ten in de Molenstraat tot sijn Dochters
huys, en ontvangen hebbende de Kerkelijke
gerechten (=de laatste H.H. Sacramenten),
storf (= stierf) Godvruchtelijk. De Room
se stellen (= hechten) hier geloove aan,
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d'onroomse niet. Dan wordt in 't eynd al
dus bevestight 162). En ik Heer Dirk Vran
cken, geboren van Gorinchem, (dits den
schrijver van de Arkelse Cronijk) Priester,
Kanonik (= kanunnik) en Cureyt (= pas
toor) van 't Capittels wegen der Kerke al
daar, alsoo ik by desen gebranden man ge
weest, en sijn Biechte vier maal dien nacht
gehoort heb. Sao heb ik dit door begeerte
van veel godvruchtige menschen in ge
schrift achtergelaten."
Vergelijking van de parallel-teksten bij
Dirck Franckenszn. Pauw en Abr. Kemp
laat ons duidelijk zien, dat de laatste niet
dan zeer voorzichtig uit Pauw's kroniek
heeft geput, zulks kennelijk om de gemoe
deren van zijn Calvinistische tijdgenoten
niet te verontrusten. Zo heeft hij weggela
ten de passage bij Pauw, waarin deze ver
telt, dat de in 1448 deerlijk verbrande Kok
in zijn nood de tussenkomst van de H. Bar
bara had ingeroepen en dat door haar voor
spraak, aldus het verhaal bij Pauw, het door
zware brandwonden op afzichtelijke wijze
gehavende en blijkbaar ten dode opgeschre
ven slachtoffer nog de gelegenheid vond
om naar het twee straten verder gelegen
huis van zijn dochters te gaan en aldaar uit
de hand van de priester Pauw, die ons het
wonder beschrijft, de laatste H.H. Sacra
menten te ontvangen. Deze bede tot en
voorspraak van de H. Barbara, waarvan de
omstandige vermelding in die dagen, waar
in men van "santen en santinnen" afkerig
was, de publieke smaak maar zou kwetsen,
heeft Abr. Kemp nu slechts met enkele
woorden aangeduid: ,,(Kok) word als met
ter hand ( van S. Barbara, wordter geseyd)
uyt-getrokken".
Ook in andere opzichten geeft Kemp,
kennelijk ook om evengenoemde reden, het
wonderverhaal slechts in verkorte vorm
weer.
Geeft hij dus enerzijds opzettelijk minder
van het mirakelverhaal dan Dirck Fran
cken Pauw, anderzijds geeft hij meer dan
deze. En dat meerdere is juist voor ons
betoog zo uitermate belangrijk! Om zijn
tijdgenoten van de waarachtigheid van het
door Pauw beschreven en beleefde wonder
te overtuigen, doet Kemp, zoals hierboven
uit het citaat uit zijn werk blijkt, tegenover
zijn calvinistische landgenoten beroep op
de kerkvader St. Augustinus, zeggende, dat
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zij in diens geschrift "De civitate Dei" (=
,,over de stad Gods") ook dergelijke ver
halen van wonderen, die op bede tot en
voorspraak van de H. Barbara zijn ge
schied, kunnen lezen (de H. Barbara leefde
in de 3e eeuw n. Chr., de H. Augustinus van
354-430).e
De Rooms-Katholieke geestelijke, pastoore
Pauw, die omtrent 1483 zijn kroniek samen
stelde en dus uitsluiten voor Rooms-Katho
lieke l�zers schreef, had ter overtuiging van
hen mteraard dit nadrukkelijk beroep op
St. Augusti.nus niet nodig (en hij noemt
t.a.p. de H. Augustinus dan ook niet), doche
Abr. Kemp, die omtrent 1630/1643 zijn Ar
kelse en Gorcumse kroniek samenstelde,e
kon dat beroep op de grote Kerkvader niete
missen. Wij horen hier duidelijk Kemp aane
het woord als de voorzichtige, Rooms
Katholieke apologeet, die, zelf overtuigde
van de waarachtigheid van het wonder ene
tevens wetende hoe groot het gezag van St.
Augustinus bij zijn Gereformeerde tijdge
noten is, dezen van het wonderverhaale
tracht te overtuigen door zich daartoe zij
delings op de kerkvader te beroepen.e
Inderdaad hadden (en hebben nog) de
geschriften van de Bisschop van Hippo een
groot theologisch gezag bij de Hervormde
godgeleerden. De Hervormers beriepen zich
op St. Augustinus' inzichten over zonde en
genade, zoals althans zij deze verston
den 163). (Ook de mystici en de humanisten
beriepen zich op hem.)
Luther verklaarde, dat hij naast de Bijbel
het meest "uit de werken van Augustinus
het reine Evangelie had leren kennen".
Dat het wonder, alhoewel niet kerkelijk
erkend destijds nochtans grote indruk heeft
gemaakt, moge o.m. blijken uit het feit, dat
kort er na te Gorcum het Broederschap van
de H. Barbara werd opgericht. Na de Re
formatie is deze godsdienstige vereniging
nieuw leven ingeblazen onder het missie
pastoraat van de seculiere priester Joannes
van Wevenlinckhoven, pastoor van de in de
17e eeuw aan de Langendijk te Gorcum ge
legen schuilkerk "In Abraham's Schoot"
(thans Lutherse Kerk); de naam van Pater
Aegidius Pypops O.F.M. komt als eerst in
geschrevene voor op de lijst van het Broe
derschap der H. Barbara. Het in 1856
door Pastoor Fr. Welters O.F.M. heropge-

richte "Broederschap voor een zalige dood"
bestaat thans nog. Genoemde lijst bevindt
zich in de R.K. Pastorie te Gorcum.
In de Grote of St. Janskerk bevond zit'h
in de 15e eeuvf een St. Barbara-altaar,
waarvoor Adriaan Jansz., een "beeldsnij
der", in 1489 een altaarschilderij maakt<,
dat de marteldood van St. Barbara uit
beeldde. Aan dit altaar was een broeder
schap te harer ere opgericht. Elke week
werd voor het Broederschap van de H, Bar
bara aan dit altaar een H. Mis opgedrager1
en jaarlijks een ( eeuwigdurend) jaar11
tijde voor de overleden broeders en zuster,
van het broederschap. Deze H. Mis werd
door de Pastoor der parochie gecelebreerd
Het stipendium bedroeg een pond Hollandl4
De Priester, die de wekelijkse Missen las,
ontving als stipendium jaarlijks tien pon
den Hollands 161).
Ook het hieronder uit Abraham Kemp (p.
76) overgenomen vers je verraadt duidelijk
de Rooms-Katholieke auteur. Abr. Kemp
heeft, naar hij zelf verklaart, het "Rijm"
"
ontleend aan het Beste Stamboeck , dat
"
aangaande de Gorcumse
Kempen door zijn
neef en tijdgenoot Aerndt Kemp Jacob81.
"
Vos was samengesteld. ,,Het "Rijm"
zegt Abr. Kemp - ,,is bij (= door) m17nen
Schrijver" -- dus door Aerndt Kemp J<i
cobsz. Vos - ,,ouds-wyze gemaakt, maar
by (= door) my na den hedendaagzen styl
van dichten hervormd."
Ik laat de tekst thans volgen:
Van Deugd, geleerdheyd, Edeldom
(= adeldom)
Mijns Voorzaats ik niet ijdel rom
(= roem)
Hier over derd' half-honderd jaar
(= meer dan 3½ eeuw)
Nam een van hun Stadts-eer-dienst warir,
Haar Rijkdom: doch dat's ebb' en vloed
Maar 't deed ook Kerk en Gods Huys gor•I
Wel hem die God door Gods-dienst ecrd,
Godt geef, 't geslacht door my vermcr rà.
Het behoeft wel geen betoog, dat de oor
spronkelijke maker, Aerndt Kemp Jaoob111
Vos, die zoals wij zagen, Rooms-Kathc,Hr 1
was, zijn neef Abraham l{emp slechte dun
door zijn gedicht - men lette vooral
r ip d1•
"
laatste drie regels van het "Rijm
lll ,,r t
kunnen inspireren, indien ook Abrnhrm1
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richte Broederschap voor een zalige dood"
bestaat" thans nog. Genoemde lijst bevindt
zich in de R.K. Pastorie te Gorcum.
In de Grote of St. Janskerk bevond zich
in de 15e eeuw een St. Barbara-altaar
waarvoor Adriaan Jansz., een "beeldsnij�
der", in 1489 een altaarschilderij maakte,
dat de marteldood van St. Barbara uit
beeldde. Aan dit altaar was een broeder
schap te harer ere opgericht. Elke week
werd voor het Broederschap van de H. Bar
bara aan dit altaar een H. Mis opgedragen
en jaarlijks een (eeuwigdurend) jaarge
tijde voor de overleden broeders en zusters
van het broederschap. Deze H. Mis werd
door de Pastoor der parochie gecelebreerd.
Het stipendium bedroeg een pond Hollands.
De Priester, die de wekelijkse Missen las,
ontving als stipendium jaarlijks tien pon
den Hollands 16'1).
Ook het hieronder uit Abraham Kemp (p.
76) overgenomen vers je verraadt duidelijk
de Rooms-Katholieke auteur. Abr. Kemp
heeft, naar hij zelf verklaart, het Rijm"
" dat
ontleend aan het Beste Stamboeck",
"
aangaande de Gorcumse Kempen door zijn
neef en tijdgenoot Aerndt Kemp Jacobsz.
Vos was samengesteld. ,,Het "Rijm"" zegt Abr. Kemp - ,,is bij (= door) mijnen
Schrijver" -- dus door Aerndt Kemp Ja
cobsz. Vos - ,,ouds-wyze gemaakt, maar
by (= door) my na den hedendaagzen styl

van dichten hervormd."

Ik laat de tekst thans volgen:

Van Deugd, geleerdheyd, Edeldom

(= adeldom)
(= roem)

Mijns Voorzaats ik niet ijdel rom

Hier over derd' half-honderd jaar

(= meer dan 3½ eeuw)

Kemp zelf van
weest.

"

Roomzen gevoelen" is -ge

C. Ook andere schrifturen van de Gor
cumse notaris en kroniekschrijver wijzen in
de aangegeven richting. Abraham Kemp

heeft n.l., gelijk wij in dit opstel meedeelden,
enige liederen op de H.H. Martelaren van
Gorcum gedicht, zij het dan in opdracht.
hem als "deftigh poëet" gegeven.
D. Ten slotte willen wij er op wijzen, dat hij
in het voorwoord van zijn toneelspel Blei
"
eind-spel", dat in 1643 verscheen (herdruk
1660) en op 4 Juli 1643 voor het eerst te
Gorcum werd opgevoerd, belijdt
van
"
Roomzen gevoelen" te zijn 165).
E. De veronderstelling, dat Abraham
Kemp Aertszn. Rooms-Katholiek zou zijn

geweest, klopt wonderwel met het feit, dat
hij in Februari 1624 te Gorcum voor de bur
gerlijke magistraat met zijn Rooms-Katho
lieke achternicht Maria Kemp Jacobsdr. in
het huwelijk trad. Op grond van de Poli
tieke Ordonnantie (1587) van de Staten
van Holland hadden de trouwlustigen in
dat gewest (dus ook in Gorcum) de keuze
tussen het Gereformeerd (= Ned. Her
vormd) kerkelijk huwelijk en het burgerlijk
huwelijk, d.i. het huwelijk, gesloten ten
overstaan van de burgerlijke magistraat.
De Gereformeerden kozen doorgaans de
eerste, de niet-Gereformeerden (R. K.,

Doopsgezinden, Remonstranten, Luthersen

e.a.) kozen stereotiep de tweede vorm van
huwelijkssluiting 160).
Het Rooms-Katholieke bruidspaar Abra
ham Kemp en Maria Kemp vormde blijk
baar op deze regel geen uitzondering!

Narn een van hun Stadts-eer-dienst waar,
Haar Rijkdom: doch dat's ebb' en vloed,
klaar 't deed ook Kerk en Gods Huys goed:
Wel hem die God door Gods-dienst eerd,
.Godt geef, 't geslacht door my vermeerd.

Samenvattend kunnen wij derhalve vast
stellen:

Het behoeft wel geen betoog, dat de oorspronkelijke maker, Aerndt Kemp Jacobsz.
Vos, die zoals wij zagen, Rooms-Katholiek
was, zijn neef Abraham Kemp slechts dan
door zijn gedicht - men lette vooral op de
laatste drie regels van het Rijm" - heeft
kunnen inspireren, indien " ook Abraham

2 °. dat zijn zoon Hendrik en diens zoon
tot de R.K. religie behoorden;

1 ° . het feit, dat vele leden van Abra
ham Kemp's geslacht, zoals ooms en neven
van hem, Rooms-Katholiek waren;

3 ° . dat Abraham Kemp's geschiedenis
van de Heren van Arkel en van de Stad
Gorinchem duidelijk de tolerante, Katho
lieke auteur verraadt;
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4°. dat hij in opdracht enige liederen
heeft gemaakt op de H.H. Martelaren van

Gorcum;
°

5e. dat hij in 1643 in het voorwoord van
zijn Bley-eind-spel van zich zelf verklaart
van ,,Roomzen gevoelen" te zijn;
6 °. dat hij voor de Gorcumse magistraat
en niet voor de Gereformeerde predikant
te Gorcum ir1 het huwelijk is getreden; dit
laatste feit ::iewijst op zich natuurlijk niet,
dat Abraham Kemp Rooms-Katholiek was.
doch alleen, dat hij niet tot de Gerefor
meerde religie behoorde; wel stemt het feit
van zijn burgerlijk huwelijk overeen met de
omstandigheid, dat hij tot de R.K. religie
behoorde 167) en deze stelling lijkt mij, let
tend op het bovenstaande, niet wel voor be
twisting vatbaar.
Het heeft de lezer, lettend op het toen
maals geldend verbod voor Rooms-Katho
lieken om ambten te bekleden, in het boven
staande misschien getroffen, dat Abraham
Kemp en andere Katholieke leden van zijne
"e
geslacht, niettegenstaande zij "paepisten
waren, de functie van notaris en procureur
te Gorcum hebben uitgeoefend. De zaak zit
zo: het Hof van Holland had reeds bij zijn
sententie van 10 April 1585 ten aanzien
van de toelating van notarissen geen uit
zondering voor Room-Katholieke function
narissen gemaakt rn8). Ruim een eeuw later,
t.w. in 1685, is evenwel "in deliberatie" ge
bracht "of in 't toekomende Roomsche no

tarissen wel zullen geadmitteerd wor
den" 16�).

Nochtans heeft het nog wel een halve
eeuw geduurd, voordat het verbod voor de
Rooms-Katholieken om het ambt van no
taris uit te oefenen, werd uitgevaardigd:
,,En ;:nogen voortaan geen Notarissen wor
den aangesteld, of geadmitteerd, professie
(= belijdenis) doende van de Roomsch

Katholyke religie".

Aldus werd bepaald bij Resolutie van de
Staten van Holland van 13 Mei 1734 170).
Maar de tijd, waarin de Katholieke Kempen
te Gorcum notaris waren, ligt dan al tien

tallen jaren achter ons.
,vat de beroepen van advocaat en procu
re•tr betreft, ook deze stonden voor de
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Rooms-Katholieken open, nochtans met de
volgende beperking:

"Die op himne promotie zich verbonden
hebben tot defensie van de Roomse Religie.
practi.zeeren niet in Hollant." 171).

Nochtans kon de Katholieke jurist, die
zich bij zijn promotie tot verdediging van
de R.K. godsdienst had verbonden, van de
ze verplichting ontslagen worden en c.q. de
practijk uitoefenen:

"Ten waere zulk een advocaat van zulk
verbant (= verbintenis, verplichting) af
stand [deede], alsdan wordt wel dispensa
tie verleent 172).

•• •

Abraham Kemp Aertszn. en Maria Kemp
Jacobsdr. hadden drie kinderen: Hendrik,
Aart en Maria. Over deze Kempen nog een
enkel woord!

a. Hendrik Kemp Abrahamszoon. Hen
drik Kemp, de zoon van Aèraham Kemp.

heeft, zoals gezegd, het manuscript van de
door zijn vader geschreven geschiedenis van
de Heren van Arkel en Gorinchem in 1656
bij Paulus Vink te Gorcum uitgegeven;
Hendrik Kemp heeft niet alleen het hand
schrift van zijn vader Abraham Kemp in
druk doen verschijnen, maar hij heeft dit
werk ook aangevuld, o.m. met de namen
van de Gorcumse magistraatspersonen, die
in de jaren 1649-1655 hebben gefungeerd.
Hendrik Kemp trouwde op 24 November
1647 met Helena Dael voor de Gorcumse
magistraat. Hij was Rooms-Katholiek.
Hij is notaris te Gorcum geweest en is
vermoedelijk zijn vader in die hoedanigheid
opgevolgd: want terwijl de minuut-acten te
Gorinchem van Abraham Kemp tot 1649
zijn bewaard gebleven, zijn de Gorinchemse
minuut-acten van Hendrik Kemp van 1649
tot 16!59 thans nog aanwezig 173).
Hendrik Kemp werd op 14 Januari 1638
te 's Gravenhage door het"Hof van Holland
als notaris "geadmitteert . Hij moet even
wel reeds enige maanden vóór zijn vader
ophield het notarisambt uit te oefenen, in
Gorcum als zodanig werkzaam zijn geweest,
want de eerste minuut-acte van Hendrik
Kemp te Gorcum is op 27 Januari 1649 ge
dateerd, terwijl de laatste acte van Abra
ham lfomp vermoedelijk de datum 7 Mei
1649 draagt. Hendrik Kemp heeft tot 1659

het ambt van notaris te Gorcum uitge•
oefend.
Hendrik Kemp is, zij het niet terstond,
na 1659 door zijn bro,eder Aert Kemp op•
gevolgd. Deze laatste is n.l. op 20 Septem
ber 1662 door het Hof vat Holland als
notaris te :Jorcum "geadmitteerd"; zijn
minuut-acter. te Gorcum zijn van 1662 tot
1680 bewaaré:. gebleven 174).
Hendrik Kemp moet tussen 18 October
1688 en 22 Januari 1689 overleden zijn.
In een hierna te noemen 18e eeuwse stam
boom van De Kempen, samengesteld door
een zekere Johannes van der Mast, tekent
deze schrijver bij onze notaris het volgend
aan:
"Bij dezen Hendrik Kemp is mijn moedor
Adolphia Pallant opgevoet naar haren va•

ders en moeders doot."
De ouders van Adolphia Pallant, die een
kleindochter van Hendrik Kemp was, z�111
op 13 resp. 18 October 1688 overleden,
Hendrik Kemp was dus op 18 October 1688
nog in leven.
Daar Helena Dael, de vrouw van Hendrik
Kemp in een besluit van het Gorcums
stadsbestuur van 22 Jan. 1689 "weduwe"
wordt genoemd, moet haar man Hendrik
Kemp tusser, 18 October 1688 en 22 Janu
ari 1689 overleden zijn.
Even genoemd besluit hield het volgendr
in:
,,Ordre (= geboden) en oatzegginge (
verboden) van de stad.
De Cammtt bewaerder geordonn: bij pro•
visie aan Helena Dael Wed. Kemp wekelljkll
te betaalen vijf St.
" tot Allimentatie VfUI
haar Dogters Kint 22 Jan.1689, fol.125 178),
De bewaarder van de schatkist kreeg dus
22 Jan. 1689 last om voorlopig aan Helena
Dael Wed. Kemp vijf stuivers per week te
betalen voor het onderhoud van haar klein
kind. Dat kleinkind was de even te voron
genoemde Adolphia Pallant, die door h ttr
grootmoeder werd opgevoed.

Hendrik Kemp heeft gedurende de laat
ste 30 jaren van zijn leven (1659-1688/89)
het notariaat te Gorinchem niet meer uit
geoefend.
Hendrik Kemp en Helena Dael hobbcm
vijf kinderen gehad:
1. Willebrordus Kemp;

•
LS met de
>erbonden
e Religie.
urist, die
ging van
t, van de
en c.q. de
van zulk
ting) af
dispensa-

ria Kemp
Hendrik,
i nog een

'.>n. Hen
m Kemp,
>t van de
:lenis van
i in 1656
gegeven;
tet hand
Kemp in
heeft dit
e namen
onen, die
'ungeerd.
fovember
�orcumse
Ziek.
�st en is
.anigheid
-acten te
tot 1649
nchemse
ran 1649

ari 1638
Holland
,et even
in vader
'enen, in
geweest,
Hendrik
1649 ge
n Abra1 7 Mei
tot 1659

het ambt van notaris te Gorcum uitge
oefend.
Hendrik Kemp is, zij het niet terstond,
na 1659 door zijn broeder Aert Kemp op
gevolgd. Deze laatste is n.l. op 20 Septem
ber 1662 door het Hof van Holland als
notaris te .Jorcum "geadmitteerd"; zijn
minuut-acter, te Gorcum zijn van 1662 tot
1680 bewaarC: gebleven 174).
Hendrik Kemp moet tussen 18 October
1688 en 22 Januari 1689 overleden zijn.
In een hierna te noemen 18e eeuwse stam·
boom van De Kempen, samengesteld door
een zekere Johannes van der Mast, tekent
deze schrijver bij onze notaris het volgende
aan:
"Bij dezen Hendrik Kemp is mijn moeder
Adolphia Pallant opgevoet naar haren va
ders en moeders doot."
De ouders van Adolphia Pallant, die een
kleindochter van Hendrik Kemp was, zijn
op 13 resp. 18 October 1688 overleden.
Hendrik Kemp was dus op 18 October 1688
nog in leven.
Daar Helena Dael, de vrouw van IIendrik
Kemp, in een besluit van het Gorcums
stadsbestuur van 22 Jan. 1689 "weduwe"
wordt genoemd, moet haar man Hendrik
Kemp tusseL 18 October 1688 en 22 Janu
ari 1689 overleden zijn.
Even genoemd besluit hield het volgende
in:
,,Ordre (= geboden) en ontzegginge (=
verboden) van de stad.
De Cammt::. bewaerder geordonn: bij pro
visie aan Helena Dael Wed. Kemp wekelijks
te betaalen vijf St.
" tot Allimentatie van
haar Dogters Kint 22 Jan.1689, fol.125 175).
De bewaarder van de schatkist kreeg dus
22 Jan. 1689 last om voorlopig aan Helena
Dael Wed. Kemp vijf stuivers per week te
betalen voor het onderhoud van haar klein
kind. Dat kleinkind was de even te voren
genoemde Adolphia Pallant, die door haar
grootmoeder werd opgevoed.
Hendrik Kemp heeft gedurende de laat
ste 30 jaren van zijn leven (1659-1688189)
het notariaat te Gorinchem niet meer uit
geoefend.
Hendrik Kemp en Helena Dael hebben
vijf kinderen gehad :
1. WiUebrordus Kemp;

2. Thomas Kemp; huwt 25 Sept. 1672
met Clara Mosselman (nazaten onbekend) ;
3. Maria Kemp;
4. Katrina Kemp; huwt Februari 1678
Johs. Christoffel Griel te Arkel;
5. Margaretha Kemp; huwt 19 Febr.
1683 Hugo van Breevoort.
Willebrordus Kemp is te Leuven voor
R.K. priester opgeleid en heeft de functie
van Kanunnik van de Kapittelkerk St. Ger
trudis te Utrecht uitgeoefend; hij is later
tot het Jansenisme of de Oud-Katholieke
Kerk overgegaan en heeft onder de Oud
Katholieke theologen een belangrijke plaats
ingenomen.
Hendrik Kemp's dochter Maria trad 23
Juli 1679 in het huwelijk met Johannes Pal
landt, Ritmeester "in 's Konincs 176) dienst".
Uit dit huwelijk werd drie kinderen gebo
ren, w.o. een meis je Adolphia (zie boven).
Maria Pallandt geb. Kemp overleed 18 Oc
tober 1688, haar man 13 October 1688; van
de drie nog zeer jonge kinderen werd
Adolphia, die in Geertruidenberg was ge
boren, na de dood van haar ouders, gelijk
wij zagen, grootgebracht en opgevoed door
haar grootouders Hendrik Kemp en Helena
Dael.
Adolphia Pallandt, die dus een kleindoch
ter van Hendrik Kemp Abr.zn. was, trad op
5 Mei 1720 in het huwelijk met de weduw
naar Jurriaan van der Mast. Deze was te
Gorinchem geboren. Hij overleed 18 October
1740. Zijn tweede vrouw stierf op 9 Mei 1741.
Het echtpaar van der Mast-Pallandt als
mede hun zoon Gijsbertus van der Mast 177)
behoren tot de voorouders van de latere, be
kende, Gorcumse steenfabrikant Gijsbert
van der Mast (geb. te Gorinchem 18 Sep
tember 1845); deze was gehuwd met Antje
Belzer ( t 4 Mei 1904).
Een broer van genoemde Gijsbertus van
der Mast, Johannes van der Mast (geb. 29
Maart 1721), heeft de hierboven aange
haalde stamboom van de Kempen (en de
van der Masten) samengesteld.
b. Aart Kemp Abrahamszoon. Aart
Kemp, de broer van Hendrik Kemp, was
behalve notaris te Gorcum (1662-1680) ook
procureur aldaar. In het Algemeen Rijks
archief te 's Gravenhage worden nog te
zijnen name staande processtukken bewaard
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in een map, lopende van 1661-1694. Aert
Kemp was gehuwd met N. Cats.
c. Maria Kemp Abrahamsdr. Deze uite
het huwelijk van Abraham Kemp Aertsz. en
Maria Kemp Jacobsdr. geboren dochter
,,sterft vrijster". Zij is dus niet gehuwd ge
weest.
II. De Gorcumse kroniekschrijver en bron
nenverzamelaar Aerndt Kemp Jacobsz. Vos
(1557-1638)

Op grond van het feit, dat Aerndt Kemp
Jacobsz. Vos in zijn Gorcums oorkonden
boek van 1577 verklaart, dat hij daarvoor
o.m. gecopiëerd heeft "uyt Aert Kemp hn
bertsz syns oudevaders boeck", welk hand
schrift door Aart Kemp Jacobsz. t.a.p. nog
eens " mijns beste vaders boeck" genoemde
wordt, concludeerde de heer Bruch (diss. p.
IV): ,,Aert (Kemp)· Aertz heeft dus blijk
baar een (jongere?) broer Jacob gehad,
die de vader is geweest van onze Aert Kemp
Jacz., schrijver van het nog bewaarde Gor
cumse oorkondenboek".
Tegen dit "blijkbaar" meen ik bezwaar te
moeten maken : de bewijsvoering van de
heer Bruch is niet steekhoudend en wel om
dat de termen "oudevader" en "bestevader"
toenmaals volstrekt niet uitsluitend de be
tekenis van grootvader hebben gehad 178).
Genoemde termen werden te dien tijde
ook wel gebezigd in de zin van overgroot
vader, voorouder, voorvader e.d. Met de
mogelijkheid, dat Aert Kemp Jacobsz. Vos
de termen oudevader en bestevader in die
zin heeft gebruikt, dienen wij derhalve re
kening te houden en slechts dan zullen wij
de Gorcumse kroniekschrijvers Aernt Kemp
Jacobsz. en zijn vader Jacob Kemp met gro
te waarschijnlijkheid als de kleinzoon resp.
de zoon van Aert Kemp Imbertsz. Vos mo
gen beschouwen, wanneer ons blijkt, àf dat
er geen andere Aert Kemp Jacobsz., nazaat
van Aert Kemp Imbertsz, bestaan heeft, àf
dat, zo er nog een andere Aert Kemp Ja
cobsz. in de stamboom voor komt, deze
onweersprekelijk niet voor de schrijver van
het Gorcums oorkondenboek van 1577 mag
worden aangezien. Bedoeld onderzoek nu
heeft de heer Bruch blijkbaar niet ter hand
genomen. Aldus ontstond er een leemte in
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zijn bewijsvoering. Ik wil trachten deze
leemte aan te vullen.
Uit de stamboom van van der Mast
en ook uit de copie van deze stamboom
blijkt, dat er nog een tweede Aert Kemp
Jacobsz., eveneens een nazaat (doch een
achterkleinzoon) van Aert Kemp lmbertsz.
Vos, heeft bestaan. Deze Aart Kemp Ja
cobsz. is n.l. een zoon van Jacob Kemp Lou
werensz. en alzo een achterkleinzoon van
Aert Kemp Imbertsz. Vos. Kan nu niet deze
Aert Kemp Jacobsz. de schrijver van de
Gorcumse handvestenverzameling van 1577
en van de Kroniek van Arkel van 1607 zijn
geweest? Het antwoord moet beslist ont
kennend luiden, daar zijn grootvader Lou
werens Kemp Aertsz. op 16 Mei 1531 werd
geboren en de 18e Mei 1561 in het huwelijk
is getreden, uit welk huwelijk Jacob Kemp,
de vader van Aert is geboren. De lezer re
kene nu maar zelf uit!
Een derde Aernt Kemp Jacobsz. heb ik
nergens kunnen ontdekken. Waar nu de
zoëven genoemde achterkleinzoon van Aerdt
Kemp Imbertsz. Vos, Aernt Kemp Jacobsz.,
niet als de ::;amensteller van het Gorcums
handvestenboek kan worden aangemerkt,
mag met grote waarschijnlijkheid ge
concludeerd worden, dat de Gorcumse
kroniekschrijver Aernt Kemp Jacobsz. een
kleinzoon van Aert Kemp Imbertsz. Vos
was.
Men ziet uit het voorafgaande, dat de be
wijsvoering van de heer Bruch ten deze wel
ietwat simplistisch is geweest en zulks
waarschijnlijk tengevolge van zijn onbekend
heid met J. van der Mast's Stamboom (en
de copie daarvan).
Uit :iet manuscript, dat omtrent het mid
den der vorige eeuw door wijlen Prof. W.
Smit de Warmondse hoogleraar, compi
lerenderwijze is samengesteld aan de hand
van de officiële processtukken, opgesteld
bij en Jienende tot de voorbereiding van de
zaligverklaring van de Martelaren van
Gorcum (welk manuscript in meer zoge
naamde, met de eerste letters van het al
phabet gemerkte, codices is verdeeld), val
len volgens Prof. A. Hammerstein, thans
hoogleraar aan het Groot-Seminarie te
Warmond (alwaar bedoelde manuscripten
of codices zich bevinden), voornamelijk uit
Codex C de volgende gegevens aangaande

1erndt Arnoldus Kemp te putten; deze ge•
tccvens zijn door Arnoldus Kemp zelf bij hot
l(eluigenverhoor, dat op 3 December 1610
l'n 11 Mei 1628 te Gorcum door de kerke·
lijke rechtbank werd afgenomen, verstr kt:
Arnoldus Kemp is 25 September 15ö7
l(eboren; hij is een zoon van Jacobus. Kemp.
Zijn voorouders hebben sinds 300 Jaar in
het stadsbestuur van Gorcum zitting gehad.
Zijn ouders zijn Katholiek en hebben eem1
!!en vol jaar inkwartiering gehad van tien
11oldaten en een vrouw. Als jongen heeft
hij in 's Hertogenbosch gestudeerd tot Pa·
11en 1572 · van toen af tot aan de gevangen•
neming ;an de Gorcumse priester� in dat
jaar was hij bevriend met de Franciscanen;
in hun klooster 179) hoorde hij de H. Mie,
zong de uurt jes 180� mee en �tudeerde er
dagelijks in de bibhotheek. HJJ � eent, dat
hij in deze orde getreden zou z1Jn, als dt
slechte tijden niet gekomen waren. 181).
Van 1586 af tot 1628 is hij secretaris van
de Heer van Dalem, ,,dicht bij Gorcum". In
1628 legt hij dit ambt neer om zijn leef•
tijd 182) en om meer met God bezig te kun·
"
nen zijn" (,,ut
melius Deo vacarem") 1� 8 �.
Vanwege de vervolging en om het off1cH•
(= de H. Mis) te kunnen bijwonen, ging hij
drie tot viermaal per jaar naar naburige
plaatsen als Culemborch, Bockhoven en
's Hertogenbosch. Zijn vrouw is in de twee
de tot de derde graad verwant met een der
Martelaren, n.l. met de Pater Gardiaan 1"1)
Ten onrechte meent Bruch (Rbr. p. X),
dat Aernt Kemp Jacobsz. Vos van 1570
1620 notaris te Gorciim zou zijn geweeet
Bruch's bewering is allereerst daarom
onwaarschijnlijk, omdat van deze veronder
stelde Gorcumse notaris geen enkel proto
col in de huidige archieven te vinden l1.
Buitendien kan Aerndt Kemp Jacobsz. Vo.,,
die in 1557 te Gorcum is geboren, onmogc
lijk reeds in 1570 notaris geweest zijn. 1 •·
notaris Aert Kemp, die 2 Nov. 1576 als no
taris te Gorcum werd toegelaten, hoett 1
Aert Aertsz. Kemp, genaamd Bos. Ook ktlll
onze Aernt Kemp Jacobsz. Vos niet il••
zelfde zijn als notaris Aert Kemp Abr .• ?I,
die van 1662-1680 te Gorcum notaris is ·•
weest, want Aernt I(emp Jacobsz. Vo.s 11 111
in 1557 geboren en in 1638 overleden.
Ten slotte - en dat is wel het bel11nr
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Aerndt Arnoldus Kemp te putten; deze ge
gevens zijn door Arnoldus Kemp zelf bij het
getuigenverhoor, dat op 3 December 1619
en 11 Mei 1628 te Gorcum door de kerke
lijke rechtbank werd afgenomen, verstrekt:
Arnoldus Kemp is 25 September 1557
geboren; hij is een zoon van Jacobus Kemp.
Zijn voorouders hebben sinds 300 jaar in
het stadsbestuur van Gorcum zitting gehad.
Zijn ouders zijn Katholiek en hebben eens
een vol jaar inkwartiering gehad van tien
soldaten en een vrouw. Als jongen heeft
hij in 's Hertogenbosch gestudeerd tot Pa
sen 1572; van toen af tot aan de gevangen
neming van de Gorcumse priesters in dat
jaar was hij bevriend met de Franciscanen;
in hun klooster 179) hoorde hij de H. Mis,
zong de uurt jes 180) mee en studeerde er
dagelijks in de bibliotheek. Hij meent, dat
hij in deze orde getreden zou zijn, als de
slechte tijden niet gekomen waren. 181).
Van 1586 af tot 1628 is hij secretaris van
de Heer van Dalem, ,,dicht bij Gorcum". In
1628 legt hij dit ambt neer om zijn leef
tijd 182) en om meer met God bezig te kun
"
melius Deo vacarem") 183).
nen zijn" (,,ut
Vanwege de vervolging en om het officie
( = de H. Mis) te kunnen bijwonen, ging hij
drie tot viermaal per jaar naar naburige
plaatsen als Culemborch, Bockhoven en
's Hertogenbosch. Zijn vrouw is in de twee
de tot de derde graad verwant met een der
Martelaren, n.l. met de Pater Gardiaan 184),
Ten onrechte meent Bruch (Rbr. p. X),
dat Aernt Kemp Jacobsz. Vos van 15701620 notaris te Gorcum zou zijn geweest.
Bruch's bewering is allereerst daarom
onwaarschijnlijk, omdat van deze veronder
stelde Gorcumse notaris geen enkel proto
col in de huidige archieven te vinden is.
Buitendien kan Aerndt Kemp Jacobsz. Vos,
die in 1557 te Gorcum is geboren, onmoge
lijk reeds in 1570 notaris geweest zijn. De
notaris Aert Kemp, die 2 Nov. 1576 als no
taris te Gorcum werd toegelaten, heette
Aert Aertsz. Kemp, genaamd Bos. Ook kan
onze Aernt Kemp Jacobsz. Vos niet de
zelfde zijn als notaris Aert Kemp Abr.zn,
die van 1662-1680 te Gorcum notaris is ge
weest, want Aernt Kemp Jacobsz. Vos is in
in 1557 geboren en in 1638 overleden.
Ten slotte - en dat is wel het belang-

rijkste argument - als Aernt Kemp Jacobsz.
Vos zijn levensbeschrijving aan de kerke

lijke rechtbank geeft (zie hierboven), rept
hij met geen enkel woord van het notariaat,
dat hij te Gorcum - gedurende 50 jaren
nog wel - zou hebben uitgeoefend.

In de genoemde "codices" van Prof. Smits
is weliswaar enkel van Arnoldus sprake,
maar men moet er rekening mede houden,
dat hij in het Latijn antwoordde; hij ver
klaart van zich zelf vocor Arnoldus
"
Kemp").
Kemp" ( = ,,ik heet Arnoldus
Voorts bedenke men, dat Arend, Arent_,
Aernt, Aernoid, Aernoldus, Aart en Aert
spellingsvarianten van een en dezelfde
voornaam zijn. 185)
Belangrijk is wat Aerndt Kemp tijdens de
genoemde verhoren mededeelt aangaande
zijn ervaringen in verband met de dood
van de Martelaren van Gorcum.
In het proces der Zaligverklaring, ten
jare 1619 gevoerd, verklaart de 62-jarige
Gorcumer Arnold Kemp aan de kerkelijke
rechters, dat hij in Augustus van het jaar
1572, dus kort na het verscheiden der Hei
ligen (zij stierven de marteldood in de
nacht van 8 op 9 Juli 1572), buiten Den
Briel de afgevallen 18-jarige novice, Broe
der Henricus, heeft ontmoet, die aan Ar
noldus Kemp (deze was dus bijna 15 jaar
oud) te kennen gaf, dat hij in de Brielse
martelschuur wel aan het Katholiek geloof
ontrouw was geworden, doch dat hij spo.e
dig tot de Kerk zou terugkeren 186).
Dezelfde Arnold Kemp verklaarde ook
tegenover de kerkelijke rechters, dat hij
daarna kanunnik Pontus de Huyter had
ontmoet, die, na kort voor de Martelaren
van Gorcurn aldaar te zijn gevangen geno
men, met hen naar Den Briel was gevoerd,
doch op de achtste dag na de vermoording
van de Gorcumse geestelijken afvallig was
geworden. Arnold Kemp ontmoette, volgens
zijn verklaring, Pontns de Huyter geheel in
soldatenkleding en met een pluim op de
hoed. ,,Maar hoe komt gij zó uitgedost?"
vroeg Kemp hem. ,,Ach," antwoordde Pon
tus, ,,dat zal geen maand meer zo duren."
Deze gegevens ontlenen wij aan aan de
bovengenoemde Codex van Prof. J. W. L.

