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G. VAN ANDEL TER NAGEDACHTENIS

.

Onze vereniging leed dit jaar een groot verlies door het plotseling
overlijden van onze voorzitter de heer G. van Andel.
Ik kan me nog steeds niet goed indenken wat het in onze stad en in
het bijzonder in de Historische Vereniging ,,O,ud Gorcum)) betekent
:wnder de heer van Andel te moeten leven.
Hij immers was voor onze vereniging meer dan een voorzitter. Van
velen onzer was hij ook een vriend en juist die vriendschap zullen wij
allen hard missen.
Van Andel wist anderen te inspireren en hij legde die unieke band,
waartoe slechts enkelen in staat zijn. Dat bindende element dat hij vertegenwoordigde is voor Gorinchem en voor onze vereniging van grote
betekenis geweest.
Bijna vijfentwintig jaar zat hij in ons bestui~r. Hij volgde zijn overleden broer, dr. M. A .van Andel, in 1941 als voorzitter op en hij deed
dat op voortreffel#ke wijze, hoewel het zeker niet eenvoudig is een
dergelijke particuliere vereniging, met weinig geld en veel zorgen, te
leiden.
0

Oud Gorcum heeft in de 56 jaar van haar bestaan slechts zes voor•
zitters gehad:
Mr. V. G. Boll 1909-1912;
Jhr. W. F. R. van Naerssen 1912--1921;
L. A. U'. Noorduijn 1921-1930.
Men zou deze drie de mannen van het eerste uur kunnen noemen. Zij
behoorden in 1909 tot de oprichters van Oud Gorcum en legden mede
de grondslag voor wat nu onze vereniging is.
In 1930 aanvaardde dr. M .A. van Andel - een unieke Gorcumer en
een groot dienaar van de historie van de geneeskitnde - het ·voorzitterschap. Hij vervulde deze functie tot z·ijn dood in 1941.
De heer G. van Andel volgde zijn broer op en leidde Oud GQrcum tot
1948, in welk jaar burgemeester L. R. J. ridder van Rappard de voorzittershamer ging hanteren. Hij deed dit tot 1956. Toen kwam de heer
va i A1~del terug en hij bleef voorzitter tot aan zijn overlijden. Bij
elkaar was hij dus zestien jaar voorzitter en daarnaast ook nog enkele jaren secretaris.
Wij zullen hem erg missen, maar wij kunnen in dankbaarheid aan
hem terugdenken als een waarlijk groot man, een bezielend en meele:,end mens, een vriend. Zelf heb ik met de heer van Andel achttien
}aar in het bestuur van Oud Gorcum gezeten en ik denk aan die t ijd
met vreugde terug. Een aantal jaren werkte ik als secretaris 017der
--;ijn voorzitterschap, een samenwerking die ongetwijfeld tot resultaten voor o-- ze vereniging heeft geleid.
Het was een genoegen met hem te werken in het belang van de geschiedschrijving van onze stad, die hij als wein'ig anderen beminde.
Vooral de recente geschiedenis had zijn belangstelling. Daarvan getuigden bijvoorbeeld zijn interessante lezingen, waarin een man in het
woord kwam, die een deel van die tijd zelf beleefde. Ik noem hier:
•

De Gorcumse samenleving omstreeks de jongste eeuwwisseling.

•

Het sociale leven rond 1900 in Gorinchem.

•

De ontwikkeling van het vervoer in de laatste eeuw, speciaal met
betrekking tot Gorinchem.

•

Anderhalve eeuw Gorcumse ontwikkeling 18111-1964

Het waren nuttige historiebeschr{jvingen voor onze stad van een man,
die de geest van de tijd gedeeltelijk beleefde en ook begreep.
Het is moeilijk om iemand als Gijs van Andel op te volgen - ook als
voorzitter van Oud Gorcum. Ik aanvaard die taak in de wetenschap,
dat hij graag zijn w erk voortgezet zag en met z'ijn voorbeeld voor ogen
gaan wij verder. Maar missen zullen wij onze voorzitter en Gorcums ereburger: G. van Andel.
Zijn voorgaan kan ons inspireren en daaruit zullen wij de kracht vinden om voort te gaan. Naar ik hoop met uw aller steitn, want Gorcums historie is het waard.
H .F. van Peer
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Een "Kerstkind"
schilderde HET KERSTKIND

ABRAHAM BLOEMAERT
VIERHONDERD JAAR GELEDEN
OP KERSTDAG IN GORCUM GEBOREN

door H. F. van Peer
,,De Bloemen, welke met hare menigerhande schoone g·estalten, aangenaame koleuren en verkwikkende geuren, de hooven sieren, en het oog der aanschouwers
verlustigen, ontspruiten in 't prilste van den zomertijd; maar onze Abraham
Bloemaert, een der schoonste en welriekenste bloemen in den bloemhof der
Konst, ontlook in den guuren wintertijd, omtrent Kersdag in 'tjaar 1564 binnen
Gorko1n".
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Deze bloemrijke taal is van Arnold Heubraken 1 ), die in het midden van de achttiende eeuw het leven en de werken van onze Nederlandse kunstschilders beschrijft en terecht ook de " winterse bloem" Bloemaert ten tonele voert.
Abraham Bloemaert, onze Bloemaert, vierhonderd jaar geleden op Eerste Kerstdag in Gorinchem geboren! Een schilder van formaat - groot man van de
Utrechtse schildersschool leermeester ook van vele bekende Nederlandse
kunstenaars!
Hij verdient het in onze 20e eeuwse schijnwerper te worden geplaatst nu het op
25 december precies vier eeuwen geleden was, dat hij in onze stad werd geboren.
Ik geloof dat niet beter te kunnen doen, dan door u twee schilderijen met Het
Kerstkind te laten zien, die door het kerstkind Bloemaert werden vervaardigd.
Er werden ter ere van het eeuwfeest van Bloemaert's geboorte, voor zover mij
althans bekend is, geen herdenkingsfeesten georganiseerd, ,er werden ook geen
standbeelden of gedenktekenen onthuld, evenmin t entoonstellingen van zijn werk
gehouden.
Het is merkwaardig, dat men in dit opzicht geen enkel initiatief heeft genomen. Men mocht dit toch zeker verwachten vanuit Utrecht, dat hem als een van
zijn grootste meesters der schilderkunst beschouwt. Maar ... Abraham Bloemaert moest het slechts doen met mijn eerbiedig woord van hulde tegenover een
groot en door velen lang nog niet voldoende gewaardeerd meester van onze
zeventiende-eeuwse schilderkunst.
Dat ik Bloemaert bewonder, komt bepaald niet alleen door het feit, dat hij - toeyallig - in Gorinchem geboren werd, maar vooral door mijn appreciatie voor
zijn oeuvre, dat bijzonder rijk is en waan•oor ik grote bewondering koester.
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In Gorinchem geboren
Bloemaert's Gorcumse afkomst is
wel heel willekeurig, want zijn ouders
helblben slechts h eel kort en do or de
omstandigheden gedwongen in onze
stad gewoond. Niettemin is hij door
zijn geboorte op de Eerste Kerstdag
1564 een Gorcumer en wij delen hem
loyaal met Utrecht, waar hij h et allergrootste deel van zijn levensjaren doorbrach t, de UtreG.htse schiJ.dersschool
verrijkend met een aantal schilderij en
en tekeningen, die ons ook vandaag
:.-og kunn-en bekoren.
Cornelis Bloemaer t , AJbriaham's vader, was " geboortig van Dordrecht, van
waar hy by weigeringe van zekeren
Eedt in 't begin der N ederlandsche
troubelen, ·zig m et'er woon naar Gorinchem begaf" . 2)
Hij wordt ons gesdietst als een meester in de bouw- en vestingkunde en beoefende ook de beeldende kunst. Men
spreekt van een " konstig beeldsnijder".
De Bloemaert's verbleven slechts
kort in Gorinchem, zij trokken van hier

Hij volgde niet het voorbeeld van zijn
kunstbroeders, die naar Italië vertrokken om zich daar verder te bekwamen.
Bloemaert ging wel naai!' Parijs en
Fontainebleau, waar hij van 1580 tot
1583 in d e leer was bij Jean Bassot
Herry en Hieronymus Francken.
'
__va n ~~meren 3) en Van Mander 4)
z1Jn onJmst als zij beweren, dat Bloemaert eigenlijk nooit leermeesters heeft
gehad en zichzelf de kunst aanleerde.
Abraham beoefende zijn kunst nageno eg uitsluitend in Utrecht, waar hij
meester va n het Sint Lucasgilde en
lat er deken van
deze schil'dersbent
was. Slechts van 1591 tot 159 3 !V'ertoefde hij in Amsterdam, waar zijn vader,
aldus Houbraken, tot stadsbouwmeester was benoemd.
Hij werd een bekend meester. Zo
maakte hij samen met Herman Saftleen, Corne lis van Poelenbul.'lgh en [)irck
van der Lisse o.a. schilderstukken in
opdracht van Frederik Hendrik voor
het Huis Honselaersdijk.
Hij overleed op 27 januari 1651 in
Utrecht, en bereikte dus de hoge leeftijd van ruim 86 jaar, ook al wordt er
dan van hem, weliswaar ten onrechte,
beweerd: ,,De dood had hem gespaart
omtrent de honderd jaren."
1

Groot meester

naar 's-Hertogenbosch en ook deze
stad verlieten zij spoedig om dan t erecht te komen in Utrecht, met welke
stad het leven van zijn onze Abraham
zeer nauw verbonden zou blijven.

Zijn leerschool
Onze Abraham zette zijn eerste
schreden op het pad van de kunst onder leiding van zijn vader en van een
zekere Gerrit Splinter. Later kwam hij
in de leer van Joos de Beer en Anthöni
Blocklandt van Montfoort.
8

Abraham Bloemaert wordt door Jonkvrouwe dr. C. H. de Jonge, de ouddii:ectrice van het Oentraal Museum in
Utrecht5) ,,de nestor der vroege 17e
eeuwse sch'lders·school" genoemd en
naast Joachim Wttewaal "de tweede
belangrijke persoonlijkheid uit de overgangsperiode van de 16e naar de 17e
eeuw."6)
Bloemaert was in de geest van zijn
tijd opgegroeid in de sfeer van het Maniërisme, ma-ar "hij be·zat in hoge mate
h et aanpassingsvermogen om met zijn
tijd mee te gaan; door zijn veelzijdig
plooibaar _talent ontgroeit hij al spoedig aan het Maniërisme en wordt hij
in zijn kunst ook in de geest geheel
een 17e eeuwer te samen met de jong ere\ generatie, voor wie hij een groot
leermeester is geweest". 7)
Hij .schilderde in hoofdzaak bijbelse
en mythologische voorstellingen en
ook genrestukken. ,,Zijn religieuse
kunst is bovendien van belang, omdat
hij tot de weinige sch'Jders behoort, die
de katholieke godsdienst zijn trouw gebleven en wiens werk ook in dit verband in het Bisdom Utrecht hoog
wordt geschat."8)
In het Centraal Museum te Utrecht,
bij velen nog te weinig bekend, kan
men een goed overzicht van B!oemaerts
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Abraham Bloemaert volgens een kopergravure van J. Matham, naar een
schilderij van de Utrechtse meester P. Moreelse.
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werk vinden. Een gehele zaal toont zijn
schilderijen en men heeft er een unieke
collectie van zijn t ekeningen.
Ook overigens is een bezoek aan dit
museum de moeite waard. Men leert
er de meesters
van de Utrechtse
school kennen, o.a. Jan van Score!, de
pronier der renaissance in de noordelijke Nederlanden. Er is verder in de
Utrechtse Agnietenstraat een geweldige kleurenrijkdom ee zien, die ons
ook vandaag nog weet te boeien.

Vier zoons in de kunst
Abraham '.Bloemaert had vier zoons,
die hem volgden in de kunst: Hendrick
1601-1672, Cornelis 1603-1684, Frederick 1605-1669 en Adriaen 16091666.
Hendrick, de oudste, was een leerling van zijn vader. Hij verbleef in Italië en was in Utrecht een vooraanstaand schilder, lid en later deken
van het St. Lucasgilde. Ook van hem
zijn er in Utrecht verscheidene uitstekende werken. Hij vertaalde ook dichtwerken uit het Italiaans, b.v. in
1650 Guarini's herderspel "Il Pastor
Fido" met als voorwoord een lofdicht
op Hendrick B!oemaert door niemand
minder -dan Joost van den Vondel.
Houbraken zegt, dat hij weinig van
de geest en de aard van zijn vader had
geërfd, .,ook geene bekwaamheid om
met de waerelt te kannen omgaan,
waarom Sandrast geestig van hem
zeit : Hij heeft zijn geluksvogel niet
vernuftig genoeg weten voort te schieten en dus is het afzetsel van die
schoone Bloem verstikt."
Cornelis beoefende uitsluitend de
prentkunst. Ook hij was een leerling
van zijn vader, van de bekende Gerard
van Honthorst en van Crispijn van de
Passe de Oude. Hij kreeg bekendheid

als tekenaar, graveur en uitgever. Hij
verbleef in Parijs en Rome, waar hij
vele prenten graveerde van het werk
der grote Italiaanse schilders. Hij bleef
uiteindelijk in Rome en overleed er op
81-jari'g e leeftijd.
Frederick beoefende ook uitsluitend
de prentkunst. Hij bracht In hoofdzaak
schil-derijen 'e n tekeningen van zijn vader in prent, o.a. het tekenboek "Artls
Appelleae 'Ilhesauris" en zijn werk is
als een belangrijke aanvulling op het
oeuvre van Abraham te beschouwen.
Adriaen, de jongste, wa.s ook al een
leerling van zijn vader. Hij was vooral
landschapschilder, hield verblijf in Italië en daarna in Salzburg, waar hij in
dienst kwam van "eenen Benedictus,
groot beminnaar van Konst en maakte
daar vele fraaye stukken, maar geraakt in woorden met een Student,
werd hij dood gestoken."
Zie, dat was het droevig lot van de
jongste zoon van Abraham, die ook het
vroegst overleed en s·l echts 57 jaar
werd.

Vele leerlingen
Het was dus wel een kunstzinnige
familie. Grootvader een konstig houtsnijder, Abraham een begenadigd schilder en dan nog vier zonen als volgelingen in ct·e kunst. Wlas 't won1der, dtat
in dit milieu Abraham's dochter op 1
februari 1653 te Utrecht trouwde met
de schilder A'drianus v. IJsselsteyn ?9)
Abraham had behalve zijn vier zoons
ook heel wat andere leerlingen. Er zijn
er zeker dertig bekend, waarvan er velen later bekende schilders werden. Ik
noem slec'hts de gelbroeders IHontlhorst,
Hendrik Schoock, Maerten Stoop, Andries en JohanI1es Both, Hlendrick ter
Bruggen, Wijbrand Symonsz. de Gee.st,
Jan van Bijlert, Jan Baptist Weenix,

Op dit schilderij ziet men Maria met liet Kincl zitten onder een afdak van de stal
te Bethlehem. Het Christuskind steekt de hancl uit naar een van de drie koningen, tlie in aanbiclding geknield ligt. Hij draagt een prachtig bewerkte mantel
in rood- en goudbrokaat, met hermelijnen schouderbedekking. Deze koning houdt
een gomlen bokaal en een gouden ketting in cle hand en biedt het Kind goudstukken aan. De beicle andere koningen en een volgeling· vormen verder deze .
groep. Achter Maria staat Jozef, met een stok in de haud. De achtergrond wordt
gevormd door leden van het gevolg· met lansen, verder door paarden en kamelen.
Uit de bewolkte hemel straalt de ster van Bethlehem.
Het schilderij, dat dateert uit 1624, stond vau 13 tot 27 december 1962 in de
etalage van het K.L.M.-kantoor aan de Fifth Avenue te New York. Door middel
van dit voor de kersttijd zeer toepasselijke schilderij uit het Centraal Museum
te Utrecht, wilde de K.L.M. de aamlacht vestigen op het fraaie Nederlandse
kunstbezit. Het kostbare schildet·ij werd dag en nacht door een gewapende politieman bewaakt. Verder exposeerde de K.L.M. in die tijd in de etalages van een
aantal kantoren over cle gehele wereld een kopie van dit schilderij.
10

1aar, graveur en uitgever. Hij
in Parijs en Rome, waar hij
nten graveerde van het werk
~ Italiaanse schilders. Hij bleef
ijk in Rome en overleed er op
l leeftijd.
:ick beoefende ook uitsluitend
kunst. Hij bracht in hoofdzaak
ien en tekeningen van .zijn varent, o.a. het tekenboek "Artis
e Thesauris" en zijn werk is
belangrijke aanvulling op het
:an Abraham te beschouwen.
m, de jongste, wa.s ook al een .
van zijn vader . Hij was voora~
Lpschilder, hield verblijf in Ita•"
w.rna in Salzburg, waar hij in 1'
:wam van "eenen Benedictus,
minnaa.r van Kcm:s t en maakte
Ie fraaye stukken, maar gel woorden met een Student,
dood gestoken."
il was het droevig lot van de
zoon van Abraham, die ook het
overleed en slechts 57 jaar

Vele leerlingen

vas dus wel een kunstzinnige
Grootvader een konstig houtAbraham een begenadigd schildan nog vier zonen als volge1 de kunst. W1as 't wonlC!er, d•a t
1ilieu Abraham's dochter op 1
1653 te Utrecht trouwde met
der Adrianus v. IJsselsteyn ?9)
1am had behalve zijn vier zoons
1 wat andere leerlingen. Er zijn
· dertig bekend, waarvan er ver bekende schilders werden. Ik
~c<hts de ge<broed-ers IHontlhorst,
. Schoock, Maerten Stoop, AnJohannes Both, Hlendrick ter
1, Wijbrand Symonsz. de Geest,
L Bijlert, Jan Baptist Weenix,

:en onder een afdak van de stal
it naar een van de drie konineen prachtig bewerkte mantel
,rbedekking. Deze koning houdt
band en biedt het Kind goudv olgeling· vormen verder deze
de hand. De achtergrond wordt
~rder door paarden en kamelen.