Smit.
Pontus de Huyter of Heuterus, uit adel-
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lijke huize in 1535 te Delft geboren, was in
1572 kanunnik der collegiale kerk van Gor
cum. Na zijn afval in genoemd jaar is deze
wereldsheer inderdaad tot de Katholieke
kerk teruggekeerd. Hij schreef vóór 1578
een verhaal over het lijden en de marteldood der Heiligen (Rhytmi etc....... Martyrum Gorcomiensium). Zijn getuigenis is
van groot belang vooral omdat hij tot de
laatste uren heel de lijdensgeschiedenis
heeft meegeleden. Wijlen de heer Breen, ar
chivaris van Den Briel, beschreef hem als
een man, ,,die zo getrouw waarneemt en
alles zo nauwkeurig beschrijft".
Ook onze Aernt Kemp Jacobsz. Vos is bij
deze beschrijving enigermate betrokken ge
weest. Immers in het proces van 1619 over
handigt Arnoldus (Aerndt) Kemp een
handschrift van genoemde Pontus Heuterus
over het verhaal der martelingen in 1572.
Ten aanzien nu van dit door hem in het
proces van 1619 overhandigde manuscript
van Pontus Heuterus verklaart Arnoldus
(Aerndt) Kemp tijdens de zitting van de
kerkelijke rechtbank in 1628, dat hij niet
meer durft bevestigen of Heuterus dit
,,eigenhandig" (,,propria manu") geschre
ven heeft, omdat zijn vrouw hem in deze in
twijfel heeft gebracht. Gevraagd naar de
oorsprong van dit boek, n.l. hoe hij het in
bezit gekregen heeft, antwoordt hij, dat zijn
vrouw dit geërfd heeft van haar oom,
Gulielmus (= Willem) Calf, Deken van het
Gorcumse Kapittel. Genoemde Heuterus
had vroeger n.l. bij deze Magister Calf ge
woond en aldus kon het handschrift deze
weg volgen.
Hier en elders in deze serie opstellen heb
ik aanleiding gehad de bloedige gebeurte
nissen van het jaar 1572 te bespreken. Wan
neer ik zulks deed heb ik mij daarbij zoveel
mogelijk beperkt tot het eigenlijke drama
en mij opzettelijk onthouden van wat op
een schets van de geschiedenis van de
Hervormingsbeweging in Gorcum en om
geving zou kunnen gelijken en ik heb mij
die beperking opgelegd, omdat deze uiterst
netelige en moeilijke stof voor een bespre·
king terloops zich allerminst leent: daar
voor toch is de materie van de hervormings
beweging c.a. in Gorcum te omvangrijk en
vertoont zij te veel facetten (misschien dat
ik later nog eens gelegenheid vind dit_ on-
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derwerp aan te snijden). Had ik anders ge
handeld, dan zou ik niet alleen het optreden
tegen de Gorcumse priesters en klooster
lingen, maar ook dat tegen de Gerefor
meerden als zodanig hebben moeten be
spreken, alsmede het wrede ageren van
Alva, zulks niet alleen tegen eerlijke Pro
testanten, doch ook tegen trou_we Katho
lieken, zoals Egmond, Hoorne en zovele an
deren. Ik zou dan voorts hebben moeten on
derscheiden tussen eerlijke, volkomen te
goeder trouw zijnde Gereformeerden ener
zijds en ware, tegen het wettig gezag in
opstand gekomen rebellen en beeldenstor
mers, wier illegaal en -:-evolutionnair op
treden de wettige vorst met recht poogde
te verijdelen 187); ik zou ook hebben moe
ten gewagen van het beginsel "cuius regio
eius religio" (= wiens onderdaan men is,e
diens godsdienst dient men te belijden), een
beginsel, dat toenmaals vrijwel alom, zowel
in Hervormde als in Katholieke Staten,
werd beleden en rigoureus toegepast. Ik
zou ook hebben moeten spreken van de af
keuring, die het bloedig optreden o.a. van
Alva tegenover bona fide Protestanten ook
bij wel-denkende Katholieke tijdgenoten te
weeg heeft gebracht en over de afkeuring,
die anderszijds weldenkende Hervormden
over de behandeling, o.a. de Gorcumse Mar
telaren aangedaan, hebben uitgesproken.
Ik zou dan ook hebben moeten uitwijden
over de woordbreuk, tegenover de Katho
lieken bedreven ter zake ,an de hun gedane
belofte van godsdienstvrijheid. Ik had dan
ook moeten gewagen van het onderscheid
tussen de wereldlijke en kerkelijke inqui
sitie, over het gematigd optreden van deze
laatste en over het nu eens met meer dan
weer met minder succes bekroond streven
der pausen de wereldlijke inquisitie door
vermaningen in haar activiteit te temperen;
ook zou ik dan hebben moeten schrijven
over Calvijn's inquisitie te Genève (Serve
tus). Ik heb mij van dit alles echter ont
houden. Niet omdat dit alles niet waar of
niet belangrijk was, maar enkel omdat ik
mij slechts de taak had gesteld iets te ver
tellen over de geschiedenis van de ldoos
ters te Gorcum; vanzelf kwam ik daarbij
tot de bespreking van de kloosterbewoners
en van hun lotgevallen, ook van hun wrede
ervaringen. Allerminst zou ik de ob jectivi-

teit, welke van een geschiedvorser mag wor
den geëist, gediend hebben, indien ik lq•c•n
over de martelie, de Gorcumse pri eters 1'11
kloosterlingen aangedaan, mij er toe b1•
paald zou hebben enkel het grote leed, dnl
men overtuigde Hervormden heeft berok
kend, er tegenover te stellen. Dit wijz n
op een soort wedervergelding, waardoor
als het ware de balans van rechtvaard!1
heid weer in evenwicht zou zijn go
bracht, leek mij al te naïef, hoogst onvol
ledig en tegenover de historie oneerlijk. Ik
geloof daarom goed te-hebben gedaan mot
daar waar het gekozen onderwerp mij c r
toe bracht de Gorcumse Martelaren te ver
noemen, mij te dien aanzien, ook kortheida
halve, te beperken 188) tot dat wat ik daar
omtrent te berde heb gebracht.

Aernt l{emp Jacobsz. Vos bewoonde In
1604 met zijn zuster het hun toebehorend,
hierboven reeds genoemde perceel "de drie
Schupkens", dat, gelegen aan de Gasthuis•
straat (Zuidzijde) tussen Keelestraat en de
Tinnegieterssteeg, eertijds aan hun groot
vader Aert Kemp lmbertsz. Vos en later
aan hun vader Jacob Kemp Az. had toebe
hoord. In 1606 wordt Aert Kemp Jacobs,:,,
als de enige eigenaar van " de drie Schup
kens" genoemd. Dit perceel, het derde hui11
links van het Museum "Bethlehem", is al
zo door drie opeenvolgende generaties van
Kempen bewoond geworden.
Dat Aerndt Kemp Jacobsz. Vos tot de
R.K. Religie behoorde, lijdt, wanneer wij
letten op zijn bovenstaande verklaringen,
niet de minste twijfel. Er zijn echter, zonl111
wij hierna zullen zien, verschillende om
standigheden te noemen, die met dit folt
overeenstemmen.
Aernt Kemp Jacobsz. trouwde op 21 Fe
bruari 1605 voor de Gorcumse magistrant
met Bertge1· Hiibert Knobboutsdochter.
Met het feit, dat Aernt Kemp Jacob,,::
Vos tot de Rooms-Katholieke religie bo
hoorde, stemt het feit, dat hij te Gormm1
voor de burgerlijke magistraat in het hu
welijk trad, zeer wel overeen, daar, zonlt
reeds bij Abraham Kemp werd opgemerkt,
in die tijd de Gereformeerden in Holland
voor de Gereformeerde predikant en dt
niet-Gereformeerden voor de burgerlijkl"
magistraat in het huwelijk traden 188a).
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teit, welke van een geschiedvorser mag wor
den geëist, gediend hebben, indien ik tegen
over de martelie, de Gorcumse priesters en
kloosterlingen aangedaan, mij er toe be
paald zou hebben enkel het grote leed, dat
men overtuigde Hervormden heeft berok
kend, er tegenover te stellen. Dit wijzen
op een soort wedervergelding, waardoor
als het ware de balans van rechtvaardig
heid weer in evenwicht zou zijn ge
bracht, leek mij al te naïef, hoogst onvol
ledig en tegenover de historie oneerlijk. Ik
geloof daarom goed te. hebben gedaan met
daar waar het gekozen onderwerp mij er
toe bracht de Gorcumse Martelaren te ver
noemen, mij te dien aanzien, ook kortheids
halve, te beperken 188) tot dat wat ik daar
omtrent te berde heb gebracht.

Aernt Kemp Jacobsz. Vos bewoonde in
1604 met zijn zuster het hun toebehorend,
hierboven reeds genoemde perceel "de drie
Schupkens", dat, gelegen aan de Gasthuis
straat (Zuidzijde) tussen Keelestraat en de
Tinnegieterssteeg, eertijds aan hun groot
vader Aert Kemp Jmbertsz. Vos en later
aan hun vader Jacob Kemp Az. had toebe
hoord. In 1606 wordt Aert Kemp Jacobsz.,
als de enige eigenaar van "de drie Schup
kens" genoemd. Dit perceel, het derde huis
links van het Museum "Bethlehem", is al
zo door drie opeenvolgende generaties van
Kempen bewoond geworden.
Dat Aerndt Kemp Jacobsz. Vos tot de
R.K. Religie behoorde, lijdt, wanneer wij
letten op zijn bovenstaande verklaringen,
niet de minste twijfel. Er zijn echter, zoals
wij hierna zullen zien, verschillende om
standigheden te noemen, die met dit feit
overeenstemmen.
Aernt Kemp Jacobsz. trouwde op 21 Fe
bruari 1605 voor de Gorcumse magistraat
met Bertge1· Hitbert Knobboutsdochter.
Met het feit, dat Aernt Kemp Jacobsz.
Vos tot de Rooms-Katholieke religie be
hoorde, stemt het feit, dat hij te Gorcum
voor de burgerlijke magistraat in het hu
welijk trad, zeer wel overeen, daar, zoals
reeds bij Abraham Kemp werd opgemerkt,
in die tijd de Gereformeerden in Holland
voor de Gereformeerde predikant en de
niet-Gereformeerden voor de burgerlijke
magistraat in het huwelijk traden 188a).

Evenmin verwondert het ons, dat de
katholieke schrijver Aernt Kemp Jacobsz .
Vos zijn Kroniek van Arkel (1607) op 14
September van dat jaar opdraagt aan Phi
lips Willem (1554-1610), de zoon van Prins
Willem . van Oranje. Zoals bekend, is deze
katholieke telg van Willem van Oranje, uit
diens huwelijk met Anna van Buuren ge
sproten, in 1568, dus op ± 14-jarige leef
tijd, op gezag van de Spaanse Koning, Phi
lips Il, te Lenven, alwaar de jonge prins
studeerde, als gijzelaar gevangen genomen
en naar Spanje overgebracht. De titel van
Prins van Oranje, welke na de moord op
zijn vader (1584) op hem, als zijnde de oud
ste zoon van de Prins, rechtens had be
horen over te gaan, hebben de Staten hem
evenwel onthouden: hij ging op zijn jongere
broer Maurits over. Philips Willem mocht
eerst in 1597, dus na een verblijf van bijna
30 jaren in Span.ie, naar de Nederlanden
terngkeren.
Dat Spanje dit aan Philips Willem toe
stond, was een onmiskenbaar teken van de
neiging bij het Spaanse hof om toenade
ring tot het Noorden te zoeken. Philips
Willem, die de Rooms-Katholieke godsdienst
trouw was gebleven, heeft in de moei
lijkheden tussen Spanje en de Nederlanden
een zekere tact aan de dag gelegd: aan het
verzoek van de Staten om niet naar Den
Haag te komen, heeft deze zich ook tegen
over r.et Noorden zeer" correct gedragende
Oranje" 189) voldaan. Als blijk van verzoe
ningsgezindheid werden door de Spaanse
Koning aan de ongelukkige Prins de goe
deren van zijn vader teruggegeven. ,,De
Spaanse regering", aldus Prof. Blok 190),
"hoopte, dat de ruim twee en veertig-jarige
vorst, zeer aan de Katholieke godsdienst ge
hecht en in de trouw aan de Koning opge
voed, als bemiddelaar tussen de regering
en de partij van de opstand zou kunnen op
treden, dat hij als hoofd der familie op
I':!aitrits, op zijn neven van Nassau, op de
oude aanhangers van Prins Willem invloed
zou kunnen uitoefenen. Met het oog op de
rol, die men hem sedert lang had toege
d 1.cht. was ue jonge vorst, vooral nadat hij
door de dood zijns vaders Prins van Oranje
was geworden, hoewel onder zorgvuldige
bewaking, goed behandeld en zelfs met de
aan zijn rang verschuldigde eer aan het
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Spaanse hof ontvangen. Hij heeft zich ech
ter steeds op de achtergrond gehouden, on
bewogen te midden van tegenstrijdige win
den, zoals zijn devies luidde, gehoor gevende
aan de wens der Staten om voorlopig niet
in de Noordelijke gewesten te verschij
nen rnt ), maar tevens trouw blijvend aan
zijn godsdienst en zijn wettige vorst - èen
tragische figuur in de geschiedenis van het
Huis van Oranje, met vorstelijke waardig
heid zich .Jnthoudend van iedere daad, die
hem kon stellen tegenover zijn broeders.
maar ook van iedere daad van vijandschap
tegenover Spanje, de nagedachtenis van
zijn vermoorde vader, op wie hij uiterlijk
treffend geleek, erend in terughouding zo
wel tegenover de vorst, <lie de moord had
uitgelokt, als tegenover diens tegenstan
ders, de vrienden van zijn vader, wiens
handelingen en neigingen hij niet kon goed
keuren".
Ofschoon dus wel vaststaat, dat de be
middelende rol, die men hem zowel van
Spaanse als van Nederlands-Katholieke zij
de toebedacht had, niet heeft gespeeld, was
hij toch in de ogen der Katholieken de man,
die er zou toe kunnen bijdragen hun gods
dienstige en staatkundige vrijheden te hel
pen herstellen. In het licht van die welis
waar niet in vervulling gegane, maar daar
om niet minder gekoesterde verwachting
heeft men m.i. de opdracht te zien, die
de Katholieke, Gorcumse geschiedschrijver
Aernt Kemp Jacobsz. Vos op 14 Sep
tember 1607 in zijn blijkbaar voor publi
catie bestemd, doch nimmer in druk ver
schenen handschrift aan het adres van
Prins Philips Wille·m heeft geplaatst.

geloofsovertuiging leidt, iets kan bijdrage!\
tot de kennis van de toepassing van even
genoemd, voor Katholieken geldend verbod,
dat met het hierna volgende moge worden
toegelicht:
,,Geen Paepse Schouten, of Secretarissm�,
Schepenen, Regenten, of publieke admini•
strateurs ( daer Gereformeerden genoeg
t,;ijn), nog (= noch) Schoolmeesters wor
den op Dorpen, in Hollant geleden (= ge
duld), nog (= noch) in de Generaliteit.
Zelfs geen Commisen (= commiezen) ten
recherche" 19�).
Het verbod had een wijde omvang, want:
,,Het zelfde is belast bij Holland ten op
zigte van Roomschgezinde Officieren, Secre
tarissen, Gerechtsboden, als ook van Re
genten, Molenmeesters, Dijkgraven, en an
dere Officianten" (= functionarissen) ma) .
Zoals hierboven werd aangetoond, kon- /
den de Rooms-Katholieken behoudens een
zekere beperking wel advocaat en procu
reur zijn, terwijl, althans tot 1734, ook de
functie van notaris voor hen open stond.
Behalve uit handen van de souvereine,
gewestelijke besturen van Holland, Gelder
land enz., kwamen zulke verboden ook in
de stedelijke wetgevingen voor.
Zo lezen wij op fol. 267 Vo van Deel II
der GorcumseVroedschaps- en Magistraats
resoluties (Indices sinds 1629/1625) 194)
onder de titel Pausdom, Papen, Paapse
" plaatselijk besluit om:
stoutegheeden" het
Geen
roomsgezinden
tot eenige ampten
"
of bedieninge aan te stellen. 4 December
17 45, fol. 58."
Dit besluit is een herhaling van vroegere
stedelijke wetgeving van gelijke strekking.

Het belang van de beantwoording van de
vraag: ,,was Aert Kemp Jacobsz. Vos Ka
tholiek?", ligt hierin, dat, zo de Gorkumse
kroniekschrijver en bronnenverzamelaar
inderdaad Rooms-Katholiek is geweest het hiervoren daaromtrent gezegde wijst
daar onweersprekelijk op - zijn katholici
teit, niettegenstaande het toenmaals gel
dend verbod voor Rooms-Katholieken om
ambten te bekleden, dit toch blijkbaar geen
beletsel is geweest om herr_ tot het ambt
van Secretaris van de Heer van Dalem toe
te laten, zodat het resultaat, waartoe het
onderzoek naar Aert Kemp Jacobsz. Vos'

Aerndt Kemp Jacobsz. Vos heeft niette
genstaande dit alles de functie van secre
taris van de in Gelderlan,J, gelegen Heer
lijkheid Dalem uitgeoefend. Een feit als dit
bewijst, dat men niet immer aan de ver
bodsbepalingen inzake het bekleden van
ambten door Katholieken de hand heeft ge
houden. Verschillende omstandigheden zul
len er toe geleid hebben, dat men de ten
deze geldende normen niet steeds kon of
wilde toepassen.
Nu eens zal het hoog maatschappelijk
aanzien, dat de betrokkene genoot, dan we
der zijn adellijke afkomst hem toegang tot
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,1, ambtelijke wereld, de magistratuur e.d.
hebben verschaft. Bij de een speelden per•
110onlijke relaties ten deze een belangrijke
rol, bij de ander zijn economische "beteke•
nis en onmisbaarheid. Ook zal het zlJn voor•
l(Ckomen, dat de betrokken functionaris in
het geheim Katholiek was of althans voor ·
zijn geloofsovertuiging niet openlijk durfde
uitkomen.
Van onze Kempen kan dit laatste, gelijk
wij zagen, kwalijk gezegd worden. Hoe het
zij: uitzonderingen op de algemene, voor
Katholieken geldende verbodsregelen kwa
men voor. Dit bewijst, dat de burgerlijke
overheden, voorzover zij verstand aan ge
voel paarden, zich niet altijd door de pre
dikanten tot al te rigoureuze maatregelen
of drastische uitvoering van hatelijke voor•
Hchriften of van fors ingrijpende bevelen
van hogerhand lieten verleiden.
Hoezeer het lot van de Katholieken tij
dens de Oude Republiek enige eeuwen lang
verre van benijdenswaardig was, een gema·
tigd optreden of een oogluike1:d. . _toelaten
hier, een tempering van de offlc1ele voor
geschreven gedragslijn daar, viel bij wijlen,
later zelfs in meerdere mate, te constateren
en was in die dagen aan de Roomsen van
zelfsprekend als betrekkelijke winst niet on
welgevallig.
Zoveel is zeker, dat de vervolging van de
Katholieken in Nederland, hoe ernstig en
hard die ook moge geweest zijn, gelukkig
niet althans niet blijvend, die bloedige vor
med heeft aangenomen, waarmede b.v. niet
alleen de vestiging maar ook de handhaving
van het Anglicanisme en Protestantisme in
Engeland gepaard is gegaan. Doe� dit alles
neemt niet weg, dat, al hebben m Neder
land, buiten de H.H. Martelaren van Gor•
cum, Alkmaar, Roermond e.e. geen andere
geloofsgetuigen hun leven moeten late!1, de
omstandigheden, waaronder de Katholielcen
tijdens de Oude Republiek hebben moeten
leven, bitter en 'hard waren. Ik noem: de
onttrekking van de uit de tijd van vóór de
Hervorming daterende, piëuze en andere
stichtingen aan de Rooms-Katholieke ere
dienst, geloofspractijk en liefdadigheid; ik
noem de achteruitzetting van de Katholie
ken in vele opzichten, het verbod voor hen
om ambten te bekleden, het verbod tot het
houden van godsdienstoefeningen, de over•
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de ambtelijke wereld, de magistratuur e.d.
hebben verschaft. Bij de een speelden per
soonlijke relaties ten deze een belangrijke
rol, bij de ander zijn economische beteke
nis en onmisbaarheid. Ook zal het zijn voor
gekomen, dat de betrokken functionaris in
het geheim Katholiek was of althans voor
zijn geloofsovertuiging niet openlijk durfde
uitkomen.
Van onze Kempen kan dit laatste, gelijk
wij zagen, kwalijk gezegd worden. Hoe het
zij: uitzonderingen op de algemene, voor
Katholieken geldende verbodsregelen kwa
men voor. Dit bewijst, dat de burge_Jlijke
overheden, voorzover zij verstand aán ge
voel paarden, zich niet altijd door de pre
dikanten tot al te rigoureuze maatregelen
of drastische uitvoering van hatelijke voor
schriften of van fors ingrijpende bevelen
van hogerhand lieten verleiden.
Hoezeer het lot van de Katholieken tij
dens de Oude Republiek enige eeuwen lang
verre van benijdenswaardig was, een gematigd optreden of een oogluikend toelaten
hier, een tempering van de officiële voor
geschreven_ gedragslijn daar, viel bij wijlen,
later zelfs m meerdere mate, te constateren
en was in die dagen aan de Roomsen van
zelfsprekend als betrekkelijke winst niet on
welgevallig.
Zoveel is zeker, dat de vervolging van de
Katholieken in Nederland, hoe ernstig en
hard die ook moge geweest zijn, gelukkig
niet, althans niet blijvend, die bloedige vor
men heeft aangenomen, waarmede b.v. niet
alleen de vestiging maar ook de handhaving
van het Anglicanisme en Protestantisme in
Engeland gepaard is gegaan. Doch dit alles
neemt niet weg, dat, al hebben in Neder
land, buiten de H.H. Martelaren van Gor
cum, Alkmaar, Roermond e.e. geen andere
geloofsgetuigen hun leven moeten laten, de
omstandigheden, waaronder de Katholieken
tijdens de Oude Republiek hebben moeten
leven; bitter en ·hard waren. Ik noem: de
onttrekking van de uit de tijd van vóór de
Hervorming daterende, piëuze en andere
stichtingen aan de Rooms-Katholieke ere
dienst, geloofspractijk en liefdadigheid; ik
noem de achteruitzetting van de Katholie
ken in vele opzichten, het verbod voor hen
om ambten te bekleden, het verbod tot het
houden van godsdienstoefeningen, de over-

vallen van de schout met zijn rakkers, het
hoogstens mogen kerken in z.g. schuilker
��n, van de openbare weg af gelegen en al
tIJd door hun uitwendig aanzien niet van
gewone huizen onderscheiden, de zware
boeten, recognities of composities, te be
talen aan de overheid voor het verkrijgen
van dispensatie van verbodsbepalingen, de
zeer zware belastingen, in Staats-Brabant,
Staats-Vlaanderen en Staats-Limburg ge
heven, en zovele andere kwellingen en pla
gerijen meer, die de Katholieken van Ne
derland van het einde der 16e eeuw tot aan
het einde der 18e eeuw te verduren hebben
gehad. En nog is de lijst niet volledig: ik
noem nog de latere norm geen roomse no
" verbod om bui
tarissen te admitteren", het
t�n de kerken _of staties, die er reeds zijn,
n�euwe op te richten anders dan met "spe
ciaal consent van Gecommitteerde Raaden
(= Gedeputeerde Staten) of Burgemeeste
ren", het bevel, aan de baljuws gegeven om
,,alle bedevaarten, en andere superstitiën...
ten Plattelande te beletten" 195), dwang
maatregelen tegen "geordend<:) personen" in
het bijzonder tegen de Jezuïeten, alsmede'te
g�n inwoonders der huisen, waar (Roomse)
" gedaan wordt" en op wie de boete
dienst
der onvermogende, of onbekende "personen,
die in verboden conventiculen (=geheime
onwettige bijeenkomsten) gevonden wor�
den", verhaald kon worden 196), en andere
hier na in het opstel over de Gorcums�
schuilkerken te noemen en niet genoemde
maatregelen.
En hiermede zijn we aan de geschriften
van Aerndt Kemp Jacobsz. Vos gekomen.
Geen van deze is in druk verschenen. Wel
hebben zij belangrijke bouwstoffen geleverd
voor de publicatie van andere, aan Gorcum's
geschiedenis gewijde werken, als die van
Abr. Kemp, van Zomeren, van Goch, Emck
en Bruch. Verschillende van zijn hand
schriften zijn verloren gegaan. Van een, de
(Grote) Kroniek van Arkel, is de tweede
helft zoek geraakt; de rest ervan is be
waard gebleven.
Zijn geschriften zijn, voorzover bekend,
de volgende:
1°. Gorcums Handvestenboek (1577) '·
2 0 . een Kleyne Cronycke (van Arkel) ·
3 ° . een (Grote)Kroniek vanArkel(l607);
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4 ° . eenDyckboek van 'tLand vanArkel·
5° . een Dalemsboeck;
6 ° . een Best Stamboeck (t.w. van de

Kempen).

le_. �et G_orcums Handvestenboek (1577).
Dit 1s getiteld "Dit syn alsulcke handves

ten, privilegiën, vrijheden, dijckrechten en
andere ordinantiën, als die stede van Go
rinchem heeft. Geschreven bij der slincker
(= linker) 197) handt van Aert Kemp Ja
cobss. Vos, Anno Domini 1577 (manuscript
Gemeente-archief Gorinchem; )len ander
_
exemplaar m het Algemeen Rijksarchief te
's Gravenhage no. 75).
De eerste afdeling van het Gorcum's ma
0-11î

0

v ) is, gelijk reeds
nuscript (fo. 4 v
opgemerkt, een copie van het hierboven ge
noemde handvestenboek van zijn groot
vader (,,oudevader") Aert Kemp lmbertsz.
Vos. In de inhoudsopgave (na het hand
vest van Otto van Arkel, 1382) lezen wij
n.l. het volgende:

"Finis
Het sommaire (= overzicht) der hand
vesten ende privilegien, geschreven bij der
slincker handt van Aert Kemp Jacobsz.
uyt Aert Kemp lmbertss. syns oudevaders
boeck". En op de volgende bladz. van de in
houd heeft Aert Kemp Jacobsz. deze woor
den geschreven :

. ,,Deze navolgende handvesten, privile
gien, vr(yheden) ende ordinantien hebbe
ick Aert Kemp Jac(obss) gecopieert uuyt
diveersche andere boecken e(nde) staen
"
niet gescreven in mijns bestevaders boeck.
Met het aanleggen van zijn eigen hand
vestenboek moet Aerndt Kemp Jacobsz.
Vos in of kort na 1541 begonnen zijn, want

het eerste gedeelte van zijn handvestenvet
zameling wordt, gelijk gezegd, in beslag ge
nomen door een copie van een door zijn
grootvader Aart Kemp lmbertsz. Vos ge
maakt handvestenboek 198), dat oorkonden
bevat, lopende van 1277 tot en met 16 Ja
nuari 1541. Ofschoon de door Aart Kemp
Jacobsz. Vos zelf aangelegde verzameling
begint met een privilege van 1525 en enige
ordonnanties van 1531, mag veilig worden
aangenomen, dat hij, na het copiëren van
het handvestenboek van zijn grootvader, in
1541 of daaromtrent met het aanleggen van
zijn eigen, in 1577 voltooide collectie is be
gonnen.
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Aerndt Kemp Jacobsz.'s Handvestenboek
vindt men in Abraham Kemp's "Leven der
Doorluchtige Heeren van Arkel" enz. o.m.
op de pagina's 45, 52, 64, 83, 96, 99, 100 en
109 aan de kant der bladzijde aangeduid
door deze noot:

, ,Aard Kemp Jac. beste Handvestboek"

of "Aart(d) Kemps best(e) Hantvestb.''.
Abraham
Kemp heeft waarschijnlijk het
.
m het Gorcumse Gemeente-archief aanwe
zige exemplaar gebruikt, want de door hem
in zijn gedrukt werk gevolgde paginering
van de aangehaalde folio's klopt met die
van het genoemde handschrift.
Op 21 December 1932 in het Algemeen
Rijksarchief te 's Gravenhage vertoevend,
kreeg ik uit de manuscripten-verzameling
aldaar een handschrift (no. 75) in handen
getiteld:
Dit syn alsulcke handvesten, privile
giën, vrijheden, keuren, dickrechten ende
andere ordonnantiën als die steede van
Gorinchem heeft.
Bij nader onderzoek bleek mij, dat het
Algemeen Rijksarchief in genoemd hand
schrift een fraaie, vermoedelijk 17e eeuwse
copie bezit van de bovenvermelde handves
tenverzameling van Aert Kemp Jacobsz.
Vos. In de foliant bevonden zich zowel vóór
als na bedoelde copie nog talrijke andere
gegevens. Ik heb de fungerende ambtenaar
op een en ander gewezen.
2e. De Kleyne Cronycke (van Arkel).
Deze werd geschreven na 1577 en vóór
1607. Deze kroniek, welke zoek is geraakt,
wordt door Abraham Kemp in zijn gedrukt
werk meermalen aangehaald. Abraham
Kemp spreekt op blz. 17 van een " grootste
(,,groote") en een kleynder aanteekening",
door Aert Kemp Jaoobsz. gemaakt. De
"
"grootste aanteekening is de hierna sub 3 °
te bespreken Kroniek van Arkel (1607).
De "kleynder aanteekening", welke op p. 35
door Abraham Kemp Aart Kemp's "Korte
aanteek." genoemd wordt, is de Kleyne Cro
nyck; deze laatste is van oudere datum (en
dateert dus van vóór 1607); Abraham
Kemp schrijft n.l. op p. 17 van de "groote
aanteekening " als van een verbetering van
de "kleynder ". Deze laatste moet dus van
vóór 1607 dateren.
°
3 . De (grote) Kroniekvan Arkel (1607).
Deze is getiteld "Cronycke der edele ende

doorluchtige vermogende heeren van Ar·
ckell ende rechten oirspronck ende voert
iranck van den lande van Arkel ende st.edei
van Gorinchem in Batavia gelegen; en hoe
dat tot lidtmaet van de Graeffelycheyt van
1 follandt geïncorporeert ende geworden ia.
Vergadert bij Aerndt Kemp Jacobss., ge
boren burger tot Gorinchem. Int jaer 0111:1
lleeren sestienhondert ende " (manuscri t
Koninklijke Bibliotheek 78 C. 32).
Het Nerk is, gelijk wij zagen, op 14 Sep
tember 1607 opgedragen aan Philips Wil
lem van Oran je, de Katholieke zoon van

Willem de Zwijger.

Het eerste deel van het manuscript al
leen is behouden gebleven; het is na 1607
van kanttekeningen voorzien geworden,
Vermoedelijk is het tweede deel, lopende
van -+- 1417, verloren gegaan.
Het handschrift (een autograaf) bestaat
uit 244 grote folio-bladen en is versierd met
tekeningen 199).
De Kroniek 200) bevat veel meer dan de
titel opgeeft: het manuscript behelst de ge
schiedenis van de Heren van Arkel en van de
stad Gorinchem tot het begin der 17 e eeuw
en bovendien de gelijktijdige geschiedenis
van Holland en Utrecht, waarmede de Ar•
kels en Gorcum voortdurend in relatie ston•
den.
Aert Kemp Jacobsz. Vos. heeft bij het sa
menstellen van zijn werk de hiervoren reeds
genoemde, 15e eeuwse, in het Diets ge·
schreven "Kronycke des Lants" van Arckel
ende der Stede van Gorcum van Dirck
Franckensz. Pauw (Theodoricus Pauli) ge
bruikt, maar niet - naar het schijnt - op
loyale wijze.
Over het ontstaan van zijn eigen Kroni k
- ik laat hier het woord aan de heer
H. Bruch (dissert. p. XX en XXI) - deelt
Aert Kemp Jacobsz. Vos n.l. de volgend
merkwaardige geschiedenis mee:
"Ende hebbe daerom nyet naergela.ten
(= nagelaten) grijpende couraigie (
moed) ter eeren van tlant, ende noch om
een sonderlinge (= bijzondere) reden daer
toe gemoveert (= gedreven) zijnde: dat ik
een getrouwen vrient - zoe ick meynde
mijn eerste ontwerp geleent hadde, die on•
getroulick handelende, in plaetse van tover•
lesen, dat heymelicken doen uutschrijven
had, ende mijnen sueren arbeyt alsoo ont

tvestenboek
"Leven der
" enz. o.m.
, 99, 100 en
aangeduid

.dvestboek"
'antvestb.".
hijnlijk het
iief aanwe
e door hem
paginering
pt met die

. Algemeen
vertoevend,
·erzameling
in handen

�n, privile
·chten ende
steede van

ij, dat het
emd hand17e eeuwse
.e handves 

p Jacobsz.
zowel vóór
jke andere
ambtenaar

m Arkel).
r7 en vóór
is geraakt,
□n gedrukt

Abraham

grootste
ekening",
.e"
1aakt. De
irna sub 3 °
f3l (1607).
ke op p. 35

t

p's "Korte
�leyne Cro
datum (en
Abraham
de groote
" van
tering
it dus van
kel (1607).
edele ende

doorluchtige vermogende heeren van Ar
ckell ende rechten oirspronck ende voert
ganck van den lande van Arkel ende stede
van Gorinchem in Batavia gelegen; en hoe
dat tot lidtmaet van de Graeffelycheyt van
Hollandt geïncorporeert ende geworden is.
Vergadert bij Aerndt Kemp Jacobss., ge
boren burger tot Gorinchem. Int jaer ons
Heeren sestienhondert ende" (manuscript
Koninklijke Bibliotheek 78 C. 3�).
Het ..verk is, gelijk wij zagen, op 14 Sep
tember 1607 opgedragen aan Philips Wil
lem van Oranje, de Katholieke zoon van

Willem de Zwijger.
Het eerste deel van het manuscript al
leen is behouden gebleven; het is na 1607
van kanttekeningen voorzien geworden.
Vermoedelijk is het tweede deel, lopende
van ± 1417, verloren gegaan.
Het handschrift (een autograaf) bestaat
uit 244 grote folio-bladen en is versierd met
tekeningen 199) •
De Kroniek 200) bevat veel meer dan de
titel opgeeft: het manuscript behelst de ge
schiedenis van de Heren van Arkel en van de
stad Gorinchem tot het begin der 17 e eeuw
en bovendien de gelijktijdige geschiedenis
van Holland en Utrecht, waarmede de Ar
kels en Gorcum voortdurend in relatie ston
den.
Aert Kemp Jacobsz. Vos. heeft bij het sa
menstellen van zijn werk de hiervoren reeds
genoemde, 15e eeuwse, in het Diets ge
schreven "Kronycke des Lants van Arckel
ende der Stede van Gorcum" van Dirck
Franckensz. Pauw (Theodoricus Pauli) ge
bruikt, maar niet - naar het schijnt - op
loyale wijze.
Over het ontstaan van zijn eigen Kroniek
- ik laat hier het woord aan de heer
H. Bruch (dissert. p. XX en XXI) - deelt
Aert Kemp Jacobsz. Vos n.l. de volgende
merkwaardige geschiedenis mee:
Ende hebbe daerom nyet naergelaten
(=" nagelaten) grijpende couraigie (=
moed) ter eeren van tlant, ende noch om
een sonderlinge (= bijzondere) reden daer
toe gemoveert (= gedreven) zijnde: dat ik
een getrouwen vrient - zoe ick meynde mijn eerste ontwerp geleent hadde, die on
getroulick handelende, in plaetse van tover
Jesen, dat heymelicken doen uutschrijven
had, ende mijnen sueren arbeyt alsoo ont-

stolen had, als (= zoals) ick na zijn doot
eerst vernomen heb, ende van de vrienden
(= van zijn familieleden) om geen gelt
hebbe connen (= kunnen) weder (= terug)
gecrijghen, daerom alsnu wederom in een
geheel ander ende beter forme deze cro
nycke hermaect (= opnieuw gemaakt) heb
bende vergadert (= verzameld), ende meer
aucteuren (= schrijvers) daerop onder
socht ende ingevoucht hebbe." (f 0 • 9).
Als men deze mededeling nader bekijkt,
aldus de heer Bruch, wordt zij niet duide
lijker. Aert Kemp zou dus een kroniek ge
schreven hebben en die aan een vriend te
lezen gegeven. Deze deed hem copiëren,
maar gaf toch het origineel terug, anders
had Kemp niet tot na de dood van de an
der hoeven te wachten om te ontdekken dat
er iets niet in de haak was. Er was nu een
copie in andermans handen, maar dat kon
toch geen reden zijn om het eigen manu
script verder waardeloos te achten en op
nieuw met zijn werk te beginnen.
Ik heb mij, aldus vervolgt de heer Bruch,
een tijd lang niet aan de indruk kunnen
onttrekken, dat de copie, ontstaan op de
wijze, als Kemp beschrijft, het handschrift
is (in copie dan) van Dirck Franckensz.