~m .

.3 tot 27 december 1962 in de
nue te New York. Door middel
derij uit het CentTaal Museum
~en op het fraaie Nederlandse
nacht door een g·ewapende pot die tijd in de etalages van een
an dit schilderij.
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Cornelis van Poelenburgh, Ja
ritz Cuyp, Willem van Driel
Joost Corn. Droochsloot en
Knupfer.

In vele mm

Behalve in het Utrechts
Museum kunt u Bloemaert's v
den in het Aartsbisschoppelijk
te Utrecht, het Rijksmuseum
sterdam (zijn beeltenis is uitg
in de gevel van deze bela
kunsttempel van ons land), Jritshuis in Den Haag, het Fra
museum en het Bisschoppelijk
te Haarlem, de kathedraal Bosch, het Museum van Schc
sten te Brussel en verder in LE
München, Wenen, Ottawa e.a.
Regelmatig nog komt mE
maert's naam tegen, b.v. bij
van schilderijen overal ter wer
kortgeleden werd er in de mE
van de Hermitage in Lenin!
schilderij gevonden, dat wer
schreven aan Abraham Bloem
boer met een hen. In hetzelfd,
10) werd gezegd, dat de H
via een verzamelaar nog ee
schilderij van Bloemaert had
ven, Rust van de Heilige Fa
weg naar Egypte.

Bloemaert in Gorir

Wat kunnen wij nu van B
nog vinden in Gorinchem, zijn
teplaats? In het museum "I
Bethlehem" van de Historisch!
ging "Oud Gorcum"
allere
"Oorspronkelijk en vermaaré
boek van Abraham Bloemae
kent en meesterlijk gegraveer1
derik Bloemaert 1740".

Hièr ziet u het stralende Kine
de kribbe. Maria ligt in de~-ot
< is het Jozef? - spreidt zijn
herder ligt geknield bij het l
-vrouwen, prachtige figuren. I
stal. Een stijlvolle uitbeeldin
kleuren uitgevoerd.
Dit schilderij, volg·ena prof. ,
in bezit van het Centra.al Mi
vali dit museum brachten vri
tlerij, een waardig· pendant v
delaar aan te kopen. Het ko
aert's werk in het Centraar N
tige wijze verrijkt.

i
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Cornelis van Poelenburgh, Jacob Gerrit'z Cuyp, Willem van Drielenlburgh,
.Joost Corn. Droochsloot en Nicolaes
Knupfer.

In vele museums
Behalve in het Utrechts Centraal
Museum kunt u B'loemaert's werk vinden in het Aartsbisschoppelijk Museum
te Utrecht, het Rijksmuseum te Amsterdam (zijn beeltenis is uitgehouwen
in de gevel van deze belang.rijkste
kunsttempel van ons land), het Mauritshuis in Den Haag, het Frans Halsmuseum en het Bisschoppelijk Museum
te Haarlem, de kathedraal van Den
Bosch, het Museum van Schone Kunsten te Brussel en verder in Leningrad,
München, Wenen, Ottawa e.a.
Regelmatig nog komt men B!oemaert's naam tegen, b.v. bij veilingen
van schilderijen overal ter wereld. Nog
kortgeleden werd er in de magazijnen
van de Hermitage in Leningrad een
schilderij gevonden, dat werd toegeschreven aan Abraham Bloemaert, een
boer met een hen. In hetzelfde bericht
10) werd gezegd, dat de Hermitage
via een verzamelaar nog een ander
schilderij van Bloemaert had verworven, Rust van de Heilige Familie op
weg naar Egypte.

Bloemaert in Gorinchem
Wat kunnen wij nu van Bloemaert
nog vinden in Gorinchem, zijn geboorteplaats? In het museum "Dit is in
Bethlehem" van de Historische Vereniging "Oud Gorcum"
allereerst het
,,Oorspronkelijk en vermaard tekenboek van Abraham Bloemaert, getekent en meesterlijk gegraveert bij Frederik Bloemaert 17 40".

Verder zijn in het museum gravures
van de beeltenis van Bloemaert en een
te zijner ere geslagen penning aanwezig. Op het stadhuis bevindt zich in
de burgemeesterskamer een schilderij,
dat wordt toegeschreven aan Bloemaert: De rechtspleging van Willem
de Goede over de baljuw van ZuidHolland, 1624 11).
In Huize Steyndeld aan de Havendijk is verder nog een schilderij, dat
men eveneens ,graag toeschrijft aan
Bloemaert : Het oordeel van Salomo,
de wijze koning.
En dan hebben wij toch ook nog onze Abraham Bloemaert Corneliszoonstraat, in welke straatnaam in de L!ngewijk deze grote in Gorinchem geboren schilder wordt geëerd. Helaas hebben de vroede naamgevers een dermate onuitspreekbare straatnaam samengesteld, dat vandaag niemand over
de Bloemaertstraat spreekt, maar over
de A .B.C.-straat, waarmee aan de werkelijke zin van de straatnaam volledig
wordt voorbijgegaan. Een les voor de
naamgevers van de toekomst.

Twee kerstschilderi jen
Bekijk tijdens deze kerstdagen de
beide schilderijen van deze Gorcums/
Utre Dhtse meester eens. Zij wijzen naar
1hiet
Kind in de kribbe, aanbeden
door koningen en herders. Geschilderd
door Bloemaert in warme tinten en
rijke uitbeelding. Zij confronteren ons
niet alleen met het kerstgebeuren,
maar ook met de man, die vierhonderd
jaar geleden in Gorinchem het levenslicht zag en die ons in zijn werk een
grote rijkdom zou nalaten.
Ik vond het een eer deze schilder ter
gelegenheid van dit gedenkwaardige,
jubileum te mogen herdenken.

Hier ziet u het stralende Kindeke, liggend op een lichte cloek en op het stro van
de lu-ibbe. Maria ligt in devotie geknielc1 voor dit kerstwonder. Een herder - of
is het Jozef? - spr eidt zijn handen uit als bewijs van verbazing. Een jonge
herder ligt geknield bij het Rincl. Rechts boven een groep van zes mannen en
vrouwe!1, prachtig·e figuren. Links boven een Engelenfiguur achter de os uit de
stal. Een stijlvolle uitbeelding, evenals bij het andere schilderij in prachtige
lcleure.n uitgevoerd.
Dit schilderij, volgen;;; prof. Van Regteren Altena uit 1618, is 11og· niet zo lang
in bezit van het Centraal Museum. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
vau clit museum brachten vrienden en bewonderaars gelden bijeen om dit schilderij, een waardig pendant van de Drie Koningen, bij een Londense kunsthandelaar aan te kopen. Het kostte toen f 20.000,-. De verzameling van Bloemaert's werk in het Centraaf Museum te Utrecht werd hierdoor in 1964 op prachtige wijze verrijkt.
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1)

.,De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen,
waar van 'er veele met hunne B eeltenissen ten Tooneel verschijnen, en hun
Levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zijnde een vervolg op het
Schilderboek van K. van Mander door
Arnold
Hou braken,
Den
Tweeden
Druk, 1753", deel I pag. 43-45, afb. pag.

5)
6)

Idem, pag. XXVI.

7)

Idem, pag. XXVII. (Zie ook "Oud Gorc um Varia" 1957-1959, lezing drs. J. P.
W. Philipsen, conservator van het Centraal Museum te Utrecht, 14 jan. 1959).
Idem, pag. XXVII. Mag. dr. P. Polman
O.F.M. noemt Abraham Bloemaert schilder van vele altaarstukken (.,Godsdienst
in de Gouden Eeuw", Utrecht 1947, pag.
78 en noot 54).
Catalogus (1952) Schilderijen- van het
Centraal Museum te Utrecht, pag. 167.

44.

2)

3

4)

Mr. Cornelis van Zomeren, .,Bschryvinge der Stadt Gorinchem en Landen
van Arkel", 1755, T eunis Horneer,
hoofdstuk XI pag. 493--498, .,Van de
Geleerde mannen en beroemde KonstSchilders binnen Gorinchem geboren" .
Van Zomeren: .,Dog heeft noit een goed
Leermeester gehad, zo dat hy zyne beroemde Konst uyt zyn eigen hof geplukt heeft".
Care! van Mander "Het Schild erboek",
pag. 209: .,Het m eest heeft hij uit den

geest dees Ko.1:1st all~~n bekomen. En
zonder onderw]Js .........
Catalogus (1952) der Schilderijen van
het Centraal Museum te Utrecht. Inleiding pag. XI.

8)

9)

10) NRC-Reuter, 20 m ei 1963.
11) L ijst van Monumenten van Geschiedenis
en Kunst in de gemeente Gorinchem.

DE KORENMOLEN "NOOIT VOL1UAAK1."' IN ERE HERSTELD
Het jaar 1965 was voor Gorinchem een belangrijk "molenjaar". De
beide walkorenmolens werden gerestaureerd door de molenmaker J.
Bos uit Almkerk en tonen zich nu weer in hun ware luister.
Het eerst kwam gereed de steUingmolen "Nooit Volmaakt" op de
Bagijnenwal. Deze molen dateert uit 1772. Het was eerst een grondzeiler, die later twee maal is verhoogd. Sedert 1956 is de gemeente
Gorinchem eigenaar van deze molen, ,,de molen van de Heus".
De wieken en de omloop werden vernieuwd, evenals het houtwerk.
Er is gevoegd en geverfd en op 5 mei 1965, op de dag van de 20jarige herdenking· van onze bevrijding, werd cle molen in bedrijf gesteld. De molen kan weliswaar niet malen, maar draait er lustig
op los.
Op dezelfde dag werd de beer G. van Beveren, de molenaar van de
andere walkorenmolen "De Hoop", tot stadsmolenaar aangesteld.
Gorinchem is gelukkig zuinig op zijn molens. Behalve de twee korenmolens op Gorcums wallen staat er op ons territoir nog een wipwatermolen van de Polder De Banne van Gorinchem en Kwakernaat. De
tweede watermolen, in de onmiddellijke nabijheid aan de Schelluinse
Vliet, staat juist op grondgebied van Schelluinen. Voor bijzonderheden over deze molens verwijzen wij naar het Zuid-Hollands Molenhoek (Alphen aan de Rijn 1961, pag. 134-135, 136 en 267) .
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De molen "Nooit volmaak
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dees Ko.i:,st all~~n bekomen. En
· onderw]Js ... .... ..
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mtraal Museum t e Utrecht. Inle!Jag. XI.
pag. XXVI.
pag. XXVII. (Zie ook "Oud Gorraria" 1957-1959, lezing drs. J. P.
1ilipsen, conservator van het CenMuseum te Utrecht, 14 jan. 1959).
pag. XXVII . Mag. dr. P. Polman
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noot 54).
,gus (1952) Schilderijen van het
i.al Museum te Utrecht, pag. 167.
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De molen "Nooit volmaakt", die na de restauratie, op 5 mei 1965 in
gebruik werd gesteld.
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Zo vierde Gorinchem feest in 1864
door H. F. van Peer
Vijf tig jaar was het geleden, dat Gorinchem werd verlost van de
Franse overheersing en dat de troepen van Napoleon op 20 februari
1814 de stad verlieten na de capitulatie tegenover de geallieerde legers.
Reden dus om feest te vieren!
De "Feestwijze voor de viering van den 20 February 1864, den vijf.
tigsten verjaardag van Gorinchem's Verlossing van de Fransche Overheersching", een boekje van nu al weer ruim honderd jaar oud, gedrukt en in oranje omslag uitgevoerd "Ter Gemeente-Bo~kdrukkerij
van H. Horneer" vertelt er ons veel van, al is het dan niet alles. Ook
hier is het zo, dat de verschillende bronnen elkaar aanvullen. Naast
het programma is het vooral het krantenverslag, dat voor de couleure
locale - zo onmisbaar voor een goed begrijpen - zorgt.

De krant schreef het
En die plaatse'lijke s feer proeven
wij het 'b est uit het " Nieuws- en Advertent ieblad voor de Gemeente en het
Arrondissement Gorinc11.em", dat el'ke
woensdag en zaterdag v ers·c heen en
werd gedrukt •bij de Snelpersdrukkerij
van A. van der Mast t e Gorinchem.
In die krantenverhalen proeven wij
niet alleen de geest van de tijd, maar
leren wij ook h eel wat bijzonderneden
kennen, die statische programma's
-hoe authentiek ook- nu eenmaal niet
kunnen g even.
Het nummer van Zaturdag 20 Februarij A o 1864 Drie-en-tw'intigste
Jaargang No. 15, op oranje papier
uitgevoerd, •begon m et "Eene feestgroete! " en vermeldt bij de " Binnenlandsc'he Berigten" onder 19 Februarij:
"Zeer vele woningen prijken reeds
met versieringen van groen en bloem en, van trofeeën en toest ellen der illuminatie. Chassinetten met verzen
en opschriften sieren v e'le glazen en
gevels, borstbe•e lden van de drie 'koningen (Willem I, Willem II en Willem
III) uit het doorluchtige Oranje-Nassau stamhuis treft men aan. Welke
wijk men ook •b ezoekt, geene vindt
men, waar niet allen een regt aanzien
hebben".

"Wij lagen diep
gezonken"
En zo kon het feest beginnen. Een
verslag over deze fe estviering kunt
16

u vinden in no. 16 van Woensdag 24
F ebrua rij van het g enoemde Nieuwsen A'dvertentielblad voor de Gemeente
en h et Arrondissement Gorinchem
dat ·z ijn gehele -uit twee pagina's be:
staande nummer- aan dit f eest wijdt.
Het is wel aardig om een deel van
het betreffende krantenverslag weer
te g even. U leert ·e r vooral de geest
van die tijd wat meer uit begrijpen:
"Er is een volksfeest gevierd in den
w aren zin van h et woord. Het volk
heeft hoogtijd gehad ; het volk heeft
zich verblijd ; want h et gold niet den
triomf eener enkele partij in kerk of
s~_a at, met uitsluiting van andere partIJen, -neen •e r was geen partijschap.
Het ,g oldt •e en algemeen belang,- de
oorzaak der fe estviering was voor
iedereen even waard, en efä Nederlander, elk bewoner der Arkelveste
besefte h et hooge gewigt van het
J!ees't".
In het hoogdravende verslag worden vele dichtregels geciteerd, o.a. de
woorden van Ten Kate:
,,Wij lagen diep g ezonken,
De voetveeg eens tirans
In slaverrboei gek>lonken,
Verneêrd, onteerd en Fransch'''.
Natuurlijk werden t e r gelegenheid
van de feestviering ook de armen bedee'ld. Da:t hoorde bij de charitas van
die tijd. Uw verslaggever van honderd jaar g eieden vertelt er u van:
"O !, het was een treffend gezicht
de armen te zien, t erwijl zij de feestgave ontvingen. Vraagt het de !bewoners der nabij zijnde huizen, !hoe
hun harte te moede was, toen uit den
mond dier karig bevoorregten, maar

thans ruim b edeelden, de kr,
vernomen, die allen ve r eeni.
kreet: Oranj'e boven ! T oen '
menig oog, dat die b!ijdscll
even als voor vijftig jaren, bij
nemen van dien uitroep, ee
geen traan van m edelijden, n
getroffen ·d eelneming, van op/
zin".