Pauw's (Theod. Pauli) Kronycke des Lants
van Arckel ende der stede van Gorcum.
Het handschrift van Kemp moest dan weer
op een bepaalde tijd terugbezorgd worden
en binnen die termijn overgeschreven. Is dit
zo dan eigent Kemp zich het werk van
Pauli toe: hij - spreekt van zijn eigen kro
niek, waar hij bedoelt een door hem afge
schreven kroniek, een ook in die dagen zeer
veel voorkomende hebbelijkheid trouwens.
Wellicht heeft hij zijn oude handschrift wil
len onderdrukken, omdat daarin vrij duide
lijk het auteurschap van Pauli bleek. Hier
voor pleit ook de omstandigheid, dat Kemp
het verhaal van Pauli vrij nauwkeurig na
volgt (behalve dan een zekere omslachtig
heid van uitdrukken), maar op de enkele
· plaatsen, waar Pauli zelf aan het woord is,
de tekst wijzigt. Zelfs in de zeer uitgebreide
lijst van schrijvers, aldus voegt de heer
Bruch er aan toe, ontbreekt Pauli, terwijl
Kemp in zijn vorengenoemd oorkondenboek
meermalen duidelijk toont, dat Pauli en zijn
werk hem bekend zijn. Dit alles zou ons,
aldus besluit de heer Bruch, doen vermoe63
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den, dat de verhouding van Kemp tot Pauli,
wat de eerste betreft, niet in orde is:
,,Pauli's kroniek is door Kemp bijna letter
lijk in zijn Cronycke verwerkt."
De Kroniek van Aert Kemp Jacobsz. Vos
moeten wij dus zien als een uitbreidi\i.g van
Pauw's kroniek, terwijl op Aert Kemp's
kroniek het gedrukte werk van zijn neef
Abraham Kemp weer berust. En dit werk
is weer het uitgangspunt geweest voor
latere geschriften als die van van Zomeren,
van Goch en Emck 200a).
4°. Dijkboek van 't Land van Arkel.
Aert Kemp Jacobss' ,,Dyckboek van 't
Land van Arkel" vindt men in Abraham.
Kemp's gedrukt werk o.m. op de pag. 47,
58, 64, 98, 100, 105, 107, 111 en 140 in de
marge aangeduid met de noot:
Aart Kemp Jac. Dijkboek van Land
" Arkel" of Aard(t) Kemp Jac. Dijkb."
van
"
Abraham Kemp's
noot op pag. 100 ver
duidelijkt het auteurschap van Aarnt Kemp
Jacobsz. wel heel sterk: immers t.a.p. lezen
wij in de marge Aart Kemp Jac. Dijkb.",
"
en onderaan: ,,Aart
Kemp Jac. best.
Handv. b. ......... ook zijn Dijkb."
5e° . Het Dalemsboeck.
Aerndt Kemp Jacobss. Vos is volgens
eigen verklaring (zie hiervoren) van 1586
tot 1628 secretaris van de Heer van Dalem
geweest. Van 1596-1597 schijnt hij ook de
functie van gaardermeester (= ontvanger
van de belastingen) van Dalem te hebben
uitgeoefend.
Aard Kemp Jacobss' Dalemsboeck vindt
men bij Abraham Kemp in diens gedrukt
werk o.m. op de pag. 44, 58, 67, 106 en 119
in de marge aangeduid door deze noot:
,,Aard Kemp Jac. Dalem(s)b."
Dit verloren gegaan werk heeft minstens
16 folio's geteld 201).
6 °. Best Stamboeck.
Aart Kemp Jacobss' Beste Stamboeck
(t.w. van de Kempen) vindt men bij Abra
ham Kemp in diens gedrukt werk o.m. op
de pag. 75, 76, 88 en 108 in de marge aan
geduid met de noot:
A. Kemps best Stamb." ofe Aart
" Jac. best stamb."
"
Kemp
Het werk moet minstens 42 folio's (re0 en
ve0 ) geteld hebben 202).
Hierboven heb ik er· reeds op gewezen,

64

dat van het werk van Aerndt Kemp Jacobsz.
niets is uitgegeven; doch evenzeer is het
waar, dat zijn werk veel is gebruikt, ja zelfs
woordelijk is overgenomen door zijn jonge
re naamgenoot 203).
Men ziet: de arbeid der Kempen voor de
geschiedschrijving van Gorcum is van niet
geringe omvang en betekenis geweest. Maar
behalve op het gebied van de plaatselijke ge
schiedenis, hebben de Kempen ook in de
Gorcumse magistratuur een aanzienlijke rol
gespeeld. Talloze malen 0ntmoet men de
naam Kemp in de lijsten der overheidsper
sonen. Aan de schrijvers zijn zij in de zijlinie
en dan nog in tamelijk verre graad verwant.
Misschien, dat ik later nog eens gelegen
heid vind aan deze Kempen aandacht te
wijden.

A O 1749
I.e Pastoor F. du Quavre O.F.M. te Gorcume
overleden. Il. Collecte voor de Geref. l{erk
te Bergen op Zoom

I. 1749. Pater Ferd. du Quavre O.F.M. te
Gorcum overleden. Op de 15e Februari 1749

overleed te Gorinchem de pastoor-missiona
ris Pater Ferdinandus du Quavre. Pastoor
du Quavre was omtrent 1670 te 's Graven
hage geboren 203 a). Op de Se Dec. 1705 was
deze Franciscaan door Gerardus Potkamp
naar Gorcum gezonden als opvolger V'ln
Pastoor Henricus Eelkens (geb. te 's Bosch
1653 - overleden te Gorcum 2 Dec. 1705).
Pater du Quavre heeft derhalve ruim 43
jaar het missie-pastoraat in de Lingestad
uitgeoefend. De bijzondere omstandigheden,
waaronder deze priester zijn geestelijk ambt
uitoefende, geven aanleiding iets meer daar
van te vertellen.
Pater du Quavre woonde in de beschei
den pastorie van de even bescheiden R.K.
Kerk, ,,Het Clooster" genaamd. Deze schuil
kerk, een schuur of stal, die in de officiële,
door Emck geraadpleegde documenten in de
jaren 1660-1798 onder die naam wordt ver
meld, lag met haar hoofdingang aan de
Lombardstraat (voorheen Ploegsteeg ge
heten) en kwam aan de zuidzijde met een
gang uit op de Haarstraat. De hoofdingang
van de kerk lag echter niet onmiddellijk
aan de Oude Lombardstraat, doch was (tot

1836) door een gang van de weg afgeschei
tlen.
Deze schuilkerk was ná 27 Juni 1634 in
de plaats gekomen van die, welke omtrent
1628 in de onmiddellijke nabijheid door de
/l'ranciscaan Pastoor Joannes de Rooy in
gebruik was genomen, doch ingevolge een
beschikking van het gewestelijk bestuur van
27 Juni 1634 had moeten ontruimd worden,
Er waren ten tijde van Pater du Quavre's
pastoraat nog twee andere z.g. schuil- ot'
huiskerken te Gorcum: t.w. een Oud-Katho
liek en een Rooms-Katholiek bedehuis; de:,;('
waren beide aan de Westzijde van de Lan
gendijk gelegen. De ene kerk, ,,Abraham,
Schoot" of ,,(de Kerk) in Abrahams Schoot"
geheten, lag daar waar zich thans de Lu
therse Kerk bevindt; voorheen een R.K.
kerk je, bediend door wereldgeestelijken, Is
het gebouw tegen het einde van de 17,•
eeuw een Oud-Katholieke of Jansenisten
kerk geworden. De andere schuilkerk, ,,Het
Kruisje" genaamd, bevond zich ter plaatse
waar thans in een winkelpand de Firma N
Stufkens is gevestigd en werd door Paters
Jezuïeten bediend. Over deze schuilkerken,
die zozeer de entourage kenmerken, waarin
de Katholieken van Gorcum in de 18e eeuw
mede onder de hoede van de ijverige Fran
ciscaan du Quavre hebben geleefd, wil ik
hierna nog iets meer meedelen, evenals over
de schuilkerk De Koevoet", de voorloop
" je In Abrahams Schoot".
ster van het kerk
"
In 1737 werd door d'Heeren van Wecme
linckhoven en "de Vroede leden van de
Roomsgezinde Gemeente van de Kerk "het
Clooster" genaamt, in de Haarstraat al
hier" aan de Burgemeesters van Gorcum
het verzoek gedaan de sinds 15 Mei 1732
gesloten, aan de Langendijk gelegen Jezu
ieten-kerk Het Ifruysie" onder leiding vnn
"
een wereldsheer
te mogen heropenen. Te
gelijk werd door evengenoemde heren VE'r
zocht, dat Pater du Quavre zich door <'<'n
assistent zou mogen doen bijstaan. Het e<•r
ste verzoek werd bij resolutie van 8 Juni
1737 afgewezen, doch aan het tweede vr-1·
zoek werd door Burgemeesteren van Gor•
cum (eveneens d.d. 8 Juni 1737) voldaan.
Dat Pastoor du Quavre zich door een 1111
sistent in de missie mocht doen bljslàan,
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1836) door een gang van de weg afgeschei
den.
Deze schuilkerk was ná 27 Juni 1634 in
de plaats gekomen van die, welke omtrent
1628 in de onmiddellijke nabijheid door de
J;,ranciscGan Pastoor Joannes de Rooy in
gebruik was genomen, doch ingevolge een
beschikking van het gewestelijk bestuur van
27 Juni 1634 had moeten ontruimd worden.
Er waren ten tijde van Pater du Quavre's
pastoraat nog twee andere z.g. schuil- of
huiskerken te Gorcum: t.w. een Oud-Katho
liek en een Rooms-Katholiek bedehuis; deze
waren beide aan de Westzijde van de Lan
gendijk gelegen. De ene kerk, ,,Abrahams
Schoot" of ,, (de Kerk) in Abrahams Schoot"
geheten, lag daar waar zich thans de Lu
therse Kerk bevindt; voorheen een R.K.
kerk je, bediend door wereldgeestelijken, is
het gebouw tegen het einde van de 17e
eeuw een Oud-Katholieke of Jansenisten
kerk geworden. De andere schuilkerk, ,,Het
Kruis je" genaamd, bevond zich ter plaatse
waar thans in een winkelpand de Firma N.
Stufkens is gevestigd en werd door Paters
Je.zuïeten bediend. Over deze schuilkerken,
die zozeer de entourage kenmerken, waarin
de Katholieken van Gorcum in de 18e eeuw
mede onder de hoede van de ijverige Fran
ciscaan du Quavre hebben geleefd, wil ik
hierna nog iets meer meedelen, evenals over
de schuilkerk De Koevoet", de voorloop
" je "In Abrahams Schoot".
ster van het kerk
In 1737 werd "door d'Heeren van Weeve
linckhoven en de Vroede leden van de
Roomsgezinde Gemeente van de Kerk het
Clooster" genaamt, in de Haarstraat" al
hier" aan de Burgemeesters van Gorcum

het verzoek gedaan de sinds 15 Mei 1732
gesloten, aan de Langendijk gelegen Jezu
ieten-kerk Het Kruysie" onder leiding van
"
een wereldsheer
te mogen heropenen. Te
gelijk werd door evengenoemde heren ver
zocht, dat Pater du Quavre zich door een
assistent zou mogen doen bijstaan. Het eer
ste verzoek werd bij resolutie van 8 Juni
1737 afgewezen, doch aan het tweede ver
zoek werd door Burgemeesteren van Gor
cum (eveneens d.d. 8 Juni 1737) voldaan.
Dat Pastoor du Quavre zich door een as
sistent in de missie mocht doen bijstaan,

was voor die dagen al een hele concessie!
Dat ec)lter, zoals Pater S. de Wit O.F.M.
meent, Pastoor du Quavre de eerste ziele
herder zou zijn geweest, die na de Hervor
m,ing in Gorcum een helper in de zielzorg
mocht hebben, is on juist, daar, zoals wij
hierna zullen toelichten, de seculiere pries
ter .Joannis van W evelinckhoven, pastoor
van Abrahams Schoot", reeds in 1638 een
"
assistent
bezat in de persoon van Cornelis
van Benschop, vermoedelijk zelf ook een ge
boren Gorcumer.
Wel kan men zeggen, dat Pastoor du
Quavre de eerste pastoor van de Francis
canen-statie is geweest, die voor deze een
assistent mocht hehben, want, dat reeds
Pastoor Joannes de Rooy O.F.M. in Pater
Aegidius Pypops (geb. 1610 of 1604 overleden buiten Gorcum 1684) behalve een
opvolger (1648) ook een assistent zou heb
ben gehad, kan niet met zekerheid worden
aangenomen.
Bij de aan Pater du Quavre verleende ver
gunning werd echter de eis gevoegd, dat de
assistent van de pastoor "geen ordensgees
telijke doch een wereldlick priester" zou
zijn. Aan deze eis heeft men zich evenwel
niet gehouden; dit kon des te gemakkelij
ker, daar de Franciscanen in die dagen geen
pij droegen, doch evenals de seculiere pries
ters als gewone burgers waren gekleed.
In de overigens voor Pastoor du Quavre
geldende resolutie werd tevens bepaald, dat
in Het Clooster" dagelijks twee missen
"
mochten
gelezen worden: ,,een des morgens
ten seven, ende d'andere ten thien uren
daaraan volgende",
De eerste helper van Pastoor du Quavre
was de Franciscaan Pater Nicolaas van der
Sande; later volgde de Franciscaan Pater
Arnoldus Bouter (deze bleef maar zeer kort
in de statie). In 1744 trad de Franciscaan
Pater Lambertus Kouwenberg als assistent
op. Deze Pater is in 1749 de opvolger van
Pater du Quavre geworden. Hij was in 1709
te Waalwijk geboren en is op 27 Augustus
1789 te Gorcum overleden.
Dat Pater du Quavre voor zijn "parochie"
werk een assistent dringend nodig had, laat
zich gemakkelijk begrijpen: omtrent 1700
immers was de statie In Abrahams Schoot
reeds in feite tot de Jansenisten overge
gaan (in 1723 volgde de formele breuk),
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terwijl de Jezuïeten-kerk in 1732 voor goed
was gesloten. Pater du Quavre stond dus
sinds 1732, vóór hij een assistent kreeg, al
leen voor het werk!
Pater du Quavre heeft gedurende zijn
langdurig pastoraat met de Jansenisten
grote moeilijkheden gehad; deze genoten de
steun der stedelijke overheid; meermalen
heeft Pastoor du Quavre daardoor in ge
vaar verkeerd te worden verbannen.
Er zijn nog andere moeilijkheden, die zich
tijdens zijn pastoraat hebben voorgedaan.
Ik wijs hier in het bijzonder op zijn conflict
met de wereldlijke autoriteiten inzake de
opvoeding van de kinderen, uit gemengde
huwelijken van katholieken geboren.
Een en ander moge aanleiding zijn hierna
enige beschouwingen te wijden aan:
De Rooms-Katholieke Schuilkerken te

Gorcum;
De Jansenisten- of Oud-Katholieke ker
ken te Gorcum;
De gemengde huwelijken te Gorcum in
de 18e eeuw.

DE ROOMS-KATHOLIEKE
SCHUILKERKEN TE GORCUM
INLEIDING
Van de alteratie tot de stichting van de eer
ste schuil- of huiskerk
Tot goed begrip van het ontstaan van de
z.g. schuilkerken, dienen wij iets verder te
rug te gaan in de kerkgeschiedenis vane
mijn geboortestad.
Niet terstond na 1572 zijn te Gorcum
R.K. schuilkerken gesticht. Men mag zelfs
veilig aannemen, dat de Katholieken in de
Lingestad sindsdien nagenóeg 30 jaren lang
practisch van geestelijke zorg binnen de
stadsmuren zijn verstoken geweest. Het
aantal dergenen, die, bij gebrek aan pries
ters in Gorcum, elders hun godsdienstplich
ten bij tijd en wijlen plachten waar te ne
men, zoals de in 1557 geboren kroniek
schrijver Aernt Kemp Jacobsz. Vos, naar
eigen getuigenis, deed, zal toch heel klein
zijn geweest. Verwonderen behoeft ons dus
de achteruitgang van de Katholieke geloofs
practijk niet!
De beruchte placcaten tegen het einde
van de 16e eeuw zijn overbekend. Hun uit
werking was vernietigend! Tegen alle be66

loften in, aldus de niet-katholieke schrijve:,

Busken Huet, werd in deze landen de uit

oefening van de voorvaderlijke godsdienst,
zowel in kerken als in particuliere huizen,
verboden. De kinderen mochten geen katho•
liek onderwijs ontvangen. De Rooms-Katho..,
lielcen mochten geen openbare ambten be·
kleden. Zij moesten een eed afleggen, di<:
hun geloof kwetste. Zij mochten geen H.H
Sacramenten ontvangen op straffe van 251000 gulden boete. Katholieke scholen, boe
ken en drukkerijen waren verboden.
Mr. Herman Strick, seculier en baccalau
reus in de H. Godgeleerdheid, is zeer waar
schijnlijk de eerste priester geweest, die na
het Gorcums-Brielse drama van 1572 (t.w.
omtrent 1601) in Gorcum is gekomen. De
storm tegen de Katholieken was enigszins
geluwd; bovendien: de aandacht in Calvi
nistische kringen ging toenmaals in sterke
mate opgeëist worden door de hevige strijd
tussen de Remonstranten en Contra-Remon
stranten. Herman Strick is de stichter van
de eerste katholieke schuilkerk te Gorcum
en vrij zeker de eerste Gorcumse pastoor
ná de Hervorming.
Hoe is dit alles in zijn werk gegaan 't
De bezetting van Gorcum door de Geuzen
in 1572, spoedig gevolgd door de martel
dood van een negentiental geestelijken en
de in-bezitneming respectievelijk afbraak
van de parochiekerken, kloosters en ka
pellen in de Lingestad, deed voor Gorcum
en haar bewoners een geheel nieuw tijdperk
aanbreken. Evenals bijna overal elders
brak ook voor de verlaten Katholieken in
Gorcum een tijdperk aan, waarin de ver
weesde en uiteengedreven kudde aan haar
lot scheen te zijn overgelaten en van alle
geestelijke hulp verstoken.
Met de afzwering van Philips Il in Juli
1581 hing samen het feit, dat de Staten van
Holland op de 21e December van het vol
gende jaar, zij het niet zonder verzet van
enige steden, de reeds op het stuk van de
religie bestaande toestand en de schorsing
van de R.K. eredienst bevestigden 203 b).
Op 23 Juni 1587 werd het houden van
bedevaarten en bijeenkomsten "op poene
(= straf) voor elken persoon van vier en
twintig carolusguldens" verboden. Op straf.
fen, bij vorige plakkaten bepaald, werd op

\1 Maart 1588 1 Juli 1594 en 21 Septemb r
I IIOO het houden van godsdienstige verga•
daringen ten strengste verboden.
Zoals van Zomeren ons mededeelt, gold
111<lert 1606 te Gorcum de bepaling, dnt
ll't'en raadslid of schepen mocht of kon ge
kozen worden dan die tot de Gereformeerde
rnligie behoorde of die haar althans zeer
l(l•negen was.
Het is duidelijk, dat onder deze omstan
dlgheden van een intens geloofslev� n geen
1prake kon zijn. Dat men in 10, 12 Jaren de
11.H. Sacramenten niet ontving, was ge�n
r.c>ldzaamheid. Vandaar dat velen slechts tn
mmm Katholieken waren.
Terwijl de oudere generatie zich aan het
oude geloof, dat evenwel bij gebrek aan
J,{eestelijk voedsel bij haar moest wegkwij
nen en verdorren, toch nog zo veel alii
maar enigszins mogelijk wa_s vastkla_mpt ,
kon van de jongere generati.�, aan w1� het
duidelijk bleek, dat de vaderhJke godsdienst
hun maatschappelijk succes alleen maar in
de weg stond, ten deze weinig of niets ver
wacht worden. De kudde getrouwe gelovl
gen schrompelde dan ook in de loop der
jaren tot een klein groep je in en, ware het
niet dat moedige missionarissen het ge
loof�leven af en toe hielpen voeden en nol(
later staties deden verrijzen, het katholicis
me zou in Gorcum evenals elders in deze·
landen vrijwel ten dode zijn opgeschrev n
geweest.
De grote massa van Gorcumse katholieken
- men schat voor die tijd hun aantal op
½ van het totale aantal inwoners - zal
in deze periode wel zijn aangewezen op de
geestelijke hulp en bijstand, die hun bij wij
len en met grote tussenpozen door een door
trekkende missie-geestelijke werd verstrekt,
In zijn in 1602 te Rome vo? r de _Paus ge
schreven Jnsinuatio (=kenmsgevmg) de li
de toenmalige Apostolische Vicaris Sasbout
Vosmeer mede, dat hij bij zijn komst In
Holland van de 2000 priesters er nauwelijlu1
25 aantrof. Buiten Utrecht, Haarlem, Delf/
en Amsterdam was er geen dorp of stad,
waar zich een enkele priester, zelfs in hot
geheim, bevond. Het is door deze SaBboud
Vosmeer, dat omstreeks 1601 of misechian
wat later de Zeer.eerwaarde Heer Herman
Strick als missionaris-pastoor te Goroum
werd benoemd.
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9 Maart 1588, 1 Juli 1594 en 21 September
1600 het houden van godsdienstige verga
deringen ten strengste verboden.
Zoals van Zomeren ons mededeelt, gold
sedert 1606 te Gorcum de bepaling, dat
geen raadslid of schepen mocht of kon ge
kozen worden dan die tot de Gereformeerde
religie behoorde of die haar althans zeer
genegen was.
Het is duidelijk, dat onder deze omstan
digheden van een intens geloofsleven geen
sprake kon zijn. Dat men in 10, 12 jaren de
H.H. Sacramenten niet ontving, was geen
zeldzaamheid. Vandaar dat velen slechts in
naam Katholieken waren.
Terwijl de oudere generatie zich aan het
oude geloof, dat evenwel bij gebrek aan
geestelijk voedsel bij haar moest wegkwij
nen en verdorren, toch nog zo veel als
maar enigszins mogelijk was vastklampte,
kon van de jongere generatie, aan wie het
duidelijk bleek, dat de vaderlijke godsdienst
hun maatschappelijk succes alleen maar in
de weg stond, ten deze weinig of niets ver
wacht worden. De kudde getrouwe gelovi
gen schrompelde dan ook in de loop der
jaren tot een klein groep je in en, ware het
niet, dat moedige missionarissen het ge
loofsleven af en toe hielpen voeden en nog
later staties deden verrijzen, het katholicis
me zou in Gorcum evenals elders in deze
landen vrijwel ten dode zijn opgeschreven
geweest.
De grote massa van Gorcumse katholieken
- men schat voor die tijd hun aantal op
½ van het totale aantal inwoners - zal
in deze periode wel zijn aangewezen op de
geestelijke hulp en bijstand, die hun bij wij
len en met grote tussenpozen door een door
trekkende missie-geestelijke werd verstrekt.
In zijn in 1602 te Rome voor de Paus ge
schreven Insinuatio (=kennisgeving) deelt
de toenmalige Apostolische Vicaris Sasbout
Vosmeer mede, dat hij bij zijn komst in
Holland van de 2000 priesters er nauwelijks
25 aantrof. Buiten Utrecht, Haarlem, Delft
en Amsterdam was er geen dorp of stad,
waar zich een enkele priester, zelfs in het
geheim, bevond. Het is door deze Sasboud
Vosmeer, dat omstreeks 1601 of misschien
wat later de Zeereerwaarde Heer Herman
Strick als missionaris-pastoor te Gorcurn
werd benoemd.

Dat men na 1606, sinds welk jaar, gelijk
gezegd, de illiberale bepaling gold, dat geen
raadslid of schepen te Gorcum mocht of
kon worden gekozen dan die tot de Gere
formeerde religie behoorde of die haar al
thans zeer genegen was, niettemin in de
door van Zomeren gepubliceerde vroed
schapslijsten o.a. de Neercassels en de We
velinckhovens aantrof, geslachten, waarvan
het bekend is, dat verschillende leden te
Leuven en St. Agatha bij Cuyck het H.
Priesterschap hebben ontvangen, wijst op
een zekere tweeslachtigheid, welke o.m. te
verklaren is uit het feit, dat men, ter wille
van het ambt, niet openlijk voor zijn belij
denis durfde uitkomen.
Zo vindt men onder de leden van de
vroedschap van Gorcum nog Katholieken
en zelfs namen, die toen en later met ere
genoemd werden 204). In de doop-, trouw
en sterfregisters treft men de namen Calff,

van Cuyl, Pieck, van Wevelinckhoven, van
Broeckhuyzen, van Neercassel e.a. aan, en
ten jare 1656 werd door Jacobus de la
Torre, Apostolisch Vicaris (1645-1656), een

lijst aangelegd van adellijke families, die
zich ten opzichte van de katholieke geeste
lijkheid zeer verdienstelijk hadden gemaakt.
Ook in deze opgave ontmoet men de namen

van Cuyl, van Wevelinckhoven, van der Haer

e.a. Mede door hun invloed en hun betrek
kingen met de aanzienlijken des lands valt
het misschien te verklaren, dat zij om hun
voorvaderlijk geloof niet verder werden las
tig gevallen; verscheidene van deze geslach
ten zijn echter later tot de Hervormde gods
dienst overgegaan. Ook kunnen economische
overwegingen er toe geleid hebben ten deze
een ietwat mildere houding aan te nemen;
met name zullen handelsbelangen zeker een
rol hebben gespeeld wanneer het er om ging
de achterstelling van de katholieken, ook in
het ambtelijke, enigszins te temperen 204a).
Van meerdere, aanzienlijke katholieken te
Gorcum, is het echter bekend, dat zij kort
na de overgave van de stad in 1572 of mis
schien reeds kort vóór dat tijdstip Gorcum
hebben verlaten. Onder hen behoorden ook
Mr. Willem Calff "Proost en Deken der
kerke van St. Maarten en Vincent binnen
Gorinchem" en als zodanig op 1 Februari
1560 aangesteld. Hij vluchtte naar Utrecht,
anderen naar 's Bosch, zoals Jan Calff Pe-
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tersz., Marselis Willemz., Jan Claase van
den Bos en Splinter van Voorn. De familie
Estius ( van Est of van Esten) vluchtte
naar Utrecht, Frans van Broeckhuyzen naar
Keulen.
Terwijl omtrent 1580 de toestand van de

Katholieken in deze landen wel zeer ongun

stig viel te noemen, trad omtrent 1600
· enige verbetering in. De bekende historicuse
Mr. R. Fruin heeft in zijn studie "De weder
opluiking van het Katholicisme op het eindee
der XVIe eeuw " daaraan waardevolle blad
� ijden gew�Jd. De man, die tot die herlevinge
m belangriJke mate heeft bijgedragen, is de

Apostolische

Vicaris

Sasbout

Vosmeer

(1583-1614), die in eerstgenoemd jaar ine
zijn geboortestad Delft deze vernieuwings
taak aanving.
Omtrent 1600 valt ook enige herlevinge
van het Katholicisme in Gorcum waar te
nemen. Hoe dit plaats greep zullen wij
thans bezien.e
Het zou na 1572 bijna 30 jaren durene
voor de gelegenheid zich voordeed om aane
de Gorcumse Katholieken geestelijke hulpe
op enigszins regelmatige wijze te verschaf
fen. Het is n.l. vrij zeker, dat die gelegen•
heid zich eerst in 1601 (misschien reeds ine
1600) heeft voorgedaan. Feit is het date
zich te Utrecht, waarheen vele van de uite
Gorcum en andere steden ver jaagde pries
ters (o.a. de Gorcumse Deken Mr. Willem
Calff Petersz.) waren gevlucht, zich nog velee
g�estelijken, zij het in het verborgene, op
hielden. Sommigen hunner bedienden dee
stad Utrecht en omgeving, anderen trokkene
het land in en naar de kleine steden, zoalse
Gorcum, orr. aldaar met de Katholieken dee
H.H. Geheimen te vieren.e
Een van de eerste priesters, die in die tijd
de Lingestad bezochten schijnt Mr. Adriaan
van Oirschot geweest te zijn. Geheel zekere
is dit echter niet.e
Mr. Adriaan van Oirschot (aldus gehetene
naar zijn geboorteplaats in Noord-Bra
bant), somwijlen ook Mr. Adriaan Anto
nisse genaamd, was sinds 1579 pastoor tee
Everdingen. Nf:! zijn verbanning door dee
Graaf van Kuilenburg is hij pastoor van de
St. Gertrudis-kerk te Utrecht geworden. In
de processtukken voor de zaligverklaringe
van de H.H. Martelaren van Gorcum wordte
hij een "parel onder de priesters" genoemde
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en als een heilig man geroemd. Op grond
van zijn getuigenis in dit proces is het niet
onaannemelijk, dat hij in de jaren vóór
1600 te Gorcum ook missiearbeid heeft ver·
richt. Op 11 October 1622 overleed hij te
Utrecht. Hij wordt door de Apostolische Vi
caris Sasbout Vosmeer als een van zijn ijve
rigste medewerkers genoemd 205 ). Volstrek
te zekerheid, dat Mr. Adriaan Antonisse van
Oirschot in Gorcum heeft gearbeid, bestaat
evenwel niet. Dit is wel het geval met de
seculier Hermanus Strick.
In een verslag van het jaar 1628 waarin
zulks ter voorbereiding van de zaligverkla�
ring va� de Martelaren van Gorcum, een op
30 April 1628 te Utrecht gehouden getui
genverhoor is vastgelegd, worden ons aan
gaande de priester Herman Strick de vol
gende mededelingen gedaan:
,,Is voor ons verschenen de Zeer Eerw.
Heer Hermanus Strick Andreasz., priester
en pastoor te Gorcum en aldaar reeds 27 ja
r�n de katholieken _bedienende, maar dat hije
diteom
de vervolgmge:n slechts in het ge
_
heim konde doen. Hij getuigt uit katholieke
ouders geboren te zijn en meer dan vijf ja
ren te Leuven in het Koninklijke Seminarie
(Seminarium Regii) zijn studiën gedaan te
hebben.e.. Op de tot hem gerichte vragen
heeft hiJ geantwoord als volgt: dat hij een
Utrechtena_<:r was en ruim 69 jaar oud 20°),
207
":':aarvan hiJ reeds 32 jaa1· ) het priester
hJk ambt bekleedde. Dat hij deels van zijn
eigen erfdeel, deels van de inkomsten van
het beneficie leefde, dat hij in de St. Pieters
kerk 208) bezat. Dat hij dagelijks de H. Mis·
opdroeg, nu eens te Gorcum, dan eens te
Utrecht in de huizen der katholieken die
hem dit verzochten; dit wegens de ve�vol·
ging". De genoemde acten delen ons voorts
me�e, ,,dat hij, Herman Strick, gedurende
30 Jaren en nog meer, ten tijde der troebe
len te Gorcum, meermalen in het jaar de
pastoreele bediening heeft uitgeoefend, om
dat geen enkele priester zich aldaar voor
vast durfde vestigen".
Hermanus Strick was dus, al dan niet ge
holpen door Mr. Adriaan van Oorschot, de
eerste priester, die zich na 1572 om het lot
van Gorcum's katholieken metterdaad heeft.
bekommerd. Deze arbeid van Herman
Strick kan evenwel eerst omtrent 1596 zijn
aangevangen, daar hij, gelijk wij zagen,

eerst omtrent genoemd jaar de priesterlijlc1
waardigheid ontving. Wij moeten het on
dan zo voorstellen, dat Hermanus Striok,
l'Venals misschien Mr. Adriaan Antonia_.,
van Oorschot, als een in het geheim rond
trekkend missionaris Gorcum's katholieken
In de eerste jaren slechts af en toe heef1
bezocht om eerst in 1601 of wellicht iet11
later het ambt van pastoor te Gorcum uit
te oefenen, zij het dan dat hij nu eens Gor
eum dan weder Utrecht in zijn geestelijk(
bediening liet delen.
Pastoor Strick kan dus voorlopig me1
recht worden geacht de eerste R.K. pastoor
te Gorcum na de Hervorming te zijn g •
weest. Mocht echter met zekerheid blijken,
dat Mr. Adriaan Antonisse van Oorscho1.,
ook reeds omstreeks 1600 te Gorcum als
zieleherder heeft gearbeid, dan zou èn hem
èn Pastoor Strick de eer van de eerste Gor
cumse priesters na de Re/ ormatie te zijn
geweest, te beurt vallen.
Als men de rapporten leest, die in 16ö3
naar Rome zijn gezonden over de werk
zaamheden o.a. van de Franciscanen-Pat r
J. van Roy, de pastoor van het schuil
kerk je "Het Clooster" te Gorcum (t 1648),
dan ontkomt men niet geheel aan de in
druk, dat de door Pater van Roy verschafte
of van deze afkomstige gegevens, voorzo
veel ze betrekking hebben op de tijd vóór•
dat hij in Gorcum (t.w. sinds 1628) werkte,
dus over de tijd, waarin Pastoor Strick al
daar arbeidde, wel enigszins gekleurd wa
ren. Met name is het in bedoeld rapport
voorkomend bericht, dat na 1572 sinds l50
jaren (dus tot ongeveer 1628) geen vaatt•
pastoor te Gorcum zou zijn geweest, nle1
wel houdbaar. Waarheid is immers, dat Pas
toor Strick sinds 1601 af daaromtrent con
dubbel pastoraat, een te Gorcum en een tr
Utrecht, heeft uitgeoefend.
Ten onrechte dan ook eist Pastoor de Roy
voor zich de eer op de man te zijn geweest,
die de Katholieken in Gorcum na de her
vorming voor het eerst tot een gevestigdt1
gemeente heeft bijeengebracht. Waarhelrl
is, dat zulk een gemeente het eerst door
Pastoor Strick, en wel omtrent 1601, is ge,
vormd.
Tegelijk met Pastoor Strick hebben altharu
kortnahetTwaalfjarig Bestand (1609-1621)
ook Paters Capucijnen, maar dan slechts 111
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eerst omtrent genoemd jaar de priesterlijke
waardigheid ontving. Wij moeten het ons
dan zo voorstellen, dat Hermanus Strick,
evenals misschien Mr. Adriaan Antonisse
van Oorschot, als een in het geheim rond
trekkend missionaris Gorcum's katholieken
in de eerste jaren slechts af en toe heeft
bezocht om eerst in 1601 of wellicht iets
later het ambt van pastoor te Gorcum uit
te oefenen, zij het dan dat hij nu eens Gor
cum dan weder Utrecht in zijn geestelijke
bediening liet delen.
Pastoor Strick kan dus voorlopig met
recht worden geacht de eerste R.K. pastoor
te Gorcum na de Hervorming te zijn ge
weest. Mocht echter met zekerheid blijken,
dat Mr. Adriaan Antonisse van Oorschot,
ook reeds omstreeks 1600 te Gorcum als
zieleherder heeft gearbeid, dan zou èn hem
èn Pastoor Strick de eer van de eerste Gor
cumse priesters na de Reformatie te zijn
geweest, te beurt vallen.
Als men de rapporten leest, die in 1653
naar Rome zijn gezonden over de werk
zaamheden o.a. van de Franciscanen-Pater
J. van Roy, de pastoor van het schuil
kerk je "Het Clooster" te Gorcum (t 1648),
dan ontkomt men niet geheel aan de in·
druk, dat de door Pater van Roy verschafte
of van deze afkomstige gegevens, voorzo
veel ze betrekking hebben op de tijd vóór
dat hij in Gorcum (t.w. sinds 1628) werkte,
dus over de tijd, waarin Pastoor Strick al
daar arbeidde, wel enigszins gekleurd wa
ren. Met name is het in bedoeld rapport
voorkomend bericht, dat na 1572 sinds 55
jaren (dus tot ongeveer 1628) geen vaste
pastoor te Gorcum zou zijn geweest, niet
wel houdbaar. Waarheid is immers, dat Pas
toor Strick sinds 1601 af daaromtrent een
dubbel pastoraat, een te Gorcum en een te
Utrecht, heeft uitgeoefend.
Ten onrechte dan ook eist Pastoor de Roy
voor zich de eer op de man te zijn geweest,
die de Katholieken in Gorcum na de her
vorming voor het eerst tot een gevestigde
gemeente heeft bijeengebracht. Waarheid
is, dat zulk een gemeente het eerst door
Pastoor Strick, en wel omtrent 1601, is ge
vormd.
Tegelijk met Pastoor Strick hebben althans
kort na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
ook Paters Capucijnen, maar dan slechts als

doortrekkende missionarissen, te Gorcum ge
werkt. Pater Sera/in van Brussel en Pater
Basilius van Brugge waren zulke priesters.
Pater Sera/in werkte vóór 1630 behalve te
Gorcum o.m. te Sneek, Dordrecht en Rot
terdam. Hij was door Paus Urbanus VIII
(1623-1644) gemachtigd om als missiona
ris te Gorcum te arbeiden. Pater Basilius
was in 1629 gardiaan te 's Bosch, stichtte
na 1631/32 het klooster "Emmaus" te Velp
bij Grave en overleed 17 September 1664 op
73-jarige leeftijd.
Toen de Pater-Capucijn Benedictus van
Haarlem in 1628 Holland in trok, verzoch
ten zeven notabele Katholieken van Gorcum
aan de toenmalige Apostolische Vicaris te
Utrecht, toe te staan, dat zich een Capucijn
in Gorcum zou vestigen. Dit is toen echter
niet gebeurd.
Dat na 1628, toen de meergenoemde uit
Friesland afkomstige Pater-Minderbroeder
Johannes van Rooy door de Apostolische Vi
caris Philippus Rovenius (1614-165 1) naar
Gorcum werd gezonden, de Paters Capu
cijnen in deze stad nog werkzaam zouden
zijn geweest, is niet licht aan te nemen.
Vast staat evenwel, dat de Paters Capu
cijnen als rondreizende missionarissen in
het begin der 17e eeuw in Gorcum zeer ver
dienstelijk werk hebben verricht voor het
behoud van het Katholiek geloof.
Het valt daarom te betreuren, dat Pastoor
S. de Wit in zijn geschrift je hun arbeid ge
heel onvermeld laat.
Pastoor Herman Strick heeft ten slotte
een vast bedehuis in Gorcum bediend. Deze
schuilkerk, waarover aanstonds meer, heet
te "De Koevoet" en was aan de Hoogstraat
gelegen ter plaatse, waar thans de heer en
mevrouw J. Worm-Aben wonen. Deze
schuilkerk was de eerste in Gorcum. Later
zijn er nog andere staties gesticht.
Er hebben te Gorcum in het geheel vier
R.K. schuilkerken bestaan:
1 ° . de reeds genoemde schuilkerk "De
Koevoet", gelegen aan de Hoogstraat en be
diend door wereldgeestelijken (na -+- 1600-
-+- 1633);
2° . de schuilkerk "Het Clooster" aan de
Oude Lombardstraat (sinds 1628); uit deze
door Franciscanen bediende kerk, die in
1795, door de verlening van vrijheid van
godsdienst in dat jaar, ophield schuilkerk
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te zijn, is in 1838 de nu nog bestaande pa
rochiekerk 208a) voortgekomen;
schuil
3 °. de door Seculieren bediende
"
kerk "In Abrahams Schoot aan de Lan
gendijk - tegenwoordig het gebouw van de
Lutherse Kerk - (vane--+-- 1633-1694/1702);
deze kerk is omtrent het einde der 17e eeuw
een Oud-Katholieke of Jansenisten-kerk ge
worden;
4 ° . de Jezuïeten-kerk "Het Kruisje"
(1639-1732), gelegen aan de Langendijk ter
plaatse waar thans de Firma N. Stufkens
is gevestigd.
De eerst genoemde schuilkerk is, gelijk
gezegd, de oudste; zij is tot 1628 ook de
enige R.K. schuilkerk te Gorcum geweest.
Zij vond haar voortzetting omtrent 1633 in
. de seculieren-statie In Abraham's Schoot''
(sub 3 °), die daar "zij sinds het einde der
17e eeuw tot het begin der 19e eeuw in han
den van de Oud-Katholieken is gebleven,
voor het R.K. kerkelijke leven verder geen
betekenis heeft gehad. De Jezuïeten-statie
(sub 4 ° ) heeft slechts een betrekkelijk kort
bestaan gehad. De Franciscanen-statie heeft
in Gorcum ná 1732 feitelijk het monopolie
gehad. Uit haar is de huidige R.K. parochie
voortgekomen.
De statie der Paters Franciscanen is
evenwel, anders dan Huysmans meent 209) ,
niet de oudste te Gorcum geweest, zoals uit
het bovenstaande overzicht reeds blijkt en
hierna nog verder zal worden toegelicht.
En Rogier schetst de toestand voor de
eerste helft der 16e eeuw niet volledig, als
hij schrijft:
Gorinchem is van 1572 tot 1601 bijna
"
verlaten
gebleven en werd tussen 1601 en
1618 door ambulante Seculieren en Capu
cijnen bezocht. Eerst in 1628 stichtten de
Franciscanen
er een statie, in 1633 de Secu
"

liere n

210 ).

Waarheid is, dat de seculier Herman
Strick reeds vóór de Franciscanen een sta-·
tie ( D e Koevoet) had gesticht, terwijl de
Jezuïeten in 1639 zijn gevolgd 211).
Uit de Relatio (= verslag), door de sinds
1686 in functie zijnde Apostolische Vicaris
Petrus Codde omtrent de katholieke missie
organisatie in Holland in 1701 opgesteld.
blijkt, dat er in Gorcum te dien tijde drie
staties waren: 1. Seculieren (,,Abrahams
Schoot"), 2. Jezuïeten, 3. Franciscanen.
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Men bedenke hierbij echter, dat de eerst ge•
noemde statie in feite toen reeds in Oud
Katholieke handen was overgegaan; trou
wens, Petrus Codde is zelf een jaar later
door Rome geschorst en werd in 1704 ont•
slagen.
In werkelijkheid dus bezaten de Rooms•
Katholieken in Gorcum omtrent het begin
der 18e eeuw slechts twee staties: 1. de
Jezuïeten-statie Het Cruysken" op de
Langendijk, 2. de "Franciscanen-statie Het
"
Clooster" aan de Oude Lombardstraat.
Ter algemene oriëntatie moge ten slotte
nog dienen, dat het gebied van de Hollandse
Zending uit 9 Aartspriesterschappen be
stond, t.w.: 1. Holland, Zeeland en West
friesland, 2. Utrecht, 3. Arnhem, 4. Kleef
en Berg, 5. Salland, 6. Twente, 7. Lingen,
8.eGroningen, 9. Friesland.
De staties te Gorcum behoorden tot hete

Aartspriesterschap Utrecht.
Er hebben te Gorcum twee Oud-Katho
lieke of Jansenistenkerken bestaan:
1 °. de meergenoemde kerk "In Abraham.s
Schoot" (van 1694/1702-1815);
2 °. het kerkje aan de Havendijk (Oost

zijde), als zodanig in de jaren 1792-1797
genoemd.
Er waren te Gorcum buiten de R.K.
schuilkerken nog andere, soortgelijke bede
huizen, zoals die van de Waalse Gemeente:
wellicht dat ik later nog eens gelegenheid
krijg hierover iets te schrijven.
Voorshands wil ik mij er toe bepalen iets
naders omtrent de Rooms-Katholieke en
Oud-Katholieke (schuil)kerk jes mede te de
len.
a.e

R. K. schuilkerk "De Koevoet"
aan de Hoogstraat (Noordzijde): van
De

± 1600---+-- 1633.

Omtrent 1601 werd dan Herman Strick
Andreasz. door Sasbout Vosmeer, de toen
malige Apostolische Vicaris, tot pastoor te
Gorcum aangesteld.

Een vaste bedeplaats had de wereldpries
ter, die in Gorcum als gewoon burger moest
gekleed gaan 212) en aldaar niet woonachtig
was doch te Utrecht verbleef, aanvankelijk
niet tot zijn beschikking.
Werden de godsdienstoefeningen door
pastoor Strick in den beginne, vanwege het
grote gevaar voor ontdekking 212 a), nu eens

In deze dan weder in gene particuliere wo
ulng uitgeoefend, ten slotte (wanneer is on
bekend) kreeg hij .een kamer in gebruik In
"De Koevoet" en gE·
een huis a-enaamd
0
\ogen aa� de Hoogstraat. In . dit aan een
111kere weduwe F. van de Wwle toebeho·
r·rnde huis dat later verbouwd en bewoond
lr geweest door de Familie van Houwe11ingen, woont thans, gelijk gezegd, de Fa
111ilie Worm.
Door een poortje, dat zich bevond in d<'
achter het huis gelegen Eendvogelsteeg,
kwamen de gelovigen heimelijk binnen. Nog
omtrent 1836 vond men, volgens de ver•
klaring van de Gorcumse architect J. 1,arr
Nune in dit huis "vele gedenkte'kenen van
de g�dsdienstoefeningen der Katholieken".
Vrome vrouwen, ,,Klopj es" geheten, plach
t en door kloppen op deuren en vensters aan
de gelovigen bekend te maken, wanneer en
toen men nog geen vaste bedeplaat11
had - in welk huis de heilige diensten ver
richt zouden _worden.
Dat zoals de heer Huysmans (p. 222)
veronderstelt, het onmiddellijk aangrenzen
de op de Oosthoek van de Arkelstraat en
H;ogstraat gelegen perceel "D_ e Ro� s" �Is
R.K. bedehuis zou hebben gediend, IS_ met
licht aan te nemen. Dit perceel toch diende
als herberg en werd, te oordelen naar de
beschrijving, die Emck (p. 20, no. 359). er
van o-eeft zeer druk bezocht. Een dergellJke,
goed beklante herberg kan kwalijk een vel
lige gelegenheid voor het houden van ge
heime godsdienstoefeningen genoemd wor
den. Het daarnaast gelegen pand De Koe•
"
voet", dat bovendien vanuit de Eendvogel•
steeg aan de achterzijde te bereiken viel,
kon als zodanig beter dienst doen.
In tegenstelling tot wat R. V. in "De Oud
Katholiek" ( jaarg. 1941, p. 267) meede _lt,
als zou niet bekend zijn, waar pastoor Stnck
in Gorcum zijn gemeente bijeenbrac�t, valt
dus met zekerheid te zeggen, dat WlJ than�
de plaats van zijn schuilkerk kennen.
"
Dat De Koevoet de eerste R.K. schuil
kerk of huiskerk te Gorcum is geweest, er
kent ook Emck 213).
Van Herman Strick zijn nog de volgend
feiten bekend 214). Hij was, gelijk reeds go,
zegd baccalaureus in de H. Godgeleerdheid
en d�ed in 1598/1599 als vicaris in St. Piet11
te Utrecht zijn intrede in de broederschap
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in deze dan weder in gene particuliere wo
ning uitgeoefend, ten slotte (wanneer is on
bekend) kreeg hij .een kamer in gebruik in
een'huis, genaamd "De Koevoet" en ge
legen aan de Hoogstraat. In dit aan een
zekere weduwe F. van de Wiele toebeho
rende huis, dat later verbouwd en bewoond
is geweest door de Familie van Houwe
ningen, woont thans, gelijk gezegd, de Fa
milie Worm.
Door een poortje, dat zich bevond in de
achter het huis gelegen Eendvogelsteeg,
kwamen de gelovigen heimelijk binnen. Nog
omtrent 1836 vond men, volgens de ver
klaring van de Gorcumse architect J. van
Nune, in dit huis " vele gedenktékenen van
de godsdienstoefeningen der Katholieken".
Vrome vrouwen, ,,Klopjes" geheten, plach
ten door kloppen op deuren en vensters aan
de gelovigen bekend te maken, wanneer en
- toen men nog geen vaste bedeplaats
had - in welk huis de heilige diensten ver
richt zouden worden.
Dat, zoals de heer Huysmans (p. 222)
veronderstelt, het onmiddellijk aangrenzen
de, op de Oosthoek van de Arkelstraat en
Hoogstraat gelegen perceel "De Roos" als
R.K. bedehuis zou hebben gediend, is niet
licht aan te nemen. Dit perceel toch diende
als herberg en werd, te oordelen naar de
beschrijving, die Emck (p. 20, no. 359) er
van geeft, zeer druk bezocht. Een dergelijke,
goed beklante herberg kan kwalijk een vei
lige gelegenheid voor het houden van ge
heime godsdienstoefeningen genoemd wor
den. Het daarnaast gelegen pand "De Koe
voet", dat bovendien vanuit de Eendvogel
steeg aan de achterzijde te bereiken viel,
kon als zodanig beter dienst doen.
In tegenstelling tot wat R. V. in "De Oud
K.atholiek" (jaarg. 1941, p. 267) meedeelt,
als zou niet bekend zijn, waar pastoor Strick
in Gorcum zijn gemeente bijeenbracht, valt
dus met zekerheid te zeggen, dat wij thans
de plaats van zijn schuilkerk kennen.
Dat "De Koevoet " de eerste R.K. schuil
kerk of huiskerk te Gorcum is geweest, er
kent ook Emck 213).
Van Herman Strick zijn nog de volgende
feiten bekend 214). Hij was, gelijk reeds ge
zegd, baccalaureus in de H. Godgeleerdheid
en deed in 1598/1599 als vicaris in St. Pieter
te Utrecht zijn intrede in de broederschap

van de vijf hoofdkerken aldaar; hij was van
1600-1604 kameraar 215) en werd om
streeks 1608 door het Domkapittel aange
steld tot 2e pastoor der Buurkerk en door
de Apostolische Vicaris in deze functie be
vestigd.
In 1612 riep de keus zijner medebroe
ders hem tot de dekenstoel. Later werd
hij geroepen om de zielzorg ovér de verlaten
katholieken te Gorcum op zich te nemen.
Uit deze laatste aanhaling zou kunnen wor
den afgeleid, dat Pastoor Strick zich eerst
ná 1612 te Gorcum ophield. Het strijdt ech
ter niet uitdrukkelijk tegen zijn eigen ver
klaring 216), welke hij bij het hiervoren reeds
genoemde, in 1628 te Utrecht gehouden ge
tuigenverhoor, dat aan de zaligverklaring
van de Gorcumse Martelaren voorafging,
heeft afgelegd: Herman Strick noemt zich
pastoor van Gorcum en verklaart tevens
reeds 30 jaren en nog meer de Rooms
Katholieken te Gorcum geestelijke hulp te
verlenen. Hieruit blijkt dus: 1° . dat hij,
niettegenstaande zijn benoeming in 1608
door het Domkapittel te Utrecht tot tweede
pastoor van de Buurkerk aldaar, de Gor
cumse gemeente is blijven bedienen, en 2 ° .
dat hij reeds van ongeveer 1598, wellicht
reeds van 1596, het jaar waarin hij vermoe
delijk priester is gewijd, in Gorcum heeft
gearbeid 216a).
Vermelden wij nog, dat tijdens zijn her
derschap te Gorcum aldaar op 3 December
1619 een getuigenverhoor plaats had ter
voorbereiding van de zaligverklaring der
19 Martelaren van Gorcum. Nicolaas No
mius, Judocus Cats en Jacobus Bool, daar
toe door de sinds 1614 opgetreden Aposto
lische Vicaris Philippus Rovenius aange
wezen, vormden de kerkelijke rechtbank.
Jacob Bool was in 1611 met enige andere
priesters tot algemeen vicaris der metro
politaankerk van Utrecht door Sasboud
V osmeer aangesteld. Als raadsleden waren
hem toegevoegd Adrianus van Oorschot en
Herman Strick, die ook medepastoor van
Jacob Bool in de Buurkerk te Utrecht was.
Judocus of Joost Cats was vermoedelijk aan
het Gorcumse geslacht van die naam ge
parenteerd 217).
Op 3 December, de dag van aankomst der
gevolmachtigden van Rovenius te Gorcum,
verscheen voor hen Aerndt Kemp, die op
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25 September 1557 te Gorcum was geboren
en dus ruim 62 jaren oud was. Over zijn
schriftelijk vastgelegde verklaringen heb
ben wij hiervoren reeds in het opstel over
de Kempen enige mededelingen gedaan.
Pastoor Strick werd sinds 1629 bij zijn
afwezigheid vervangen door Joannes Hor

tensius van Wevelinckhoven. Herman Strick

overleed op ongeveer 77-jarige leeftijd op
29 Juli 1636 te Utrecht, na in 1631- Her
man Strick legde wegens ziekte in dat jaar
zijn bediening neer - door de zoëven
genoemde, seculiere priester Joannes Hor
tensius van Wevelinckhoven in het pastoors•
ambt te zijn opgevolgd.

Joannes Hortensius van Wevelinckhoven,

in 1601 uit een aloud, aanzienlijk en invloed
rijk Gorcums geslacht in de Lingestad ge
boren, was de tweede seculiere priester, die
na de reformatie het ambt van pastoor al
daar uitoefende. Joannes Hortensius vau
Wevelinckhoven, die 40 jaar lang het pries
terambt heeft vervuld, overleed in 1672.
In van Zomeren's lijsten van Gorcumse
magistraten en functionarissen vond ik de
volgende naamgenoten van Pastoor Strick's
opvolger:

Baltus (Balthazar) van Wevelinckhoven
Jansz.: nieuwe vroedschap 1609; schepen

1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622,
1624, 1625, 1627, 1631, 1634; thesaurier
1610; burgemeester 1625, 1626, 1632, 1633;
H.e Geest-meester 1624, 1625, 1626; vadere
van het Nieuwe Gasthuis 1608, 1609; vader
van het Weeshuis 1617, 1624.
Johan van Wevelinckhoven: schepen 1626,
1629, 1633, 1636.
Mr. Adriaan van Wevelinckhoven: schepen
1627, 1632, 1635, 1638.
Uit het huwelijk van Magteld van Weve
linckhoven en de brouwer Godefroy van
Neercassel werd in 1623 Joannes van Neer
cassel, de latere zo bekende Apostolische
Vicaris, geboren.
Ik vond nog in de le helft van de 16e
eeuw Margreta van Wevelinckhoven, ge
huwd met Antonie Wiaert. Deze, weduw
naar geworden zijnde, hertrouwde met Hen
dr-ika Kemp, dochter van Aert Kemp lm
bertsz. Vos en alzo tante van Abraham
Kemp Aertsz., de Gorcumse geschiedschrij
ver, procureur en notaris, en in de 17e eeuw
Balthazar van Wevelinckhoven, pastoor van
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"

de kerk "In Abrahams Schoot ( t 1694),
Tenslotte vermeld ik Floris van Wevelinck•
hoven, bisschop van Utrecht (1393), een
der opvolgers van Bisschop Jan van Arkel
(1342-1364).

Joannis van Wevelinckhoven heeft ach•

tereenvolgens in twee R.K. schuilkerken
gearbeid
en wel: aanvankelijk in "De Koe•
"
voet als assistent-plaatsvervanger van
Pastoor Herman Strick (sinds 1629) en
misschien ook als diens opvolger in het
pastoraat (sinds 1631); later heeft hij de
geestelijke bediening en wel als pastoor uit
geoefend in de schuilkerk In Abrahams
Schoot" aan de Langendijk. "
Het is niet met zekerheid bekend "sinds
wanneer de schuilkerk "De Koevoet niet
meer als zodanig is gebruikt en evenmin
wanneer de nieuwe schuilkerk In Abra
"
hams Schoot" door pastoor Johannes
van
We1Jelinckhoven is betrokken. Het meest
waarschijnlijke is nochtans, dat dit in of
omtrent 1633 is gebeurd. Wij zullfm de ver
dere lotgevallen van Pastoor J. van Weve
linckhoven bespreken bij de behandeling
van de schuilkerk "In Abrahams Schoot"
(zie hierna sub c).
b. De R.K. schuilkerk "Het Clooster" aan

de Oude Lombardstraat (Oostzijde):
van 1628-1795 (1838).

Thans volgt de bespreking van de in tijds
orde op de tweede plaats komende schuil
kerk te Gorcum.
Pater Joannes de Rooy of de Roy, die
door sommigen voor een bloedverwant van
de H. Franciscus de Rooy, een der Gorcum
se Martelaren, wordt gehouden 217a) en die
ná de hervorming vari 1628-1648 de tweede
missie-pastoor en de eerste Franciscaner
pastoor in Gorcum is geweest - de Min
derbroeders hebben, zoals wij hierboven za
gen, van 1454 tot 1572 te Gorcum een kloos
ter aan de Arkelstraat bewoond-, had het
huis, dat hij, sinds hij door Rovenius naar
Gorcum was gezonden, aldaar bewoonde, zo
laten inrichten, dat het tot kerk kon dienen.
Het huis was kerk en pastorie tegelijk.
Deze schuilkerk stond ongev.
" op de plaats,
waar zich thans "Het Zaaltje (de vroegere
zaal der R.K. Militairen-Vereniging 217b))
bevindt. De gang, waardoor men thans nog

,toze "St. Nicolaas-zaal" bereikt, is w1t11r
1whijnlijk dezelfde gang, waardoor do /(u
lholieken onder Pastoor de Rooy
" en zijn
opvolgers de kerk "Het Clooster placht111
binnen te treden. De kerk stond, zoals reC'd14
111 een acte van 24 Juni 1634 wordt gemold,
111 een achterhouck van deze stadt" (hol
heb�uwde gedeelte van de gemeente � s 11.l
Inter uitgebreid). De kerk wordt ons m bf•
doelde acte, opgemaakt door d� Drost van
(}orcum geschilderd als een hms, dat door
,,eenigh� doppen met een paal?" ( = R.K,
priester) werd bewoond; het hms had " twet·
Kolders op ten anderen respondeerende (
met elkaar corresponderende), teenemaal
was (het huys) gheprepareert, om meer al!!
drye hondert personen �eges�melijck te•
connen sitten: synde tot dien emde de sol
ders met sitbancken versien"; ,,beyde dti
i:!Olders waren responderende" op het o.l•
taar. Onwillekeurig doet deze inrichting
ons denken aan de voormalige St. Nicolaas
lcerk (,,'t Haantje") te Amsterdam, ook
eertijds schuilkerk, thans het Museum " On
se Lieve Heer op Solder".
Het feit, dat, te oordelen naar het resultaat
van de onderzoekingen van de heer Emck,
het gebouw, op· welks terrein voorheen. de
R.K. Militairen-Vereniging was gevestigd,
eerst van 1660 af Het Clooster wordt ge
noemd, doet begrijpelijkerwijze de vraai•
rijzen of het schuilkerk je van Pate� �e Rooy
inderdaad al dadelijk van de vestigmg vun
deze missionaris af in Gorcum, dus van 1628
af, daar heeft gestaan. De heer Emck vond
n.l. in de vele door hem geraadpleegde do,
cumenten nog deze mededeling: ,,het Clop
pen clooster waar Pater van Rooy In
woont"; deze mededeling in de bronnen
gaat evenwel niet vergezeld van een nad�r<'
plaatsaanduiding. Er is dus reden om llll'l
te stellig te zijn in de bepaling van de plaa.t
van het eerste schuilkerkje van Pater rif

Rooy.

Toch pleit er veel voor, aan te nemen, dllt
dit bedehuis heeft gestaan daar waar hc•I
in Emck's geschriftje (p. 10) onder dl'
naam "Flet Clooster" wordt vermeld.
Een der opvolgers van Pastoor de Roo11
heeft ten slotte toestemming van de Statvn
van FJolland verkregen
om naast het zogo
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deze "St. Nicolaas-zaal " bereikt, is waar
schijnlijk dezelfde gang, waardoor de I{_r:,
tholieken onder Pastoor de Rooy en z1Jn
opvolgers de kerk "Het Clooster" plachten
binnen te treden. De kerk stond, zoals reeds
in een acte van 24 Juni 1634 wordt gemeld,
in een achterhouck van deze stadt" (het
beb�uwde gedeelte van de gemeente �s n.l
later uitgebreid). De kerk wordt ons m be•
doelde acte 1 opgemaakt door de Drost van
Gorcum, geschilderd als een huis, dat door
,,eenighe cloppen met een paa f' (= R.K.
priester) werd bewoond; het hms had "twee
solders op ten anderen respondeerende (=
met elkaar corresponderende), teenemaal
was (het huys) gheprepareert, om meer als
drye hondert personen begesamelijck te
connen sitten: synde tot dien einde de sol
ders met sitbancken versien"; ,,beyde de
solders waren responderende " op het al
taar. Onwillekeurig doet deze inrichting
ons denken aan de voormalige St. Nicolaas
kerk (,,'t Haantje'') te Amsterdam, ook
eertijds schuilkerk, thans het Museum "On
se Lieve Heer op Solder ".
Het feit, dat, te oordelen naar het resultaat
van de onderzoekingen van de heer Emck,
het gebouw, op, welks terrein voorheen_ de
R.K. Militairen-Vereniging was gevestigd,
eerst van 1660 af Het Clooster wordt ge
noemd, doet begrijpelijkerwijze de vraag
rijzen of het schuilkerkje van Pate � �e Rooy
inderdaad al dadelijk van de vestlgmg van
deze missionaris af in Gorcum, dus van 1628
af, daar heeft gestaan. De heer Emck vond
n.l. in de vele door hem geraadpleegde do-
cumenten nog deze mededeling: ,,het Clop
pen clooster waar Pater van Rooy m
woont"; deze mededeling in de bronnen
gaat evenwel niet vergezeld van een nad� re
plaatsaanduiding. Er is dus reden om met
te stellig te zijn in de bepaling van de plaats
van het eerste schuilkerkje van Pater de
Rooy.
Toch pleit er veel voor, aan te nemen, dat
dit bedehuis heeft gestaan daar waar het
in Emck's geschriftje (p. 10) onder de
naam "Het Clooster" wordt vermeld.
Een der opvolgers van Pastoor de Rooy
heeft ten slotte toestemming van de Staten
van Holland verkregen om naast het zoge
naamde "Klooster" (d.i. dus de eerste
schuilkerk van de Paters) een schuur of

stal tot bedehuis in te richten. Daarover
aanstonds meer!
Bij resolutie van 25 October 1641 be
paalde het stadsbestuu�, dat
alle Rooms
_
_
Katholieke burgers, die m hun hmzen
heimelijke uitgangen hadden, waardoor zij
van het ene huis in het andere konden
komen deze binnen 14 dagen moesten
toemetselen. Onder een dergelijk gebod was
aan een permissie voor de bouw of inrich
ting van een eigen schuilkerk niet te
denken! Een dergelijke vergunning zou nog
vele jaren op zich laten wachten! Hier
voren hebben wij er reeds op gewezen, dat
Pater de Rooy op 4 September 1643 son
"
der ooit wederom te mogen comen op peyne
(= straf) van arbitrale correctie" uit "de
stad Gorcum en den lande van Arkel " was
verbannen 2 rn) wegens het heimelijk bedie
nen van de Rooms-Katholieke godsdienst in
een gebouw, uitkomende in de Lombard
straat achter de Haarstraat 219), doch dat
hij na indiening op 1 Januari 1644 van een
daartoe strekkend verzoek, uit hoofde van
de door hem tijdens het heersen van de
pest verleende bijstand, in 1644 naar Gor�
citm mocht terugkeren. Hij overleed 13 Jum
1648 te Gorinchem, vermoedelijk tengevol
ge van een mishandeling, hem door een fa
natieke schipper aangedaan.
Aan de jaren later verleende vergunning
tot de schuurkerkbouw, waarover ik hier
voren reeds schreef, waren echter allerlei
beperkende bepalingen toegevoegd: het
perceel mocht van buiten in niets op e�n
kerk gelijken; men mocht het gebouw met
kerk" doch slechts "bedehuis" noemen;
het moest onder toezicht van de regering
gebouwd worden; het moest staan in een
afgelegen straat of steeg en niet langs de
publieke weg; er moest een zekere som
gelds worden betaald voor het _verleende
verlof om in dit gebouw godsd1enstoefe·
ningen te houden; er mocht in het bedehuis
geen orgel of ander muziekinstrument ge
bruikt worden; op Zon- en Feestdagen
mochten de Katholieken niet uit hun kerk
door de hoofdstraat (de Haarstraat) huis
'ï,aarts keren, zolang de diensten in de Her-
vormde Kerk niet geëindigd waren. Ieder
jaar moest f 200,- (thans te stellen op
ruim / 3000,--) voor het verleende verlof·
worden betaald ( in de jaren 1783 tot en
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met 17l6 heeft men dit bedrag niet geïnd).
Deze toestand, die ons door wijlen Pastoor
S. de Wit O.F.M. 220) in zijn "De Statie der
Paters Minderbroeders te Gorinchem 16281928" (p. 17) wordt geschilderd, duurde
tot de komst der Fransen (de Sansculotten)
in 1795, toen Gorcum in hun handen viel
en de vrijheidsboom werd geplant 221). Men
kan zeggen, dat in dat jaar de kerk van dee
statie ophield schuilkerk te zijn.

Pater de Rooy heeft het te Gorcum al
lerminst gemakkelijk gehad. Niet weinig
droeg daartoe bij, dat er Katholieken wa
ren, die hem tegenwerkten, bevreesd als zij
waren, dat door zijn arbeid de Hervormden
tegen de Katholieken verbitterd zouden
worden en dat zulks voor de Roomsen ge
vaar zou kunnen opleveren.
De Keulse nuntius Sanfelici zond in Juli
1653 op verzoek van de Propaganda te
Rome een kort verslag in over de missie
der Minderbroeders in de Republiek. Het
verslag is vergezeld van een naamlijst van
de Franciscanen-missionarissen. Van een
negentiental, die - hetzij als eenling, hetzij
met een of meer ordensgenoten - in een van
de 13 plaatsen, w.o. Gorcum en Leerdam,
werkten, zegt de nuntius, dat zij "op wet
tige en lofwaardige wijze de zending be
oefenen" (,,legitime et laudabiliter ,exer
cent missiones") 222).
In 1758 had onder Pastoor Lamb. Kou
wenberg O.F.M. (1749-1789) de inwijding
plaats van een nieuwe, in 1756 gebouwde
R.K. Kerk in de Haarstraat/Lombardstraat
op het terrein van de eerste schuilkerk van
Pater de Rooy, dus waar zich voorheen het
gebouw der R.K. Militairen-Vereniging be
vond. Ook dit kerk je was zowel van de
Haarstraat als van de Lombardstraat be
reikbaar door een poort je. Nabij de plaats
van dit kerkeje werd onder Pastoor Petrus
Robijns O.F.M. (1814-1842) in 1836 de te
genwoordige R.K. Kerk gesticht, naar de
door de Waterstaat goedgekeurde plannen
van de Gorciimse architect J. van Nune.
Het van ouds beschikbare bouwterrein was
tevoren namelijk vergroot door de aankoop
(1825) van een aangrenzend huis met bij-•
behorende gebouwen van de heer van Ap
peltere en vervolgens door de aankoop van
·een daaraan grenzend huis met tuin, toe
behorende aan mej. Goetze.
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Op de 9e Mei 1836 werd, volgens een ge
drukt gedachtenisprent je, de met bloemen
versierde "Paal onder het Heilig Taberna
kel der R. Cath. Kerk te Gorinchem door de
Jongelingen der gemelde gemeente" inge
heid. Onder deze jonglieden bevonden zich
o.m. mijn grootvader Joannis van der Donk
Adr.zn., Gloor van Rooy(en), Bertus de
Graaf, Koos Versteeg, Jantje Zoetekauw ene
Herman Huysmans.
De nieuwe kerk werd 11 Oct. 1838 ge
consacreerd en in gebruik genomen. Onder
de 50 bij deze plechtigheid aanwezige pries
ters bevonden zich twee geboren Gorcu
mers, die verwant waren aan de H. Nico
laas Pieck, t.w. de paters v. d. Beek en
Mesenig.
De kerk, waarvan de bouw f 103.000
heeft gekost, is aan O.L. Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis en de H.H. Martelaren van
Gorinchem toegewijd.
Op de plaats van de tegenwoordige pas
torie was van 1604 tot 1625 "de lommerd"
gevestigd.
Onder verwijzing voor détails omtrent de
geschiedenis van de Franciscanen-statie
naar het meergenoemde boekje van Pastoor
S. de Wit, laat ik hierna de namen volgene
van de Gorcumse pastoors-paters Francis
canen met de tijd van hun pastoraat:
P.eJoannes de Rooy (1628-1648),e
P.eAegidius Pypops (1648-1660),e
P.eMichaël Meyers (1660-1690),e
P.eHenricus Eelkens (1690-1705),e
P.eFerdinandus du Quavre (1705-1749),e
P.eLambertus Kouwenberg (1749-1789),e
P.eArnoldus Brouwer (1789-1799),e
P.eAntonius Krul (1799-1814),e
P.ePetrus Robijns (1814-1842),e
P.eJoannes Broekman (1842-1850),e
P.eFranciscus Welters (1850-1857),e
P.eLucas Straman (1857-1863),e
P.eAlbertus Bernardus Schaap (18631875),
P. Joannes Henr. Aug. de Veer (18751883),
P.eJoannes Mathias Derks (1883-1896),e
P.eHyacinthus (Petrus Wilhelmus Arts)e
(1896·1916),
P.eSimon (Petrus Joannes Bennenbroek)e
(1916-1919),
P. Solanus (Adrianus de Wit) (19191927),

P. Bentivolius (Gerardus Haenraet )
(1927-1934),
P. Jacobus Corn. Jos. Gilissen (1 n:M
1945),
P. Nicolaas (Gerhard Martinus LohulK)
(1945-1949),
P. Clemens (Johannes Petrus Marie vnn
den Berg) (1949-......).
Onder Pastoor Franciscus Welters werd
ten gevolge van het herstel van de Bl11
schoppelijke hiërarchie in Nederland (185:i)
de missie-statie der Paters Franciscan,i11
tot parochie verheven.
In samenvatting kan men zeggen, dat 11,,
Orde van St. Franciscus zich wel op eon
langdurige, zij het niet ononderbroken, tra
ditie in Gorcum mag beroemen; ik memo
reer:
het verblijf der Zusters Franciscanessen
te Gorcnm van 1404 tot 1572 en daarna vun
1851 22:i) en 1869 224) tot heden;
het klooster der Paters Gaudenten, v66r
1454 te Gorinchem gesticht en door dezen
vermoedelijk kort vóór 1454 verlaten;
het klooster der Paters Observanten
(Minderbroeders), 1 Febr. 1454 te Gorcum
gesticht en door dezen in Juni 1572 ver•
laten;
de bezoeken aan Gorcum tijdens de m1!1
siereizen van Paters Capucijnen in het bei
gin van de l7e eeuw;
de stichting van de statie van de Pater11
Franciscanen te Gorcum in 1628, welke In
1853 tot parochie is verheven.
c. De R.K. Schuilkerk ,,In Abraham'i.
Schoot" aan de Langendijk (Wost
zijde): van -+- 1633-1694/1702.
Onder het missie-pastoraat van de scru
liere priester Joannes van Wevelinckhovt'11
:,:elf geboren Gorcumer, die wij reeds 1tlM
assistent (1629) en opvolger (1631) v1111
Pastoor Herman Strick van de statie "n,
Koevoet" hebben ontmoet, hebben de•
Rooms-Katholieken van Gorcum vergu11
ning gekregen om een bedehuis te bezittc•n,
ook dit bedehuis mocht niet " kerk" g1•
heten worden. Tussen de Weessteeg on 11,,
Bornsteeg aan de Langendijk (WestzUd!')
gelegen, ongeveer op dezelfde plaats, Wllnt
zich thans de Lutherse Kerk bevind1, hnd
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In samenvatting kan men zeggen, dat de

langdurige, zij het niet ononderbroken, tra
ditie in Gorcum mag beroemen; ik memo
reer:
het verblijf der Zusters Franciscanessen
te Gorcmn van 1404 tot 1572 en daarna van
1851 223) en 1869 224 ) tot heden;
het klooster der Paters Gaudenten, vóór
1454 te Gorinchem gesticht en door dezen
vermoedelijk kort vóór 1454 verlaten;
het klooster der Paters Observanten
(Minderbroeders), 1 Febr. 1454 te Gorcum
gesticht en door dezen in Juni 1572 ver
laten;
de bezoeken aan Gorcum tijdens de mis"
siereizen van Paters Capucfjnen in het be
gin van de 17e eeuw;
de stichting van de statie van de Paters
Franciscanen te Gorcum in 1628, welke in
1853 tot parochie is verheven.
c. De R.K. Schnilkerk

"In Abraham's
Schoot" aan de Langendijk (West
zijde): van ± 1633-1694/1702.

Onder het missie-pastoraat van de secu
liere priester Joannes van Wevelinckhoven,
zelf geboren Gorcumer, die wij reeds als
assistent (1629) en opvolger (1631) van
Pastoor Herman Strick van de statie "De
Koevoet" hebben ontmoet, hebben dr
Rooms-Katholieken van Gorcum vergun
ning gekregen om een bedehuis te bezitten;
ook dit bedehuis mocht niet "kerk" ge
heten worden. Tussen de Weessteeg en de
Bornsteeg aan de Langendijk (Westzijde)
gelegen, ongeveer op dezelfde plaats, waar
zich thans de Lutherse Kerk bevindt, hacl

de huis- of schuilkerk, ,,In Abraham's
Schoot" geheten, twee uitgangen: één in de
Molenstraat en één op de Langendijk. De
uitgang naar de Molenstraat leidde onder
een gothiek poortje door; de uitgang naar
de Langendijk liep door een gang van het
huis van de koster. Dit kostershuis stond
op het tegenwoordige kerkplein van de
Lutherse Kerk; de R.K. schuilkerk bevond
zich dus achter het kostershuis, zodat zij,
overeenkomstig het voorschrift van de ste
delijke overheid, van de openbare weg af
niet zichtbaar was.
In van Goch (p. 49 en 50) vindt men de
afbeeldingen van de huizen, die vóór 1815
aan de Langendijk voor de kerk stonden en
van het zoëven genoemd, tegelijk met die
huizen afgebroken achterpoort je dier kerk
aan de Molenstraat. ,,Genoemd poortje", al
dusLabouchere (p.82), ,,was laat-gotischmet
enig Renaissance-ornament, n.l. met schelp
vormige vullingen in het boogfries boven de
opening. Een dergelijk ornament ziet men
ook aan de kerktoren van Woudrichem; de
tijd van ontstaan ligt wellicht tussen 1520
en 1530".
Haar naam ontleende deze schuilkerk
aan een thans nog in het museum te.
Gorcum aanwezige afbeelding van "Lazarus

in Abraham's Schoot".