Feest in de Koreu

Het feest begon op de 19de
,,de n ·heuglij,k'e n verjaardag \
Majesteit Koning Willem I
sc'h ooner inleiding kon niet l
worden. De geboortedag va
land's "koning, het begin deI
tot ·herdenking van Gorinche
heid! "
'Üp die dag werd er 's mid
12 u ur een parade van de ,
en h•et garnizoen gehoutlen, w
muziek van de sc-hutterij
klankvolle opluistering zorg
één uur was er in de Korenb
f eestelijk onthaal van de li
der Gemeente Armen- en V<
!en en van de Gemeente bewa
waarbij verschillende
zani
werden uitgevoerd.
U heeft er geen •begrip van
zalen van de Korenbeurs a8.Il
vendij k war en inger icht :
"Waarlijk, de Korenbeurs
kenbaa r. Onder de scheppen
van den bekwamen Blanke \'
curius' tempel, w aar Ceres
w orden verhandeld, herschape
paleis vol pracht en smaa:
Euterpe ons vergast op de
toonen door de familiën Bi;
Sauvlet ten hoore gebracht".
En ......... hoe heeft de je
1864 genoten!
" Hebt gij de kleinen verg
hnnne tocht herwaarts? W.
geZigten! Wat dartele onsct
wat waren de ouders en b
getroffen! De tranen in a,
vliegt d aar eene moeder in d
kinderen, om het dasje van
· nog eens vast te strikken of
kus op de van weelde gloeyer
te drukken. Met een glimlac
gelaat wendt zich elders e1
het gelaat af, bij de zor g •d ie
kroost wordt besteed; en ,
roept hij uit: neen, hier is mi•
overbodig".
·
"Het onfüaal had in de b1
plaats. Afgewissel d door de u
van ve,r schfüende zangstuk ke
te het een diepen indruk op
we·z igen".

feest in 1864
:er

:hem werd verlost van de
1n Napoleon op 20 februari
mover de geallieerde legers.

W F ebruary 1864, den vijfsing van de Fransche Over·uim honderd jaar oud, ge
~r Gemeente-Boekdrukkerl•
11 is het dan niet alles. Ook
1en elkaar aanvullen. Naast
erslag, dat voor de couleure
pen-zorgt.

en 'in no. 16 van Woensdag 24
van het genoemde Nieuwsvertentieblad voor de Gemeente
t Arrondissement Gorinchem,
n gehele -uit twee pagina',s bee nummer- aan dit feest wijdt.
is wel aardig om een deel van
)treffende krantenverslag weer
'en. U leert er vooral de geest
le tijd wat meer uit begrijpen:
is een volksfeest gevierd in den
zin van het woord. Het volk
hoogtijd gehad; het volk heeft
erblijd; want het gold niet den
eener enkele partij in kerk of
met uitsiuiting van andere par-neen ,e r was geen partijschap.
oldt een algemeen belang,- de
.k der feestviering was voor
m even waard, en elk Neder' elk bewoner der Arkelveste
~ het hooge
gewigt van het

Lrij

1et hoog<lravende verslag wor)le dichtregels geciteerd, o.a. de
en van Ten Kate:
,,Wij lagen diep gezonken,
De voetveeg eens tîrans
In slavenboei gek!Jonken,
Verneêrd, onteerd en Fransch'''.
llU:r'lijk werden ter gelegenheid
) feestviering ook de armen beDat hoorde bij de charitas van
jd. Uw verslaggever van honjaar ge1eden vertelt er u van:
het was een treffend gezicht
nen te zien, terwijl ,zij de feestontvingen. Vraagt het de bes der nabij zijnde huizen, hoe
arte te moede was, toen uit den
dier karig bevoorregten, maar

1

thans ru'im bedeelden, de •k reet werd
vernomen, die allen vereenigden, de
kreet: Oranj·e boven! Toen welde 'in
menig oog, dat die blijdschap zag,
even als voor vijftig jaren, bij het vernemen van dien uitroep, een traan,
geen traan van medelijden, maar van
getroffen ,deelneming, van opgewekten
zin".

Feest in de Korenbeurs
Het feest begon op de 19de februari,
"den heuglijken verjaardag van Zijne
Majesteit Koning Willem III. Een
schooner inleiding 'kon niet gev10nden
worden. De geboorte'd ag van Neerland's 'koning, het begin der feesten
tot herdenking van Gorinchem's vrijheid!"
'Üp di,e dag werd er 's middags om
12 uur een parade van de schutterij
en h•et garnizoen gehou'den, waarbij de
muziek van de schutterij voor <le
klankvol'le opluistering zorgde. Om
één uur was er in de Korenbeurs een
feestelijk onthaal van de leerlingen
der Gem8en'te Armen- en Volk•sscholen en van de Gemeente ,b ewaarschool,
waa1:1bij
verschillende
,z angstukken
werden uitgevoerd.
U heeft er geen 'begrip van hoe de
zalen van de Korenbeurs aan de Havendijk waren ingericht:
,,Waarlijk, de Koren'beurs was onkenbaar. Onder de scheppende hand
van den be'kwamen Blanke was Mer._....$Urius' tempel, waar Ceres schatten
worden verhandeld, herschapen in een
paleis vol pracht en smaak, waar
Euterpe ons vergast op de schoone
toonen door de fami1iën Buziau en
Sauvlet ten hoore gebracht" .
En ......... hoe heeft de jeugd van
1864 genoten!
"Hebt gij de kleinen vergezeld op
hnnne tocht herwaarts? Wat blijde
gezigten! ·wat dartele onschuld! En
wat waren de ouders en 'b ijgangers
getroffen! De tranen in de oogen
vliegt daar eene moeder in de rei der
kinderen, om het dasje van het kind
nog eens vast 'te strikken of het een
kus op de van wee1de gloeyende wang
te drukken. Met een glimlach op het
gelaat ·wendt zich elders een vader
het gelaat af, bij de zorg 'd ie voor zijn
kroost wordt besteed; en dankbaar
roept hij uit: neen, hier is mijne hoede
o ver'bodig" .
· ,,Het onthaal had in de beste orde
plaats. Afgewisseld door de uitvoering
van verschil'lende zangstukken, maakte het een diepen indruk op de aanwezigen" .

,,Bidt voor d'aangebeden vorst,
Vouwt uw handjes zaam;
Zuigling aan de moederborst,
Stamel ras zijn naam".

De keerzijde
Nu heeft e'1ke medaille ·zijn keerzijde. Er kan nog zoveel feestvreugde
zijn, men 'kan nog ,z ulke gelukkige
gezichten waarnemen, ergens is er
droefenis, ergens wordt er geleden.
Het is zo simpel uitgedrukt in dat
krantenbericht:
"Terwijl hedenmiddag de onthaalde
sdhoofäinderen in de Koorn'beurs van
achteren het gebouw verlieten, had in
'het huis van de kleermakersknecht F.
Wesdijk, wonende in de Kei·z erstraat,
een vers'C'hrikkelijk ongeluk plaats .
Terwijl namelijk de moeder even aan
bovengenoemd gebouw stond te kijken,
vatte de kleederen van een te huis gebleven 'kind, meisje oud circa 1 ½ jaar,
zittende in eene stoel, vlam door het
vuur eener daaronder hangende stoof,
waardoor zij deerlijk is 'g ebrand, 'z oodat
men voor het behoud van het leven
vreest".
Behalve het feest voor 'de 'kinderen
was er "s middags van twaalf tot Vier
uur een matinee musicale in 'de "sierlijk gedécoreerde zaal der Korenbeurs
van de gunstig bekende gezelschapp'e n
Buziau en Sauv1et".
De Korenbeurs was blijkbaar wel
he't middelpunt van de feestelijkheden,
want ·•s ·a vonds om ·zeven uur wa.s er
op die eerste dag nog een groot vocaal
en instrumentaal concert van dezelfde
,gezelschappen, met na afloop nog eens
bal.

Prachtige chassinetten
U begrijpt wel dat er 's avon'ds heel
wat mens'e n op de been waren. Er was
genoeg te zi'en. In de Ar'ke'l straat, Mo'lenstraat, Burgstraat en aan de Arkelpoort waren erebog,en opgesteld en
natuurlijk ging men even kijken bij de
"even 's maakvolle als hoogst •k unstig
gewerkte wapentrofeën, door de artillerie 'bij hare •k aserne den Tol ( dus de
Tolkazerne aan het eind van de Molenstraat) aangebragt".
Be1angrij'k bij de vroegere feestvieringen waren de zogenaamde chassinetten, besc'h.ilderde ramen, die men rvan
binnenuit verlichtte. Op doorzichtig papier, 'b.v. dun w'it papier, schilderde
men dan toepasselijke ,v oorstellingen
en ook arlerlei spreu'k en en versjes
(zie o.a. Nederlands Volksleven 13e
jaargang, nr. 3, pag. 300 e.v.). Dit al-
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les werd gevat in festoenen E
de avond een schitter en'de a
U moet niet vergeten, dat
nog geen films, 'dia's of T.V.
chassinett en werden niet alle,
ramen van de huizen en v,
winkels aangebracht, maai
ook wel r ondgedragen op ee
als straatver siering gebruikt.
trok er vroeger 's avonds in
op uit, om die verlichte chi
te bekijken. Men kon ze zelf!
"mode" werd ·kant en klaar i
kels kopen.

In weinig W(

In 1864 zag men in onze
heel wat opschriften op dlu
en in de krant van 2 maart ,
ge1ukkig verschillende gene
dus voor het nageslacht zijn 1
Ik geef u de volgende blo

Bij de broodbakker De Pa
Rob'berstraat:
Zolang als zon en maan,
Zal aan den hemel schijm
Zal nooit de oranjekleur
verwel'ken of verdwijnen,

Bij de boekhandelaar Kos1
Ro bberstraat:
Een hart voor vorst en v~
Is beter dan veel lic'ht vei

Bij de broodbakker Polde1
de Langendijk:
Verheugd vier ik het fee.l:
van Nederland
Oranje is mijn leus,
het gaat hun in
En 'k schiet, zoo ik u too:
den oven alle
Die onz' Oranjestam
niet harteliJ"k t
( Over dwingelandij gesp rol

Bij de Gezusters Hornee
Westwa genst raat:
Die vaderland en 'koning
K oopt •bij mij oranjelint.

Bij broodbakker Van Oo:
Burgstraat :
Die oranje niet wil1en be1
Sc'hiet ik mijnen oven bin
( Dié bakkers ware n wel e
sief !)

Bij de ·kaste lein Van E lme
de K ortendijk:
Ora:nje.5 trouw en k loek t
Gaf N ederlands
onafhanl
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les werd gevat in festoenen en bood in
de avond een schitterende aanblik.
U moet niet vergeten, dat men toen
nog geen films, dia's of T.V. had. De
chassinetten werden niet alleen aan de
ramen van de huizien en vooral van
winkels aangebracht, maar werden
ook wel rondgedragen op een stok of
als straatversiering gebruikt. Het volk
trok er vroeger 's avonds in drommen
op uit, om die verlichte chassinetten
te bekijken. Men kon ze zelfs toen het
,,mode" werd kant en 'k laar in de winkels kopen .

...."'
~
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In weinig woorden
In 1864 zag men in onze stad ook
heel wat opschriften op dhassinetten
en in de krant van ·2 maart worden er
gelUk'k ig verschi'llende genoemd, die
dus voor het n8/ges lacht ·z ijn behouden.
Ik geef u de volgende bloemlezing:
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Bij de boekhandelaar Koster in de
Robberstraat:
Een hart voor vorst en vaderland,
Is beter dan veel licht verbrand.
Bij de broodbakker Poldermans op
de Langendijk:
Verheugd vier ik het feest
van Nederlands herstel,
Oranje is mijn leus,
het gaat hun immer wel.
En '•k schiet, zoo ik u toon,
den oven allen binnen,
Die onz' Oranjestam
niet hartelijk beminnen.
( Over dwingelandij gesproken!)
Bij de Gezusters Horneer in
Westwagenstraat :
Die vaderland en 'k oning mint,
Koopt bij mij oranjelint.

de
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Bij de broodbakker De Pater in de
Rob'berstraat:
Zolang als zon en maan,
Zal aan den hemel .schijnen,
Zal nooit de oranjekleur
verwel'ken of verdwijnen, enz.

=

Bij broodbakker Van Oord in de
Burgstraat:
Die oranje niet wil'Jen beminnen,
SC'hiet ik mijnen oven binen.
( Die bakkers waren wel erg agressief!)
Bij de ·kastelein Van Elmendorff op
de Kortendijk:
Oranjes trouw en kloek be'leid
Gaf Nederlands
onafhankelijkheid.

Bij de kaasverkoper De Lang in de
Dalemstraat:
Verlost van 't Franse •s lavenjuk,
Vier Gorkum 't feest van
haar geluk, enz .
Bij de vis1handelaar Oe.r:lemans in de
Molenstraat:
Zóó rukt de Nederlandsche leeuw,
De Fransche krijgsvlag neder.
Zijn moed is niet verlamt,
Is 't nood, hij doet het weder.
Bij Bakker in de Molenstraat:
Voor Oranje 't hart omhoog,
Welkom voor dees' eereboog,
Nu goed op dit vers gelet:
Vrienden nadert tot 't buffet,
Wijn, punsch en likeuren
Geeft vrolijkheid en kleuren,
Maar wanneer u gaat vertrekken,
Betaal!
Het zal u tot vreugd verstrekken
Bij Van Slijpe in de Molenstraat:
Schoon lang gekneld in 't juk
Van slaafse dwinglandij:
"Tot hiertoe!" sprak de Heer
En Gorcum ook was vrij .

Beeft, onderdrukkers
Vanzelfsprekend verschenen er ter
gelegenheid van de vijftigjarige onafhankelijkheid
ook
versahillende
feestuitgaven. Ik noem u "Nederland
Verlost", anno 1813 in drie zangen
door Ambrosius Justus Zubli (fragment van de derde zang) Den Haag
1865, 8 pagina's met o.a. dit gedeelte:
"Ginds rukt des Pruisen magt
tot uw versterking aan,
Beeft, On'd erdrukkers ! beeft:
't is met uw Rijk gedaan!
Haar Helden rukken voort,
bestormen Gorkums wallen,
Hoe dondert hun Kanon!
Hoe siddren thans de Gallen!"
Bij A. van der Mast in Gorinchem
kwam ter gelegenheid van het feest
een nieuwe beknopte uitgave van het
verhaal van D. de Graaff over het beleg, bombardement en de, overgave
van Go.rinc!'!em in de winter van 18131814, dat in 1814 direct na de bevrijding verscheen bij J. van der Wal te
Gorcum.
En dan verscheen er in Gorinchem
bij J. van Hoeve Jr. in 1864 een boekje
van acht pagina's in oranje omslag,
getiteld:
,,Gedachtenis
1814
20 Februarij
1864
door C. Schook,
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Voor rekening van den schrijver.
Bevattende eene Korte Schets
van het beleg, het bombardement
van Gorinchem, in 181'3-1814
en het aandeel dat de omliggende
dorpen daarin hadden".

Tot morgen, welterusten
Wilt u nu, op de avond van deze
19de fe'bruari, nog even horen hoe de

verslaggever van de krant tenslotte
een punt aan de dag draait? Wel, daar
is hij dan nog even:
"Welgemoed lag iedereen, hoewel
sommigen door het concert en bal in
de Korenbeurs vrij laat, zich ten ruste,
om nieuwe krachten op te doen tot
den grooten feestdag, die stond aan te
breken."
En op die dag hoop ik u wederom te
ontmoeten om samen het feest van de
bevrijding te vieren.

De grote feestdag zou dus 20 februari zijn! Het begon 's morgens
vroeg met 21 saluutschoten en de bespeling van het klokkenspel van
de St. Janstoren. Ook onze verslaggever was er natuurlijk al vroeg
bij en hij schrijft over dit eerste uur van het grote feest:
"Toen was de geestdrift op ieders aangezigt te lezen, toen welde uit
het harte van iederen wandelaar, van eiken straatganger, een blijde
uitroep".
Van heinde en verre kwamen de mensen naar de stad om het feest
mee te vieren en het werd een ontzaglijke drukte in de feestelijk versierde straten. Velen maakten zich op om in de verschillende kerken
de dankdiensten bij te wonen en zo is in een boekje, uitgegeven in
1864 bij J. Noorduijn en Zoon en verkrijgbaar voor 25 cent, bewaard
gebleven de toespraak die ds. H. J. Hofstede die morgen hield ter
herdenking van de verlossing.

,,Gorcum jubelt blij"
Een groots ogenblik was om kwart
over elf de uitvoering van de Feestcantate - dat hoorde er vroeger beslist bij - met woorden van ·• ' ' ( de
grote onbekende) en op muziek gezet
door F . Beinsc'h, de Sil::aJdis Muzij:kmeester. Er werkten een mannenkoor en
een vrouwen'koor mee, verder een sopraJan en een bas, terwij-1 de koralen algemeen werden gezongen.
Hoort het koor:
,,Ja, ook Gorkum jubelt blij,
Met heel Neerlands vrije .steden
Bang was haar lot, Doch ook ·zij
Jutc'ht na ramp en tegenheden".
En verder klonk het:
,,Hoort nog het dondrend kanon!
Ziet die ellende in uw midden;
De vlam grijpt alomme in 't rond,
Wat zal die ramp toch
·
verbidden!"
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Tussen het eerste en tweede deel
van de cantate werd een feestrede gehouden door de Hervormde predikant,
,~s . A. •dte Pec-lrer. Onthoud u dCe Il!arun,
want u zu1t hem bij latere feestvieringen ook nog tegenkomen. Tenslotte
werd na de cantate namens de meer
dan driehonderd zangers en zangeressen door de heer H. Polvliet aan de
directeur "een fraai cylinderhorlogie
met dito ketting" aangeboden.

De oude strijders
Om half e1m we,rden de 'krij1g ers van
181'3- 1815 door het gemeentebestuur
op het stadhuis ontvangen. Deze mensen hadden dus het grote voorrecht na
een halve eeuw nog het •bevrijdingsfeest te kunnen meemaken . Het waren
de volgende twintig Gorcumers: J.
Borstel, W . van Brakel, D. Bresser, C.
van Gelderen, B. Gleisteen, A . Goede],
H. Hendriks, H. D. J. Hoeijenbos, A.

Hoevens, W. van der Heij ,
Hooft, J. P. de Leur, C. P
Phielix, J. Piket, G. van
Verhoef, J . de Vries, M. S .
B . van Wagensveld.
U begrijpt wel, dat de oud
zich op deze dag wel "gevoe
hebben, vooral toen zij om é
de Grote Markt plaats nan
voor hen bestemde rijtuigen
leid door een erewacht te pa:
muziekkorps van het 5e R eg
fanterie naar de Vissersd
waar zij aan het hoofd van <
plaats namen, die daarna
hoogtepunt van de dag werd
H et zien van de oud-strij
onze kra.·üenverslaggever or
pen hanteren:
"Nu werd menige traan w
bij het gezigt der mannen, di
bloed voor het vaderland hl
gehad en waarvan velen ve1
den strijd voor haardsteden ,
waren wedergekeerd."
Zij hadden in de optocht
veel bekijks en het was we:
moeiende middag, maar er v
een hartversterking, want 1
tocht werd hen een avondma
boden in de gymnastiekzaal
hun de gelegenheid gegeve1
toast te dr inke n op het ,
Oranje en Gorinchem."

Een zegewagen
honderd jaar

gt

Maar nu de optocht zelf.
t::,gt, zich bewegende t€
van eene ontzettende volk~
langs de versierde huizen, de
eerebogen en onder de ta!l,
gen, - zie dit alles was z,
kend, dat het wel niet ande
het Nederlandsch gemoed r
tot vrolijkheid gestemd gev~
In het programmaboekjE
feest kwam een uitvoerigE
ving van deze optocht vo01
handeld door drs. W. A. van
in zijn Gorcumse Oudheden
het prograanma der Onafl
feesten van 20 februari 1
dat wij u - uiteraard alleE
hoofdzaken - van deze 01
kunnen inlichten.
In de eerste plaats moete
wel noemen de zegewagen ,
mer van Koophandel en
met allegor1'sche voorstell:
handei en nij'vierhetd. Op

:ever van de krant tenslotte
: aan de dag draait? WeI, daar
n nog even:
:emoed lag iedere·e n , hoewel
~n door het concert en ·b al in
nbeurs vrij laat, zich ten rust e,
1we krachten op te doen tot
::>ten feestdag, die stond aan te
, die dag hoop ik u wederom te
en om samen het feest van de
1g te vieren.

in! Het begon 's morgens
g van het klokkenspel van
was er natuurlijk al vroeg
grote feest :
g t te lezen, toen welde uit
~n straatganger, een blijde

naar de stad om het feest
drukte in de feestelijk verin de verschillende kerken
een boekje, uitgegeven in
,aar voor 25 cent, bewaard
.tede die morgen hield ter

Hoevens, W. van der Heijden, J. 't
Hooft, J. P. de Leur, C. Peeters, H.
P.hielix, J. Pi'.ket, G. van Sticht, J.
Verhoef, J . de Vries, M. 'S. de Vries,
B. van Wagensveld.
U 'begrijpt wel, dat de oude strijders
zich op deze dag wel ,,gevoeld" zullen
hebben, vooral toen zij om één uur op
de Grote Markt plaat·s namen in de
voor hen bestemde rijtuigen en begeleid door een erewacht te paard en het
muziekkorps van het 5e Regiment Infanterie naar de Vissersdijk reden,
waar zij aan het hoofd van de optocht
plaats namen, die daarna als het
hoogtepunt van de dag werd gehouden.
Het zien van de oud-strijders doet
onze krantenverslaggever ontroerd de
pen hanteren:
"Nu werd menige traan weggepinkt
bij 'het gezigt der mannen, die goed en
bloed voor het vaderland hadden veil
gehad en waarvan velen verminkt uit
den strijd voor haardsteden en altaren
waren wedergekeerd."
Zij hadden in de optocht natuurlijk
veel bekijks en het was wel een vermoeiende middag, maar er volgde nog
een hartversterking, want na de optoc'hit werd hen een avondmaal aM1Jgeboden in de gymnastiekzaal "en werd
hun de gelegenheid gegeven menigen
toast te drinken op het Vaderland,
Oranje en Gorinchem."

Een zegewagen van
honderd jaar geleden

m het eerste en tweede deel
cantat e werd een fees trede gedoor de Hervormde predik ant ,
te Pecke,r . Onthoud ,u dJ:e mam,
zult ·hem bij latere feestvierink nog tegenkomen. Ten slotte
a de cantat e namens de m eer
ehonderd zangers en zangeresir de heer H. Polvliet aan de
1r "een fraai cylinderhorlogie
o ketting" aangeboden ..

De oude strijders

alf eim werden de '.krijgers van
815 door het gemeentebestuur
stadhuis ontvangen. D eze m en den dus het grote voorrech t na
ve eeuw nog het bevrijdingskunnen meem8!ken. Het waren
~ende twintig Gorcumers: J.
W. van Brak e'l, D. Br esser, C.
deren, B. G!eisteen, A. Goede!,
jri'.ks, H . D. J. Hoeijenbos, A.

Maar nu de optocht zelf. ,.Die optJo,gt, mch bewegende te midlden
van eene ontzettende volksmassa en
langs de versierde huizen, door de vele
eerelbogen en onder de ta:llooze vlaggen, - ·z ie dit alles was zoo opwekkend, dat 'het wel niet anders kon, of
het Nederlandsch gemoed moest zich
tot vroHjkh'e:iid ,g estemd gevoel=".
In het programma:boe'.kje van het
feest kwam een uitvoerige •b eschrijving van deze optocht voor (ook behandeld door <lrs. W. A. van der Donk
in zijn _ Gorcumse Oudheden no. 9 "Uit
het programma der Onafhankerrijksfeesten van 20 februari 1864"), zodat wij u - uiteraard alleen over de
hoofdzaken - van deze optocht wel
kunnen in1ichten.
In de eerste plaats moeten wij toch
wel noemen de zegewagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
met allegorische voorstellingen van
handel en nij~rheid. Op de IW1a/gen

zag men aan de voorzijde de borstbeelden van Wi11em I, WiHem II en
Willem III. Daarachter twee wapenherauten van Nederland en Oranje en
op een verhoging de Gorcumse stedemaagd met verbroken ketenen en de
vredepalm in de hand. Aan beide zij'k anten van de wagen zag men een
watersrpillwende dolfiJn, ene rzijd!s ldle
Merwedte arnd'er:mjds de Wa;al Wit!beeldend. Het gedeelte van de wagen waar
de stedemaagd zat was gede'.kt door
een troonhemel, waarop o.a. een Mercurius'beeld als versiering voorkwam.
De wagen was verder kunstig opgemaakt en werd getrokken door vier
paarden, /bij elk waarvan een gecostum,e erde }eidler Jierp.
Met genoegen laten wij u op pag. 23
een afbeelding van deze zegewagen van
ruim een eeuw geleden zien en wij
twijfelen er niet aan, of u zult bij het
aanschouwen van deze praalwagen
mèt onze verslaggever zeggen : ,,0,
hoeveel voor he>t hoofd! hoeveerr voor
het hart. Wat spreekt er een poëzij uit,
wat vertelt dat a:IIes ·s choone en heerlijke dingen".
Achter <le zegewagen volgden de
levende symbolen van handel en nijvel'heid : twaalf zakkendragers met
banier en vaande'1s, twaaU _k orenmeters en turfdragers, twaalf olieslagers
met banier, 'bierbrouwers met banierdrager te paard, werklieden van de
houtzaagmolen N. C. Frohn e n een
aantal kruideniersbedienden.

De rederijkers
De Rederijkerskamer Nut en Genoegen kwam met niet minder <lan
vier afdelingen in de opto·c ht uit. Allereerst herauten te paard en de banier van -de Rederijkerskamer. Dan
volgde de geschiedkundige voorstelling van de overgave van Gorinchem
door de Franse bezetting aan de Geallieerden vijftig jaar voordien. Men zag
te paard en in rijtuig anerlei hooggeplaatsten uit die tijd, verder Kozakken, Fransen, Pruisische huzaren,
Russen en Pru'isen. Hier liepen ook banierdragers van de steden Rotterdam
en Dordrecht mee als 'b ewijs van hu'lde
aan die steden, welke na het bombardement van onze stad voor hun rekening de nodige werklieden hebben gezonden tot herstel van -de schade aan
de huizen van minvermogende Gorcumers veroorzaa:kt. Een zegewagen
waarop voorstellingen van de Nederl'runds·e M•a agd, de overwin.nring en de
vrede ·b eslo·o t dit deel.
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Neptunus met vrouw
en zeven kinderen
Jan van Arkel, Gorcurns trots, ontbrak nf,et en hij toonde 'l'lic•h, vergeizeid
van twee schildaaJiaipen, a:run helt feestvierende volk. Tenslotte beeldden de
rederijkers de scheepvaart allegorisch
uit. In een rijtuig zaten de twee oudste
schippers van Gorinchem: C. van Herrewaarden en J. Waltheer. De scheepvaart werd voorgesteld door een zegewagen waarop een boot, waarin o.a.
gezeten waren "Neptunus met zijne
vrouw en izeven kinderen". Achter
de boot kon men een stoepje zien,
waarmee in 1811 bij een door keiizer
N!!JPoleon '1.IIÎltg•e schreven ~oetwoomrijd
voor roeischepen een prijs werd gewonnen. De wagen werd getrokken
door vier paarden, geleid door v'ier negers in matro:ooillkledi,rug.
Wij noemen niet aUes en zeker ook
niet de vele details, maar vergeten
mogen wij toch bepaald niet de stoet
V'an de Gorcumse typografie, samengesteld door enige boekdrukkers,
boekhan1de,laaI1S en boelldbiDJ jjers met
o.a. een zegewagen, voorstel1ende een
in vrijheid werkende drükpers, getrokken door vier paarden, een 4 p.k.pers zogezegd.
,.Volmondig
moeten we betuigen,
da,t dit gedeelte niet helt minst geiwd1g tige en het minst schoone van den optogt zoude geweest zijn, 'indien niet de
wagen reeds in de derde straat, de
Kalkhaven, een ongeluk overkomen
was, waardoor die niet meer kon gebruikt worden", zegt onze trouwe gids
de verslaggever.
De Gorcumse brandweer kwam met
een triomfwagen met een brandspuit,
veel personeel, vlaggen en wimpels en
een 'b anier met de beeltenis van de in
onze stad geboren uitvinder van de
slangenbrandspu(t: Jan van der Heyden.
De landbouwers uit Al'blasserwaard,
Vijfheereill'lande!ll, Vuren en Da'1em
beeldden u'iteraard de landbouw uit en
men kwam met een zegewagen waarop Ceres en Flora zetelden, omgeven
door produkten van de landbouw.
Er was in deze optocht zoveel te
zien, dat men niet wist waar men het
eerst kijken moest!

Onschuldige kout
's Avonds om zes uur was er een
schitterende illuminatie. Van gemeentewege werden het stadhuis, de Korenbeur.s en de erepoort in de Arkel22

straat verlicht en verder waren er
overal versieringen en il1uminaties te
z:ien, v erzorgd door de im•ge:ootenen. Van
negen uur tot half elf was de toren
verlicht door bengaals vuur en zelfs
door . ........ elektrisch licht ( dat was in
1864 ! ) . Onze verslaggever stond er met
open mond naar te staren: ,.Men moet
dit gez'ien heb'b en om zich het effect
''.e kU!ll!!len voorsiteHen".
Onze gids drong zich volop in het
feestgewoel en hij rapporteert ons:
,.Onder verschïllende muzijkuitvoeringen op de Groote Markt
trok
eene groote schare van volk 'd oor de
verlichte straten, vaderlandische Liederen ,aanheffe.n'Cle of zich in onschUJJ.1Jii1ge
kout vermakende" . Wij geloven hem
graag en zijn dankbaar voor zijn ooggetuigeverslag, maar was het nu heus
we,l a!l1le maal 10J11sc'huldige kout en !helemaal niks ondeugends wat hij opmerkte? Dat maakt hij ons niet wijs,
want honderd jaar geleden waren het
ook niet allemaal heHigen die feestvierden. En het zal er in de Ko-r enbeurs, De Doelen en andere etablissementen heus niet zo onschuldig zijn
toegegaatL

~=-

Buziau en Sauvlet
Nog een paar feestflitsen:
In de
priachbge gedecoreerdie zaal van -die Ko~
rentbeurs werd R. J . van der Homit's
programma geboden: om twaalf uur
Matinée Musicale met dubbel orkest
door de gezelschappen Buziau en Sauvlet, de Stafmuziek van het 7e Regiment Infanterie te Utrecht en met
medewerking van "gunstig bekende
Comiques•·• van bovengenoemde gezelschaJppen. Om zeven uur verzorgde
men een groot vocaal en instrumentaal concert, bij welke gelegenheid het
gebouw prachti,g was geHlurnJ:tne·e rd.
's Avonds was er in De Doelen een
concert met bal door de Rotterdamse
kapel van M. van Leeuwen, entree
75 cent voor een 'heer ·e n 50 cent voor
een dame.
·

Lief en leed uit de krant
Na al dit feesten ook weer de keerzijde. Ons Nieuws- en Aldlvlertentieblaid
ge·e ft ons een 'bericht uit Vuren van 20
februari, lulden-de: ,,Terwijl Gorinchem
nog feest vierde, heeft hedennacht in
dit nabij de stad gelegen dorp een bejaard man, d. A...... genaamd, zich
door ophanging van het 'leven beroofd.
Men gist naar de oorzaak van de zelfmoord."
Zo is het 'leven nu eenmaal - terwijl de een feest, heeft een ander ge-

•

erlicht en verder waren er
~rsiering·e n en illuminaties te
:orgd door de :im!gezieten,en. Vam
1r tot half elf was de toren
door bengaals vuur en zelfs
... elektrisch licht (dat was in
1nze ~rsia,ggever stond' er met
nd naar te staren: ,,Men moet
n hebben om zich het effect
n voorstellen''.
gids drong zich volop in het
oei ·e n hij rapporteert ons:
verschillende muzijkuitvoerinde Groote Markt enz. trok
>ote schare van volk door de
straten, vaderlandsche tiedie- i
Leffe.n>de of zich in OI11S1Chuilidfuge ,
·makende". Wij geloven hem
1 zijn dankbaar voor zijn oogerslag, maar was het nu heus
naai •0J1schuidig,e 'k out en heleiks ondeugends wat hij opDat maakt hij ons niet wijs,
nderd jaar geleden waren het
allemaal heHigen die feestEn ,h et zal er in de Korenie Doelen en andere eta:b'lisseheus niet zo onschuldig zijn
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noeg van het leven en wie weet we'lli:
leed er aan voorafging.
Inmiddels nog enkele füts en uit de
krant van die dagen:
• Het baUetkorps van d e verschillende schouwburgen te Londen b estaat uit 8'000 danseressen.
• Te Tiel is een koopman en lid van
de gemeenteraad naar Londen ver1trokken, ,e en pass1ief van 01I11gev,eer 3
tonnen achterlatende.
•

Kindersterfte t e Gorinchem in één
week: zes 'k inderen, resp. van 8
dagen, 18 maanden, 21 maanden, 2
jaar, l'O maanden en 4 maanden.