De kerk was Gode toegewijd onder be
scherming van de H. Martinus, de patroon
van de vroegere parochiekerk. De kerk, die
nog bestaat, is gebouwd tegen de helling
van de Langen(Lingc-)dijk op een terrein
tussen de Langendijk en de Molenstraat:.
Het is een rechthoekig gebouwt je 225 ), waar
van de ingang zich thans in de korte zijde
aan de kant van de Langendijk bevindt.
Recht tegenover deze ingang heeft het al
taar tegen de andere korte zijde gestaan en
wel in een ondiepe nis, die thans nog be
staat en waarin zich heden ten dage een
zware kansel bevindt. In de Noordelijke zij
wand bevindt zich een drietal flinke ven
sters, waardoor de kerkruimte licht ont
vangt. Het orgel is geplaatst op een oksaal,
boven de kerkingang gelegen.
Het phfond is licht gewelfd en vertoont
een een \'Oudige versiering. Een witgeschil
derd, van kegelvormige ornamenten voor
zien hekwerk vormt nog de afsluiting van
het vroegere priesterkoor en kerkschip en
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heeft vermoedelijk als communiebank dienst
gedaan.
Het spreekt vanzelf, dat de Gereformeer
den van die tijd -- en zulks geldt voorale
voor hun predikanten - steeds ijverig ine
de weer waren met pogingen paepse stou
tigheden" te ontdekken. Het "moet gezegd
zijn, dat de Katholieken, voorzoveel "In
Abraham's Schoot" betreft, lange tijd er ine
geslaagd zijn hun godsdienstoefeningen ge
heim te houden. In Mei 1669 evenwel
werden zij ontdekt.
De 13e Mei 1669 delen Burgemeestereli
in de Vroedschapsvergadering n.l. mede,
dat een Predikant en twee ouderlingen blie
haer" zijn geweest en hebben te kennen "ge
geven, dat de Catholycken op den Langen
dijk in In" Abraham's Schoot" een plaets
" godtsdienst approprieeren" (=
tot haeren
geschikt maken voor), grooter als vóór de
sen is geweest, ende cloostergewijze", ene
stellen voor, daarvan inspectie te nemen,
waartoe wordt besloten. De uitdrukking
,,cloostergewijze" heeft vermoedelijk betrek
king gehad op het feit, dat enige nichtejese
van pastoor J. van Wevelinckhoven als
klopejes bij hem inwoonden. In de vroed
schapsvergadering van 13 Mei 1669 werd
voorgesteld inspectie" te gaan nemen.
" d.a.v. wordt diensvolgem,
De 17 Juni
door de gecommitteerden tot het inspecte
ren van de nieue kerkelijke gelegentheyt"e
"
op de Langendijk,
in "In Abraham'�
Schoot", ,,die uyterlijk schijnt tot den Pau
selijcken godtsdienst geapproprieerd tee
worden", rapport uitgebracht en wordt be•e
sloten, dat de heren van de Vroedschap
,,alle eens selffs sullen inspecteeren", het
welk nog dezelfde dag geschiedt.
Onmiddellijk na de inspectie hebben dee
"
heeren van de Vroetschap, nae voorgaande
deliberatie verstaen (= besloten), dat men
de Rooms Catholycken, die 't voorseyde
Kerkelijck gebou haer onderwinden (= be
sturen), sal aanseggen, dat sij 't selve sul
len hebben aff te breecken, off soodanich tee
maecken, dat het geen Kerck gelijckent en
de dat sij haer niet sullen bevorderen al
daer eenigen dienst te doen off soo mer,
bevint dat sy sulx doen, dan in sulcken ge
val voor alsnu (ende alsdan voor alsnu)
vast wordt gestelt ende verstaen, dat mene
't voorseyde gebouw de facto zal affbree76e

eken tot den grond toe, sonder eenighe vt1re
schooningh off difficultatie".
Pastoor en gelovigen schijnen toen hune
best gedaan te hebben om zoveel mogelij
aan de wensen van de vroedschap te vol•
doen. Nadat zij gereed waren gekomen, heb
ben zij verzocht het gebouw te komen in
specteren. De le Februari 1670 wordt be
sloten op dit "versoeck van eenighe Ca
tholyken" de Camer (=het woonhuis)
In Abraharn's "Schoot andermael te inspeo
teren"; in de vroedschapsvergadering van
12 Februari 1670 rapporteren burgemee■•e
ters, dat zij hebben bevonden datter wall
een grootte camer (= kamer), "rontom met
stoelen beset ende schilderijen" en dat zije
menen dat de Heer Drost het placcaat van
" Staten op 't verbod van de ver
de Heeren
gadering van Catholycken gemaakt, be•
hoort te maintineeren (=handhaven), hem
dese saeck aanbevolen latende" 226).
Pastoor Joannes van W evelinckhoven
heeft de broederschap van St. Barbara hel
pen heroprichten. Deze broederschap was,
zoals wij hiervoren hebben gezien, opge
richt na een mirakel, dat in het jaar 1448e
te Gorcum op aanroeping van deze Heilige
zou zijn geschied. Van Zomeren (p. 15) ver
meldt, dat van deze broederschap nog ine
zijn tijd een uitgebreide ledenlijst bestond.e
Deze lijst 227) berust thans in het archiefe
van de R.K. Parochie te Gorinchem 228).
Pastoor Joannes Hortensius van Weve
linckhoven genoot de assistentie van een ofe
twee kapelaans. Een van hen was Cornelis
Benschop, die, evenals zijn pastoor, zeere
waarschijnlijk uit Gorcum geboortig 229)
was: verscheidene leden van dit geslacht,
ook wel Benscop of Bemschop geheten,
woonden te Gorcum of in de omstreken en
Pastoor Joannes van Wet>elinckhoven teldee
leden van deze familie onder zijn verwan ten; op de 26e October 1632 ter kapittelver
gadering van het voormalige Bisdom Haar
lem schreef de kapittel-Deken over dee
komst van "D. Benscop Gorcomiensis, stu
diosi in collegia Adriani Secti Lovanii" (=
,,de Weleerw. Heer Benscop, van Gorcum,
student van het college van Adrianus VIe
te Leuven") 230).
De Apostolische Vicaris De la Torn:
schrijft in zijn Relatio 231) (=verslag): ine
het jaar 1656 was in de Schermer (tegenw.e

oordholland) als geestelijke in bediening
zekere Cornelius a Benschop. Indien
1, ' Cornelis van Benschop dezelfde is alii
tl, Gorcumse kapelaan, dan mogen wij aan·
nc,men, dat deze laatste tusse_n 1638 t>n
1ori6 Gorcum heeft verlaten: immers �.ol
•l!ns
Rovenius (Descriptio A o 16��) 11.111)
"
w11H Cornelius a Bensch op S . F. B. 2,i.1) se
.
r11lier priester en coad jutor ( = assiste t�
=
vim de Gorcumse pastoor Joës ( Joann�B
11 wevelinckhoven S.F.B.
Pastoor Joannes van Wevelinckhoven
heeft, naar sommigen menen, �ehalve de
Katholieken van Gorcurn ook die van n
burige dorpen bediend. Te RhenoY_ zou :i�..,
lot 1650 meermalen de heilige �ehein:en gel d hebben op het voormalig Hms van
���oy dat aan een van zijn bloedverwanten
'
en in.de huidige Achterstraat
toebehoorde
Ie Rhenoy moet hebben gestaan.
Op de 25e Februari 1672 overleed Pa�
toor Johannes van Wevelinckhoven. Hij•
werd door zijn neef Balthazar van Wevti
tot
linckhoven opgevolgd. Voordat deze hij
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werd
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pastoor te Gorc
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Hecretaris van zijn neef, de Apostolischt'
Vicaris Joannes van Neercassel, . geweest
en had hij deze als zodanig op diens rei�
naar Rome van September 1670 tot Mei
1671 vergezeld.
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Noordholland) als geestelijke in bediening
een zekere Cornelius a Benschop. Indien
deze Cornelis van Benschop dezelfde is als
de Gorcumse kapelaan, dan mogen wij aan-
nemen, dat deze laatste tussen 1638 en
1656 Gorcum heeft verlaten: immers vol
gens Rovenius (Descriptio A O 1638) 232)
was Cornelius a Benschop S.F.B. 233) se
culier priester en coad jutor (= assistent)
van de Gorcumse pastoor Joës (= Joannis)

a Wevelinckhoven S.F.B.
Pastoor Joannes van Wevelinckhoven

heeft, naar sommigen menen, behalve de
Katholieken van Gorcum ook die van na
burige dorpen bediend. Te Rhenoy zou hij
tot 1650 meermalen de heilige geheimen ge
vierd hebben op het · voormalig Huis van
Aclwy, dat aan een van zijn bloedverwanten
toebehoorde en in. de huidige Achterstraat
te Rhenoy moet hebben gestaan.

Op de 25e Februari 1672 overleed Pas
toor Johannes van Wevelinckhoven. Hij
werd door zijn neef Balthazar van Weve
linckhoven opgevolgd. Voordat deze tot
pastoor te Gorcum werd benoemd, was hij
secretaris van zijn neef, de Apostolische
Vicaris Joannes van Neercassel, geweest
en had hij deze als zodanig op diens reis
naar Rome van September 1670 tot Mei
1671 vergezeld.
Niet zonder opzet zijn twee leden van het
aanzienlijke en gefortuneerde geslacht van
Wevelinckhoven achtereenvolgens tot pas
toor te Gorcum aangesteld. De inkomsten
der "parochie" immers waren gering: zij
had buiten enkele kleine huisjes in de om
geving van kerk en pastorie, die met deze
(veiligheidshalve) ook op naam van van
Wevelinckhoven of aanverwante families
stonden, bijna geen bezittingen. De bezol
diging van de pastoor was zeer gering. Men
kan veilig aannemen, dat de beide neven
van Wevelinckhoven het ambt van pastoor
merendeels belangeloos hebben uitgeoefend.
En als later vanwege de ouderdom en
zwakke gezondheid van Pastoor Balthazar
van Wevelinckhoven naar een opvolger
moet worden uitgezien, verklaart Monseig
neur Codde, de toenmalige Apostolische
Vicaris, bij brief van November 1693, aan
Pastoor van Wevelinckhoven gericht, dat
hij bereid is aan diens opvolger gedurende
de eerste vijf jaren van zijn pastoraat een

jaarlijkse toelage van f 60,- te verstrek
ken, de hoop uitsprekende, dat intussen de
inkomsten van de pastorie wat zullen ge
stegen zijn 234).
Pastoor Baltha.zar van Wevelinckhoven
was ook kanunnik en daar de vergade
ringen van het kapittel destijds afwisselend
ten huize van de kapittelheren plaats von
den, werd zulk een bijeenkomst ook een
enkele maal in "In Abraham's Schoot" ge
houden, ook al omdat het de oude pastoor
moeilijk begon te vallen op reis te gaan. Bij
gelegenheid van zó'n vergadering vertoefde
Monseigneur Codde eens een gehele week te
Gorcnm: van 19 tot 25 September 1693. De
vergadering van het kapittel vond op de
Woensdag plaats en op de voorafgaande
Zondag diende de Apostolische Vicaris aan
enige gelovigen het H. Vormsel toe, welk
Sacrament Monseigneur de volgende Maan
dag in de Jezuïeten-statie op de Langend,ijk
en des Dinsdags in het kerkje van de Fran
ciscanen aan de Oude Lombardstraat toe
diende.
Pastoor Balthazar van Wevelinckhoven
overleed op 6 September 1694 te Gorcum.
Zijn erfgenaam was een zekere Johannis
1;an Wevelinckhoven. Deze schonk aan kerk
en armen diverse rentebrieven, verklarend.:,
deselve tot onderstand van Abraham.s
"
Schoot geschikt en gedestineerd (= be
stemd) te sijn". Ook alle kerksieraden en
de pastoriemeubelen waren eigendom van
de overleden pastoor en werden door de
zelfde erfgenaam afgestaan "ten behouve
van de voorsyde huysinge ende kerck ten
dienste van soodanich priester als den Vi
carius Apostolicus sa! gelieven te stellen
om de catholycque gemeynte te bedienen".
Trouwens reeds tijdens het leven van pas
toor Balthazar van Wevelinckhoven hadden
vrome lieden verschillende grotere en klei-
nere giften of legaten aan kerk en armen
geschonken of vermaakt, soms met de be
paling er bij, dat jaarlijks een H. Mis voor
de ziele!'ust van de schenker of erflater zou
worden gelezen, ook "niettegenstaende het
capitael banqueroet quam te vallen", zoals
een klop je als voorwaarde had gesteld.
� ** *
Het pastoraat van Balthazar van Weve
linckhoven valt in de tijd, waarin ook te
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Gorcum, evenals elders, onlusten worden
gewekt door de preken van sommige pries·
ters en verzet van de zijde der gelovigen
ontstaat tegen Jansenistische geloofsprac
tijken van nieuwbenoemde pastoors. ,,Te
Rotterdam was het Andreas van der Schuer,
die beroering onder de gelovigen teweeg
bracht, te Hilversum Andreas Smits, te
Vlaardingen Karel de Bont, te Gorcum
Balthasar van Wevelinckhoven ......" 235).
Met andere, elders werkzame geestelijkeu
als Theodorus Romijn, Alardus Ho/land en
Cornelis Steenoven werd de Gorcumse pas
toor Balthasar van Wei,elinckhoven met
name van het houden van min of meer on
rechtzinnige preken beticht.
De tweede helft van de 17e eeuw opent
voor het Katholicisme in Holland een tijd
perk van extra-moeilijkheden. De oorzaak
daarvan was de tweespalt, welke ontstond
naar aanleiding van de opkomst van de z.g.
Jansenistische beweging.
"Het Jansenisme," aldus L. J. Rogier
(thans Prof. Dr. L. J. Rogier) in zijn "Be
knopte Kerkgeschiedenis van Nederland".
"is door de R.K. Kerk beschouwd als een
dogmatische dwaling en een levenshou·
ding." De opvatting van Cornelius Janse•
nius, bisschop van Yperen (hij is in 1585
te Acqoy bij Leerdam geboren en in 1638
overleden), omtrent de leer der genade,
ging de Calvinistische richting uit. Door de
erfzonde werd, aldus Jansenius, de ganse,
menselijke natuur bedorven, zodat ze tot
niets goeds in staat en al haar streven
waarlijk zonde is. Tevens ontkende hij de
vrijheid van de wil, die geheel passief is en
gedetermineerd wordt door de delectatio
victrix, d.i. de uitverkiezing, hetzij deze ter
rena, aards, is en de zonde baart, of coe
lestis, hemels, en de deugd voortbrengt. 2:10)
In 1653 werden vijf stellingen uit zijn na
zijn dood verschenen werk Augustinus"
"
door Paus Innocentius X veroordeeld.
Zij,
die voortgingen deze stellingen te leren,
verkondigden dus een on-katholieke leer.
DeJansenistische levenshouding of vroom heidsrichting gaat uit van de pessimistische
vooropstellin,; van de door de erfzonde diep
bedorven menselijke natuur, welke geringe
kansen op zaligheid biedt. Zij verlangt een
grote terughoudendheid b\j het bedienen en
_ontvangen van de H.H. Sacramenten, daar
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deze een voor de meeste mensen onberelll
bare staat van heiligheid vorderen.
De billijkheid eist in het oog te houd
dat vele aanhangers van de "strenge rich
ting" het dogmatisch Jansenisme volstrekl
verwierpen. Daardoor kreeg de naam Jatt
senist iets heel onzekers. ,,Men kan do
Jansenistische levenshouding en geloo·
practijk huldigen en toch in zake de kerk
leer rechtzinnig zijne" (L. J. Rogier, Bekn,
Ned. Kerkgeschiedenis, p. 67 e.v.). Dit gold
voor de meeste wereldsheren van de Hol•
landse missie. Hun vroomheid en zielzor
droeg een min of meer Jansenistisch ka
rakter, maar weinigen onder hen hingeQ
het dogmatisch Jansenisme aan.
Figuren als de in 1602 benoemde Aposto,
lische Vicarius Sasbout Vosmeer (naar wie
men ook wel van Sasboldianen" sprak) ene
"
diens opvolger Philippus
Rovenius (t 1651)
hingen die strenge vroomheidsrichting aan:
"Een uitgesproken Jansenist in zake de
vroomheid en de zielzorgpractijk was d�
Apostolische Vicarius Neercassel" (Ro•
gier). Terwijl Neercassel alle dogmatisch
dwalingen van Jansenius verwierp, behoor
de hij tot de verdedigers van de strengste
opvattingen in zake de toediening en het
ontvangen van de heilige sacramenten.
Zijn opvolger, Petrus Codde (1688), die,
anders dan Neercassel, het dogmatisch Jan•
senisme niet bleek te verwerpen, werd in
1699 naar Rome ontboden om zich te ver
antwoorden; hij werd in 1702 in zijn ambt
geschorst en daaruit ten slotte, in 1704,
ontslagen. Deze hoogste beslissing bracht
vele R.K. geestelijken tot bezinning.
Over de merkwaardige, ook in·het buiten·
land alom bekende en geëerde persoon vau
Johan van Neercassel, die na zijn benoe
ming tot Bisschop van Castorië (1661) in
1663 apostolisch vicarius van Holland was
geworden, wil ik hierna nog een enkel woor<l
zeggen.
Joannes van Neercassel werd in 1623 te
Gor cum geboren. Zijn ouders waren Godefroy
vanNeercassel, een welgestelde bierbrouwer,
enMagtelt (Mechtelt je) van Wevelinckhoven
Teunisdochter.· Zijn voorouders hebben vol
gens van Zomeren in Gorcum magistraats
functies bekleed. Ik laat hieronder de na
men van enige in de lijsten van van Zome
ren voorkomende namen van Gorcumse ma-

111 raten en functionarissen volg�_n:
Wouter van Neercassel MatthiJsz., ):>rou
, r schepen 1596, 1602, 1604, 1623; meuwn
burge
1 ,u:dschap 1600 · thesaurier 1603;
IIIPC'�ter 1607, 1608, 1610, 1611, 1617, 1618;
11Hlhuismeester 1592, 1593; vader van hel
Wo<.'shuis 1588, 1589, 1597, 1610. Hij ovel'
.
h•1•d 1623.
Govert van Neercassel Hendriksz., sche
pun 1628, 1631, 1633, 1635, 1637. Ik ver
on
moed dat deze Neercassel dezelfde perso
vader
e
el,
cass
�
Nee
van
r_
111 al� Godefroy
.
vnn de Hollandse Apostolis Vicarius.
Gijsbert van Neercassel Woutersz., sche•
pen 1640, 1642, 1645, nieuwe vro�dschap
1044 • thesaurier 1646. Deze houd 1k voor
,1, z�on van bovengenoemde Wouter va,1
N ()ercassel.
Nog ontmoeten wij een Antonia van Neer
oassel Jansdr. (t 31 Oct. 1688), gehuwd
met Mr. Jan Kuijl, advocaat voor den Hove
van Holland president-schepen en hoogdljk
heemraad d�r Vrije Heerlijkheid Dalem (de
16 Sept. 1697 overleden zoon van Maar�cm
Pan Kuyl, Dijkgraaf van Dalem, en Clasinu
/Jierhout).
Joannes 1,an Neercassel had zijn opleiding
genoten bij de Kruisheren in het klooster St.
Aagten in het Land van Kuyk en later te
Leuven en Parijs. Hij was in laatstgenoemde
stad toegetreden tot de door de H. Phi•
lippus Neri (t 1595) in 1:575/1583 ge
stichte, religieuze Congregatie der Orato•
rianen een congregatie van wereldgeestA•
lijken. 'De roem dezer inst�lling werd �elaa8
door Jansenistische strevmge? verdms_lerd.
Overigens heeft de congregatie veel heil ge
sticht en vele beroemde en geleerde mannen
voortgebracht. Ook in het huis der Orato•
rianen te Saumur volgde van Neerca8Stil
de lessen. Hij heeft daar ook als docent
gearbeid.
De eerste aanhangers van het Janseniaml
had men in Noord-Frankrij�. De Aposto•
lische Vicaris was met verschillende Frans
Jansenisten zeer bevriend. Zelfs heeft hij
aan een van hen, die uit Frankrijk was ko
men vluchten, de opleiding toev��trouwd
van priesterstudenten in het �ag'lf)nhof te
Delft. Deze priester was Antoine Arnaud,
een van de kopstukken van het Jansenia•
�e" in Frankrijk; hij was door Lodewi11c
XIV, die een fel tegenstander was van de
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gistraten en functionarissen volgen:
Wouter van Neercassel Matthijsz., brou
wer, schepen 1596, 1602, 1604, 1623; nieuwe
vroedschap 1600; thesaurier 1603; burge
meester 1607, 1608, 1610, 1611, 1617, 1618;
gasthuismeester 1592, 1593; · vader van het
weeshuis 1588, 1589, 1597, 1610. Hij over
leed 1623.
Govert van Neercassel Hendriksz., sche
pen 1628, 1631, 1633, 1635, 1637. Ik ver
moed, dat deze N eercassel dezelfde persoon
is als Godefroy van Neercassel, de vader
van de Hollandse Apostolis Vicarius.
Gijsbert van Neercassel Woutersz., sche
pen 1640, 1642, 1645, nieuwe vroedschap
1644; thesaurier 1646. Deze houd ik voor
de zoon van bovengenoemde Wouter va11
Neercassel.
Nog ontmoeten wij een Antonia van Neer
cassel Jansdr. (t 31 Oct. 1688), gehuwd
met Mr. Jan Kuijl, advocaat voor den Hove
van Holland, president-schepen en hoogdijk
heemraad der Vrije Heerlijkheid Dalem (de
16 Sept. 1697 overleden zoon van Maarten
van Kuyl, Dijkgraaf van Dalem, en Clasina.
Dierhout).
Joannes i,an Neercassel had zijn opleiding
genoten bij de Kruisheren in het klooster St.
Aagten in het Land van Kuyk en later te
Leuven en Parijs. Hij was in laatstgenoemde
stad toegetreden tot de door de H. Phi
lippus Neri (t 1595) in 1575/1583 ge
stichte, religieuze Congregatie der Orato
rianen, een congregatie van wereldgeeste
lijken. De roem dezer instelling werd helaas
door Jansenistische strevingen verduisterd.
Overigens heeft de congregatie veel heil ge
sticht en vele beroemde en geleerde mannen
voortgebracht. Ook in het huis der Orato
rianen te Saumur volgde van Neercassel
de lessen. Hij heeft daar ook als docent
gearbeid.
De eerste aanhangers van het Jansenisme
had men in Noord-Frankrijk. De Aposto
lische Vicaris was met verschillende Franse
Jansenisten zeer bevriend. Zelfs heeft hij
aan een van hen, die uit Frankrijk was ko
men vluchten, de opleiding toevertrouwd
van priesterstudenten in het Bagijnhof te
Delft. Deze priester was Antoine Arnaud,
.,een van de kopstukken van het Jansenis
me" in Frankrijk; hij was door Lodewijk
XIV, diè een fel tegenstander was van de

strenge richting, uit zijn land ver jaagd.
Neercassel ontving hem met open armen.
Men kan dan ook zeggen, dat in Delft het
Nederlandse Jansenisme feitelijk is begon
nen. Een van de priester-studenten aldaar
was Petrus Codde, die later zelfs apostolis
vicaris werd, doch ten slotte, zoals reeds ge
zegd, door de Paus als zodanig is afgezet.
Uit de tijd van Neercassel's vicariaat
- de Apostolische vicaris resideerde in
Utrecht - dient nog het volgende te wor-
den gememoreerd:
Voorzoveel in het ramp jaar 1672 de
Franse, Keulse en Munsterse troepen ons
land bezetten, werden de kerken aan de
Rooms-Katholieken teruggegeven. Dit ge
schiedde ook te Utrecht, alwaar Joannes
van Neercassel herhaaldelijk in de Dom
celebreerde en preekte. Op H. Sacraments
dag werd een plechtige processie door de
straten der stad gehouden.
In 1686 is Joannes van Neercassel op een
vormreis te Zwolle overleden. Hij was zeer
vroom, gestreng tegenover zich zelf en an
deren, geleerd en welsprekend.
De Nijmeegse hoogleraar, Prof. Rogier,
heeft de figuur van J. van Neercassel in
de volgende woorden op meesterlijke wijze
getekend: 237)
"Bij hem vergeleken, schijnen alle andere
apostolische vicarissen van de zeventiende
eeuw provincialen naast een wereldburger,
begaafde mannen naast een schitterend ta
lent, vlakke persoonlijkheden naast een
,,saint manqué" 238).
Deze door Bremond voor Jansenius ge
ijkte titel dringt zich op aan ieder, die het
zieleleven van Johan van Neercassel tracht
te leren kennen. ,,Voor sommige, oudere be
oefenaars van de kerkgeschiedenis, die al
te zeer steunden op e-imzijdige pamflet-litte
ratuur, was de Oratoriaan Neercassel een
weinig vertrouwbare, onvaste, misschien
zelfs dubbelhartige wegbereider van kette
rij en schisma. Blijkt dit laatste ook onge
rijmd, dan is daarmee niet in strijd, dat ook
deze mens, dat ook dat karakter niet altijd
wint bij nader beschouwen. De gave slot
indruk van een man uit één stuk te zijn,
laat het verhaal van zijn daden en het her
lezen van zijn woorden niet achter; daar
voor paarde hij aan de vrome eenvoud der
duive toch te veel de voorzichtigheid van de
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slang, die hem tot een diplomaat zonder
weerga maakte. In zijn hoofse beminnelijk
heid behoeft daarom nog geen huichelarij
of berekening te worden gezien...... Iets
. kinderlijks heeft het karakter van deze grote man altijd behouden...... Zoals de theoloog, ondanks zijn reserve jegens de klei
nere kanten van de heiligenverering, bijna
naïeve blijken geeft van een primitief ver
trouwen in relikwieën, bleef de prelaat, die
met Lodewijk XIV kon spreken, wie Itali
aanse groter, gaarne hun paleis tot logies
afstonden en die zich in zijn verkeer met
de hoogsten op aarde met een aangeboren
aristocratische gemakkelijkheid bewoog, in
de omgang met zijn huisgenoten de eenvoud
zelf. Hij correspondeerde in de toon van na
tuurlijke hartelijkheid met een oude dienst
bode en andere eenvoudigen van hart en
ofschoon zijn spiritualiteit het stempel
draagt van de exclusivistische 239) hoog
moed der Port-Royalse uitverkorenen 240),
kan het karakter van deze door een wijde
wereld van prelaten, aristocraten en devo
ten, tot vergodens toe vereerde, Gorcumse
bierbrouwerszoon er niet door bedorven
zijn, als hij de Haarlemse vicaris Josef Cou
sebant, die naar de toestand van Neercas
sel's zwaar zieke moeder geïnformeerd had,
in alle eenvoud kon antwoorden: ,,De on
passelijkheid van mijne moeder Mechteltie
Teunis (en niet van mevrouw van Neer
cassel, gelijk U.E. al te grote eerbiedigheid
haar heeft beliefd t' intituleren) conti
nueert." 241).
,,Onwennigheid jegens te aparte persoon
lijkheden, beperktheid van blik tot de uiter
lijke verschijningsvormen en vooral erfelijke
schuwheid voor wat in ondiepe vaagheid
zonder onderscheid gevangen werd onder
de noodlotsterm jansenisme, hebben tot
dusver een onbevangen blik belet op de
prelaat, die door beide partijen zonder ge
noegzaam recht beschouwd werd als de pio
nier van het schisma, dat wel voor altijd
de Hollandse kerk in het oog van de wereld
schijnt te blameren. Zo enghartig Hollands
Utrechts, zo smal in zijn provinciale kerk
torengeest als dit schisma is, zo mon
diaal 242) was de brede Neercassel en wiee
de kerk van de oud-bisschoppelijke clere
zie 243) niet alle recht wil ontzeggen heme
tot haar geestelijke vaderen te rekenen, zal
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moeten erkennen, dat hij zelf geweigerd zou
hebben de scheurmakende gemeente van
1723 244) en haar nazaten zijn kinderen tee
noemen."
Het spreekt van zelf, dat de toch al reeds
verwarde toestand, waarin het Katholicis
me tijdens de vervolging in Holland en dus
ook in Gorcitm verkeerde, voor de opkomst
van het Jansenisme, hetzij in de ene hetzij
in de andere vorm, gunstig was. Dat de
kudde der gelovigen onder die omstandig
heden het spoor niet zelden bijster ge
raakte, laat zich begrijpen. In die episode
van verwarring en geestelijke onrust heeft
ook het Katholicisme in Gorcum zijn deel
gehad.
Nadat Neercassel's opvolger, Petrus
Codde, gelijk gezegd, in 1704 door de Paus
was ontslagen, verhieven verschillende
geestelijken, die zich wederrechtelijk het
Metropolitaan kapittel van Utrecht waren
gaan noemen en beweerden het recht te
hebben een aartsbisschop van Utrecht te
kiezen, in 1723 Cornelis van Steenhoven tot
deze waardigheid. De gekozene werd te
Amsterdam geconsacreerd door de Frans
man Dominique Varlet, een wegens zijn
Jansenistische gevoelens gesuspendeerde
missiebisschop. Cornelis Steenoven werd
door de Paus geëxcommuniceerd. Hiermede
was het schisma, de breuk met de kerk
van Rome, formeel voltrokken. Het schis
matiek geconstitueerde kerkgenootschap
ging zich spoedig daarna de Oud-Katho
lieke Kerk noemen.
Wij hebben om het algemeen klimaat te
schetsen, waarin de gebeurtenissen zo in
Gorcum als elders zich voltrokken, even
onze blik van _onze stad moeten afwenden
en aan feiten en omstandigheden van bre
dere strekking onze aandacht moeten
schenken. Het kon niet anders of de ge
beurtenissen elders moesten ook haar terug
slag op het katholiek geloofsleven in Gor
cum doen gevoelen.
Op de blijkbaar wankele houding van
Gorcum's pastoor Balthazar van Wève
linckhoven hebben wij hiervoren reeds ge
wezen. Cornelis van den Hove, die op 13
Juli 1694 de pastoor van In Abraham's
" ter zijde tee
Schoot" als kapelaan blijkt
staan, had reeds in die hoedanigheid sym-

pathie voor de Oud-Katholieke beweglnw
gekoesterd.
Na het overlijden van zijn pastoor vol1d1
hij deze als zodanig op. Pastoor CorntJU/j
van den Hove is ten slotte in 1702 deflnltle1I
tot de oud-bisschoppelijke clere:l:ie overiic•
gaan. Een niet geringe groep van Goroumae
katholieken heeft hem gevolgd. Hij ovor
leed op 1 Januari 1704.
De Janseni.sten genoten de steun van d,
wereldlijke overheid. De kerk "In Abra
ham's Schoot" werd aan de Rooms-l(atho
Zieken ontnomen en aan de Jansenisten toe
gewezen.
Men kan zeggen, dat in 1694, of anderH
in 1702, de Rooms-Katholieke kerk "In
Abraham's Schoot" een Jansenisten-kerk
is geworden.
Wij willen daarom de verdere lotgevallen
van het schuilkerk je op het eind van , J.,
Langendijk liever hierna in het opstel "Jm1
senisten-kerken te Gorcum" behandelen.
d. De R.K. schuilkerk "Het Cruysken'
aan de Langendijk (Westzijde): van
1639�1732.
"1639 was een ramp jaar voor katholiek
Gorcum. Toen nestelde er zich een Jezul'et. ''
Aldus L.V. in De Oud-Katholiek" van 1
"
Nov. 1941 (p. 274).
Deze hartekreet, oven
oprecht gemeend als bevooroordeeld, elan 1
op het feit, dat in genoemd jaar Pat•••
Cornelis van der Meersch S.J., zelf geboren
Gorcumer, introk bij zijn moeder, die t ,.
Gorcum op de Langendijk in het huis "11,
vier Leeuwen" woonde, en het belendend"
perceel, ,,Het gulden Kruysken" geheten,
tot il:erk deed omtimmeren.
Omtrent deze Jezuïet heeft Pater 1'atl
Lommel S.J. 245) de volgende bijzonderhe
den medegedeeld:
Corneli.s van der Meersch werd te Gor,n
chem op 2 Augustus 1605 geboren; hij werd
8 November 1623 gewijd en ontving op
7 April 1635 het priesterschap; hij kwam t"
Gorinchem als stichter der Jezuïeten-st t ,
ten jare 1639.
"Buiten de stad bezocht en bediend I' 1
ter van der Meersch vele plaats n 11111
Acquoy, Beesd, Gellicum, Heukelom, I,1,,
dam, Rhenoy, Rumpt, etc. Eveneens hoh
ben zijne opvolgers gedaan met dien ver
stande, dat andere, naburige missionnriH n
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pathie voor de Oud-Katholieke beweging
gekoesterd.
Na het overlijden van zijn pastoor volgde
hij deze als zodanig op. Pastoor Cornelis
van den Hove is ten slotte in 1702 definitief
tot de oud-bisschoppelijke clerezie overge
gaan. Een niet geringe groep van Gorcumse
katholieken heeft hem gevolgd. Hij over
leed op 1 Januari 1704.
De Jansenisten genoten de steun van de
wereldlijke overheid. De kerk In Abra
"
ham's Schoot" werd aan de Rooms-Katho
lieken ontnomen en aan de Jansenisten toe
gewezen.
Men kan zeggen, dat in 1694, of anders
in 1702, de Rooms-Katholieke kerk "In
Abraham's Schoot" een Jansenisten-kerk
is geworden.
Wij willen daarom de verdere lotgevallen
van het schuilkerk je op het eind van de
Langendijk liever hierna in het opstel Jan
"
senisten-kerken te Gorcum " behandelen.
d. De R.K. schuilkerk "Het Cruysken'·

aan de Langendijk (Westzijde): van
1639�1732.

"1639 was een ramp jaar voor katholiek
Gorcum. Toen nestelde er zich een Jezuïet.'"
Aldus L.V. in De Oud-Katholiek" van 1
"
Nov. 1941 (p. 274).
Deze hartekreet, even
oprecht gemeend als bevooroordeeld, slaat
op het feit, dat in genoemd jaar Pater
Cornelis van der Meersch S.J., zelf geboren
Gorcumer, introk bij zijn moeder, die te
Gorcum op de Langendijk in het huis De
"
vier Leeuwen" woonde, en het belendende
perceel, ,,Het gulden Kruysken" geheten,
tot Kerk deed omtimmeren.
Omtrent deze Jezuïet heeft Pater van
Lommel S .J. 246) de volgende bijzonderhe
den medegedeeld:
Cornelis van der Meersch werd te Gorin
chem op 2 Augustus 1605 geboren; hij werd
8 November 1623 gewijd en ontving op
7 April 1635 het priesterschap; hij kwam te
Gorinchem als stichter der Jezuïeten-statie
ten jare 1639.
,,Buiten de stad bezocht en bediende Pa
ter van der Meersch vele plaatsen als
Acquoy, Beesd, Gellicum, Heukelom, Leer
dam, Rhenoy, Rumpt, etc. Eveneens heb
ben zijne opvolgers gedaan met dien ver
stande, dat andere, naburige missionarissen

ook derwaarts uitliepen, bijv. sedert 1672
de Norbertijnen, die alstoen zich vestigden
te Beesd en te Rhenoy. Pater van der·
Meersch overleed te Gorinchem op 6 Au
gustus 1653." Hij werd opgevolgd door
Pater Joannes Baesdonck S.J.
Daar reeds in 1650 de Norbertijn pater
Peter Strijbosch zich in Rhenoy en Acquoy
voor goed gevestigd had, wordt evenwel de
mening, dat Pater Cornelis van der Meersch
ook andere plaatsen, zoals Rhenoy en
Acquoy, na 1650 nog zou hebben bediend,
niet algemeen gedeeld 246).
In het in het voortreffelijk ingerichte mu
seum "Oud-Gorcum" aanwezige "Wapen
boek" van Heer Jan van Kuyl (geb. 24 April
1698 en overleden 11 Febr. 1742) treft men
in de geslachtstafel van de familie Ver
vooren de volgende mededeling aan:
Jan Claasse Cammisteers gehuwd met .
Digna Vervooren. Hij overleed 27 October
1640, zij in 1649. Zij hadden een zoon Cor
nelis Cammisteers priester S.J., t 1653,
werd van der Meer genaamd.
Ofschoon het Wapenboek van Cuyl geeu
onvoorwaardelijk geloof verdient, achten wij
het met de heer Huysmans (p. 232) wel
merkwaardig, dat het jaartal van overlij
den overeenkomt met datgene, wat inder
tijd door Pater van Lommel S.J. werd op
gegeven, terwijl de naam van der Meersch
in het Wapenboek, dat tal van geslachten
noemt, in het geheel niet voorkomt.
Het geslacht van der Meersch of van der
Mersche heeft in de 2e helft van de 17e
eeuw 4 zonen aan de Societeit van St. Igna
tius geschonken: 1 ° . de stichter der Jezu
ieten-statie te Gorcum, Cornelis van der
Meersch, 2 ° . Franciscus van der Meersch,
pastoor te Delft en overste der gehele Ne
derlandse Jezuïeten-missie (woonde als zo
danig van 2 Sept. 1652 tot 13 Aug. 1656 te
Amsterdam in "De Zonnebloem" ), 3 ° ...... .
van der Meersch, pastoor te Bolsward, 4 ° .
Judocus of Joost van der Meersch, van
1660-1664 pastoor te Wijtgaard (Fr.).
Volgens Emck werd het perceel aan de
Langendijk (Westzijde), genaamd "het gul
den cruys" of ook wel "het Kruysken",
aldus van 1562-1742 in de officiële, door
hem geraadpleegde stukken genoemd. Ook
vond de ijverige en bekwame onderzoeker
in de kohieren der gemeentelijke verpon-
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ding de pater in 't kruis je" als belasting
" vermeld 247).
plichtige
Dit tussen de Kerksteeg en de Kraa nsteeg
gelegen perceel, dat m.i. in 1639 tot R.K.
schuilkerk werd ingericht, stond aan de
La ngendijk, halverwege
tussen de brouwe
"
rij "De Ga ns (op de hoek van de Kerk
steeg)" en de brouwerij "De Geklaverde
Haan (op de hoek van de Kraa nsteeg).
Over het juiste jaartal der stichting van
deze schuilkerk heerst geen eenstemmig
heid.
Pastoor de Wit spreekt in zijn boek je (p.
19) over een statie, die door de Gorcumer
Pater Vermeersch S.J. in 1639 op de hoek
van de La ngen dijk-Kerksteeg zou zijn ge·
sticht. De schrijver noemt geen bron. Er
zijn nu twee mogelijkheden: 1°. dat Pater
Vermeersch S.J. (dit zal wel dezelfde zijn,
als de Jezuïet van der Meer) inderdaad aan
vankelijk en wel in 1639 op de hoek van de
Kerksteeg zijn kerkje heeft ingericht om
dit later naar iets verder op te verplaatsen;
2 °. dat Pastoor de Wit de plaats van de
stichting der kerk niet juist heeft weerge
geven.
Dan is er nog de moeilijkheid, dat vol
gens Emck (Kroniek) de genoemde Pater·
Jezuïet eerst in 1650 zijn kerk zou hebben
gesticht.
Ik vermoed nu, dat de naam "Kerksteeg"
Pastoor de Wit op het dwaalspoor heeft
gebracht. Wellicht heeft hij gemeend,
dat
"
aan de Jezuïete nkerk "het Kruis je bedoel
de steeg zijn naam zou hebben ontleend.
Dit nu, aldus zijn door mij veronderstelde
gedachtengang, heeft alleen zin, indien de
kerk op de hoek van de Kerksteeg (in 1657
ook de Stooffsteech geheten) en de La ngen 
dijk was gelegen. Hij plaatste daarom het
schuilkerkje op gezegde hoek en niet tus
sen de op de hoeken van de Kerksteeg en
de Kraansteeg gelegen percelen in.
In werkelijkheid echter heeft de Kerk
steeg volgens Emck (p. 46) zijn naam al
in 1569 gedragen, dus vóór dat er sprake
was van de inrichting van schuilkerken in
Gorcum. Deze steeg zal wel "Kerksteeg"
geheten zijn, omdat hij van de Langendijk
· voerde naar de grote parochiekerk van St.
Maarte n en St. Vincent in de benedenstad.
Ik moge er op wijzen, dat de straat, thans
bekend onder de naam Zusterhuis, ook on-