• Te koop eene schoone merrie-ezel.
•

Salon -des variètes in Den Doelen
op 1 maart ,,'S imp:soon en Odinp",
'b eroemd blijspel in drie bedrijven
en na hetzelve "De baron en de
'huis'knecht", blijspel met zang in
1 bedrijf.

• Laatsleden Zondagawond werden d e
geaUmenteerden 'i n het Hervormd
Diaconie-Armhuis, alsmede de kinderen in het Burgerkinderwees'hui,s
alhier, door den h eer 'Porton onthaald op poffertjes. Het was zijn
uïtgedrukten wensch, langs de·z en
weg hulde te 'brengen aan het hu'is
van Oranje, d ewijl het juist de verjaring was van Z.K.H. prins Frederi>k Hendrik der Ne<lerlanden, en
tevens op deze wijze zijn erkentelijkheid te betoorren aan zijne geeerde stadgenooten, voor de gun.st
hem 'bewezen bij de ,l aatste feestviering".

e Advertentie - HOLL'OWA Y's PILLEN - P}otselinge dood - Gedurende de strenge w eersgesteldheid
ziet men men'igvuldige voorbeelden
van de onzekerheid des menschelijken 'levens. De onverwachte sterfgevalilen ikomen m:eesta:l 'Voor,t uit
congestie in 'het hoofd, }n h et hart
of in de long. Meestal worden deze
vooraf.g;egaian dioor lk ortzigtiglheid,
oprisping, winderigheid, stijv e darmen 'e n in het algemeen ongeregelde functiën. Wanneer men dergelijke voorteeken b espeurt, moet
men onmiddellijk ,z ijne toevlugt nemen tot de spijsverterende PILLEN welke dadelijk de maag, den
lever, de darmen en •den omloop
des bloeds zullen regelen.
Zo, dat was ,dJan 'i n 1864, t oen !kon een
mens zijn 'leven nog verlengen, dank
zij . ........... Holloway's pillen!
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Een dankbaar oudje !
Nog met de feestvi ering in het hoofd
kwamen de Gorcumse vroede vaderen
op 27 februari in verg,a dering bijeen.
In die vergadering werd een door het
gemeentebestuur
ontvangen
brief
voorgelezen. Deze kwam van een wedu we uit Schoonhoven, die t ijdens het
'bombardement van 1814 dienstbode
wa:s bij de heer Bianchi op de Hoogstraat.
Zij wilde "hare vreugde ep. dank te
kennen -gevende, dat Gorinchem lu'is1temrijke h et 50-,jarüg fee st viert van
de Franse dwingelandij en hare 'beste
wenschen aan de gemeente Gorinchem
en a:an 'h are oude be'kende toewenschende, te hoog bejaard en te gebrekk'i g als zij is dat feest mede te vieren,
maar steeds dan'kbaar die ,z egeningen
herinner>t voor de wonde,nda d{,g e !I"edding haars pensoons, •daar ,zij gekwieitst
orndier de pll'Înhopen 'biedo:tv,em, is gewee,s t en ·a1Heen door het viliden harer
.muts, die afgevaiHen was,, dat lkenne,lijk teeken op die plaats des onheils,
,men, :ha'8Jr heeft opgedo:t'V'en, waar riiij
anders een gewiooen ·dlrnod lha;d gieVOill·
1

den ".

Een eenvoudig 'bewijs van dankbaarh eid van een eenvoudige vrouw.

Een pomp vol
dankbaarheid
Dankbaarhe1d srprruk ook uit de
plaatsing van een pomp ter herinnering van het vijftigjarig onaf'hankelijkheidsfeest. Deze door de Faam bekroonde pomp werd geplaatst tussen
het stadhuis en de Botermarkt. Aan
de vo·e t van de pomp 'bevond zich aan
de voorzijde de pijp waar het water
uitkwam, terwijl op de andere drie
zijden de beeltenissen van Koning Willem I, Koning Willem II en Koning
Willem III voorkwamen. Op de vier
smallere 'b ovenste delen stond respectievelij,k te lezen:
" Gorinchem werd tijdens de
Fran.sche overheersching in staat
van beleg verklaard 18 November
1813, gebombardeerd van 28 December 1813 tot 30 Januari 1814,
door de Franschen ontruimd 20
Februari 1814. Vierde het 50-ja·r dig h:eirinneringsfeeSlt van zijl!lJ !lnvrijding 20 Februari 1964.''
,,WILLEM I, Koning der Nederlanden, geboren 24 Augustus
177'2. Ver'laat Nederland in 1795;

De Bazuinengel van de
g eplaatst, rus
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Een pomp vol
dankbaarheid

)aarheid siprak ook ·u it de
g van een pomp ter herinne1 het vijftigjarig onaf'hankelijkst. Deze door de Faam bepomp werd geplaatst tussen
ihuis en de Botermarkt. Aan
van de pomp bevond zic'h aan
zijde de pijp waar het water
:i, terwijl op de a ndere drie
e beelten1ssen van Koning WilKoning Willem II en Koning
III voorkwamen. Op de vier
i bovenste delen stond respecte lezen:

Gorinchem werd tijdens de
m.sche overheersching in s taat
1 beleg verklaard 18 November
3, gebombardeerd van 28 De1ber 1813 tot 30 Januari 1814,
,r de Franschen ontruimd 20
Jruar i 1814. Vierde het 50-ja11e,r inne,ringsfe,esit vrun rz.ijm, bo.ding 20 Februari 1964."

De Bazuinengel van de pomp die in 1864 achter het stadhuis werd
geplaatst, rust na honderd jaar in ons museum.

WILLEM I, Koning der Nelanden, geboren 24 Augustus
'2. Verlaat Nederland in 1795 ;
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komt op Nederland's roepstem terug 30 November 1813. Aanvaardt
-0e regeering 2 December 1814.
Besluit tot de instelling van de
N ederlandsche Handelmaatschappij in 18'24. Doet afstand der
Kroon 8 October 1840. Overleden
12 December 1843".
.,WILLEM II Koning der Nederlanden, gebor en 6 December
1792. Quatrebas en Waterloo 16/
18 Juni 1815. Tiendaagsche Veldtogt 18'31. Aanvaardt de regeering
8 October 1840. Grondwetsherziening 1848. Overleden 17 Maart
1849".
.,WILLEM III Koning der Nederlanden, geboren 19 Februari
1817. Ingehuldigd 12 Mei 1849.
Bezoekt Gorinchem 24 Januari
1861 tijdens den watersnood in
Gelderland en Noord-Braband".
Deze pomp is echter niet meer aanwezig. Toen er in de jaren na 1945
achter het stadhuis een nieuwe stadswaag moest komen, kon de pomp hier
niet blijven staan. Zij kwam terecht op
de gemeentewerf in de Boerenstraat
en daar is het gietijzeren pronkstuk
uit 1814 aan zijn eindje gekomen. Sic
transit gloria mundi.
Ons rest slechts een enkele afbeelding, maar in het museum kan men
nog één V'an rde onderste zij'&tuO<Jken
aantreffen en ook de bazuinengel, die
het geheel bekroonde, is daar nog
te bewonderen.
(zie pag. 25).
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E.en jaar later
weer feest!
Nu raakte men vroeger blijkbaar
niet gauw uit gevolksfeest en men kan
er bewondering voor hebben, dat er op
19 juni 186'5, dus maar een goed jaar
later, al weer een optocht door Gorcum tro'k. Dit was ter herinnering aan
de veldslag van Waterloo en het werd
de aan'l eiding voor een nieuw feest
en weer een optocht, waar:in enkele
belangrijke
ontwikkelingstijdperken
•van de geschiedenis
werden uitgebeeld. Via de Batavieren, de kruisridders, Floris V, Jan van Schaffelaar,
Miclhiel de Ruyter, de Hollandse
Ma,agd en aHerl,ei alleg,ozi.s,c he voorstteIlirrgen kwam men bij 186'5. Ook nu
weer speelde het Muziekkorps van het
5e Regiment Infanterie in de optocht,
onder leiding van kapelmeester Hormann.
Er was ook nu = r genoeg te genieten. Op maandag 19 en dinsdag 20
juni was er een matinee musicale en
bal in de prachtig gedecoreerde zaal
van de Korenbeurs. In De Doelen was
er feest in de daartoe ingerichte en
à Giorno verlichlt•e zaal en tuim (lbij
goed weiea-) en hij Concordia (aan de
teg,enwoord,i ge Concorddaweg) was er
bal champêtre met prachtig afg,ewissel1di ·V'l.lurwerk.
Maar . . ....... nu snel naar 1889, want
het feest van 'de 75-jari:,g e onafha.n:ke"--.~ijkheid moet ook nog worden gevierd!

Zo vierde G
d

Ook vijfentwintig jaar lal
jaardag van Gorcums verl
gramma van deze feeste1
T. Horneer te Gorinchen:
chemse Courant van de2
Het blad van woensdag 2(
in feeststemming met een
speciaal herdenkingsartike
van Zijne Majesteit den 1
minder gunstige wending l
Op 19 februari, de verjaar
gende burgers als fees tga
en ook de verpleegden véUl
R.K. Wees- en Armenhuis

Chocolademell

De 20e begon met godsdiens
ding in de kerken en daarm
1160 kinderen naar De Doe
middelpunt van hel feest op
Het waren de leer'Jingen van
Jen van G. J . van Hemert, J.
Ouwerkerk, J. Berkhout en P
lee en van de Chr. s·c hool van
A. Bloot. Verder de kinderen
bewaarscholen van mej. De E
A:rkelstraat, de R .K. van mej.
van Beest en van mej. Van T
Wat was dat een aangeni
zicht! Ruim 1100 kinderen juic
dansend door Gorcum's strate1
trekken, allen feestelijk u
kwistig met oranje en met d
nale kleuren versierd. zegt on
we gids, ditmaal dus een versl
van de Nieuwe Gorinchemsc:
rant .
.Nu kwamen er slechts 250 kin
De Doelen om de cantate te zir
rest ging naar de manege ach1
Doeientuin om versnaperingen
boe'k je in ontvangst te neme
V:E,r slaggev,e r :kon, als ,zijrrI .,.
ger van een kwart eeuw terug
vervoering ra1ken: .,De ·z ar
keurig, 'd e kinderen zongen zo
keurig, zoo zuiver, zoo in d
dat het publiek er over was o:i:
en met bewondering den heE
van Hemert - die de leiding
aianstaarde."

Een jaar later
weer feest!

.akte men vroeger blijkbaar
_,, uit gevolksfeest en men kan
1dering voor hebben, dat er op
1865, dus maar een goed jaar
weer een optocht door Gor{. Dit was ter herinnering aan
lag van Waterloo en het werd
eiding voor een nieuw feest
· een optocht, waarin enkele
jke
ontwikkelingstijdperken
geschiedenis
werden uitgeïa de Batavieren, de kruisri-doris V, Jan van Schaffelaar,
de Ruyter, de Hollandse
n aHerlei aUegorJsche voorstel•wam men bij 1885. Ook nu
2elde het Muziekkorps van het
ment Infanterie 'in de optocht,
)iding van kapelmeester Hor-

ts ook nu we,e r genoeg te ge:)p maandag l9 en dinsdag 20
s er een matinee musicale en
ie prachtig gedecoreerde zaal
Korenbeurs. In De Doelen was
. in de daartoe ingerichte en
.o verlichlte zaa:l en tuim (!bij
~er) en hij Concordia (aan de
ordige Concordiaweg) was er
rnpêtre met prachtig afgiewis1rwerk.
.. ....... nu snel naar 1889, want
ilt van ·de 75-jar)ge onafhankemoet ook nog worden gevierd!

Zo vierde Gorinchem feest in 1889
door H. F. van Peer
Ook vijfentwintig jaar later was er feest, het feest van de 75e verjaardag van Gorcums verlossing van de Franse heerschappij. Het programma van deze feesten, uitgegeven door de Stoomdrukkerij van
T. Horneer te Gorinchem, geeft ons samen met de Nieuwe Gorinchemse Courant van dezelfde uitgever, de nodige bijzonderheden.
Het blad van woensdag 20 februari 1889 (19e jaargang no. 1814) was
in feeststemming met een rood-wit-blauwe rand om het geheel en een
speciaal herdenkingsartikel. 1 ) Maar ...... daar lezen wij: ,,De toestand
van Zijne Majesteit den Koning heeft de laatste dagen weder eene
minder gunstige wending genomen" .
Op 19 februari, de 'Verjaardag van de koning, werd aan de minvermogende burgers als feestgave een "flinke gift in eetwaren" uitgereikt
en ook de verpleegden van het Hervormd Wees- en Armenhuis en het
R.K, Wees- en Armenhuis werd een aangename dag bereid.

Chocolademelkfeest
De 20e begon met godsdienstige wijding in de kerken en daarna gingen
1160 kinderen naar De Doelen, het
middelpunt van he't feest op die dag.
Het waren de leerlingen van de scholen van G. J. van Hemert, J. Ph. van
Ouwerkerk, J. Berkhout en P. J. Verlee en van de Chr. school van de heer
A. Bloot. Verder de kinderen van de
bewaarscholen van mej. De Bie in de
Ar'kelstraat, de R.K. van mej. Lintjesvan Beest en van mej . Van Tuil.
Wat was dat een aangenaam gezicht! Ruim 1100 kin'deren juichend en
dansend door Gorcum's straten te zien
trekken, allen feestelijk uitgedost,
kwistig me't oranje en met de nationale kleuren versierd. zegt onze ndeuwe gids, ditmaal dus een verslaggever
van de Nieuwe Gorinchemsche Courant.
Nu kwamen er slechts 25-0 kinderen in
De Doelen om de cantate te zingen. De
rest ging naar de manege achter 'in de
Doeientuin om versnaperingen en een
boekje in ontvangst t e nemen. Onze
V:Eirslaggev,er kon, als ri:ijrn vioorga.nger van een kwart eeuw terug, ook in
vervoeri,n g rruken: ,,De •zang was
keurig, "de kinderen zongen zoo nauwkeurïg, zoo zuiver, zoo in de maat,
dat het pulbliek er over was opgetogen
en met bewondering den heer G. J.
van Hemert - die de leiding had aianstaarde."

Nn de u,itvoerin,g wevden de zange.rtjes getracteerd op krentenbroodjes,
sinaasappelen en chocolademelk, die
door de goede zorgen van de heren
Ravenswaay onder toezii.cht van de
heer Hess in de .bierlbrouwerij was bereid.
Hoe het smaakte? ,,Eerst uit kopjes,
later uit deksels, uit petten, uit klompen, ja, uit alles wat slechts ,ho11îgheid' aanboo'd" . Dat was· dus een waar
c-'1ocdlademe"lkfeest. Onze verslaggever
was zijn tijd ver vooruit. In 1889 was
er nog geen Radio Veronica, maar hij
roept z.ijn reclamel1eu:zien toch al v·a.n
de daken:
,,De cacao was geleverd
door Van Houten, natuurlijk, wie neen in gemoede! - wie gebruikt er
nu nog andere cacao van Van Houten's ?" Dat loog er niet om!