82

"

der de naam "Kerkstraat ·bekend is ge,
weest. Ze wordt althans volgens Emck (p,
55) in het jaar 1663 aldus genoemd. Da
Kerksteeg vond derhalve na de Grote
Markt en Groenmarkt haar voortzetting
de Kerkstraat (Zusterhuis) en de Cr
straat, welke ook Kerkstraat 248) werd ge•
heten.
Ik ben het meest geneigd tot de veron•
derstelling, dat de Jezuïeten-kerk inderdaad
in 1639 249) ingericht is en wel op de plaats,
die Emck èn in zijn Kroniek" èn in zijn
"
Huizen en Straten" aangeeft,
dus niet op
"
de hoek van de Kerksteeg en de La n gendijk,
maar tussen de Kraa nsteeg en de Kerksteeg
ter plaatse van de tegenwoordige winkel
van de heer N. Stufkens 250).
Twee malen zijn de Jezuïeten uit Gor
cum verbannen, n.l. in 1708 en 1732. Bij die
gelegenheden werd het kerkje gesloten.
Op 15 Mei 1732 werd aan Pater Corluy
S.J. het verblijf in deze stad door de Vroed•
schap ontzegd. De huishouding werd echter
door een klop je aangehouden. Pater Corluy
is derhalve de laatste Jezuïet geweest, die
in Gorcum geregeld de zielzorg heeft uit
geoefend.
Toch heeft men nog getracht de Kerk
voor de R.K. eredienst heropend te krijgen,
zij het dan onder leiding van een wereld
geestelijke: in 1737 werd n.l. ,,door d'Hee
ren va n Weevelinckhoven en de Vroedsleden
van de Roomsgezinde
Gemeente van de
"
Kerk "het Clooster genaamt, in de Haar
straat alhier" aan de Burgemeesters van
Gorcum het verzoek gedaan, er toe strek
kende, dat, vanwege het feit, dat in het ste
delijk garnizoen seer veele Catholiken"
"
lagen en bij de aanleg
van den nieuwen
" veel Katholieke,
dijck achter Hardensveld"
te Gorcum ter kerke gaande arbeiders, van
elders afkomstig, werkzaam waren, " ,,de
kerck op den La nge ndijck "het Kruysie ge
naamd," in welke sedert enige tijd (t.w.
sinds 15 Mei 1732) geen dienst meer ge
daan was, onder leiding van een werelds
heer zou mogen worden heropend. Het ver
zoek 251) werd afgewezen bij resolutie van
Burgemeesteren van Gorcum van 8 Juni
1737251a). Bij resolutie van dezelfden van
10 Februari 1742 werd aan Marti nus va n
Barnevelt, Drossaard van Gorcum, vergund
om de twee aan hem geschonken en intus-

reeds erg vervallen, naast el� aa; ge,
"Het Kruiaje , •11
legen huizen genaamd
", zijnde
van ouds 0<m
De Vier Leeuwe n
::roomse jesuite kerk", thans vele jaren ge•
11loten, af te breken.
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In een verslag van 1653, aangaande de
missie der P.P. Mi nderbroeders in Neder•
land naar Rome gezonden, staat, dat in
1653 vier priesters in Gorcum werkzaam
waren. Deze priesters moeten geweest zijn:
1 ° . Pastoor Aegidius Pypops O.F.M. (1648•
°
1660), pastoor van "Het C looster "; 2 de
Wev
nes
!•
wereldgeestelijke, Pastoor Johan
a
am
Abrah
In
"
uis
bedeh
het
van
n
ove
linckh "
°
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In een verslag van 1653, aangaande de
missie der P.P. Minderbroeders in Neder
land naar Rome gezonden, staat, dat in
1653 vier priesters in Gorcum werkzaam
waren. Deze priesters moeten geweest zijn:
1 ° . Pastoor Aegidius Pypops O.F.M. (16481660), pastoor van "Het Clooster"; 2 ° . de
wereldgeestelijke, Pastoor Johannes Weve
linckhoven van het bedehuis "In Abraham's
Schoot" (-+- 1633-1672); 3 ° . de Pater-Je
zuïet Vermeersch (v. d. Meer) (t 1653) of
Pater Joannes Baesdonck S.J.
De naam van de vierde priester is onbe
kend gebleven.
In een rapport van 1662 van de Aposto
lische Vicarius Joannes van Neercassel
wordt medegedeeld, dat te dien tijde drie
R.K. priesters te Gorcum in de geestelijke
behoeften van een groot aantal katholieken
voorzagen. Deze priesters waren: de secu
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Pater-Jezuïet Joannes Baptista Baesdonck,

pastoor van Het Kruisje".
Van deze "Gorcumse priesters vermeldt
genoemd verslag o.m., dat zij ook Woudri
chem, Loevestein en andere omliggende
plaatsen bezoeken.
Na de afval van het kerk je "In Abra
ham's Schoot" omtrent 1700 telt Rooms
Katholiek Gorcum dus nog slechts twee
schuilkerken en als in 1732 de Jezuïeten
statie definitief gesloten wordt, blijft al
leen de Franciscanen-statie "Het Clooster"
over. Uit deze zijn de huidige parochie en
parochiekerk voortgekomen.
In de omgeving van Gorcum waren niet
vele R.K. Staties te vinden. Indien wij ons be
palen tot het gebied van de Neder-Betuwe,
de Tieler- en de Bommelerwaarden, de Vijf
heerenlanden, de Alblasserwaard, het Land
van Altena en de Hollandse Eilanden, dan
treffen wij, omtrent 1700, R.K. staties alleen

aan in de navolgende plaatsen: Tiel, Varik,
Kuilenburg, Beesd, Rhenoy, Vianen, Dor
drecht, Rhoon, Den Briel en Oude Tonge.
Aan de overkant van Lek en Rijn daar
entegen was het aantal R.K. Staties om

trent die tijd aanmerkelijk· groter, terwijl
in Brabant en Limburg het Protestantisme
niet of ternauwernood bleek wortel te heb
ben geschoten.
Het ontbreken van staties in de evenge
noemde gebieden heeft zijn stempel gedrukt
op het latere, religieuze kaartbeeld, dat ons
b.v. de Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen als goeddeels niet-katholiek vertoont.
Men neemt aan, dat omtrent 1572 van
de ongeveer 5000 inwoners van Gorcum ½
van dezen de nieuwe leer had omhelsd.
Meer dan de helft (½) was dus nog katho
liek. Voor het begin van de 16e eeuw schat
men, dat de katholieken nog ½ deel van de
Gorcumse bevolking uitmaakten.
Volgens het missieverslag, dat de Apos
tolische Vicaris Rovenius naar Rome zond,
telde Gorcum tussen 1635 en 1645 dertien
honderd katholieken. De totale bevolking
bedroeg in die tijd circa 5000 zielen.
In 1843 telde Gorinchem op een totale be
volking van 8200 inwoners, 2100 katholie
ken, waarvan 1400 communicanten.
Op 31 Mei 1947 waren van de 15321 Gor
cumse ingezetenen 2206, volgens hun eigen
opgave, Rooms-Katholiek.
De positie van de Rooms-Katholieken on
der de oude Republiek en hun verhouding
tot deze kan niet beter geschetst worden
dan met de woorden, die de hier reeds
meermalen geciteerde, Nijmeegse historicus
daaraan heeft gewijd:
"De beproefde katholieke gemeenschap
van de Noordelijke Nederlanden heeft niet
zulk een onnozele kudde van door op recog
nities beluste schouten geschoren schapen
gevormd, dat zij, met de handen in de
schoot, gelaten en versuft (waren) neer
gezeten." 262). Het maatschappelijk leven
van de Hollandse Katholieken vertoonde een
sterk-nationale trek. Het vaderland mocht
hen vervolgen of achteruitzetten, het bloed
bleef kruipen, waar het niet gaan kon: ja
zelfs ook in hun katholiek leven bleven de
"
verdrukten wie zij waren: Nederlanders.
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De Jansenisten- of Oud-Katholieke Kerken
te Gorcum
Het voorspel van de overgang van de
Rooms-Katholieke schuilkerk "I n Abra
ham's Schoot" naar de "Oud-Bisschoppe
lijke Clerezy" of Oud-Katholieke Kerk om
trent 1700 nam, gelijk wij hiervoren zagen,
onder pastoor Balthazar van Wevelinck
hoven (1672-1694) een aanvang. Onder zijn
opvolger, pastoor Cor nelis van den Hove
(1694-1704), is de huiskerk in feite Janse
nistisch geworden. In 1723, met de benoe
ming van de eerste Oud-Katholieke Aarts
bisschop van Utrecht, Cornelis van Steen
hoven, is de scheiding formeel voltooid.
Emck laat derhalve geen voldoende recht
wedervaren aan de loop der historische ge
beurtenissen, als hij de schuilkerk "In
Abraham's Schoot" oordeelt tot 1815 in
R.K. handen te zijn gebleven : zulks was in
waarheid toen al ruim een eeuw niet meer
het geval!
Het is vooral pater Ferdinandus du
Quavre (t 1749) geweest, die, in deze woe
lige overgangsperiode en daarna, als pas
toor van de Rooms-Katholieke statie "Het
Clooster " (na 1732 de enige R.K. statie in
Gorcum), grote moeilijkheden heeft onder
vonden. Niet zelden liepen de daaruit ont
stane conflicten met de Oud-Katholieke n
zo hoog op, dat Pastoor du Quavre meer
malen ernstig gevaar heeft gelopen door de
wereldlijke overheid, die tegenover de
Rooms-Katholieke Kerk voor de Oud-Ka- ,
tholieke n partij koos, te worden verbannen.
Toen omtrent het jaar 1702 Cornelius
van den Hove zich, gelijk wij zagen, defi
nitief met een groot aantal parochianen
aan de zijde der Jansenisten schaarde, heb
ben de Gorcumse families van Weveli nck
hoven en Floers alle pogingen gedaan om
de reliquieën van de H.H. Martelaren van
Gorcum, welke zich in de kerk van Cor
nelius van den Hove op de Langendijk be
vonden, in veiligheid te brengen, hetgeen
hun tenslotte gelukte. Zij werden overge
bracht naar het naburige Elshout (N.-B.),
alwaar de toenmalige pastoor ( van de orde
van Premo nstreit) verwant was aan de
katholieke familie de Reeder te Gorcum.
Pater F. du Quavre (1705-1749) en na hem
zijn opvolger, Pater L. Kouwenberg (17491789), hebben grote moeite· gedaan deze
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reliquieën in de Paterskerk te Gorcum l•
krijgen, doch te vergeefs, totdat het ton
slotte aan Pater Th. H. Veerman O.F.M,,
omtrent 1838 missionaris te Gorcum, il•
lukte de reliquieën, althans gedeeltelijk,
weer in het bezit van Gorcum te bren•
gen. 253).
Vervolgen wij de geschiedenis van het

Oud-Katholieke kerkje aan de Lange ndif1o,
Het door de Oud-Katholieke pastoor Cor•
nelius van den Hove aangelegde en door

zijn opvolgers voortgezette doop- en trouw,
boek is bewaard gebleven. Het doopboek
loopt van 1694 tot 1794, het trouwboek vane
1695 tot 1797 2M).
De Gorcumse gemeente van de "Oud•
Bisschoppelijke Clerezy" was niet groot en
nam op de duur zo zeer in aantal zielen af,
dat ze ten slotte werd opgeheven.
Op 20 Juni 1751 diende de niet door
Rome erkende aartsbisschop Meindaerts
aan 20 gemeenteleden het vormsel toe, ter•
wijl het getal vormelingen op 12 Juni 1763
slechts negen parochianen, ,,zoo kinderen
als beejaarde mensen", bedroeg.
Tijdens het pastoraat van de Amsterdam
mer Godfried Valkenburg (1704-1727) wer
den jaarlijks gemiddeld zes kinderen ge·
doopt, onder de in 1695 te Gheel (N.-B.)
geboren pastoor Petrus Roza 255) (1727t 25 Maart 1737) bedroeg het jaarlijks ge
middelde vier. Pastoor Henricus Josephus
van Zeller (1737-October 1756) 256) doopte
gedurende zijn gehele ambtsperiode niet
meer dan zeven en twintig kinderen. Onder
pastoor Johannes de Groot, de laatste eigen
herder van de Oud-Katholieken te Gorcum
(6 October 1756-t 25 Januari 1798), wer
den in het geheel niet meer dan 18 kinderen
gedoopt.
Na de dood van pastoor de Groot werd
te Gorcum geen nieuwe Oud-Katholieke
pastoor meer aangesteld.
Reeds tijdens het leven van laatstge
noemde moest tot verkoop van enkele be
zittingen worden overgegaan. De gemeente
telde steeds minder gegoede families, ter
wijl het aantal stoffelijke hulp behoevende
parochianen was gestegen; De pastoor
mocht, daar hij over onvoldoende inkom
sten beschikte, het saldo van de jaarreke
ningen voor zich behouden. Deze vermeld
den als uitgaven alleen de toelagen aan de
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Op 6 April 1800 werd een uitvoerige
staat en inventarislijst van de bezittingen
der gemeente opgemaakt. Waar de daarop
voorkomende zilveren en verguld zilveren
kerksieraden zijn gebleven, is niet nader
aangegeven.
In de kapittelvergadering, op 2 October
1810 onder voorzitterschap van de Oud
Katholieke Aartsbisschop Willibrordus van
Os gehouden, werd het voorstel van deken
T. de Jongh om het kerkje en de pastorie
te Gorcum te verkopen, aangenomen. Op
25 Januari 1815 kreeg genoemde Aarts
bisschop van de overheid verlof tot ver
koop "van de kerk en huizinge genaamd In
Abrahams Schoot, zijnde de Jansenisten
kerk te Gorcum, mitsgaders drie aldaar
staande, kleine, gemeene (= eenvoudige)
huis jes".
Toen aldus in het begin van de 19e eeuw
de Oud-Katholieke Gemeente te Gorcum op
hield te bestaan, kochten de Luthersen, die
van 1795/1798 2ö7) tot 11 Juli 1814 op de
Havendijk een kerk je 258) hadden bezeten
en van 11 Juli 1814 in de voormalige H.
Geest-Kapel in de Arkelstraat hun gods
dienstoefeningen hadden gehouden, op 7
Augustus
1815 de kerk "In Abraham's
"
Schoot van de Oud-Bisschoppelijke ClereziJ
voor de somma van f 1324,- en verbouw
den dit bedehuis; op 13 Maart 1816 werd
het nieuwe Lutherse Kerkje ingewijd; ook
in 1842 werden enige veranderingen aan
gebracht; thans nog doet het gebouw als
Lutherse Kerk dienst.
Intussen, t.w. in de zomer van 1814, was
de oude, aan de Langendijk staande pasto
rie, waaraan de kerk haar bijnaam had ont
leend, gesloopt, nadat het huis veel van het
bombardement van Gorcum had te lijden
gehad. Het fraaie, laat-gothische poort je,
dat in de Molenstraat toegang gaf tot de
kerk, werd helaas in 1845 gesloopt.
Hoewel ook nu evenals voorheen aan de
zijde van de Langendijk huizen voor het
kerk je zijn gebouwd, is thans door een door
een ijzeren hek afgesloten poort het lager
en achterwaarts gelegen kerk je te zien en
te bereiken.
De Jansenisten hebben te Gorcum nog
een kerk je gehad en wel aan de Havendijk

(Oostzijde). Het wordt als zodanig in de
officiële, door Emck geraadpleegde docu
menten genoemd in de jaren 1792-1797.
Het betreffende perceel wordt
in de jaren
"
1622-1649 "de raepkoek genoemd (zie
Emck, no. 497).
Sedert de opheffing van de Oud-Katho
lieke Gemeente te Gorcum leven de aldaar
gevestigde Oud-Katholieken in de "ver
strooiing ". Hun ter standplaats Dordrecht
gevestigde pastoor draagt voor hun gees
telijke belangen zorg.

Gemengde huwelijken in de 18e eeuw
in Gorcum
Onder de moeilijkheden, waarmede Pater

Du Quavre (t 1749) tijdens zijn pastoraat
te Gorcum te kampen had, behoorden ook

die, welke uit de z.g. gemengde huwelijken
voortsproten en, daarmee samenhangend,
die op het gebied van de godsdienstige op
voeding van de kinderen, uit zodanige hu
welijken geboren. Vooral het laatste pro
bleem heeft, zoals wij hierna zullen zien, te
Gorcum, evenals elders, veel strijd tussen de
wereldlijke en kerkelijke overheden ver
oorzaakt. Voorzover mij bekend, werd te
dien aanzien, wat Gorcum betreft, tot dus
verre nog niets gepubliceerd.
De Gorcumse Vroedschaps- en Magi
straatsresoluties, welke sinds 1625/1629 in
alphabetische klappers, op gezag van hoger
hand zijn geëxcerpeerd en welke indices, in
twee folianten 269) bijeengebracht, zich thans
in het Museum Oud-Gorcum bevinden, spre
ken ten aanzien van deze moeilijkheden een
overduidelijke taal.
De kernoorzaak van deze conflicten tus
sen de kerkelijke en wereldlijke autoritei
ten lag in het stedelijk voorschrift, volgens
hetwelk de uit een huwelijk van een Ge
reformeerde en een Rooms-Katholiek ge
boren kinderen in de Gereformeerde Kerk
moesten gedoopt en in de Gereformeerde
religie opgevoed worden. Dit gebod gaf
uiteraard aanleiding tot ernstige wrijvingen.
Het onderstaande bericht (Vroedschaps
en Magistraatsresoluties, II, fol. 267 r 0 )
heeft kennelijk betrekking op een ontdui
king van het gebod tot opvoeding in de Ge
reformeerde religie van die kinderen, welke
uit een gemengd huwelijk (Gereformeerd
Rooms) waren geboren:
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Pater Duquavre gereprimendeert overe
" behandeling in opzigt van Mannen
zijn
van roomse religie tegens haar vrouwe
van de gereformeerde religie sonderling
in het geval van Dirk van Houtheusde
tegens zijn vrouw 6 Oct. 1722 fol. 32" 260).
Op boven bedoeld gebod slaat ongetwijfeld ook het eveneens op fol. 267 r 0 voor
komende bevel :
De kinderen van Pieter Verbeek in dee
"
Gereform.
Kerk te doen dopen 29 Jan.:
1729 fol. 184".
Een algemene instructie ontvangt ge
noemde Gorcu,mse missionaris op 5 Oct.
1725 (t.a.p. fol. 267 r 0 ):
,,Pater Duquavre geinterdiceert (=
verboden) kinderen te doopen waarvan
vader of moeder gereformeert zijn, tenzij
het is met consent (= toestemming) van
beide de ouders 5 Oct. 1725 fol. 168
verso".
Een zekere Adrianus Kemp, voorkomen·
de in onderstaande berichten, had zich blijk
baar aan een soortgelijke paepsche stou
"
tigheydt" schuldig gemaakt:
,,Pausdom "Adr. Kemp en zijn vrouw gePapen
recommandeert (= bevolen)
Paapze
haere kinderen in de gereforStoudig- meerde religie op te brengen,
heeden" en daar van ook kennis gegeven aan pater Du Quavre 25
Jan. 1729 fol.: 184".
De Gereform. Kerkeraad had blijkbaar ex

officio reeds geruime tijd tevoren Kemp's

weigering aan de burgemeesters gerappor
teerd:
"Zie het gedrag van Adr. Kemp door
den Kerkenraad aan Burgem. gecommu
niceert 25 Maart 1722, fol. 21 verso
(wordt hier onleesbaar): 23 Juny 1724.
fol. 75".
Het geduld van · het Gorcums Stadsbe
stuur ten opzichte van Adr. Kemp geraak
te, blijkens onderstaand bericht, ten slotte
uitgeput:
"Ordre en
"Adr. Kemp de Stad
Ontsegginge
ontsegt 1 July 1732
van de stad"
fol. 69 verso".
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Bovenstaande berichten vindt men op fol,
267 r 0 en 239 v 0 van het tweede deel dor
meergenoemde Vroedschaps- en Mao4

straatsresolutiën (Indices sinds 162911625),

Blijkens zijn verbanning was Adriaan Kemp
zelf Katholiek en met een Gereformeer
vrouw, Anna Wiltschut, getrouwd; hij he
als Katholieke partij de kinderen, gehore
uit het gemengde huwelijk, niet gerefor•
meerd willen opvoeden; vandaar dat ten
slotte zijn verbanning volgde.
Adriaan Kemp had dus voor zijn gedrag
niet het verontschuldigend consent van zijn
vrouw; deze is trouwens ook niet verban·
nen; zulks blijkt uit onderstaand bericht
van 10 September 1734:
,,De vrouw van Andr.
Ordre ene
"
Ontzegging
van (lees: Adr.) Kemp ge
interdiceert (= verboden)
de stad."
haar man te huysvesten
en gelast hem te waar
schouwen niet binnen dee
se stad of jurisdictie (=
rechtsgebied) te koomen,
10 Sept. 1734 fol. 145 ver··
so" (Vroedschaps- en Ma

gistraatsresolutiën, Indi
ces sinds 1629/1625, II,
blz. 239 v 0 ).

Deze Adr. Kemp was verwant aan het be
kende geslacht van Gorcumse kroniek
schrijvers en bronnenverzamelaars 260a).
Het voorbehoud van het consent · der
beide ouders vindt men niet meer gemaakt
in onderstaand bevel van het Gorcums
stadsbestuur (t.a.p. fol. 267 v 0 ):
Alle kinderen die uit huwelijken vane
"
gereformeerde
met roomsgesinden wor
den geprocreert (= geboren) in de ge
reformeerde kerk te doopen, en op te
voeden, die contrarie doet de stad te ruy
men 25 apr. 1738. fol. 53".
Het consent van de gereformeerde weder
partij zou dus de delinquent voortaan niet
meer kunnen baten. Dit betekende een ver
scherping van het verbod en een vergroting
van de moeilijkheden voor Pater Du Quavre
en zijn opvolgers! Deze resolutie is echter,
blijkens het desbetreffende bericht op fol.
267 v 0 , veel later, n.l. tegen het einde der
18e eeuw, ingetrokken:
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"De Resol. do. 25 April 1738 rakende het
doopen van kinderen der Roomsche met
Gereformeerde getrouwt zijnde, buyte al
le effect gesteld, en de Kerkenraad van
de verdere executie van dien gedechar
geert den 14 Maart 1783 fol. 4."
Ten slotte moge ik nog wijzen op de voor
het gehele gewest Holland in 1755 door de
Staten ter zake van de gemengde huwe
lijken gemaakte regeling (vgl. Prof. Foeke
ma Andreae, Bijdragen I, blz. 178 e.v..en
Prof. van Apeldoorn, Gesch. Huwelijksr.,
p. 167). Uit deze Hollandse regeling, die
uiteraard ook voor Gorcum gold, geef ik
enkele bepalingen weer (Gr. Plac. Boek,
VIII, 543):
Een ambtenaar, die een Roomse vrouw
trouwde, was van zijn ambt vervallen. Een
Gereformeerde beneden 25 jaar mocht niet
worden toegelaten tot hu welijksafkondi ging of -voltrekking met een Roomse; bo
ven 25 jaar niet zonder consent van de
ouders of een van beide of van grootouders,
zo deze in leven waren; huwelijken, in strijd
met deze bepalingen aangegaan, waren nie
tig.
Huwelijken tussen twee Gereformeerden
of twee Roomsen, maar van welke een tot
des anderen kerkgenootschap was overge
gaan, mochten niet worden gesloten binnen
het jaar na die overgang. Herhaaldelijk
werd evenwel van deze bepaling gedispen
seerd, wanneer een der echtegenoten blijk
baar "in ernsten moede" gereformeerd was
geworden.
Zou tussen een Gereformeerde en een
Roomse een wettig huwelijk tot stand ko
men, zo moesten andere formaliteiten wor
den in acht genomen; de proclamatiën of
afkondigingen gingen dan van 6 weken tot
6 weken.
Ingeval een wettig, gemengd huwelijk tot
stand kwam, was niettemin de gemeenschap
van goederen uitgesloten en mochten de
echtgenoten elkaar op generlei wijze ver
mogensvoordelen toekennen. Van deze
laatste bepaling werd in 1758 aan een
Roomse man dispensatie verleend en hem
vergund zijn Gereformeerde vrouw te be
voordelen.
Evenmin mochten Roomse kinderen, uit

gemengde huwelijken geboren, boven de Ge
reformeerde bevoordeeld worden.
Behalve dat het placaat in het algemeen
zich tegen de gemengde huwelijken kantte,
was dit kennelijk, evenals de Gorcumse be
palingen, in het bijzonder tegen de Rooms
Katholieken gericht.
II. 1749. Collecte voor de Hervormde Kerk
te Bergen op Zoom

Op 16 Juni 1749 werd te Gorcum een col
lecte gehouden voor de opbouw van de
Hervormde Kerk te Bergen op Zoom. Deze
· inzameling bracht de voor die tijd niet ge
ringe som van f 1100, -op.
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
(1740-1748), die na de dood van Karel VI,
keizer van Oostenrijk, was ontbrand (er
waren landen, die de opvolging van zijn
dochter Maria Theresia niet wilden erken
nen), geraakten wij, die op aandrang van
Engeland aan Maria Theresia hulp hadden
toegezegd, in 17 47 in oorlog met Frankrijk,
dat hoopte de sinds 1713 aan Oostenrijk
behorende Zuidelijke Nederlanden te kun
nen veroveren. Deze oorlog, waarin Maurits
van Saksen de opperbevelhebber der Franse
troepen was, verliep voor ons zeer slecht;
evenals in 1672 trok ook nu een Frans leger
de Nederlanden binnen.
De Friese Stadhouder, Willem Karel Hen
drik Friso werd, onder de drang van een
evenals in 1672 wederom te Veere begonnen
volksbeweging, waarbij Gorcum zich op 1
Mei 1747 had aangesloten, in 1747 tot erf
stadhouder van alle Nederlandse gewesten
en tot kapitein-generaal en admiraal-gene
raal van de Unie uitgeroepen. De Staten
van Holland stelden in 17 47 het aandeel in
het aantal waardgelders, door Gorinchem te
leveren, vast op 2 compagnieën.
Tijdens deze oorlog, waarin Sluis, IJzen
dijke, Axel en Hulst spoedig werden ver
overd, belegerden de Fransen onder Löwen
thal van Juli tot September 1747 de stad
Bergen op Zoom. Deze vesting, die onder
het bevel van de 87- jarige Baron Cr0nström
had gestaan, viel op 16 September de Fran
sen in handen. Tengevolge van dit langdu
rig beleg werd de stad voor het grootste
deel verwoest; ook de Hervormde Kerk al
daar werd zwaar getroffen.
Er is na de vrede van Aken (1748) in de
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gehele Republiek op grote schaal gecollec
teerd voor de wederopbouw van de stad
Bergen op Zoom. Voor zijn Hervormde Kerk
werd in 17 49 bovengemelde, belangrijke bij
drage onder de ingezetenen van Gorcum in
gezameld.
A 0 1849
I.e IJsgang. II. Dood van Koning Willem II.
lil. Cholera-epidemie. IV. Aanbesteding
bouw Ned. Hervormde Kerlc.
V. Volkstelling.

I.e 1849 IJsgang. In het begin van hete
jaar 1849 heeft de stad ernstig gevaar ge
lopen tengevolge van het feit, dat zich in
de Merwede een ijsdam had gevormd, zodat
het water op 17 Januari 1849 "tot 85 duim
onder noodpeil " opliep; dientengevolge
moesten de kistingen op de Kortendijk en
de Langendijk ter hoogte van drie planken
worden aangebracht. Tot een bezwijking
der kisting, zoals op 30 Januari 1809, kwam
het evenwel niet; des avonds geraakte het
ijs los ; de . volgende dag was de rivier vrij
van ijs. Niet altijd was men zo gelukkig; de
Gorcumse kronieken gewagen herhaaldelijk
van zware ijsgang, dijkdoorbraak en over
stroming. Met deze calamiteiten alleen zou
men reeds een boekdeel kunnen vullen.
II. 1849 Dood van Koning Willem II.
Inhuldiging van Koning Wilem 111

Op de 17e Maart 1849 overleed Koning

Willem 11 te Tilburg, alwaar hij vaak ver

toefde. Enige dagen later werd het stoffe
lijk Jverschot van de koning in de graf
kelder d5'r Oranje's te Delft bijgezet. Bij ge
legenheid van het overlijden van de beminde
vorst werden te Gorcum, gelijk elders, in de
verschillende kerken rouwdiensten gehou
den. Ter gelegenheid van de inhuldiging
van de nieuwe vorst, Koning Willem lil, op
12 Mei 1849, hadden ook te Gorcum grote
feestelijkheden plaats. Le roi est mort, vive
le roi, Ie roi ne meurt jamais !
Onder Koning Willem 11 was het, dat,
dank zij de ook in vele andere opzichten zo
belangrijke Grondwetsherziening van 1848,
vrijheid van onderwijs was toegestaan. Van
deze bevoegdheid zou ook te Gorcum spoe
dig gebruik worden gemaakt. Ook was het
onder Koning Willem Il, dat aan de Chris
telijke Afgescheidene Gemeente te Gorcum
bij K.B. van 1 April 1841 vrijheid van ver-
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gadering werd verleend. Zij hield sindsdi Il
haar openbare eredienst in een pand in dl'!
Zusterstraat (ten Westen van het gebouw
van de Spaarbank). In 1845 werd de eerstt
predikant bij de Chr. Afgescheiden Gemeen•
te beroepen. Op 11 Augustus 1850 vond de
inwijding plaats van haar nieuw kerkge
bouw aan het einde van de Driekoningen

middelen, haar weerstandsvermogen v.-r
1wakt. Dat in die tijd - Gorcum kreeg pal
In 1886 zijn drinkwaterleiding - het drink·
water, behalve uit de particuliere en de ge
meentelijke openbare pompen, door som
migen ook uit haven� ? f rivieren we� d be
trokken, zal niet wem1g de besmettmg in
de hand hebben gewerkt.

Onder de regering van Koning Willem II/
werd de Chr. Afgesch. Geref. Kerk in 1853
bij de Wet op de Kerkgenootschappen als
zodanig erkend.
In 1857 werd ter plaatse van het oude
Driekoningenhuis te Gorcum bij de kerk
van de Chr. Afgesch. Gemeente een nieuwe
pastorie gesticht.

Tijdens de cholera-epidemie van 1832, die,
zoals gezegd, de eerste in Europa is ge
_
weest, werd te Gorcum de womng
van de
Rector van de Latijnse School tot cholera"
ziekenhuis ingericht; voor de Rector werd
een andere woning gehuurd. Aangaande de
ze epidemie valt nog het volgende mede te
delen (de gegevens zijn ontleend aan een
geschrift van Dr. M. A. van An� el, arts te
Gorinchem, ,,Cholera Mor.bus m 1832 te

steeg.

111. 1849 Cholera-epidemie

Groot was het leed, dat de stad over
kwam doordat ook zij getroffen werd door
de cholera-epidemie, die in 1849 Europa
teisterde. ,,Koortsepidemieëne" - zoals men
toenmaals niet zelden de ziekten louter
naar haar symptomen aanduidde - waren
in 1847/1848 voorafgegaan, in het laatste
jaar gevolgd door een hevige uitbarsting
van de cholera, die in de zomer van 1849
met dubbele woede heerste. Het gold hier,
evenals in de jaren 1830-1832 de Aziatische
of epidemische cholera, ook cholera morbus
geheten, welke ziekte gepaard ging met
hevige brakingen en overvloedige stoel
gang, vereezeld van pijn, zwakte en koude
in armen en benen. Door deze uiterst ge
vaarlijke infectie-ziekte, waarvan de bacil
eerst in 1883 door Koch werd ontdekt, werd
Europa behalve in de jaren 1830-1832 en
1849 ook nog in 1854, 1866 en 1892 bezocht.
Ook de Lingestad ontkwam niet aan deze
besmettingen. In de genoemde jaren wor
den ook te Gorinchem evenals elders af
weermaatregelen genomen, als daar is het
schorsen van markten en kermissen e.d.
( o.a. op 7 Augustus en 9 October 1849 en
in November 1866). Het aantal overledenen
overtrof in 1849 op vele plaatsen het aantal
geborenen aanmerkelijk. Deze cholera-epi
demie sleepte in Nederland meer dan 23.000
mensen weg en teisterde vooral Utrecht en
Zuid-Holland. Ongetwijfeld had de slechte
voeding van de bevolking zowel in de ste
den als op het platteland, ten gevolge van
de aardappelziekte en de duurte der levens-

Gorinchem"):

" Over het algemeene beloop der eerste
cholera-epidemie hier ter stede, waarvan de
bijzonderheden allicht eenige belangrijke
gegevens over de verspreiding in de ver
schillende wijken der stad hadden �unnen
geven, is bij gebreke aan de nood1ge ge
gevens niet meer mede te deele�. dan dat
van de 55 lijders 33 gestorven z1Jn en dat
den 20en October, twee maanden na het
uitbreken der epidemie, het laatste geval
werd aangegeven. Het officiëele rapport, nn
afloop der epidemie aan den Goeverneu_r van
Zuid-Holland toegezonden, bleek, ook m co
pie onvindbaar. We moeten ons dus, bij ge
bre'k aan beter vergenoegen met het dagboek
van het chol;ra-hospitaal, waarin binnen
den tijd van twee maanden 19 _p atiënt n
zijn opgenomen, waarvan er 14 z1Jn �estor
ven. Zooals in den regel het geval 1s, ein
digde ook deze epidemie met lichtere ge•
vallen; de vijf genezingen vallen alle na de
laatste week van September. Wat de woon
plaatsen der lijders betreft, deze bevestigen
de regel 1 dat de cholera hoofdzakelijk on
der de
alle gemeente heerschte" en dA.t
het infectiegevaar het hoogst was in wo
ningen in de nabijheid van openbare WR•
teren gelegen. De groote meerderheid der
opgenomen lijders toch was afkomstig uit
de bovenstad en wel uit straten, nabij df'
groote haven of de sterk vervuilde Kalk
haven of Visschersdtjk gelegen. Waarschijn
lijk zou een volledig verslag, dat alle ziel,tl'
gevallen omvatte, een duidelijker beeld vnn
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zwakt. Dat in die tijd - Gorcum kreeg pas
in 1886 zijn drinkwaterleiding - het drink
water, behalve uit de particuliere en de ge
meentelijke openbare pompen, door som
migen ook uit havens of rivieren werd be
trokken, zal niet weinig de besmetting in
de hand hebben gewerkt.

den loop en de verspreiding der epidemie
hebben gegeven; de schaarsche gegevens,
waarover wij beschikken, kunnen worden
aangevuld met uitvoeriger mededeelingen
uit andere plaatsen, welke alle de reeds in
dien tijd gerezen vermoedens bevestigen,
dat het water bij de verbreiding der cholera
grooten invloed had."