Cantate met 3 sterren
Ditmaal was het hoogtepunt geen
optocht, maar de cantate. De cantate
van 1864, u weet wel, di-e van ***, met
ntuzie'k van F . Bersch. Het bleek nu,
dat achter de drie sterren de heer D.
van 't Sant, een 'bekend Gorcumer,
schuil gin,g . De heer H. L. A. lJudwig,
een na·a m die de oudere Gorcumers ook
vandaag nog we'! aanspreekt, had de
muzikale leiding.
.,Velen hadden in 1'864 zelf meegezongen, thans deden hun kin'deren het,
he't klimmen der jaren dooft vaak den
zanglust, terwijl meer neiging tot
27

kreunen en steunen zich vertoont", aldus onze verslaggever. We'I, wel, het
lijkt een hedendaags televïsiecommentaar van die naargeestige critici in de
krant.
Weet u wie de herdenkingsrede uitsprak? Ds. A. de Pecker (denk nog
eens aan 1864) hiel'd in De Doelen een
gloedvol betoog. ne cantate werd om
twee en om vier uur gebracht en beide
malen was de zia,al rte klein om de menigte te bevatten.

Toch een optocht !
Geen optocht - toch een optocht!
De heren H. de Gier en Th. A. Beausar (elders werd gesproken over de
jongehe·e r Beausar) hadden een optocht op touw ge·zet van leerlingen der
Burgerschool voor jongens. Ridders te
paard, door schil'dknapen begeleid,
trdkken met hun 'banieren en met een
eigen muziekkorps door de stad. De
Nederl·a ndse Maagd werd voorg~ste'ld,
hoe kan het anders ·bij een jongen~
schoo1, door een jongeheer: Dirk Santman, voor deze gelegenheid in Dirkje.
herdoopt.
Maar er was meer te doen. Op de
K'alkhaven speelde 's middags het
Leerdams·e muziekkorps ·e n er werd
bij deze muziek zelfs gedan.st.
's Avonds geen "onschuldige kout"
zoals in 1864, maar het was "alweder
aangenaam rumoerig, vooral in de
omtrelk va'Il de Grdte :Markt, wa:.r
toen een ,g roote menigt1e .z ich joelend
voortbe,woo,g, om naar de vroolijk•e toonen der muziiek te hooren."
In De 'Doelen was er 's avonds een
Grand 'Spectacle Concert Varié, waarvoor -speoiraal was ·g~a,n.gageerd de
Frans-Vlaamse coup'let- en chansonettezanger Monsieur Chretiennïe.
Er was op straat natuurlijk drukte
genoeg en onze reporter vertelt er
over, signaler€nd cl,a,t bij T . Horneer
aan de gevel 'te ·zien. wa-s "!het eerwaardige Gulden Ha:anltje, zeker wel de
oudste 'h!aan der stad, 'Wlant hij heefit: in
de open lucht (toen hij nog uithangteken was) !het geheele ibeleg medegema:akt - en toen was hij .r eeds op
hoog,en •l eeftijd - zonder diat één !kogel hem trof."
Er waren ook weer heel wat feestliederen. Een hele ,bundel zelfs. Hier
heeft u nu een · couplet:
"Van Gorkums oude torenspits
Woei nog de Franslc'he vlag,
Ein binnen onze muren k'1onk
Geen lied, geen blijde lach!
Wacht maar, de redding nadert
reeds,
28

Zet aan, Kozak, uw paard!
En zoo Rampon nie't hooren wil,
Dan s•l a hem met uw zwaard!"
Op donderdag ·21 felbmari 1889 was
er in het kader van de herdenkingsfeesten nog een feestuitvoering van de
Chr. Zangvereniging ,;Zingt den Heer".
U ziet het, 't wa·s niet zo groots a:ls
in 1864, maar feest was het!

Het stond in de krant
Nu nog even de krant lezen om de
achtergrond te ontdekken, de achtergrond van de tijd waarin het feest gevierd werd:
•• .,De eerste uitvoering der doodstraf door middel van electriclteit
heeft de vorige week in de Vereenigde
Staten p'laats gehad op een Duitschen
misdadiger, die eene vrouw vermoord
had."
• ,,Te Mina.is ('Bra:zilië) overleed dezer d•a gen de beul Januario, ldie 45 jaren 'lang dat gruwelijk ambt uitoefende. Gewoonlijk wordt in Brazilië een
ter dood veroo,r deelde misdadiger tot
beul gekozen, die dan levenslang gevangen bJ.ij!ft. Ook Jam.uario werd op
die wijze beul en de eerst•e dlie hij terechtstelde waren ......... _.. zijn vader
en zijne moeder, met wie hij, wegens
gemeenschappelijke misdaad, gevangen genomen en veroordeelä was:·•
• ,, Wegens het al lte sterk !V'astsnoeren van het conset, overleed te
Winschoten dezer dagen plotseling
eene 23-jarige jonge dochter. De geneesheer, consta:teeroe, äiat het mei1Sje
door het korset
zelfmoord 'begaan
had."'
••
,,Naar wij vernemen ontving de
hee•r 1D r. De Ridder (rte Gorinclhem) jL
Zaterdag va:n het Bestuur der Gasfabriek een aangename verrassing, 'bestia!a'Ilde in ee,n sierlijke en doelmaltige
Instrumenten!kast, aLs 'bewijs rvan
wiaardering voor de rvele en zorigvuildlige
diensten in de geneeskundige ,behandeling, verleend aan de slachtoffers der
ontploffing op genoemde fabriek, ten
vor-igen jare. Reeds voor eenig.e n tijd
ontvingen van gemeld Bestuur -de vader en moeder in 't Zieken-Gasthuis
voor hunne liefderijke en zorgvuldige
verpleging tdier lijde•r s, een ;pa:rur pracht•:ge schilder ijen ten gesc!heillk•e ''.
1

• Even e,e n ~aar iiprij,z en: Sigaren
.,De Stier van Potter" 2½ cenit - Renesse's bier per liter: Gorkums Faro
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14, dubbel Princesse 11, dubbel Gerste
lû, Gerste 9, Minnebier 14, lager bier
10 - Puike Schiedamse Jenever per
liter f 0,77 ; Ravenswaay's Nieuw Gorcum.s bier 1'2 cent per liter - Margarine boter bij Van Kesteren aan de
Bieyenhoek 26 cent de vijf ons - bij
C. van Bergeyk een Eskimo-jas f 2,-,
colberts f 4, pantalons f 2,50.
• In Woudrichem in één week gevangen: 14 zalmen, per pond f l à
f 1,20. Vismarkt in Gorinchem: in één
week aangevoerd 61 zalmen van 14 tot
48 halve kilo's en in Kralingen 726
winterzalmen aangevoerd!
• Allerlei: Openbare aanbesteding
voor het verlengen van de visafslag in
Gorinchem - Instelling van een vrije
kaasmarkt te Meerkerk - Het paardenspul van Schuitenvoerder treedt in
Woudrichem op - En ....... ... .. tot uw
geruststelling Holloway's zalf en pillen, u weet wel, die uit 1864, zijn er
nog!

Weer feest!
Evenals in 1864 was er al gauw
weer feest, en zelfs nog sneller, want
slechts enkele maanden later was het
zover. Op 29 mei 1889 herdacht men
het 40-jarig jubileum van Koning Willem III. De feestwijzer spreekt . over
een roeiwedstrijd, oplaten van luchtballons, ontvangst van de krijgers van
1830 op het stadhuis, grote optocht!! !,
optreden Gymnastiekvereniging Gorcum, muziekuitvoeringen, vuurwerk,
kermis, feest in De Doelen en De Zalm,
enz., enz. Men kon er wel wàt van, van
feesten. In 1889.
- En nu graag tot 1914.
1) De Drie Provinciën, Chr. Weekblad voor Gorinchem en omstreken,
uitgave van A . Sizoo Jz. aan de Arkel.straalt, Iaat no. 43 vam woensdag 20
fe'bruari 1889 op oranjepapier verschij•
nen met al.s tite'l van het herdenkingsartikel "Oranje boven! Gorkum Heil!"

Zo vierde G

De Onafhankelijkheidsfee~
het dan wel niet vers, nog
vinden velen heel wat aank
Voor de oudere generatie
altijd nog met plezier in
Onafhankelijkheidsfees ten
stelling van 1919.
Een uitvoerig programma!
Officiëele Gids voor de F E
stel van Neerlands Onaf!
door de "Oranjevereenigin
20 februari 1914 - Stoom
bron voor ons, maar niet
wat, dat niet in ,,'t boekje
malie putten wij uit de ve
chemse Courant uit die da;
opgenomen, dat aan de F1
bange dagen van Gorcum'
van Goch, dat van 29 janua

Gorcum een tover]

Uit de k•r anten kunnen we J,
het Onafhankelijkheidsfeest "
zoals wij dat tegenwoordig ze
belangstelling en de animo ·
feest waren groot en de feest~
liederenboekjes vlogen weg,
zelfs tweede drukken op de ma
men.
Er blijkt nog al wat organü
het feest vooraf te zijn gegaa:
wat de straatversiering betref
ve een hoofdcomité voor dit c
ren er 37 sub-commissies en
de juryleden, zodat alleen al b
derdeel van het feest niet mil
143 personen betrokken ware1
Er was dan ook heel wat v
de versiering en verlichting
en Gorcum moet er sprook;
hebben uitgezien. Zo was ook
Arkelpoort weer op zijn plaa
al was die dan niet "steen-ec:
alleen de straten waren versi
vele huizen en winkels waren
opgetut en in de etalages ,
schoons te bewonderen. Het
verslaggever van de Nieuw,
chemsche Courant" dat in d,
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,als in 1864 was er al gauw
eest, en zelfs nog sneller, want
enkele maanden later was het
Op 29 mei 1889 herdacht men
jarig jubileum van Koning WilI. De feestwijzer spreekt .over
eiwedst rijd, oplaten van lucht. ontvangs t van de krijgers van
p het stadhuis, grote optocht!!!,
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iz. Men kon er wel wat van, van
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nu g r aag t ot 1914.

)e Drie Provinciën, Chr. Weekroor Gorinchem en omstreken,
e va n A. Sizoo Jz. aan de ArLaJt, JLaat no. 43 vam woensdag 20
ri 1889 op oranjepapier verschijet a ls tit el van het herdenkings,,Oranje boven! Gorkum Heil!'

Zo vierde Gorinchem feest in 1914
door H. F. van Peer
De Onafhankelijkheidsfeesten van 1914 liggen vele Gorcumers, al is
het dan wel niet vers, nog in het geheugen en als je er over gaat praten
vinden velen heel wat aanknopingspunten in hun herinnering.
Voor de oudere generatie zijn er twee evenementen uit die tijd, die
altijd nog met plezier in de herinnering worden teruggeroepen: de
Onafhankelijkheidsfeesten van 1914 en de grote Landbouwtentoonstelling van 1919.
Een uitvoerig programmaboekje vertelt ons over die feesten van 1914:
Officiëele Gids voor de Feestelijkheden ter Herdenking van het Herstel van Neerlands Onafhankelijkheid te Gorinchem, georganiseerd
door de "Oranjevereeniging" op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag
20 februari 1914 - Stoomdruk Van Andel - 10 cent. Een belangrijke
bron voor ons, maar niet de enige, want kranten vertellen ons heel
wat, dat niet in ,,'t boekje" staat. Een belangrijk deel van onze informatie putten wij uit de verschillende nummers van de Nieuwe Gorinchemse Courant uit die dagen. In dit blad werd toen ook een feuilleton
opgenomen, dat aan de Franse bezetting herinnerde, n.l. ,,Iets uit de
bange dagen van Gorcum's belegering en bombardement", door H. A.
van Goch, dat van 29 januari tot 12 februari "liep".

Gorcum een toverpaleis
Uit de k,ranten kunnen we lezen, dat
het Onafhankelijkheidsfeest "in" was,
zoals wij dat tegenwoordig~zeggen. De
belangstelling en de anim voor het
feest waren groot en de fee tgidsen en
liederenboekjes vlogen weg,I zodat er
zelfs tweede drukken op de markt kwamen.
Er blijkt nog al wat organisatie aan
het feest vooraf te zijn gegaan, vooral
wat de straatversiering betreft. Behalve een hoofdcomité voor dit doel, waren er 37 sub-commissies en dan nog
de juryleden, zodat alleen al bij dit onderdeel van het feest niet minder dan
143 personen betrokken waren.
Er was dan ook heel wat werk van
de versi~ing en verlichting gemaakt
en Gorcum moet er sprookjesachtig
h ebben uitgezien. Zo was ook de oude
A rkelpoort weer op zijn plaats gezet,
al was die dan niet "steen-echt". Niet
alleen de straten waren versierd, ook
vele huizen en winkels waren feestelijk
opgetut en in de etalages was veel
s choons te bewonderen. Het bleek de
verslaggever van de Nieuwe Gorinchemsche Courant" dat in de rij der

feestvierende steden
van Nederland
ons kleine plaatsje •een eerste plaats
heeft ingenornen; ,,Gorcum leek een toverpaleis"!
De spontaniteit om te versieren was
groot, maar de gemeenteraad toonde
zich niet zo vlot. Op Oudejaarsdag 1913
was een spoedeisende raadsvergadering
bijeen geroepen om een voorstel van
B. en W. te behandelen. Dit college
vroeg een krediet van f 1.000,- voor
het aanbrengen van een elektrische
verlichting aan 't stadhuis, gedurende
de drie feestdagen. Er werd lang over
dit voorstel gediscussieerd, maar men
kwam er op die laatste dag van 1913
niet uit. In een tweede vergadering,
die op 7 januari 1914 werd gehouden,
verwierp de raad het voorstel met 8
tegen 4 stemmen en er werd f 500,uitgetrokken, welk bedrag dan zowel
voor de verlichting als de versiering
van het stadhuis bestemd was.

VaandeHeest
Natuurlijk werden
bedeeld en wie zien
mité voor het feest?
die in 1864 en 1889

ook nu de armen
wij in het erecoDs. A. de Pecker,
de feestreden ter
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ere van de onafhankelijkheidsherdenking hield. Hij maakte dus in onze stad
drie bevrijdingsfeesten mee!
Het feest duurde wel drie dagen,
maar reeds op maandag 16 februari
begon het eigenlijk. Toen werd in De
Doelen door de heer J. v. d. Garde
aan de Oranjevereniging een vaandel
aangeboden, dat belangeloos was gemaakt door mevrouw Zon-v. d. Horn v.
d. Bosch. Het vaandelfeest werd opgeluisterd door het mannenkoor Caecilia
en het muziekkorps van het 3e Regiment Vesting Artillerie, dat na afloop van de plechtigheid in De Doelen nog "enkele nummertjes weggaf"
op de Grote Markt. Wij bewaren aan
dit onderdeel van het feest nog een
vaandel!ied van P. J. v. D.

Nu niet ds. de Pecker
Op woensdagavond 18 februari werden er 's avonds om 6.30 uur godsdienstoefeningen in de verschillende
kerken gehouden, o.a. .e en Dank- en
Bedestond in de Grote Kerk. Het op
oranje papier gedrukte programma
voor deze dienst herinnert er nog aan,
evenals het boekje waarin de feestrede
van ds. J. Luuring naar aanleiding
van Jesaja 28 : 29b - ,,Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad" is opgenomen.
Ds. de Pecker hield nu dus niet de
herdenkingsrede, wat voor "Eenige leden der Ned. Herv Gemeente" aanleiding was om in de· k·rant van 5 februari een ingezonden stuk te plaatsen,
waaruit wij o.a. het volgende lezen:
Het Gorcumse feestcomité verzocht
de kerkelijke viering met een rede van
ds. A. de Pecker. De kerkeraad van de
Ned. Herv. Gemeente wees echter zijn
jongere ambtgenoot ds. J. Luuring als
spreker aan. Dit was voor de ingezonden-stukken-schrijvers
aanleiding
om te zeggen: ,,heeft men de eerwaarde
persoonlijkheid van onzen oudsten en
zeer geachten predikant gepasseerd en
op de hem moreel toekomende plaats
geschoven ds. Luuring".
Verder zegt men dan, dat ds de
Pecker van 1860 af de Herv. gem·eente heeft gediend en ... ,,hij is nog, hoewel hoog bejaard, eene krachtige persoonlijkheid, die door zijne gloedvolle
rede vermag bij zijne hoorders religieuze aandoeningen te wekken".
Men laat tegen het "passeren" van
ds. de Pecker een woord van protest
horen, men is gegriefd en spreekt van
een wanklank bij de feestviering. ,,Het
woord Orthodox- of Vrijzinnig Godsdienstig heeft hier toch niet beslist?"
Op 8 februari schrijft de heer I. C.
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Mortier, lid van de kerkeraad, ook een
ingezonden stuk, waarin hij er op wijst,
dat het usance is, dat de voorzitter van
de kerkeraad een dergelijke rede houdt,
wat ook in 1909 bij de geboorte van
prinses Juliana is geschied. Nu is ds.
Luuring voorzitter en dus besloot de
kerkeraad hem de herdenkingsrede te
doen uitspreken.
Die "Eenige Leden" namen dit niet
en op 11 februari schreven zij, dat er
dan mogelijk wel volgens de letter der
wet gehandeld was, maar niet volgens
de "eerbied voor de grijsheid" en .. . zij
bleven protesteren. Maar ds. Luuring
sprak!
Na de herdenkingsdiensten werd 's
avonds om acht uur het erecomité op
het stadhuis ontvangen en daarna gingen de verschillende k·e rmisvermakelijkheden open. Een militair muziekkorps en De Bazuin gaven op de Grote Markt een taptoe en tot besluit werd
er een muzikale rondgang gehouden.