Tijdens de cholera-epidemie van 1832, die,
zoals gezegd, de eerste in Europa is ge
weest, werd te Gorcum de woning van de
Rector van de Latijnse School tot cholera"
ziekenhuis ingericht; voor de Rector werd
een andere woning gehuurd. Aangaande de
ze epidemie valt nog het volgende mede te
delen ( de gegevens zijn ontleend aan een
geschrift van Dr. M. A. van Andel, arts te
Gorinchem, ,,Cholera Mor.bus in 1832 te
Gorinchem") :
"Over het algemeene beloop der eerste
cholera-epidemie hier ter stede, waarvan de
bijzonderheden allicht eenige belangrijke
gegevens over de verspreiding in de ver
schillende wijken der stad hadden kunnen
geven, is bij gebreke aan de noodige ge
gevens niet meer mede te deelen dan dat
van de 55 lijders 33 gestorven zijn en dat
den 20en October, twee maanden na het
uitbreken der epidemie, het laatste geval
werd aangegeven. Het officiëele rapport, na
afloop der epidemie aan den Goeverneur van
Zuid-Holland toegezonden, bleek, ook in co
pie, onvindbaar. We moeten ons dus, bij ge
brek aan beter, vergenoegen met het dagboek
van het cholera-lfospitaal, waarin binnen
den tijd van twee maanden 19 patiënten
zijn opgenomen, waarvan er 14 zijn gestor
ven. Zooals in den regel het geval is, ein
digde ook deze epidemie met lichtere ge
vallen; de vijf genezingen vallen alle na de
laatste week van September. Wat de woon
plaatsen der lijders betreft, deze bevestigen
de regel, ,,dat de cholera hoofdzakelijk on
der de smalle gemeente heerschte" en dat
het infectiegevaar het hoogst was in wo
ningen, in de nabijheid van openbare wa
teren gelegen. De groote meerderheid der
opgenomen lijders toch was afkomstig uit
de bovenstad en wel uit straten, nabij de
groote haven of de sterk vervuilde Kalk
ha1,en of Visschersd{i1� gelegen. Waarschijn
lijk zou een volledig verslag, dat alle ziekte
gevallen omvatte, een duidelijker beeld van

De Aziatische cholera woedde in 1854 te
Gorciim heviger dan in 1853, toen er zich

slechts twee gevallen, beide met dodelijke
afloop, hadden voorgedaan. Tijdens de epi
demie van 1854 werden 39 personen aange
tast, waarvan er 17 hersteld en 22 bezwe
ken zijn. Zodra die gevallen zich voor
deden, heeft het gemeentebestuur zorg ge
dragen om in de spoedige en voor de min
vermogenden kosteloze verkrijging van ge
neeskundige hulp te voorzien.
Uit het beredeneerd verslag over de ge
zondheidstoestand der gemeente Gorinchem
over het jaar 1866 putten wij de volgende
gegevens:
"Het heerschen der cholera-epidemie in
deze gemeente van 20 Mei tot 22 Septem
ber heeft tot buitengewone voorzieningen
aanleiding gegeven.
Als de voornaamste, door het gemeente
bestuur genomen, kunnen worden vermeld:
Het in orde brengen van twee afgezon
derde zalen in het zieken-gasthuis voor hel
opne!Ilen van choleralijders.
De verdeeling van de wijken der gemeente
onder de geneeskundigen die bereidvaardig
hunne medewerking verleenden.
Het voor rekening der gemeente op re
cepten afleveren van medicijnen en van ont
smettende zelfstandigheden voor minver
mogenden.
Het gratis berooken, het reinigen en wit
ten van muren en het verschaffen van
versch beddenstroo in de woningen van be
hoeftigen, benevens zorg voor het ontsmet
ten en wasschen van linnengoed enz.
Het vermeerderd toezigt op de reinheid
van straten, stegen, wateren en riolen en
het desinfecteeren van privaten. Het open
stellen van drie pompen voor drinkwater in
het oostelijk gedeelte der gemeente met wel·
willende vergunning geplaatst op wellen
van ingezetenen.
Toezigt op vaartuigen.
Het niet houden van de kermis.
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Van de l.06 personen, die door de cholera
werden aangetast, zijn er 65 overleden. Die
kennis verlangt te nemen van nadere bij
zonderheden betreffende deze epidemie,
kunnen wij verwijzen naar de cholera
statistiek over de gemeente Gorinchem van
de epidemie in 1866 door Mr. W. W.".
Aan het verslag over de gezondheidstoe
stand der gemeente Gorinchem over het
jaar 1892 ontlenen wij de volgende ge
gevens.
"Tengevolge van het voorkomen van
sporadische gevallen van cholera, ook in
deze gemeente, werden de volgende maat
regelen tot verbetering der volksgezondheid
genomen.
Het geregeld onderzoeken naar de bruik
baarheid van het water uit de gemeente
pompen. Bleek, uit het ingesteld onderzoek.
dat door den gemeente-scheikundige plaats
vond, dat het water als drinkwater onge
schikt was, dan zijn de betrekkelijke pom
pen gesloten. Teneinde in het daardoor ge-.
boren gemis aan goed drinkwater te voor
zien, zijn standpijpen aangebracht aan de
waterleiding, alwaar op verschillende uren
van den dag gratis water verkrijgbaar werd
gesteld.
Het chemisch en microscopisch onder
zoek, op bepaalde tijdstippen van het water
uit de waterleiding. De uitslag van dat on
derzoek was steeds uitmuntend.
Het verschaffen van gekookt water aan
de scholen voor lager-, middelbaar- en
voorbereidend hooger onderwijs.
Het beschikbaar stellen van lokalen in
het ziekengasthuis ter opneming van cho
leralijders.
Het voorhanden hebben van ruime hoe
veelheden ontsmettingsmiddelen.
Het meer dan gewoonlijk doorspoelen van
de privaten der gemeentegebouwen, waar
onder ook behooren de openbare scholen.
Het geregeld doorspoelen der gemeente
riolen met carbol.
Het toezicht op schepen, liggende in de
haven en op de rivier de Merwede. Schepen,
afkomstig uit plaatsen, waar de cholera
zich vertoonde, werd het binnenvaren belet,
in zooverre namelijk, dat zij gedurende een
vijftal dagen onder bijzonder toezicht der
politie werden gesteld en hun eene anker- ·
plaats op de rivier werd aangewezen. Door
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den gemeente-geneeskundige werd dage
lijks een onderzoek ingesteld naar den ge
zondheidstoestand der opvarenden.
Het Jnderzoek naar de inrichting van
slaapsteden, naar het reinhouden van var·
kenshokken en naar den toestand van mest
vaalten en het voorschrijven van maatre·
gelen tot verbetering, daar waar die wer
den noodig geoordeeld.
Het niet houden der kermis en voorts al
datgene te voorkomen, beletten of weg te
nemen wat het ontstaan der ziekte zou
kunnen bevorderen.
Woningen waarin een besmettelijke ziekte
voorkwam werden ontsmet, terwijl de goe•
deren van lijders werden verbrand, indien
die voor ontsmetting niet vatbaar waren."
Na 1892 heeft de cholera in Gorinchem
gelukkig niet meer geheerst. 261).
IV. 1849 Aanbesteding van de bouw van de
Ned. Hervormde Kerk

Op 15 Jiini 1849 had de aanbesteding van
de bouw der nieuwe Ned. Herv. Kerk plaats.
De uit de 13e eeuw daterende, Gothische
Grote of St. Janskerk 262) was in Septem
ber 1844 door het Kerkelijk College wegens
bouwvalligheid gesloten en in December
van dat jaar voor de som van f 6110,- voor
afbraak verkocht. En hiermede was een
schoon bouwwerk, dat bij tijdig ingrijpen en
meer verantwoordelijkheidsgevoel tegen
over het voor- en nageslacht, wellicht had
kunnen behouden blijven, onherroepelijk
ten dode opgeschreven. De generatie van
het midden der vorige eeuw was in dit
opzicht zo lamlendig en bekrompen, dat ook
het fraaie, uit 1437 daterende stadhuis het
herstel niet waard werd geacht en in 1859,
dus 14 jaren na de Kerk van St. Maarten
en St. Vincent, door slopershanden viel!
De Ned. Hervormde Gemeente heeft van
September 1844 tot 4 Mei 1851, toen de
nieuwe, thans nog aanwezige, Hervormde
Kerk werd ingewijd, haar kerkdiensten ge
houden in de (H. Geest) Kapel in de Arkel
straat. Binnen twee jaren derhalve heeft
de bouw van het nieuwe, in rondboog
of romaanse stijl opgetrokken kerkgebouw
plaats gevonden. De tekeningen waren ge-.
maakt door de Amsterdamse architect
Warnsinck. Cornelis de Laat te Gorinchem

nam het werk aan voor de som ván / 715.900,
het maken van de fundering daarbij niet in
begrepen. Deze was trouwens te voren nl
gelegd. Op de Se Mei 1850 werd het mak<'ll
en leveren van de preekstoel, het hek v,m
het doophuis, dé zitbanken en het overige·
kerkmeubilair in het openbaar aanbesteed,
Het werk werd door de heer A. F. KenHr
te Gorcum voor de som van f 8160,- aa.n
genomen.
Op Zondag 4 Mei 1851 werd in een bU
zondere godsdienstoefening de plechtige in
wijding van het nieuwe kerkgebouw go
vierd. Het tijdperk van 6½ jaar, gedurende·
hetwelk de Hervormde Gemeente zich met
de Kapel in de Arkelstraat had moeten be
helpen, was daarmede ten einde!
Daar het sinds 13 December 1761 ge
- bruikte orgel niet meer te herstellen bleek,
is op Zondag 18 September 1853 door Da,
Hofstede een nieuw orgel, welks bouw
f 14.000,- had gekost, ingewijd. Door do
heer S. A. Appel, in zijn leven een bekend
musicus en componist, werd het vele jaren
bespeeld. Zijn zoon, de heer F. H. AppeZ,
volgde hem later als organist der Ned.
Herv. Kerk op.
De thans nog bestaande, oude toren,
waarvan de recente restauratie tot vreugde
van Gorciimers en oud-Gorcumers recd11
voor een belangrijk deel haar beslag hoeft
gekregen, dateert volgens Dr. G. �- Labou
chere (p. 66 en 67), ,,naar de stul te oor
delen," uit de tweede helft van de 15e eeuw,
V, 1849 Volkstelling

Voor honderd jaren telde Van Arkel'i.
"
Oude Veste" aanmerkelijk minder
inwoner11
dan thans. Volgens de derde, tienjaarlijkl
volkstelling,· op 19 November 1849 gehou•
den, telde de stad 8766 inwoners, ht•t
garnizoen, uit 474 man bestaande, hil'rhU
inbegrepen.
Ter verkrijging van enig denkbeeld vnn
de ontwikkeling der Gorcumse bevolking l11
de loop van enige eeuwen, diene het hiernri
volgend staat je:
inw.
Eind 14e eeuw 5 à 6000 :± 1500 haardstl'.'dou
l.074 huizen
-+- 5000
1584
1609 woningen
1632
1398 woningen
1732
4969
1796
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nam het werk aan voor de som van f 75:900,
het maken van de fundering daarbij niet in
begrepen. Deze was trouwens te voren al
gelegd. Op de 8e Mei 1850 werd het maken
en leveren van de preekstoel, het hek van
het doophuis, de zitbanken en het overige
kerkmeubilair in het openbaar aanbesteed.
Het werk werd door de heer A. F. Kentie
te Gorcum voor de som van f 8760,- aan
genomen.
Op Zondag 4 Mei 1851 werd in een bij
zondere godsdienstoefening de plechtige in
wijding van het nieuwe kerltgebouw ge
vierd. Het tijdperk van 6½ jaar, gedurende
hetwelk de Hervormde Gemeente zich met
de Kapel in de Arkelstraat had moeten be
helpen, was daarmede ten einde!
Daar het sinds 13 December 1761 ge
. bruikte orgel niet meer te herstellen bleek,
is op Zondag 18 September 1853 door Ds.
Hofstede een nieuw orgel, welks bouw
f 14.000,- had gekost, ingewijd. Door de
heer S. A. Appel, in zijn leven een bekend
musicus en componist, werd het vele jaren
bespeeld. Zijn zoon, de heer F. H. Appel,
volgde hem later als organist der Ned.
Herv. Kerk op.
De thans nog bestaande, oude toren,
waarvan de recente restauratie tot vreugde
van Gorcitmers en oud-Gorcumers reeds
voor een belangrijk deel haar beslag heeft
gekregen, dateert volgens Dr. G. C. Labou
chere (p. 66 en 67), ,,naar de stijl te oor
delen," uit de tweede helft van de 15e eeuw.
V. 1849 Volkstelling

Voor honderd jaren telde Van Arkel's
"
Oude Veste" aanmerkelijk minder
inwoners
dan thans. Volgens de derde, tien jaarlijkse
volkstelling,· op 19 November 1849 gehou
den, telde de stad 8766 inwoners, het
garnizoen, uit 474 man bestaande, hierbij
inbegrepen.
Ter verkrijging van enig denkbeeld van
de ontwikkeling der Gorcumse bevolking in
de loop van enige eeuwen, diene het hiern:i
volgend staat je:
inw.
Eind 14e eeuw 5 à 6000 ± 1500 haardsteden
-+- 5000
1074 huizen
1584
1609 woningen
1632
1398 woningen
1732
4969
1796

1812
1 Mei 1825
31 Dec. 1829
31 Dec. 1839
19 Nov. 1849
1850 262a)
31 Dec. 1859
1880
1890
31 Dec. 1899
31 Dec. 1920
31 Dec. 1921
31 Mei 1947
31 Dec. 1948

± 1400 woningen
5924
6834 (w.o. 395 man garn.)
8199 (w.o. 624 man garn.)
8766 (w.o. 474 man garn.)
8302
8943
9757
11900
11855
12677
13317
15321
15650

Wat de cijfers na 1825 betreft moge nog
op het volgende gewezen worden: de eerste
tien-jaarlijkse volkstelling had in 1829
plaats. Op 31 Dec. 1920 echter werd voor
het eerst de tien jaarlijkse telling gehouden
in een jaar, dat een tien-voud is. Daar de
telling ultimo 1940 niet kon plaats vinden,
vond, na de bevrijding, op 31 Mei 1947 we
dero:qi een volkstelling plaats.

** *
Wij zijn thans aan het eind gekomen van
onze terugblik. Het was ons alsof wij,
staande aan een wijd open venster over
verre dreven blikten. Van het jaar 1949 uit
schouwden wij naar wat een eeuw, twee,
drie eeuwen en meer geleden in onze vader
stad geschiedde. Deze terugblik deed ons
fragmenten uit het nabije en verre ver
leden zien: ziekte en dood, charitas en han
delsgeest, economisch streven en geestelijh
leven, honger, duurte en watersnood, ge·
loof en kwaad, zij trokken voorbij aan ons
geestesoog, dat naast felle ook stemmige
kleuren in de kaleidoscoop van het vroe
gere leven mocht ontwaren. En in al die
feiten, gebeurtenissen en strevingen van
weleer, zien wij, 20e-eeuwers, toch eigenlijk
ons zelve terug: in onze worsteling om het
bestaan, in ons streven naar stoffelijk wel•
zijn, naar geestelijk geluk, naar de vrijheid
niet het minst. En wij gevoelen ons één met
die ons zijn voorgegaan! Zoals ook zij, die
nf.l. ons komen, zullen doen. Want ligt niet
"in het verleden het heden en in het nn
wat worden zal?"
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AANTEKENINGEN
Aangehaald met Bruch of Bruch, Rbr.e
,,
Emck of Emck, Huizene
en Straten.e
,, v. Goch.
"
,, Huysmans.
"
,, Abr. Kemp of Kemp.
"

1)

2
)

"

9
)

Labouchere.
,, Rogier.
,, S. de Wit.
van Zomeren.
"
Vgl. Bruch, Rbr., p. 301-303e

Dus op klaarlichte dag.e
Huiken of kapmantels.e
12)
cf. S. de Wit, p. 12-15.e
13) In de oude bronnen Leech- of Leeg
Arlcelpoort genoemd (leech=laag). Deze
poort werd in Aug. 1857 afgebroken. De
Hoog-Arkelpoort lag in het verlengde van
de Kortendijk. Deze poort werd in 1629 a:'.' ·
gebroken.
14) = gekocht.e
15) = erf, hofstede.e
16 )
graft= gracht. 17) buyck: a) buik;e
b) het gehele lijf; c) het lichaam van een ge
meente, de gemeente; de aankoop geschied
de derhalve tot het algemeen welzijn van de
stad. 18) =dienaren, knechts, dienstboden.e
1 9) = dienaren,
dienst
bedienden. 20)
maagden, loonarbeidsters. 21) = ingericht.e
10)

11 1

=

22)
13 Juni 1598 besloot de Vroedschap
het ten Noorden van de Grote Kerk gelegen
gasthuis (vgl. de naam Gasthuisstraat)
over te brengen naar het terrein van het
in November/December 1391 aan de Haar
straat (waar tegenwoordig het Gasthuis
staat) gestichte Bagijnhof.
23
) = Span- of droograam voor laken ofe
het terrein, waar dergelijke ramen stonden.
24
) Als bij dit Pesthuis liggend wordt ine
1790 het · Schawet of Schawetje achter de
Haarstraat genoemd. Vermoedelijk is deze
naam afgeleid van schavuut, schavuit (=
schooier, bedelaar).
25
) Men vindt dit afgebeeld bij van Goch,
p. 84.e
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Een zeer nuttige, tot 1572 gaande
verzameling, waarin ik evenwel menige be
langrijke oorkonde node mis, terwijl ik mij
niet met de datering en/of interpretatie van
elke afgedrukte oorkonde kan verenigen.
26 )

27

)

28)

=munten.e

= betaling.

29)e=wel.e

Vgl. Bruch, Rechtsbr., p. 313.e
31 ) Een klein muntstuk (vgl. ons
botjee
"
bij boteje leggen").e
a2)
groot.
30

33

)

=

)

=beslissing.e

34
)

p. 312-320.e

35 )

Bruch. Rechtsbr. p. 303-311 en p. 320.e
Emck, p. 54; Kemp, p. 426.e

36

)

Thans aanwezig in het Archief der
P.P. Minderbroeders te Weert.
36a)

37
) Vgl. de regeling van 29 Jan. 1521 tere
beperking van overdracht van goed aan
geestelijken (Bruch, Rechtsbr. p. 192).
38 )
Ongetrouwde, meerderejarige vrou
wen moesten zich in die tijd voor het ver
richten van een bepaalde rechtshandelinge
een voogd ad hoc, een gelegenheidsvoogd
dus, kiezen.e

a9) Onder het jaar 1465 vindt men als
zich bevindend in de St. Maartenskerk een
altaar van St. Agnes vermeld; dit altaar is
later afgebroken en verplaatst; het lag aan
de Zuidzijde van de kerk.
40
) Van Zomeren (p. 41) noemt nog Mar
garetha (was in 1465 moeder-overste) en
Elizabeth Vossen Dogter (zonder jaartal).
41
) Jacob van Deventer is de 16e eeuwse,e
zeer bekwame cartograaf, die in opdracht
van Philips II de Noord- en Zuid-Neder
landse vestingen (ook Gorinchem) in 1558
en volgende jaren in kaart heeft gebracht
(de 80-jarige Oorlog werpt dan reeds zijn
schaduwen vooruit!). Ook de Gorcumse
stadsregering moest hem de vrijheid ver
lenen, de daartoe nodige opmetingen te
doen en hem in alles daarbij helpen.

42) Bruch, Rechtsbr. p. 101.
43) Item de quintacione et correctlone ox
cessus Johannis Gerijtdiin presbyteri pro,,,;
quod ipse coram domi1;10 �e. Arkel_ et Wil·
helmo eius filio execrahs d1vma officia cele
. c X ? i j lb. X 8,
bravit.
Rekening van de Blsschoppelijl<
Vicaris over 1408 (MuZZer n
Joosting, I. p. 199).
44) Bruch, Rechtsbr. p 71.
44a) ,,De Katholiek", 1858, Deel 34, p. 103.

Dus bij de Arkelse Dam.
4e) Geer=een in een spits of punt uit•
lopend stuk land of strook grond.
41) " Schild" is de naam van een goud n
munt van verschillende waarden.
41a) De Katholiek", Deel 34, p. 124. Zie
ook d�• ,,Addenda".
41b) Ik dank deze gegevens eveneens nan
de welwillendheid van de Edelachtb. Heer
Burgemeester H. Scheffer, alsmede aan dt
ruim 93- jarige Heer H. C. Kruyt te Arkel.
47c) De Katholiek", 1858, Deel 34, p. 98:
in ee�• aldaar aangehaalde acte van 141S:l
wordt melding gemaakt van een ,,�ust r
Maria van de Velde, priorisse (= priorin)
mitten gemeen (= met het gehele) Conuent
der Canonissen Regularissen (= ReguZi r
Kanunnikessen van St. Augustinus) tot .Ar•
kél in onzer Vrouwenhage".
4s) Het was in deze kapel, dat op 26 Juni
1572 de onderhandelingen over de overgave
van de stad met Marinus Brand, Hopman
van de Geuzen, werden gevoerd.
49) Het Vijfmaagdenlaantje heette ook
Gewed, Gewet, Oud Gewet (dit l�atste in
1798) of Oude Wet of Herenlaant3e.
Het Oude Gewed heette volgens �e A, J,
45)

van der Aa (Beschrijving van Gorinchem,
1851, p. 18 en 19) in 1851 Gedempte Wcc.t.
Het middelnederlandse woord gewad, (}8•
wade wed of wedde betekent drinkplaat,
drenkplaats, doorwaadbare plaats. In 1 ln.r
betekenis wordt het woord wed thans nol(
wel gebruikt, b.v. in de verbinding paard n
wed.
Het Gedempte Wed of, zoals het straatj• •
thans nog wel he.et: Gewed, was dus oor
spronkelijk een drinkplaats, een doorwuad•

Bruch, Rechtsbr. p. 101.
Item de quintacione et correctione ex
cessus Johannis Gerijtdiin presbyteri pro eo
quod ipse coram domino de Arkel et Wil
helmo eius filio execratis divina officia celebravit.
c x c i j lb. x s.
Rekening van de Bisschoppelijke
Vicaris over 1408 (Muller en
Joosting, I. p. 199).
42
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Dus bij de Arkelse Dam.
Geer
een in een spits of punt uit
lopend stuk land of strook grond.
47
) ,,Schild" is de naam van een gouden
munt van verschillende waarden.
47
a) ,,De Katholiek", Deel 34, p. 124. Zie
ook de Addenda".
"
47b) Ik dank deze gegevens eveneens aan
de welwillendheid van de Edelachtb. Heer
Burgemeester H. Scheffer, alsmede aan de
ruim 93-jarige Heer H. C. Kruyt te Arkel.
45

113.

46

)

)

=

47
c) ,,De Katholiek", 1858, Deel 34, p. 98:
in een aldaar aangehaalde acte van 1453
wordt melding gemaakt van een Suster
"
Maria van de Velde, priorisse (= priorin)
mitten gemeen (= met het gehele) Conuent
der Canonissen Regularissen (= Reguliere
Kanunnikessen van St. Augustinus) tot Ar
kel in onzer Vrouwenhage ".
) Het was in deze kapel, dat op 26 Juni
1572 de onderhandelingen over de overgave
van de stad met Marinus Brand, Hopman
van de Geuzen, werden gevoerd.
48

49) Het Vijfmaagdenlaantje heette ook
Gewed, Gewet, Oud Gewet (dit laatste in
1798) of Oude Wet of Herenlaantje.
Het Oude Gewed heette volgens de A. J.
van der Aa (Beschrijving van Gorinchem,
1851, p. 18 en 19) in 1851 Gedempte Wed.
Het middelnederlandse woord gewad, ge
wade, wed of wedde betekent drinkplaats
drenkplaats, doorwaadbare plaats. In deze
betekenis wordt het woord wed thans nog
wel gebruikt, b.v. in de verbinding paarden
wed.
Het Gedempte Wed of, zoals het straatje
thans nog wel he.et: Gewed, was dus oor

spronkelijk een drinkplaats, een doorwaad-

bare plaats een watert je, dat men later
(vóór 1851) gedempt heeft.
De naam Vijfmaagdenlaantje voor het
Herenlaantje komt men bij Emck (p. 11)
niet tegen; wel een Vijfmaagdenstraat of
-steeg, maar die lag, zoals hieronder blijkt,
elders: aan de naar de Quekelentoren ge
heten Kwekelstraat Zz. lag een pand, dat
van 1600-1704 "de vijf maegden achter de
vijf zinnen" en van 1564-1679 "de vijf wijze
maaghden " werd geheten. In 1804 werd de
Kwekelstraat ook Vijf Maegdenstraat ge
noemd. In 1628 wordt gewaagd van "de
Que kelen- nu vijf wijze maagdensteeg" (vgl.
Emck, p. 13).
60 ) Zie voor de Begijnen in het algemeen
Pastoor Prof. W. Nolet, Middeleeuwsche
Kerkelijke Instellingen (1939), p. 206-211.
61 )
Aardrijkskundig Woordenboek.
62
) Onderstaand bericht bij Kemp (p. 128)
is dus niet helemaal juist:
In dit jaar 1391 is 't huys, daar na 't
" jnhof, binnen Gorinchem, in de Haar
Bagi
straat, al geweest met veel verscheyden
kleyn wooningen, daar in elk een, twee of
meer, geestelijke Maagden woonden, die
nochtans daar uyt mochten gaan, en trou
wen als t' haar beliefden, de wooningh aan
ander oversettende, dit duurde tot 't jaar
1402, dat het een Parochi werd."
52
a) Machteld Sassen was toen 14 jaar
oud.
53
) Vgl. (Prof. Smits?) ,,De Katholiek",
1858, Jg. 34, p. 95-126.
53
a) ,,Beatrijs Lijndreyers, weduwe, een
anno
gheestelike huusbeghine" wordt
1439" als weerlike (= wereldlijke)" per
"
soon" ,,in de capellen" van "St. Agniet" te
Gorcum begraven (De Katholiek, Deel 34,
p. 124).
64
) Dit werd in 1604/1606 Vrouwenhuis
(zie hieronder).
65
) De Minderbroeder Willem Spoelberg
vertaalde het in het Latijn geschreven en in
1603 verschenen werk van Estius reeds in
1604.
66
) Dit was het vorengenoemde klooster
van Kanunniken der Augustijner-orde,
,,Elizabeth ten Rugge" geheten.
67) Hij moet twee geschriften hebben na
gelaten.
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58
) Zie ook Huysmans, De H. Joannes
van Oisterwijk als rector van het Begijnhof
te Gorcum (overdruk z. j. blijkbaar uit het
,,Archief v /h Aartsbisdom Utrecht").
Naar de Bagijnen is de Bagijnenwal en uit een oogpunt van ligging met nog meer
recht - de nieuw aangelegde Bagijnenwal
straat genoemd.
59
hoeve, boerenplaats, boerderij.
)
69
a) De van de Gorcumse Martelaren in
de parochiekerk te Gorcum en elders be
waarde reliquiën niet medegerekend.
00
) ,,De Arkelsburg" en de Eng" (Kedi
" gelegen uiter
chem) zijn de aan de Linge
waarden, welke sinds 1737 aan het Oude
Vrouwenhuis te Gorcum toebehoren. De
eerste naam bewaart, zoals reeds opge
merkt, de herinnering aan de burcht der
Arkels te Arkel (zie ook de Addenda").
"
61
) ,,De Katholiek", 1858, Deel 34, p. 103.
62
) De heer Naumann is ook enige tijd op
zeer verdienstelijke wijze Conservator van
het Museum Oud-Gorcum" geweest. Hij
heeft voorts "als gemeente-ambtenaar een
groot aandeel gehad in de fongste reorgani
satie (1936) van het oud-archief der ge
meente Gorcum onder leiding van Jhr. Dr.

=

H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius.
63
) Ook Bloempotsteeg geheten.

64
) Naar welke muiterij of muiters de
steeg werd geheten, heb ik niet kunnen na
gaan.
64
a) Hierin verschil ik dus van de heer
Naumann (zie boven).
65
) In 1527 was besloten tot de stichting
van een afzonderlijke Nederduitse provincie;
deze werd in 1529 door Paus Clemens VII
bevestigd. De nieuwe provincie, in hoofd
zaak een afscheiding van de Keulse, om
vatte 32 kloosters, waarvan er 22 op thans
Nederlandse bodem liggen, 17 daarvan bin
nen het gebied, dat later Hollandse Zending
heette (Rogier, II, 128).
66
) Volgens een door de bronnen niet be
vestigd verhaal zou de latere Pater Joannes
de Rooy, die van 1628 tot 1648 de R.K.
schuilkerk aan de Oude Lombardstraat
heeft geleid, een bloedverwant van deze
martelaar zijn geweest en mede op die
grond tot missie-pastoor te Gorcum zijn be
noemd.
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67
) Blijkens' overdrachtsbrief van 30 Juni
1564 transporteert M. Claes Jans van Pop
"
pel, priester en capellaen
der prochiekerke
der stad Gorinchem, aan Mr. Lenardt Vechel
van 's-Hertogenbosch, pastoor der voors
kerke, de nagelaten goederen zijner zuster
Adriaan Jans, gelegen tot Poppel bij Turn
hout". De geslachtsnaam Poppel is dus ont
leend aan die plaatsnaam (vgl. Emck, p.
60).
In de Westelijke rooilijn van de tegen
woordige Boerenstraat en de Krijtstraat
stond in 1547 de huysinge daer men met
"
trappen op en inne
gaat", tegenover het St.
Agnietenklooster. In 1556 was Joncker An
thonis van Bruheze, Drossaert van Gorin
chem, daarvan eigenaar en in 1580 wordt
het genoemd als huis van Lenardt Vechel,
"
die pastoor tot Gorinchem
was" (cfr. Emck,
p. 63). Wij kennen dus de plaats van de
pastorie van Lenardt Veghel.
68
) Men zie voor de geschiedenis van de
Martelaren van Gorcum de werken van
Pater J. A. F. Kranenburg C.S.S.R. en

H. Meuffels.
69
)

Bij laatstgenoemde plechtigheid was
ook de bekende Zouaaf Pieter de Jongh van
Lutjebroek (N.-H.) aanwezig.

70) Archief voor Kerkgeschiedenis, N. C.
Kist en H. L. Rooyaards, 9e dl., p. 315.

71
) Een paar huizen verder, t.w. in "De
Drie Schupkens", het derde huis ten 0. van
de Prins van Oranje" woonde in 1555
Aert" Vos Engbertsz. Kemp, de op 1 Augus

tus 1485 geboren, oudst bekende geschied
schrijver van Gorcum uit het Gorcums ge
slacht der Kempen. Ook Aerndt Kemp Ja
cobsz Vos, kleinzoon van bovengenoemde
Aert Kemp, en vóór hem eveneens zijn vader
Jacob Kemp hebben in dit perceel gewoond.
Mej. Elizabeth D. Kemp Ariedochter en
haar eveneens nog in Gorcum woonachtige
neef Johannes Willem Kemp Gerritzn. en
diens beide kinderen Elizabeth en Paulina
zijn nazaten van deze Aert Vos Engbertsz.
J(emp. Deze Aert Kemp overleed in 1555
of 1556. Ten onrechte houdt Emck hem
voor de vader van (notaris) Hendrik
Kemp, die in 1656 Abraham Kemp's
bekende Jaarbeschrijving der stad Gorin
" licht deed zien. Waarheid is, dat
chem" het
Hendrik Kemp een zoon van genoemde

Abraham Kemp en een achterkleinzoon vn11
genoemde Aert Vos Engbertsz. Kemp wiu
12) Hessel van Est was in 1553 en l !}72
schepen en in 1569 raad en vroedschap van
Gorcum.

73
) Een andere zoon van Hessel van EHt
was de meergenoemde, later zo bekcndl'
priester Mr. Guilielmus Estius HesscHua
(Wilh. van Est Hesselzn.), de te Goroum in
1542 geboren en op 21 September 1613 ge
storven schrijver van de Historia Marty
"
rum Gorcomiensium" (1603).
Willem van
Est had reeds in 1572 een korte en zake
lijke beschrijving van de dramatische ge
beurtenissen gegeven in zijn Novorum In
Hollandia Constantissimorum" Martyrum
Passionis Historia" (uitgegeven te Keulen),
Hij was van 1582 tot zijn dood hoogleraar te
Doua'i. Onder de beoefenaren van de kerkf!·
lijke wetenschappen - hij leefde ongeveer
in de tijd van Petrus Canisius (1521-11507)
- was Hestius vooral als exegeet een figuur
van betekenis; daarnaast was hij een der
bewonderaars van het Baianisme, dat mC'n
min of meer als vorloper van het Janse•
nisme kan beschouwen.
4
7 ) V gl. Emck, p. 58-60 en de op p. 59-60
aangehaalde brief van Pater Fr. W. Neefje11
O.F.M. d.d. 13 Mei 1911 aan de heer Emclc,
75
) Emck evenwel vermoedt, dat vader
Hessel van Est de gevelsteen in het hui11
heeft doen inmetselen.
76) Zie ook van Goch, p. 125 (le kolom).
77
) Naam van een gouden munt.
78
) Zie voor deze strafbepalingen Bruch,
Rbr., p. 212 en 219.
79
) Gaarne wordt hier verwezen naar het
belangwekkend overzicht van Labouoh r11,
naar van Goch en van Zomeren.
80
) Vgl. het nabij gelegen klooster 81,
Agnes. Het St. Agnes-altaar lag _aan il,,
Zuidzijde van de St. Janskerk. GeertJe JatlH
dochter had bij uiterste wil voor dit altaar
een missen-fundatie in het leven geroep n,
waaraan zij zes morgens lands naliet: wek ·
lijks zou aan dit altaar een H. Mis worden
gecelebreerd.
�1) 7gl. v. d. Aa, 4e deel, p. 682.
81
a) Ik acht het n.l. zeer waarschijnlijk,
dat ook het z.g. ,,hoeckhuys", dat in 11\!11
bij het kloostercomplex van "St. Agnea" 11 1
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3
1 ) Een andere zoon van Hessel van Est
was de meergenoemde, later zo bekende
priester Mr. Guilielmus Estius Hesseli71-s
(Wilh. van Est Hesselzn.), de te Gorcum m
1542 geboren en op 21 September 1613 ge
storven schrijver van de "Historia Marty
rum Gorcomiensium" (1603). Willem van
Est had reeds in 1572 een korte en zake
lijke beschrijving van. de .�ramatische g�
beurtenissen gegeven m ziJn "N ovorum m
Hollandia Constantissimorum Martyrum
Passionis Historia" (uitgegeven te Keulen).
Hij was van 1582 tot zijn dood hoogleraar te
Douai. Onder de beoefenaren van de kerke
lijke wetenschappen - h� �eefde ongeveer
in de tijd van Petrus Canisius (1521-;597)
- was Hestius vooral als exegeet een figuur
van betekenis; daarnaast was hij een der
bewonderaars van het Baianisme, dat men
min of meer als vorloper van het Janse
nisme kan beschouwen.
4
1 ) Vgl. Emck, p. 58-60 en de op p. 59-? 0
aangehaalde brief van Pater Fr. W. Neef1es
O.F.M. d.d. 13 Mei 1911 aan de heer Emck.
7
5) Emck evenwel vermoedt, dat vader
Hessel van Est de gevelsteen in het huis
heeft doen inmetselen.
6
7 ) Zie ook van Goch, p. 125 (le kolom).
77
) Naam van een gouden munt.
78) Zie voor deze strafbepalingen Bruch,
Rbr., p. 212 en 219.
79
) Gaarne wordt hier verwezen naar het
belangwekkend overzicht van Labouchere,
naar van Goch en van Zomeren.
80) Vgl. het nabij gelegen klooster St.
Agnes. Het St. Agnes-altaar lag _aan de
Zuidzijde van de St. Janske_rk. Geer�Je Jans
dochter had bij uiterste wil voor dit altaar
een missen-fundatie in het leven geroepen,
waaraan zij zes morgens lands nal;et; weke
lijks zou aan dit altaar een H. Mis worden
gecelebreerd.
81) 7 gl. v.d. Aa, 4e deel, p. 682.
81a
) Ik acht het n.l. zeer waarschijnlijk,
dat ook het z.g. ,,hoeckhuys", dat in 1561
bij het kloostercomplex van "St. Agnes" be-

hoorde en gelegen was op de Noordelijke
hoek van de Boerenstraat en van de in 1541
ontstane Zusterstraat, een kapel bezat: op
de plattegronden van Jacob van Deventer
(ca. 1558) en Wydtmans (1600) ziet men
duidelijk een torenspits
op het dak van ge
"
noemd "hoekhuis .
82)
De Hervormden hadden in 1566 hun
eerste uit hout opgetrokken kerk op het
Groothoofd buiten de Hoofdpoort. Deze
kerk heette het Geuzenhuis. Op het stads
panorama van 1568 (Museum "Oud Gor
cum") komt het gebouw niet voor; het
heeft dus maar kort bestaan; waarschijnlijk
is het gebouw kort voor of na de komst
van Alva in deze landen (1567) afgebroken.
83
) Bruch, p. 62.
84 ) =Ziekenzaal; gemeenschappelijke eet
zaal in een gar.thuis; passantenhuis.
8 5) Deze namen zijn die van bekende
Gorcumse geslachten. De volledige lijst telt
tientallen van namen.
86
) Of dit een ander Gasthuis is dan het
hier besprokene, valt niet vast te stellen.
87) Sindsdien het nieuwe Sieckhuys " ge
"
heten; blijkens een gevelsteen werd dit gast
huis in 1617 verbouwd.
87 a) De Blauwe Torenstraat heet niet naar
het befaamde kasteel aan de Merwede, doch
naar een stadstoren, eertijds in de stads
muur nabij de Arkelse poort en dus ook na
bij deze straat gelegen (vgl. Inv. Oud-Arch.
Gorcum, no. 2167).
88
) Ook volgens van der Aa (4e deel,
p. 681) lag de Remonstrantse Kerk op de
Oosthoek van de Vijfzinnenstraat en de

Haarstraat.
sn) Het Diaconie-Armhuys (Ned. Her
vormd), thans staande aan de Westwagen
straat (Noord-zijde) tussen de Oude Lom
bardstraat en de Haarstraat, stamt niet uit

de tijd, waarover ik hier schrijf, doch is
eerst in 1753 gesticht.
Het R.K. Arm- en Weeshuis "St. Clara"
in de Molenstraat (Westzijde) dateert van
1867. Op de le Juli van dat jaar werd de
eerste steen gelegd. Me juffrouw Margaretha
van Kessel en haar broeder de heer Matthijs
van Kessel hebben door hun milde gaven
de stichting mogelijk gemaakt. Behalve als
weeshuis fungeert het gebouw thans ook als
pension-rusthuis voor oude dames en heren.

95

Aan de belangen van de inwoners wijden
Zusters Franciscanessen van Bennebroek
haar goede zorgen.
90) Bruch, Rbr. p. 332. Zie voor de scholen ook onder de Addenda, 3 ° .
91) Een bepaalde munt.e
92
) Bruch, Rbr. p. 331.e
93) Bruch, Rbr. p. 332.e
114) Bruch, Rbr. p. 332.e
95)
Bruch, Rbr. p. 332.e
9
t1) Vgl. Blok, II (1893), p. 316.e
97
) Volgens het opschrift van een in hete
Weeshuis aanwezig drieluik, waarover aan
stonds meer.
118
) De Visbrug vindt men o.m. genoemd
in de jaren 1393, 1514, 1540 en 1571. Zij
ontleende
haar naam aan de daarop gehou
_
den vismarkt. Op de Visbrug en op de Ap
peldi,ik stonden n.l. de door de stad ver
pachte visbanken en visstallen. Van 1393
dateert de oudst bekend verpachting van
de visstallen. In 1514 telde deze markt 17
stallen, in 1571 31 stallen en banken. In
1514ewordt
deze brug vernieuwd, in 1540e
_
vermeuwd en verbreed. In 1595 is de vis
markt overgebracht naar het Eind. In 1596
bestond zij aldaar uit 14 banken en 8 aal
stallen. In 1606 is de vismarkt verplaatst
naar dat gedeelte van de Kalkhaven, dat
nog heden ten dage Oude Vismarkt wordt
geheten (vgl. Emck, p. 25 en 41).
De Visbrug en de Peterbrug (nog ophaal
bruggen) werden 10 Juni 1863 overgedra
gen aan het Rijk.
9
� ) Zoals Abr. Kemp verhaalt, was ere
,
de "Sanct Peeterbrug" een draai- of
voor
afsluitboom "daar de schepen met staande
masten deur in de haven quamen." Deze
brug, reeds in _e
1407 aanwezig (vgl. Kemp,
p.e165), werd m 1592 en 1750 vernieuwd.e
100) Brucl., M. E. Rechtsbr., p. 320 ene
321; Emck, Oude Namen, p. 22 en 23.

= vastgesteld is door de Heer en het
Gerecht.
= getrouwde vrouwen.
= getrouwde mannen.
101)

102)
103)

104)
106)
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= betrappen.

= gouden munt.

= onwettig samenleven.
= omgang, verkeer van gehuwden.
rns) = de ene helft van de boete komt
aan de Heer, de andere aan de stad.
= onfatsoenlijke.
= de waard van de herberg' Vlaanderen geheten.
= en de eerstvolgende Maandag na
106)

101)

109)

110)

111)

deze dag.
metterwoon vestigen
.
- zu11en z1ch
· n2) bij de Korenbrug.
113) Er zij
? momenteel nog minstens vijfe
personen, die de naam van dit geslacht
dragen en er toe behoren:
Johannes Willem Kemp Gerritszoon (geb.
te Gorcum 30 ?ecember 1879, gehuwd te
Gorcum 11 Jum 1902 met Paulina Cornelia
van Wi,ik), zijn beide gehuwde dochters
Elizabeth Kemp (geb. te Gorcum 18 Octo
ber 1903) en Paulina Kemp (geb. te Gor
cum 2 September 1905), zijn zuster Aaltje
Kemp (geb. te Gorcum 31 October 1885,
thl;ns wedu�e ".an Van der Loo), zijn nicht
Elizabeth DirkJe Kemp Ariedochter (geb.
te Gorcum 2 November 1867; ongehuwd).
114 ) p. 405.e
115
) p. 282.e
0
116) Folio 11
1 V
117)
p. 58.e
•

ns) Van deze stammen de thans nog le
vende Kempen af.
119)

p. 8.e

�� Aertvas in plaats van Aertvos :s eene
schnJf- of drukfout.
1�1) De Heerlijkheid en stad van Hage
stein. (Verslagen en Mededelingen, O.V.R.,
III, p. 295 e.v., p. 303) (vgl. De Geer, Bibl.
Stad- en Landrechten).
122
) p. 76.e
12

123

)

124

)

p. 76.e
p. 405.e

Geographische Geschiedenis van Hol
land bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de
Middeleeuwen (Verh. Kon. Akad. Letterk.
N.R. II, 3, 1899), p. 272 en 273.
°
126
.e
) p. 76 j . 405
t25)

127) Vgl. Emck, p. 57 (no. 1163). In dit
huis, dat in de jaren 1559-1613 "de (vergul
de) coperen pot" heette, woonde in 1554 41•
wed. Laurens de Ketelbueter ( de ketd
lapper).
128) D it perceel werd in 1624 door Nm
,,coperslager" bewoond (Emck, no. 1150),
129) Er waren in de 17e eeuw vele not1l
rissen in Gorcum. Op 30 September 1000
besloot daarom de Vroedschap het aantal
notarissen tot 8 te laten uitsterven. Hun
minuten worden in het Algemeen R;Jka·
archief te 's Gravenhage bewaard.
130) Echter niet door A. Kemp ondertt,
kend.
131) T.w. door het Hof van Holland; dit
geldt ook voor de overigen.