H.M. de Koningin kwam
De Bazuin begon donderdags met
koraalmuziek bij de toren, het carillon werd bespeeld, de jury beoordeelde
de straatversiering en op de Kalkhaven zouden volksspelen worden gehouden, maar toen gebeurde er iets,
dat niet in het programmaboekje was
opgenomen. H.M. Koningin Wilhelmina zou op deze dag enkele forten in
Noord Brabant gaan bezichtigen en
kwam door onze stad. Op een wel zeer
gedenkwaardige dag dus. Onze verslaggever schrijft:
,,Deze gebeurtenis dreigde een grote verandering te brengen in de tijden
der feestelijkheden en de regeling daarvan. Halfnegen stelden zich bijna alle
inwoners langs den weg die H.M. zou
volgen op. Op de Grote Markt stonden behalve enkele leden van het
Eere Comité en het Bestuur der Oranjevereeniging, de kinderen, allen getooid met oranjesjerpen, welke aan de
volksspelen zouden deelnemen, welke
begeleid door de Mil. Muziekvereeniging, het Wilhelmus zongen, toen de
auto, voorafgegaan door een auto
waarin een viertal heeren van Haar
gevolg, passeerde. De commissaris van
politie reed in een rijtuig voorop. Minzaam buigend reed onze geliefde Vorstin langzaam door de menschenhaag,
geestdriftig toegejuicht en met hoeden
en zakdoeken toegewuifd. De wegen
naar buiten werden, zodra de Koninklijke auto de Waterpoort uit reed,
afgezet, ·zoo dat H.M. niet omstuwd
was door een opdringende menigte".
Zij voer de rivier over en Gorinchem

feestte verder. Behalve eni:
van de auto met de Koningin:
wij aan dit feit ook nog een f<
op het weesmeisje staat, da
vorstin een boeket bloemen

Rumoer rond de c,

's Middags zou op de Gro·
de nieuwe· feestcantate word,
voerd, een cantate, waarvan
Gorcumers zich nog verschei
len herinneren omdat zij er
meegezongen hebben
"Door Smarte tot Verheuge1
de de titel. De woorden wi
Machiel M. Koster, die in de
straat een costuumhuis h a d e
een bekend man was in de W!
toneel en amusement.
Ook rond dit onderdeel wa
krakeel. In een ing ezondi
schrijft "Een zanger", dat zij1
voel door de tekst van de ci
geschokt. Hij spreekt over de
geeflijke verkrachtingen, d
s2hoone, dierbare moedertaa
dichtwerk zijn aangedaan", E
over "taalfouten, die een leer
de lagere school wel kan verl
Het is allemaal niet mis en h,
,,boycot" valt zelfs in dit in!
stuk.
Later komen er twee in!
stukken, die weinig goeds ov
zanger" zeggen en hem van ,,,
zifterij" beschuldigen. De zan
woordt dat hij de feesten niet
storen en zo kwam de cantat,
al niet zonder haken en ogen.

De auto met H.M. de

, lid van de kerkeraad, ook een
.den stuk, waarin hij er op wijst,
usance is, dat de voorzitter van
:eraad een dergelijke rede houdt,
k in 1909 bij de geboorte van
Juliana is geschied. Nu is ds.
~ voorzitter en dus besloot de
tad hem de herdenkingsrede te
tspreken.
,Eenige Leden" namen dit niet
11 februari schreven zij, dat er
,gelijk wel volgens de letter der
handeld was, maar niet volgens
•bied voor de grijsheid" en ... zij
protesteren. Maar ds. Luuring
ie herdenkingsdiensten werd 's
om acht uur het erecomité op
.dhuis ontvangen en daarna gini verschillende kermisvermakeen open. Een militair muzieken De Bazuin gaven op de Grokt een taptoe en tot besluit werd
muzikale rondgang gehouden.

~- de Koningin kwam

Bazuin begon donderdags met
muziek bij de toren, het caril·rd bespeeld, de jury beoordeelde
·aatversiering en op de Kalkzouden volksspelen worden ge1, maar toen gebeurde er iets,
et in het programmaboekje was
,men H.M. Koningin Wilhelmi1 op · deze dag enkele forten in
Brabant gaan bezichtigen en
door onze stad. Op een wel zeer
{waardige dag dus. Onze verver schrijft:
le gebeurtenis dreigde een groandering te brengen in de tijden
~stelijkheden en de regeling daarIalfnegen stelden zich bijna alle
ers langs den weg die H.M. zou
l op. Op de Grote Markt stoniehalve enkele leden van het
:::omité en het Bestuur der Oraneniging, de kinderen, allen gemet oranjesjerpen, welke aan de
pelen zouden deelnemen, welke
id door de Mil. Muziekvereenihet Wilhelmus zongen, toen de
voorafgegaan door een auto
1. een viertal heeren van Haar
;, passeerde. De commissaris van
reed in een rijtuig voorop. Minbuigend reed onze geliefde Vormirzaam door de menschenhaag,
lriftig toegejuicht en met hoeden
.kdoeken toegewuifd. De wegen
buiten werden, zodra de Koninkauto de Waterpoort uit reed,
~t, ·zoo dat H.M. niet omstuwd
ioor een opdringende menigte".
,er de rivier over en Gorinchem

feestte verder. Behalve enige foto's
van de auto met de Koningin, bewaren
wij aan dit feit ook nog een foto waarop het weesmeisje staat, dat aan de
vorstin een boeket bloemen aanbood.

Rumoer rond de cantate
's Middags zou op de Grote Markt
de nieuwe · feestcantate worden uitgevoerd, een cantate, waarvan heel wat
Gorcumers zich nog verscheidene delen herinneren omdat zij er zelf in
meegezongen hebben_
,,Door Smarte tot Verheugenis" luidde de titel. De woorden waren van
Machiel M. Koster, die in de Robberstraat een costuumhuis had en verder
een bekend man was in de wereld van
toneel en amusement.
Ook rond dit onderdeel was er gekrakeel. In een ingezonden stuk
schrijft "Een zanger", dat zijn taalgevoel door de tekst van de cantate is
geschokt. Hij spreekt over de "onver.
geeflijke verk•r achtingen, die onze
s 2hoone, dierbare moedertaal in dit
dichtwerk zijn aangedaan". En verder
over "taalfouten, die een leerling van
de lagere school wel kan verbeteren".
Het is allemaal niet mis en het woord
"boycot" valt zelfs in dit ingezonden
stuk.
Later komen er twee ingezonden
stukken, die weinig goeds over "Een
zanger" zeggen en hem van "woordenzifterij" beschuldigen. De zanger antwoordt dat hij de feesten niet wil verstoren en zo kwam de cantate er ook
al niet zonder haken en ogen.

Enorm succes
De muziek van de cantate was geschreven door Theodorus Breijs, muziekleraar in onze stad, componist van
verscheidene werken en organist van
de R.K. kerk in de Haarstraat.
Toen 's middags dit stuk zou worden uitgevoerd was het weer geheel
veranderd. De eerste regendruppels
vielen en toen men met het zingen begonnen was, werd het een ware stortvloed, die de uitvoering verder onmogelijk maakte. Dat was een grote teleurstelling, maar "als een wervelstorm
ging de tijding door de stad, dat de
feestcantate om 5 uur namiddags zou
uitgevoerd worden in de Groote Kerk".
Onze verslaggever wijst ons nu verder de weg: ,,Bang niet in de gelegenheid te zullen zijn de feestcantate te
hooren, verdrong zich reeds lang voor
den aanvang een menigte voor den ingang van het kerkgebouw, dat, toen
een der zijdeuren werd opengedaan als
't ware stormenderhand werd veroverd,
zoodat een gPd.rang ontstond, dat bijna
noodlottig dreigde te worden. In enkele oogenblikken was het groote kerkgebouw eivol en nog verdrong men
zich aan de deur".
Onder deze omstandigheden dus
werd de cantate uitgevoerd en zo
klonk het dan:
Koor:
" Er gierd' een wanhoopskreet
door Hollands dreven:
Een felle jammerschrei van
smarteleven".

De auto met H.M. de Koningin passeert juist de Korte Brug.
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De feestelijk versierde Kelenstraat. Op de erepoort de vrijheidshoed in top!
Koor:

Koor:
Aan d'oever van de Merwe
Zat Gorcums stedemaagd,
't Gelaat in doodeverve,
In rouw huif 't hoofd vervaagd".

,,0, dierbare veste,
mijn Gorinchem,
Laat juichend mijn hymne
u doorschallen".

Mannenkoor:
Geef brood ons voor onze
"
kind',ren en vrouwen
Hoor jamm'ren de vrouwen,
den waanzin nabij,
Hoor schreien het hong'rende
kroost aan haar zij".
Kinderkoor:
,,0 Vader! O Moeder!:
Waar bergen wij ons
Wij sidd'ren van angst
bij het oorlogsgegons!"

"De uitvoering der cantate had een
enorm succes, zoo zelfs, dat men de
gewoonte in een kerkgebouw niet te
applaudisseren vergat en met handgeklap 11.\ide zijn bijval betuigde".
Het succes was enorm en de muzikale leider ontving de grootste hulde.
"Hoewel eerst niet geneigd na de
uitvoering geëscorteerd door de heeren en dames der cantate in een rijtuig
door de stad te rijden, moest de feestdirigent ten slotte bezwijken voor den
machtigen aandrang".
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Ook het Diacon

En daarmee was de cantaü
aan zijn eind, zoals een ander
bericht ons leert : ,,Om aan h1
gen van velen te voldoen we:
avond (zaterdag 21 februari)
7 uur op de Kalkhaven een
van de cantate nog eens !
waarbij de feestdirecteur (Bn
heer Koster met lauwerkrar
den gehuldigd"!
De cantate was voor die ,
dan een halve eeuw geleden,
tepunt, waarvan wij ons va
portée niet kunnen voorste
klinkt ons allemaal gezwoll
oren, maar vergeet u bij i;
deling niet, dat men toen lee:
andere tijd, een tijd zonder r
up en televisie. In een tijd

raat. Op de erein top!

1

,0, dierbare veste,
mijn Gorinchem,
:..aat juichend mijn hymne
u doorschallen".

uitvoering der cantate had een
succes, zoo zelfs, dat men de
1te in een kerkgebouw niet te
iisseren vergat en met handgei.de zijn bijval betuigde".
mcces was enorm en de muzikar ontving de grootste hulde.
wel eerst niet geneigd na de
ing geëscorteerd door de heedames der cantate in een rijtuig
1 stad te rijden, moest de feestt ten slotte bezwijken voor den
gen aandrang".

Ook het Diaconie-armhuis in de Westwagenstraat
was versierd.
En daarmee was de cantate nog niet
aan zijn eind, zoals een ander krantenbericht ons leert: ,,Om aan het verlangen van velen te voldoen werd giste•r avond (zaterdag 21 februari) ongeveer
7 uur op de Kalkhaven een gedeelte
van de cantate nog eens gezongen;
waarbij de feestdirecteur (Breys) en de
heer Koster met lauwerkransen werden gehuldigd"!
De cantate was voor die tijd, meer
dan een halve eeuw geleden, een hoogtepunt, waarvan wij ons vandaag de
portée niet kunnen voorstellen. Het
klinkt ons allemaal gezwollen in de
oren, maar vergeet u bij uw beoordeling niet, dat men toen leefde in een
andere tijd, een tijd zonder radio, pick
up en televisie. In een tijd ook, toen

men het nog zelf moest doen wilde
men wat beleven. In ieder geval was
deze cantate een evenement van 1914.

Een wijs woord
's Avonds was er verder concert op
de Kalkhaven door een militair korps
en op de Grote Markt door De Bazuin.
Er was een enorme mensenmassa op
de been, niet alleen voor de muziek,
maar vooral voor de feestverlichting,
die dan ook werkelijk de moeite waard
was. Voor hen, die dit alles meemaakten: Later nooit meer vertoond!
Maar... hierover weet onze reporter
van de Nieuwe Gorinchemsche Courant
een wijs woord te schrijven: ,,Nog spreken de ouden van dagen van de groote
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en luisterrijke feesten voor 50 jaar
( dus 1864), doch grootscher en schitterender illuminatie als Gorcum ons
te zien gaf, i.s haast niet mogelijk geweest; en daarbij de ouderen vergeten
niet, dat feesten in de jeugd meegemaakt steeds in herinnering afmetingen aannemen, die zij nimmer hebben
gehad.
Inderdaad, de proporties veranderden

in de loop der tijden - wat wij beleefd
hebben wordt machtiger naarmate de
tijd verder gaat. Zo is er voor de mens en van 1914, die nog in leven zijn, ook
niets mooiers dan het feest van die
tijd. Maar voorzichtigheid is ook hier
geboden.
En overigens, tot morgen langs de
route van de grote optocht.

En toen kwam vrijdag 20 februari. Vier klaroenblazers bliezen 's morgens om acht uur de reveille en door twee lakeien werd een proclamatie van de Souvereine Vorst verspreid. Het was die dag ongekend druk.
Om half tien kwam de Souvereine Vorst in hoogst eigen persoon, begeleid door vier lakeien, Buiten de Waterpoort aan. Uit de richting
Loevestein kwam een schokker, aan boord waarvan Willem I zich
bevond. De vorst werd afgehaald door een sloep met acht roeiers en
een stuurman. Tijdens de landing werden 21 saluutschoten afgevuurd.
Na aankomst begaf de stoet zich naar de Nieuwe Hoven, waar de
grote historisch-allegorische optocht voor 's middags werd samengesteld.

Rampon' s aftocht
Op de Grote Markt was inmiddels
ook wat te beleven.
Daar kwam om half elf de verdediger van Gorinchem, de Franse generaal
Rampon uit de Hoofdwacht, waar hij
in de jaren 1813-1814 zijn bureau had.
Rampon en zijn gevolg begaven zich
naar de goederenloods bij het station
waar de Franse troepen hun wapens
aan de Geallieerden moesten inleveren.
Na honderd jaar moest Rampon deze
vernedering nogmaals ondergaan. Hij
overhandigde aan generaal Von Zylinsky de sleutels van de stad, maar
zijn wapen, dat hij ook had ingeleverd
werd hem teruggegeven met de woorden: ,.Zulk een moedige generaal als
Gij, Generaal Rampon mo.et het hard
vallen van zijn wapen te scheiden, uit
achting voor uw moed, geef ik u uw
sabel terug".