=

132)

Vgl. de

verslagen omtrent 's Ri}k11

" XLVIII (1925), deel I, Bij
Oude Archi,;ven"

lage VI, blz. 313-715.
13a) Dat ook Aert Kemp Jacobsz. Voa,
zoals Bruch (Rbr., p. X) beweert, notaril'I
te Gorcum zou zijn geweest, is, zoals Ik
hierna hoop aan te tonen, volkomen onjuist.
13·1) Vermoedelijk de zwager van Abra
ham Kemp: Joan Kemp Jacobsz., zoon vun
Jacob Kemp Louwerensz. en Jenneke 1,an
der Wendz.
Vermoedelijk is Sander Kemp, die ern
broer was van Joan Kemp, dezelfde persoon
als de Gorcumse notaris van die naam (bw

gelaten 19 Juli 1632).
136)

Usances.

136
)

Vonnissen.

137 )

Emck, Kroniek.
138) De geleerde Gorcumse priester 011
kanunnik Pauli werd in 1416 ( of begin
1417) te Gorcum geboren, werd priester t•n

kanunnik in 1442 en leefde nog in 14Hll
(Bruch, dissertatie p._ III).
139)

Dit werk heeft Hugo de Groot op

Loevestein geschreven.

140) Ook mijn bij meer gelegenheden, o.m.
tegenover de heer Bruch, verdedigde llttll
ling, dat Gorcum niet eerst in 1382, doch
reeds ongeveer een eeuw te voren stnd In
juridische zin was geworden, wordt In ,,,
noemd overzicht (p. 6) aanvaard.
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127)
Vgl. Emck, p. 57 (no. 1163). In dit
huis, dat in de jaren 1559-1613 "de (vergul
de) coperen pot" heette, woonde in 1554 de
wed. Laurens de Ketelbueter (=de ketel- ·
lapper).
128)
Dit perceel werd in 1624 door een
,,coperslager" bewoond (Emck, no. 1159).
129
) Er waren in de 17e eeuw vele nota
rissen in Gorcum. Op 30 September 1650
besloot daarom de Vroedschap het aantal
notarissen tot 8 te laten uitsterven. Hun
minuten worden in het Algemeen Rijksarchief te ,s Gravenhage bewaard.
130)
Echter niet door A. Kemp onderte
kend.
131) T
.w. door het Hof van Holland; dit
geldt ook voor de overigen.
132) Vgl. de "verslagen omtrent ,s Rijks
Oude Archi,;ven" XLVIII (1925), deel I, Bij
lage VI, blz. 313-715.
133
) Dat ook Aert Kemp Jacobsz. Vos,
zoals Bruch (Rbr., p. X) beweert, notaris
te Gorcum zou zijn geweest, is, zoals ik
hierna hoop aan te tonen, volkomen on juist.
n4) Vermoedelijk de zwager van Abra
ham Kemp: Joan Kemp Jacobsz., zoon van
Jacob Kemp Louwerensz. en Jenneke van

der Wendz.
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;os :s een

3,n

Hage-

O.V.R.,
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1,
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Vermoedelijk is Sander Kemp, die een
broer was van Joan Kemp, dezelfde persoon
als de Gorcumse notaris van die naam (toe· ·
gelaten 19 Juli 1632).
135) Usances.
136) Vonnissen.
137
} Emck, Kroniek.
138)
De geleerde Gorcumse priester en
kanunnik Pauli werd in 1416 ( of begin
1417) te Gorcum geboren, werd priester en
kanunnik in 1442 en leefde nog in 1489
(Bruch, dissertatie p._ III).
139)
_
Dit werk heeft Hugo de Groot op
Loevestein geschreven.
140) Ook mijn bij meer gelegenheden, o.m.
tegenover de heer Bruch, verdedigde stel
ling, dat Gorcum niet eerst in 1382, doch
reeds ongeveer een eeuw te voren stad in
juridische zin was geworden, wordt in ge
noemd overzicht (p. 6) aanvaard.

141)

Jaren geleden reeds pleitte ik in het

Gorinchemsch Nieuwsblad (van 16 Maart
1934: De Gorcumse Kempen. Voorgangers
en Navolgers) hiervoor, alsmede o.a. voor

het aanbrengen van een gedenksteen in de
gevel van het pand, op welks gebied voor
heen het perceel De drie Schupkens heeft
gestaan.
142) Deze stamde vermoedelijk uit de
Gorcumse notarisfamilie van die naam.
143}

,,De Aackerenboom aansiet liefde"

was de volledige naam. Een plechtige
kampstrijd van verschillende rederijkers
kamers en de daarmede gepaard gaande
feesten ten plattelande, heette "hagespel".
(Vgl. Verdam, Middel-Nederlands Hand
woordenboek).
4
14 ) Aldus Prof. Dr. J. te Winkel: De
ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkun
de, Republiek der Vereenigde Nederlanden,
deel I, p. 124.
De in 1616 behaalde prijs bestond uit "8
tinnen stoopflessen". (Stoop =kruik, drink�
schaal).
145) Van der Aa, X, p. 95.
146) Vgl. Dr. J. A. Worp, Gesch. v. h.
drama en v. h. toneel in Nederl. I, 320.
147) Te Winkel, t.a.p. p. 143.
148)
Vgl. Te Winkel, t.a.p. p. 312.
9
14 ) Een exemplaar daarvan bevindt
zich, naar de heer H. van Hoogdalerri Hzn.,
de hulpvaardige conservator van het Mu
seum der Vereniging Oud-Gorcum, mij be
richtte, in het archief van deze voor Gor
cum's geschiedenis zeer verdienstelijke in
stelling. Ik raadpleegde het aldaar.
150) =op de wijs van het lied ..... .
161
) De wijs.
152
) Afkorting voor Notarius Publicus
(=notaris).
153)
.Te Winkel, t.a.p. p. 312.
154) Vóór 1652 hielden de Arminianen
(Remonstranten) hun godsdienstoefeningen
in het huis Westzijde Oude Vischmarkt, het
4de huis van de Burgstraat af.
154
a) Dit is kennelijk ook de opvatting van

A. J. van der Aa (Beschrijving van Gorin
chem, 1851, p. 19); als hij het in de Haar-
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straat gelegen Ziekengasthuis heeft bespro

ken, voegt hij daaraan toe:
"Meer Oostwaarts aan de overzijde had
men vroeger in die straat de Remonstantsee
"
Kerk, thans een particulier huisn.n
154
b) Uit de geschiedenis van de Rede
rijkerskamer "Vernieuwd uit Liefde" valt
nog te memoreren, dat op 5 Mei 1609 het
Twaalf jar·ig Bestand tussen de Republieke
en Spanje door de Kamer werd gevierd met
de opvoering van het Vreedestriumphge
dioht, vervaardigd door Hendrik van dere

Muur.

1 5
" ) Jhr. Joan van Paffenrode was mili
tair commandant van Go1Tcum sinds 1652;
hij was de zoon van de bekende Jhr. Jaco
bus van Paffenrode, die drossaard van Gor
cum is geweest (1617/1652).
156 a) Het in het archief van het Museum
van de Vereniging "Oud-Gorcum" aanwe
zige Wapenboek van Jan van Kuyl (16981742) houdt op p. 184 en 185 Aernt Kempe
lmbertsz. Vos ten onrechte voor de vader
van Abraham Kemp Aertszn. In waarheid
was deze laatste een kleinzoon van Aerndte
Kemp lmbertsz. Vos en een zoon van de op
2 November 1576 als notaris te Gorcum to.e
gelaten Aert Kemp Aertszn., genaamd Bos.e

166
) Met hem begint, van Laurens Kempe
Azn. af gerekend, de 5e generatie.

m7) Schr. van menj. Eliz. D. Kemp te Gor
cum d.d. 22 November 1932.
158

)

Abr. Kemp, p. 47.n

159
) De bedevaart te Heukelom bestondn
volgens van Heussen (Historia Episc. Foed.e
Belg.) nog in de 18e eeuw.
160)

Men kan het o.a. vinden in J. A. F.

Kronenburg C.S.S.R., Maria's Heerlijkheid
in Nederland. Deel 6, p. 88 e.v.
161 )

Abr. Kemp, p. 62-63.n

Uit hetgeen hierna nu volgt bemerktn
men duidelijk, dat Abr. Kemp uit Dircke
Franckensz. Pauw's kroniek heeft ontleend.
163)
De Calvinistische theologie leerde,n
dat Augustinus' opvattingen hierop neer
kwamen: de mens is geheel onbekwaam tot
enig goed;· God w:H niet alle mensen zalig
maken�· Hij heeft uit de grote massa, opdat
162
)
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daardoor Zijn genade blijkt, slechts enke
len voor de zaligheid vootbestemd ( geprae
destineerd). Het is welhaast onnodig te
zeggen, dat de R.K. Kerk deze uitlegging
van St. Augustinus' geschriften volkomen
verwerpt.
lf).J) Omtrent / 7,50.
10a) Bedoeld voorwoord, waarin hij ookn
de verschijning aankondigt van zijn (intus
sen pas na zijn dood gedrukte) Arkelse en
Gorcumse kroniek, treft men ook aan in ge
noemde herdruk.
16G
) Vgl. Prof. Dr. L. J. van Apeldoorn,e
Gesch. v.nh. Ned. huwelijksrecht.
167
) Natuurlijk heeft het paar ook eenn
kerkelijk huwelijk gesloten.
168) v. Zurck, Codex Batavus, p. 779.n
169
) v. Zu.rck, o.c., p. 779; Res. Holland
19 Dec. 1685.
170
) Vgl. Kerkelijk Plakaatboek. 615; v.e
Zurck, Codex Batavus, p. 825.
171)
v. Zurck_, Codex Batavus, p. 825.n
17�) v. Zurck, Codex Batavus, p. 825.n
mi)nEen en ander bevindt zich thans inn
het Algemeen Rijksarchief te 'sGravenhage.e
17
4) Ook jeze bevinden zich thans in hetn
Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage.e
176
Magi
) Gorcumse Vroedschaps- en
straatresolutiën (Indices sinds 1629/1625),
Deel Il, fol. 239 r 0 (Museum Oud-Gorcum).
176
) De Koning-Stadhouder Willem IIT.
177) Deze huwt 5 Sept. 1759 te Gorin
chem Neeltje Benschop.
178
) Dr. A. de Jager, Latere verscheiden
•

heden uit het gebied der Ned. Duitsche
Taalkunde, 1858; J. F. Willems, Belgisch
Museum (1837-1846.). 1, p. 296 en VI, p. 205;
Verdam. t.a.p. p. 447.
179
) Aan de Arkelstraat.e
180
) 1 °. Kerkelijke uren, vooral de dage
lijks wederkerende tijden voor de kerk
of kloosterdienst bestemd;n
°
2n
. de officiële kerkelijke gebeden en ge
zangen op evenbedoelde kerkelijke uren.
181) Er is ä.us. geen twijfel aan of hij wasn

Rooms-Katholiek.

Hij was toen 71 jaar oud.
Aerndt Kemp, die het Latijn mnrh
tig was, legde zijn verklaringen n.l. !11 ili·
taal af. Hij citeert hier de bekende zl11
spreuk der Benedictijnen.
ts 4)
De H. Nicolaq� Pieck.
18") V
gl. Verdam.
186)
Dit is ook inderdaad geschied.
187) V
gl. wat hierover de niet-ka.thollrk,
rechtshistoricus"Prof. ·A. S. de Blécourt zegt
in de "Inleiding vim zijn ·,,Kort Begrip vn.n
het Oud-Vaderl. Burgerlijk Recht".
188
) Terecht schreef dan ook de hoor
H. van Hoogdalem lI.zn op 16 Januari 1 rmo
in het "Nieuwsblad voor Gorinchem en Om
streken " ten aanzien van mijn behandolina
van het Gorcums-Brielse i.rama: ,,Ik irool'
toe dat dit (d.i. het plaatsen van deze ��
beurtenis "in de belichting
van de tijd,
"
waarin ze plaats vohd ) in het kader vnn
de verhandeling wellicht niet mogelijk wa11 11
Het is jammer, dat de schr. van het lng"
zonden stuk uit deze sententie niet de co11
clusie trok, welke voor de hand heeft ,,,
legen en die ik zelf al bij vcorbn.at had ,.,.
trokken.
188 a) Daarvoor of daarna trouwden dt'
Katholieken kerkelijk.
18u)
Gassen en Japikse, Staatk. Gesch. v
Neder!. (1947), p. 443.
190
) Geschiedenis van het Nederlandechtt
Volk, Deel III (1896), p. 435-436.
101) T
enslotte is hem wel toegestaan !11
de Brabantse steden, met name te UrCllfo,
te verkeren.
192)
Resolutiën Holland 15 Juni )(110
29 Juli 1654, 26 Juni 1708; Reform. in , lt
Generaliteit 1 April 1660, 19 Februari 16H:1
1695; van Zurck, Codex Batavus, 824 1•11
825.
193
) Volgens Resolutiën Holland W Juli
1654, 11 October 1727 en 21 Septemb111
1730; Kerkelijk Plakaatboek, Deel 11, blz
566; Resolutiën Holland 13 Octobor 172•1
en 9 Juni 1733; van Zurck, Codex Bnta,,,u,
p. 842 en 825.
194
) Archief van het museum der Vnrnnt
ging "Oud Gorcum".
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Hij was toen 71 jaar oud.e
183 ) Aerndt Kemp, die het Latijn mach
tig was, legde zijn verklaringen n.l. in deze
taal af. Hij citeert hier de bekende zin
spreuk der Benedictijnen.
184 )
De H. Nicolaq� Pieck.
186) V
gL Verdam.
186)
Dit is ook inderdaad geschied.e
187 ) V
gl. wat hierover de niet-katholiekee
rechtshistoricus Prof. ·A. S. de Blécourt zegt
in de "Inleiding" van zijn "Kort Begrip van
het Oud,Vaderl. Burgerlijk Recht".
188 )
Terecht schreef dan ook de heere
H. van Hoogdalem H.zn op 16 Januari 1950e
in het "Nieuwsblad voor Gorinchem en Om
streken" ten aanzien van mijn behandelinge
van het Gorcums-Brielse C.::rama: ,,Ik geef
toe dat dit (d.i. het plaatsen van deze ge
beurtenis "in de belichting van de tijd,
waarin ze plaats vohd") in het kader van
de verhandeling wellicht niet mogelijk was".
Het is jammer, dat de sehr. van het inge
zonden stuk uit deze sententie niet de con
clusie trok, welke voor de hand heeft ge
legen en die ik zelf al bij vcorbaat had ge
trokken.
188a) Daarvoor of daarna trouwden dee
Katholieken kerkelijk.
189
) Gossen en Japikse, Staatk. Gesch. v.e
Nederl. (1947), p. 443.
182 )

=

190 )
Geschiedenis van het Nederlandschee
Volk, Deel III (1896), p. 435-436.
rni ) Tenslotte is hem wel toegestaan in
de Brabantse steden, met name te Breda,
te verkeren.
192 )
Resolutiën Holland 15 Juni 1640.e
29 Juli 1654, 26 Juni 1708; Reform. in de
Generaliteit 1 April 1660, 19 Februari 1683,
1695; van Zurck, Codex Batavus, 824 en
825.
193) Volgens Resolutiën Holland 29 Julie
1654, 11 October 1727 en 21 September
1730; Kerkelijk Plakaatboek, Deel II, blz.
566; Resolutiën Holland 13 October 1724
en 9 Juni 1733; van Zurck, Codex Batavus,
p.e842 en 825.e
19'1 ) Archief van het museum der Vereni-
ging "Oud Gorcum".e
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van 1581, 1588, 1590,e
1 ) Placaeten
1591 en 1647.
196) Zie voor een en ander van Zurck,
Codex Batavus, p. 819-828, alsmede Nic.
Wiltens en Paulus Scheltus, Kerkelijk Pla
kaetboek (Deel I, Van de Papisten, p. 508668) .
7
19 ) Aert Kemp Jac.zn. was dus "links".e
rn8) Het bevat o.m. enige belangrijke
stukken uit oude tijden en is daarom van
grote waarde.
9
19. ) O.a. met een door Aerndt Kemp
Jac.zn gemaakte copie van het Sigillum ci
vitatis Gorichomensis (= zegel van de stad0
Gorcum) van 1356, op welke op folio 293 r
te vinden afbeelding ik in 1938 de mening
heb gebaseerd, dat Gorcum toen reeds een
stad in juridische zin was.

Deze volledig gedacht.e
a) Ik mag hier nog memoreren, dat op
13 Mei 1642 te Gorcum een commissie werd
,,gedecerneerd (= benoemd) om te beko
men kopie" van de aantekeningen aan
gaande de oudheden van de stad Gorin
chem, gemaakt door Aart Kemp, en daar
van een uittreksel en een register te maken.
Ongetwijfeld slaat dit besluit op een of
meer der hiervoren sub 1 °-3 ° besproken
geschriften van Aernt Kemp Jacobsz. Vos.
Het is onbekend waar bedoeld uittreksel en
register gebleven zijn.
200)

200

20 1)

Vgl. Abr. Kemp, p. 119.e

202)

Vgl. Abraham Kemp, p. 88 en 108.e

203)
Een zekere Jacob Kemp (17e eeuw)e
heeft een volledige vertaling van Seneca's
,,Medea" gemaakt, welke ir1 1665 werd ge
publiceerd. Is deze Jacob Kemp dezelfde als
de Gorcumse auteur? Ik acht het niet waar
schijnlijk. Eerder zou ik de vertaler van
Seneca's Uedea voor de Amsterdamse to
neelspeler .Jacob Kemp uit die tijd durven
houden.
203 a)
Deze overlev.ering wordt niet door de
Haagse archieven bevestigd.

� 03.b) In Februari 1573 was de uitoefeninge
van de Katholieke godsdienst bij plakkaat
van de Staten van Holland in het gewest
Holland en dus ook te Gorcum verboden.
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Zie hiervoor Huysmans, p. 196 e.v.e
204a
) Deze aan de norm van 1606 tegen
gestelde practijk verklaart de wederafkon
diging en aanvulling in 1662 van de in
1606 uitgevaardigde maatregel: Op 30 De
cember 1662 besluit n.l. de Vroedschap van
Gorcum, dat Burgemeesters, Vroedschap
p�n en �chepenen zullen worden genomen
mt de rIJkste, verstandigste, vreedzaamste
en redelijkste poorters en belijdenis doende
van de ware Gereformeerde religie volgens
de Nationale Synode van Dordrecht. De
Rooms-Katholieken werden dus van boven
genoemde functies volstrekt uitgesloten.
En deze uitsluiting was er voortaan een die
niet enkel op papier gold!
205) Zie Huysmans, p. 213.e
206 )
!fij moet dus omtrent 1559 geboren
__
ZIJn. D�t klopt met het bericht, dat hij op
29 JulI 1636 op 77-jarige leeftijd is over
leden.
· 207
) Hij moet dus omtrent 1596 tot priester zijn gewijd.
208) Te Utrecht.
208a)
De verheffing van de statie tot for
mele parochie had eerst na het herstel van
de Bisschoppelijke Hiërarchie (1853) plaats.
200)
p. 232.e
2'°) Rogier, II, p. 384.
211
) Hun statie wordt door Rogier wele
elders genoemd (II, 125).
212
) Hiervan is nog lange tijd het gebruik
overgebleven, dat de priesters te Gorin
chem - en zo ook elders - in korte broek
�n m_�t l'.1-ge schoenen:met-gesp liepen. Nog
m mIJn Jeugd werd dit gebruik te Gorcum
gevolgd.
212a) Op het aanbrengen van paepse con
"
venticulen" was een premie gesteld.
213 ) V
gl. diens op 25 September 1928 te
Gorcum voor het R.K. Lees- en Dispuutge
zelschap "Gorcum" gehouden rede over
,,De geschiedenis der R.K. Kerken en vroe
gere sluipkerken te Gorinchem" en het des
betreffende verslag in het Gorinchemsch
Nieuwsblad van 5 October d.a.v.
214) V
gl. Huysmans, p. 213 en de daare
aangehaalde litteratuur.
204 )
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215)
thesaurier, functionaris belast
met het geldelijk beheer.
2rn
) Huysmans, p. 215 en 216.
216a)
Het kennelijk do�r de toenmalige
Pastoor J. C. J. Gilissen 0.F.M. geschreven
,,Jaarboek Katholiek Gorinchem, i942-1943"
noemt zonder zweem van bewijs het jaar
1616, als het jaar, waarin sinds 1572 de
eerste R.K. priester (Herman Strick) weer
in Gorcum is gekomen. Ik deel deze ook
door v. W. in het Gorcums Nieuwsblad van
October 1928 (,,De R.K. Kerkgemeente in
Gor�um, 1628-28
Oct. 1928) aangehangen
_e
memng met..
217) Zie Huysmans, p. 217.e
217a) Hij had voordien in Hoorn en Schel
linkhout (N-H.) gearbeid en was vermoe
delijk uit een der Belgische kloosters af
komstig.
217 .b) Deze bevindt zich thans in de Revet
steeg in het gebouw van de voormalige
Militaire Bakkerij.
218) V
erbannen personen, zoals de ver
oordeelde, ter sluiks de R.K. godsdienst uit
oe�enende priesters, plachten in die dagen
bmten de Dalempoort over de scheiding van
Hollands en Gelders gebied te worden ge
bracht.
219) Aan de eigenaar van het huis werde
een boete van f 200 opgelegd, ,,paratelijck
bij den Heer Officier te executeeren".
220
) Overleden 27 October 1927. De uit
gave (1928) is verzorgd door zijn vriend en
medebroeder Pater Rogerius Burgers.
221
) De eerste organist was Brakenhof
uit Utrecht.
222
) Rogier, II, 187.e
223) R.K. school.e
224) R.K. Arm- en Weeshuis.e
225) Vgl. de uitvoerige gegevens in "Dee
Oud-Katholieke Gemeente van den H. Mar
tinus te Gorinchem" door L. V. (= H. J. W.
Verhey) in "De Oud-Katholiek", 1941, p.
267, 274-275 en 1942, 3--4:
226) Bovenstaande gegeve,1s zijn medee
ontleend aai� Emck, no. 907.
227) Huysmans, p. 225.e

228
) De naam van Pntor ( 1'1u1t111,1 1 1
dius Pypops O.F.M. (1111 H 1111!0 , 1 11 t l
komt als eerst ingeschrev nt· op il1 , lll 11
voor.
229) V gl. Hnysmans, p. 226.
230)
Bijdr. Bisd. Haarlem, V11, 11 1 'UI, Il
ook Huysmans, p. 225 e.v.
231)
Bat. Sacr. II, p. 434.
232
Beschrijving van de toestnncl tic ,
)
Hollandse missie in 1638.
23:i
) Aan de Gorcumse familie wnH wn1u
schijnlijk ook verwant Henricus van Rt•11
scop of Benschop, pastoor te Oudm'Ji
(N.-H.), die aldaar na 37-jarige priest11r
lijke arbeid op 12 Maart 1677 is overlodon
(vgl. Huysmans, p. 226 e.v.).
23
4) Zie hiervoor L. V. in zijn boven�i,
noemd artikel.
5
23 ) Rogier, II, p. 307.
236) Albers S. J., Alg. Kerkgeschied nl1,
II, 471-472.
237) II, p. 195 e.v.
238)
een mislukte heilige.
239)
uitsluitende.
240
) De nonnen van Port-Royal hebben
zich gekenmerkt door een zeer overdrev n
en zelfgenoegzame vroomheidszin.
• 241
)
houdt aan.
242)
breed, over de grenzen reikend.
243
) De Jansenistische kerkgemeenschap
244) Z
ie hieronder.
245) Archief Aartsb. Utrecht, Deel 111,
p. 271.
246) Vgl. C. van de Leemkolk in Arch
Aartsb. Utrecht, Deel XIII, p. 9.
247
) Huysmans, p. 231.
248
) De Kerkstraat, die thans naar de Cl,
reformeerde Kerk voert, heeft hiermee!,
uiteraard niets te maken: de Gereform,·, Hit
Kerk is ter plaatse eerst in 1842 gesticht
De daarheen voerende straat heette voor
heen Driekoningensteeg, naar het reedH lt1
1514 genoemde en in het midden der vori11
eeuw afgebroken en door een Geref. pru
torie vervangen "Drie Coninghenhui1", 111
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228
) De naam van Pater (Pastoor) Aegi
dius Pypops O.F.M. (1648-1660; t 1684)
komt als eerst ingeschrevene op deze lijst
voor.
229
) V gl. Hiiysmans, p. 226.
no) Bijdr. Bisd. Haarlem, VII, p. 180; zie
ook Huysmans, p. 225 e.v.
231
) B at. Sacr. II, p. 434.
232
)
Beschrijving van de toestand der
Hollandse missie in 1638.
23
:i) Aan de Gorcumse familie was waar
schijnlijk ook verwant Henriciis van Ben
scop of Benschop, pastoor te Oudorp
(N.-H.), die aldaar na 37-jarige priester
lijke arbeid op 12 Maart 1677 is overleden
(vgl. Huysmans, p. 226 e.v.).
234
) Zie hiervoor L. V. in zijn bovenge
noemd artikel.
235
) Rogier, II, p. 307.
236
) Albers S. J., Alg. Kerkgeschiedenis,
II, 471-472.
237
) II, p. 195 e.v.
238
)
een mislukte heilige.
239
)
uitsluitende.
240
) D e nonnen van Port-Royal hebben
zich gekenmerkt door een zeer overdreven
en zelfgenoegzame vroomheidszin.
241
)
houdt aan.
242
)
breed, over de grenzen reikend.
243
) D e Jansenistische kerkgemeenschap.
244)
Zie hieronder.
245
) Archief Aartsb. Utrecht, Deel III,
p. 271.
246
) Vgl. C. van de Leemkolk in Arch.
Aartsb. Utrecht, Deel XIII, p. 9.
247
) Huysmans, p. 231.
248
) D e Kerkstraat, die thans naar de Ge
reformeerde Kerk voert, heeft hiermede
uiteraard niets te maken: de Gereformeerde
Kerk is ter plaatse eerst in 1842 gesticht.
D e daarheen voerende straat heette voor
heen Driekoningensteeg, naar het reeds in
1514 genoemde en in het midden der vorige
eeuw afgebroken en door een Geref. pas
torie vervangen "Drie Coninghenhuis". De
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Driekoningensteeg is in 1909 in "Kerkstraat" omgedoopt.
249
) D it is ook de mening van Prof. Ro
gier (II, 125).
250
) D at het kerk je aanvankelijk, dus tus
sen 1638 en 1650, op de hoek van de Kerk
steeg heeft gestaan, om later zijn uitein
delijke plaats te verkrijgen, is evenwel niet
volkomen uitgesloten: Emck noemt de
brouwerij "De Gans", die op de hoek
Langendijk-Kerksteeg was gelegen, alleen
op de jaren 1589-1624.
251
) Het gelijktijdig gedaan verzoek voor
de Franciscanen-statie "Het Clooster" om
voor deze een assistent toe te laten, werd
daarentegen, zoals wij hiervoren hebben ge
zien, wel ingewilligd.
251 a
) Bij deze resolutie werd goedgevon
den "de kerk, het Kruisje, te declineeren,
om redenen hare Ed. Grootagtb. daertoe
moveerende".

Rogier, II, p. 769 e.v.
Zie voor een en ander het boek je
van Pastoor S. de Wit, p. 30.
254
) Zie voor deze en volgende gegevens
L. V. in zijn meer aangehaald artikel.
255
) Hij was in het geheim door Jean
Soanen, bisschop van Senez, tot priester
gewijd. Hij was door de evenmin door
Rome erkende bisschop Barchman Wuy
tiers naar Gorcum gezonden.
256
) Hij werd in laatstgenoemd jaar be
noemd tot pastoor "Achter de Wal" te
Utrecht.
257
) Op 24 November 1799 hield de eerste
Lutherse predikant te Gorcum zijn intree
rede.
258
) Dit, door het bombardement van 28
D ecember 1813-30 Januari 1814 bouwvallig
geworden kerk je werd aan de Joodse Ge
meente overgedaan. Na hersteld te zijn,
werd het 20 Juni 1817 als Synagoge inge
wijd. Omstreeks 1837 was de toestand van
het gebouw evenwel zo slecht, dat in 1841
met de bouw van de tegenwoordige Syna
goge in de Kwekelstraat werd aangevangen.
De inwijding had op 20 Mei 1842 plaats.
Het gebouw op de Havendijk werd verkocht
en tot korenpakhuis ingericht.
252

253

)

)
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259) Deze foilant.en, in 1.&e-.eeuws, goed·n
leesbaar handschrift, heb ikin de herfst van
1932 toevallig i.n een 4.mste.rdams (tijdelijk)
antiquariaat ontdekt en de 9e December van
dat jaar op verzoek van en voor de Vereni
ging "Dud-GorlJum" aangekoebt. Het Gor
cums Gemeentebestuur ha,d, :zo bleek mij,
toentertijd voor deze .man11Scripten helaae
geen inter.eS1:le. Ik noem deze folianten kort
v
heidshale
"Vr.oedschap_s- en MagitJtraats
resoluties" (Indices sinds 1629/1625), Deel
I en Deel II.

De folio-nummers achter de citatenn
uit de indîces hebben betr€kldng op de ori
ginalia der Vroed$cltap8� en Magistraats
resolutiën. Deze bevinden zich in de offi
ciële archieven.
260a
) Deze Adriaan Kemp was via Jacob,
Matth-iös, Adriaan en Jaeobus Kemp een
260)

achter-achter-achterkleinzoon van Louwe
rens Kemp (1531·1625), de zoon van Aert
Kemp lmbertsz. de Vos (1 Aug. 1485-1555
of 1556). Van Willem Kemp, de broer van
genoemde Adriaan of Arie Kemp Jac.zn,
stammen de thans nog in Gorcum wonende
Kempen af.
261)
Vele van bovenstaande gegevens zijn
mij op verzoek ter beschikking gesteld door
de Weledelgestr. heer M. D. van Kekem,
Secretaris der gemeente Gorinchem, aan
wie ik bij deze gaarne mijn erkentelijkheid
betuig.
262) .\.
ldus was de gebruikelijke naam, of
schoon St. Maarten en S.t. Vincent de pa
tronen waren van deze, volgens Kemp op
22 April 1263 ingewijde kerk.
262a
) Het aantal huizen te Gorcum be
droeg in 1850 1466.

ADDENDA
1.n Het Franciscanessen-klooster Mariën
hage te Arkel.

Plaats van het klooster nabij de voor
malige burcht van de Heren van Arkel.
a. Ad noot 47b betreffende de gevelsteenn
te Arkel (0 V Den Flage). Zou men in de
initialen H I G van de ArkeZse gevelsteen
de beginlettel's van een persoonsnaam mo
gen zien, dan zou daarvoor, volgens de ge
gevens, door de ;E;delachtb. heer H. Schef
fer, burgemeester van Arkel en Kedichem,
mij verstrekt, het meest in aanmerking ko
men de uaam van Henri Joseph Gobiet,
geb. 23 April 1800 te Seraing (België), R.K,
van beroép machinist, op 2 Januari 1826
te Arkel ingeschreven, komende van Am
sterdam, en op 5 Mei 1868 naar Gorinchem
vertrokken. Het gezin bestond uit man,
. vrouw en twee nichten, terwijl het te Ar
kel was gehuisvest n. 77-79 n.k.; momen
teel is niet meer na te gaan met welke te
genwoordige huisnummering deze nummers
corresponderen. De initialen zijn H. I. G.,
maar wellicht kan voor de "I" een "J"
worden gelezen. Het beroep van machinist
sohept de mogelijkheid, dat Gobiet was
aangesteld bij het er naast gelegen Rijks
stoomgemaal.
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b. de Arkelsburg (bij noot 60).n
De waard "de Arkelsburg", een buiten
waard onder Arkel, kwam op 11 Juli 1737
door aankoop in het bezit van het Vrouwen
huis te Gorinchem voor een bedrag van
f 1000,-. Deze waard was een z.g. Burch
leen. Het leenrecht, dat er op rustte, werd
op dezelfde datum door het Vrouwenhuis
afgekocht voor een bedrag van f 100,-. In
het archief van het genoemde Vrouwenhuis
bevindt zich een acte, waarvan de aanhef
luidt:

(1298 Op Vrouwendach)
Wij Jan Heere van Arkele, grote (=
groeten) alle diegene die desen brijff
(= brief) sien en hiernamalese hoeren (=
horen) lesen. Wij maken hem condt dat
Lammijn Conraets Sone van Arkele ons op
gedragen hevet (= ons in eigendom heeft
overgedragen) ene halve hoeve Landts
tot Arkel, daer sijn huus op staet ende
huus dairmede, dat hebbe wij hem weder
gegeven beyde huus ende Landt tot eenen
rechten Boerchleene {ç= burchleen) ende
dairmede dien weert die voir Arkel gelegen
is in den strome, met alle dier baten, die
hem dairaf comen mach enz.

c. De Eng, ook wel Spaanse Eno ( ·, 1 ,,
noot 60), een buitenwaard onder Kndtohnm,
werd door het Vrouwenhuis te Goroum In
1606/07 verkregen. Beide bezittingen beho
ren thans nog aan de stichting. Bov,,n
staande gegevens (b en c) werden mij wel
willend door de he.er H. van Hoogdal m
Hzn. verstrekt. (Vgl. voor de ArkeZsburg
Register Libro Principium Capo Arckel fol.
XXV, Archief Leenkamer van Holland!.),

2. Het Augustinessen-Klooster in de Haar
straat.

(Bij noot 53a):
Indien men mag aannemèn, dat het B�

ghijnhof te Gorcum tussen 1439 en 147C,

(dus - bij benadering - circa '1457) Ae,...

gustinessenklooster is geworden, dan vraagt

II,len zich onwillekeurig af of er wellicht
enig verband heeft bestaan tussen de over•
gang van de Gorcumse Bagh,ijnen na11.r
de Orde van St.• Augu.stinus en de overganr
van de Arkelse Franciscanessen naar do
Augustinessen ( tussen 1449 en 1453). Of
zijn deze overgangen louter los van elkaar
geschied?
(Bij noot 55):

Van de Augustinessen lezen wij bij
· Estius, de schrijver van de geschiedenis der
Martelaren van Gorcum (B. III, C. 36):
"Of door de nalatigheid, of door de
weelde van sommige oversten was met het
verkoopen van zeer veel landerijen het
klooster uit grooten overvloed allengs tot
uiterste behoefte vervallen. Maar in die be
hoeftige toestand begonnen de zusters zich
veel ijveriger op .de godsvrucht toe te lei•
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c. De Eng, ook wel Spaanse Eng (ziee
noot 60), een buitenwaard onder Kedichem,
werd door het Vrouwenhuis te Gorcum in
1606/07 verkregen. Beide bezittingen beho
ren thans nog aan de stichting. Boven
staande gegevens (b en c) werden mij wel
willend door de heer H. van Hoogdalem
Hzn. verstrekt. (Vgl. voor de Arkelsburg
Register Libro Principium Capo Arckel fol.
XXV, Archief Leenkamer van Hollandt).
2. Het Augustinessen-Klooster in de Haar
straat.
(Bij noot 53a) :e
Indien men mag aannemen, dat het Be
ghijnhof te Gorcum tussen 1439 en 1475
(dus - bij benadering - circa '1457) Au�
gustinessenklooster is geworden, dan vraagt
II}en zich onwillekeurig af of er wellicht
enig verband heeft bestaan tussen de over
gang van de Gorcumse Baghijnen naar
de Orde van St. :Augustinus en de overgang
van de Arkelse Franciscanessen naar de
Augustinessen (tussen 1449 en 1453). Of
zijn deze overgangen louter los van elkaar
geschied?
(Bij noot 55):
Van de Augustinessen lezen wij bij
- Estius, de schrijver van de geschiedenis dere
Martelaren van Gorcum (B. 111, C. 36):e
"Of door de nalatigheid, of door dee
weelde van sommige oversten w.as met hete
verkoopen van zeer veel landerijen hete
klooster uit grooten overvloed allengs tote
uiterste behoefte vervallen. Maar in die be
hoeftige toestand begonnen de zusters zicbe
veel ijveriger op .de godsvrucht toe te leg-

gen, en door ingetogenheid, zuiverheid eii
handenarbeid bij God en de mensen in vrij
willige hervorming zich behagelijk te ma
ken".
3.e Wat de scholen in oud Gorcum (ziee
noten 90-95) betreft, diene nog het vol
gende:
a. het handvest van Otto van Arkel vane
11 November 1382 gaat in art. 5& uit van
het bestaan van "onse schole" en van een
daarover gestelde "schoolmeester";
b. de tegenwoordige Knipsteeg wordt ine
1435 de " Scoelsteghe (= schoolsteeg) in
de Crijtstraat" genoemd; dit wijst er op,
dat daar ter plaatse in of vóór 1435 een
school moet hebben gestaan (Emck, p. 64,
no. 1258-59);
c. de 83�jarige Maria wm-ems, eertijdse
"schoolmeesteresse van Gorcum", treedt in
1628 als getuige op in het meergenoemde
zaligverklaringsproc.es en moet dus omtrent
1536 geboren zijn en omtrent 1560 en daar
na haar functie te Goroum hebben uitge
oefend.
4. De O.L. Vrouw-Kapel bij de Oude Kan
selpoort.
De afbraak van de Kapel en de Kans.el
poort werd grotendeels gebruikt voor de
bouw van de Nieuwe Doelen, Aan de Ko
ningstabels (= commandanten) van de bei
de schutterijen w.erd daarvoor door de stad
f 900,- en 10 hoed kalk toegelegd (Emck,
Kron., p. 58).
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INLEIDING
I.
II.
I.
Aa . 1449.
II.
III.

A a . 1349.

A a. 1549.
A a . 1649.

I.
II:
I.
II.

III.

I.
II.
I.
Aa. 1849.
II.
III.
IV.
A a. 1749.

v.

Pestepidemie.
Verkoop van een lijfrente
Regeling van het bakken en verkopen van brood
Schenki-ng aan het "Manhuys" .
Het Franciscanessen-klooster "Mariënhage" vanuit Gorcum te Arkel
gesticht .
Inhuldiging van Philips te Gorcum .
De eerste windmolen naar Spanje geëxporteerd.
Monopolie van het Weeshuis inzake de leverantie van doodkistkleden
De Korenbrug vernieuwd
De Gorcumse Notaris, geschied- en toneelschrijver Abraham Kemp
Aertszoon overleden .
Pastoor F. du Quavre O.F.M. te Gorcum overleden .
Collecte voor de Hervormde Kerk te Bergen op Zoom
IJsgang .
Dood van Koning Willem II.
Cholera-epidemie.
Aanbesteding van de bouw van de Ned. Herv. Kerk.
Volkstelling .
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