Grandioze optocht
De grote historisch-allegorische optocht startte om half een en legde een
voor onze begrippen enorme afstand
af, maar het was dan ook de moeite
waard! Het officiële deel werd geopend
door de commissaris van politie in een
rijtuig en de commandeur van de optocht, de luitenant R. W. Dahman von
Buchholz, t e paard.
Dan volgen de groepen elkaar in
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over deze feesten kan vert
de Kalkhaven speelde De Ba,
de directie van zijn broer, d
te vergeten L. J. Gerritse
Grote Markt concerteerde de
muziekvereniging met als k
ter A. Stoot.
De jury trok om zeven uu
laatste maal rond om de str
ring nog eens goed te b,
Het is wel leuk om u enige
naars mee te delen: De Ke
Grote Markt, Molenstraat s
kr8on met 600 punten, daam::
de Dalemstraat met 561 en
straat met 545 punten, gevolé
Hovenierstraat met 535, de E
met 525 en de Langendijk mei
ten.

hun kleurige historische afwisseling
op. Een Franse afdeling met generaal
Rampon en andere hooggeplaatsten uit
de tijd van de Napoleontische overheersing. Daarna Pruisen en Kozakken en
het Gorcumse stadsbestuur uit de Franse tijd.
Op een praalwagen troonde de Hollandse Maagd, omgeven door elf meisjes (ik ken er nog één van!) met de
schilden van de provincies en verder
de stedenmaagden van Gorcum, Dordrecht en Rotterdam, welke beide laatste plaatsen onze stad in 1814 zo goed
hadden geholpen en die daarvoor, evenals in 1864, nu werden geëerd.
Het beroemde driemanschap was gezeten op een andere praalwagen en natuurlijk werd een belangrijk deel van
de stoet gevormd door de Souv.e reine
Vorst met zijn gevolg, waarbij ook de
roeiboot met vissers omgeven door
Scheveningse Vissersvrouwen mee,, voer" .

Tenslotte kwam dan het allegorische
deel van deze feeststoet, die tot een
waar hoogtepunt van deze herdenking
werd en die door duizenden werd gadegeslagen, want overal waren zelfs
zitplaatsen te huur!

De Kelenstraat won
Om half zeven was er op het Melkpad een concert door de Fanfare Kunst
na Arbeid uit Arkel, onder leiding van
de heer J. J. Gerritse, die u zelf nog

De praalwagen n

,p der tijden - wat wij beleefd
wordt machtiger naarmate de
er gaat. Zo is er voor de men1914, die nog in leven zijn, ook
ooiers dan het feest van die
ar voorzichtigheid is ook hier
rerigens, tot morgen langs de
.n de grote optocht.

roenblazers bliezen ,s morakeien werd een proclamavas die dag ongekend druk.
hoogst eigen persoon, bepoort aan. Uit de richting
·d waarvan Willem I zich
sloep met acht roeiers en
1 saluutschoten afgevuurd.
Nieuwe Hoven, waar de
,s middags werd samen-

over deze feesten kan vertellen. Op
de Kalkhaven speelde De Bazuin onder
de dkectie van zijn broer, de nimmer
te vergeten L. J. Gerritse en op de
Grote Markt concerteerde de Militaire
muûekvereniging met als kapelmeester A. Stoot.
De jury trok om zeven uur voor de
laatste maal rond om de straatversiering nog eens goed te beoordelen.
Het Is wel leuk om u enige prijswinnaars mee te delen: De Kelenstraat,
Grote Markt, Molenstraat spande de
kr,oon met 6üü punten, d:a;arna ik wamen
de Dalemstraat met 561 en de Arkelstraat met 545 punten, gevolgd door de
Hovenierstraat met 535, de Burgstraat
met 525 en de Langendijk met 506 punten.

Een groot vuurwerk Buiten de Waterpoort besloot om half tien het feest,
althans wat het officiële gedeelte betreft.

Oranje neut
Want feest was het! Je kon poffertjes eten - met muziek - in het Etablissement van Uiterwijk (Hoflev.erancier van H .M. de Koningin) op de
Oude Vismarkt, vóór de RHBS. Er
waren Onafhankelijkheidskoekjes te
koop en ook Onafhankelijkheidsoliebollen bij V_ C. Jansen-geb. Helvoort van
Gorcum bij de stoomcarrousel. Je kon
ook naar het Oranjegebakhuis van J.
Smit aan de Gasthuisstraat of, als u

eurige historische afwisseling
, Franse afdeling met generaal
1 en andere hooggeplaatsten uit
ran de Napoleontische overheeraarna Pruisen en Kozakken en
cumse stadsbestuur uit de Fran-

~n praalwagen troonde de HolMaagd, omgeven door elf meisken er nog één van!) met de
1 van de provincies en verder
enmaagden van Gorcum, Dorm Rotterdam, welke beide laatttsen onze stad in 1814 zo goed
geholpen en die daarvoor, even864, nu werden geëerd.
,eroemde driemanschap was ge~ een andere praalwagen en nawerd een belangrijk deel van
t gevormd door de Souvereine
11et zijn gevolg, waarbij ook de
: met vissers omgeven door
lingse Vissersvrouwen mee•

otte kwam dan het allegorische
.n deze feest.stoet, die tot een
:iogtepunt van deze herdenking
1 die door duizenden werd gagen, want overal waren zelfs
sen te huur!

De Kelenstraat won

,alf zeven was er op het Melkconcert door de Fanfare Kunst
iid uit Arkel, onder leiding van
J. J . Gerritse, die u zelf nog

De praalwagen met de 4 Maagden en de 11 provinciën.
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De bierbrou"
Aankomst van de Souvereine Vorst Buiten de Waterpoort.
benieuwd was naar de toekomst naar zat in café-restaurant De Beurs van A.
Henricus, de planeetkundige en waarde Bruyn een strijkorkest. Laat het u
zegger in de Molenstraat, recht tegengezegd zijn: .,Ziet gij in uw beurs wat
over de Krabsteeg.
blinken, komt dan op De Beurs eten
Steek eens op, zo'n goeie Kozak, een
en drinken" - Er was groot bal bij
puike driecents sigaar. Natuurlijk werd .Van Deursen met flink orkest en tevens
er volop Onafhankelijkheids- en Oranje- had u daar een uitstekende gelegenheid
bitter gedronken en er was zelfs voor het uitspannen van uw paarden.
"plaatselijke Oranje Neut" te koop!
Kon u op 19 februari geen plaats meer
Wij leerden veel van dit alles niet
krijgen voor de uitvoering van "Kaat
alleen uit de al genoemde Nieuwe GoMossel" in De Doelen, op zondag 22
rinchemsche Courant, maar ook uit het
februari was er een tweede voorstelAdvertentieblad voor Gorinchem en
ling van dit blijspel met zang, dans, opOmstreken 43e jaargang van vrijdag tocht, gevechten, enz.
Dit laatste brengt ons bij het ter20 februari 1914, zes pagina's in oranje
uitgevoerd. U leest daarin, dat Antoon , rein van het amusement uit die dagen.
Benner was gearriveerd met zijn stoom- In de Gorcumse Doelen kwam Esther
carrousel, cake-walk, Slip-Slap- Slin- . · de Boer-van Rijk met "De meid" van
gerdans en Toverbrug. Let op het reu- 1 Herman Heijermans, men draaide de
zefront met elektrische verlichting en· film "Quo Vadis", de N.V. Toneelvereeniging ondre directie van Heijermans
lieflijke concertmuziek, entree 10 cent,
kinderen 5 cent.
bracht in De Doelen de 323e opvoering
iL. van "Allerzielen" en ook trad daar op
~ de bekende Vlaamse zanger en compoe tango lll OfCUffl ,";;, nist Emiel Hullebroeck, weet u nog wel,
~ die van "De gilde viert", van "MoeIn hetzelfde blad kunt u; alles lezein 01Ver ;- derke alleen" en van "Tineke van
het amusement tijdens de feestdagen. ". Heule". Op 26 maart 1965 overleed deze
Bij Merwezicht speelde een strijkorkest'.. -lVlaamse componist en zanger op 87- In het Maastrichtsch Bierhuis van' jarige leeftijd in Denderleeuw.
C. Jacquemijns traden het trio Prins
Op de grote feestdag kon men in
en de muzikale clown Van Zijst op onze goeie ouwe Doelen volop genieten:
In Lokaal Cambrinus was een groot · een dameskapel van negen personen,
bal met muziek van een Hongaarse
optreden van Les Georgius, Danseurs
Huzarenkapel - Bij Broekhuizen, v./h. . Mondains en Monsieur Rocco, sketch
Hemelrijck op de Kortendijk speelde sur Patins. Onze verslaggever vertelt
een muziekgezelschap in oud-Hollands
er van: ,,In De Doelen genoten velen
costuum en een paar huizen verder' van den met zwier en elegance gedans-
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ten Tango, die hiermede oo
trede binnen onze muren heef:

Bundel feestli€
voor

5 cent

Neen, men behoefde zich in
niet te vervelen. Volop werde1
liederen gezongen, die door
Doornen waren geschreven
vijf cent te koop waren bij
kerij van H . 0. B. van Ott
de Gasthuisstuig naast he
Gasthuis, dus in de tegenwoo
deboom.
Bleef u thuis, dan kon u Ie
boekje over de Winter van
van De Graaff, dat nu wee
door de firma J . H. Knierun
gegeven. De eerste uitgave
in 1814 bij J. van der Wal
chem, de tweede in 1864 bij •
Mast en de derde dus bij Kni,
Of... misschien interesseert t
"Het gedenkjaar 1813", een
voor de jeugd in 1913, door
Diferee geschreven en geïllue
gegeven bij Holkema en Wa
Amsterdam. In dit boekje w
volgende pamflet uit 1813 <
(houd u vast en vergeef me
Karakter-Schets
van den grooten
DWINGELAND
des Gantsche
AARDBODEM

De bierbrouwers ontbraken niet in de optocht.
1iten de Waterpoort.

Jé-restaurant De Beurs van A.
n een strijkorkest. Laat het u
:ijn: ,,Ziet gij in uw beurs wat
komt dan op De Beurs eten
[en" - Er was groot bal bij
rsen met flink orkest en tevens
,ar een uitstekende gelegenheid
. uitspannen van uw paarden.
p 19 februari geen plaats meer
voor de uitvoering van "Kaat
in De Doelen, op zondag 22
was er een tweede voorsteldit blijspel met zang, dans, opivechten, enz .
.atste brengt ons bij het terhet amusement uit die dagen.
orcumse Doelen kwam Esther
-van Rijk met "De meid" van
Heijermans, men draaide de
10 Vadis", de N.V. Toneelverondre directie van Heijermans
1 De Doelen de 323e opvoering
lerzielen" en ook trad daar op
ide Vlaamse zanger en compoel H ullebroeck , weet u nog wel,
,,De gilde viert", van "MoeJleen" en van "Tineke van
)p 26 maart 1965 overleed deze
componist en zanger op 87,eftijd in Denderleeuw.
, grote feestdag kon men in
ie ouwe Doelen volop genieten:
teskapel van negen personen,
van Les Georgius, Danseurs
s en Monsieur Rocco, sketch
ns. Onze verslaggever vertelt
"In De Doelen genoten velen
met zwier en elegance gedans-

ten Tango, die hiermede ook zijn intrede binnen onze muren heeft gedaan".

Bundel feestliederen
voor 5 cent
Neen, men behoefde zich in die dagen
niet te vervelen. Volop werden de feestliederen gezongen, die door P. J. van
Doornen waren geschreven en voor
vijf cent te koop waren bij de Drukkerij van H. o. B. van Otterloo aan
de Gasthuisstuig naast het ZiekenGasthuis, dus in de tegenwoordige Lindeboom.
Bleef u thuis, dan kon u lezen in het
boekje over de Winter van 1813-1814
van De Graaff, dat nu weer opnieuw
door de firma J. H. Knierum was uitgegeven. De eerste uitgave verscheen
in 1814 bij J. van der Wal te Gorinchem, de tweede in 1864 bij A. van der
Mast en de derde dus bij Knierum.
Of ... misschien interesseert u zich voor
"Het gedenkjaar 1813", een feestgave
voor de jeugd in 1913, door Hendr. C.
Diferee geschreven en geïllustreerd uitgegeven bij Holkema en Warendorf in
Amsterdam. In dit boekje was o.a. het
volgende pamflet uit 1813 opgenomen
(houd u vast en vergeef me):
Karakter-Schets
van den grooten
DWINGELAND
des Gantsche
AARDBODEM

Neêrlands Geessel, Menschenmoorder,
Armoêzaaijer, Rustverstoorder;
Oorlogskweeker,
Pest der Menschheid,
Ondier, Gelddief, Woordverbreker;
Landbederver, Godverzaaker,
Echtverbreeker Oproermaaker;
0 Monster! voor de Hel bekwaam!
Neem de eerste letters,
't is u Naam.
Zo kwamen wij aan NAPOLEON.
U ziet het, Diferee wist in dit achrostichon wel wat hij de jeugd moest
voorzetten.

Slecht volk op de weg
Al eerder heb ik u de keerzijde van
het feest getoond. Het was niet allemaal rozegeur en maneschijn bij de
Onafhankel!jkheidsfeesten. Er was ook
slecht volk op de weg en de krant vertelt u er van.
• ,,Reeds enkele dagen wordt
onze veste overstroomd met menschen
van allerlei allooi, die met het oog op
de naderende feesten hun tenten hier
hebben opgeslagen om het der burgerij
lastig te maken. De grootst mogelijke
waakzaamheid zij der burgerij aanbevolen, daar bij de onafhankelijkheidsfeesten in verschillende plaatse zakkenrollerij is geconstateerd. Men zij
dus op zijn hoede! "

e - ,.Hoogblokland. De Bazeldijk
onder deze gemeente in de onmiddellijke nabijheid van de z.g. Bloklandsche
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Paal, schijnt een geliefkoosde rustplaats voor de houders van woonwag ~ns te zijn. Geen week gaat er voorbij
of er staan wagens en op zaterdag
vóór de feesten te Gorinchem stonden
er 8. Thans, nu de feesten voorbij zijn,
staan er weder een aantal. De bewoners en bewoonsters dier wagens zijn
een ware plaag voor onze gemeente
en vooral voor den Bazeldijk. Jonge
mannen met een aap, een versleten
draaiorgel of harmonica, vrouwen en
kinderen met allerhande koopwaar
trekken door het dorp en de omgeving
en vallen de inwoners lastig met hun
gebedel om afgedragen kleederen,
schoeisel, brood, melk en hooi voor de
paarden".
•
.,Tijdens de jongste feesten
heeft een persoon uit Rotterdam, die
zich als fotograaf uitgaf, bij verscheidene winkeliers te dezer stede, in opdracht foto-opnam en van winkels genom Jn , althans hij deed de schijnbewegingen. Men moest vooruit betalen. Velen ontvingen geen foto wijl de naam
van den oplichter-fotograaf bekend is,
zal men de zaak bij de politie alhier
aangeven".
•

-

Tot besluit een gewone tra-

gedie: .,Een stoombootkapitein alhier,
die voor de veiligheid van inbraak met
de jongste feestelijkheden een portefeuille en een zakje specie achte•r de
luchtklep van de gaskachel had geborgen, doch bij zijn vertrek per boot vergat zijn vrouw daarvan in kennis te
stellen, die later het gas in die kachel
aanstak en dientengevolge is verbrand:
1 obligatie IJsfabriek Nova Zembla
ad f 500,-, 1 premielot Lotiscico ad
f 100,- , 1 bankbiljet ad f 40,-, 2
bankbiljetten a.d f 25,-, 3 bankbiljetten ad f 10,-. De f 46,- aan rijksdaalders en guldens zijn nog gaaf, doch
gedeeltelijk wit gegloeid of geblakerd.
Een middenstuk van het bankbiljet van
f 40,- en enkele nummers van het
bankbiljet van f 25,-- en van de drie
van .f 10.
zijn in het verkoolde papier n og waar te nemen".
Maar genoeg, er was volop feest in
ons goede Gorinchem van 1914 en wij
kunnen bewondering hebben voor bP.t
organisatietalent en de opofferingsgezindheid die men toen aan de dag legde. Een andere tijd? Jazeker, maar
ook een andere geest. Een gef'.st me
.vij niet meer kunnen begrijpen en niet
meer kunnen opbrengen. Want. men
deed het dan to ch maar'

DE WALKORENMOLEN "DE HOOP" GERESTAUREERD
Begin september 1965 kwam de korenmolen "De Hoop" gereed, na
een grondige restauratie. De wieken, de lier, het kapwerk, de sprieten en de vloer van de omloop werden vernieuwd. De muren werden
opnieuwd gevoegd, het houtwerk is vernieuwd en er werd geschilderd.
De molen kan niet alleen draaien, er kan ook koren gemalen worden.
De stadsmolenaar G. van Beveren zwaait hier de scepter en is er
trots op dat zijn molen, die in 1951 in eigendom aan de gemeente
Gorinchem overging, is behouden.
Deze stellingmolen is twee eeuwen oud. In de draagbalk aan de zuidzijde is gehakt: ,,Dese molen aan het male gegaan den 19 Yuly 1764,
Pieter van de Wiele".
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!Den stoombootkapitein alhier,
de veiligheid van inbraak met
1te feestelijkheden een porte11 een zakje specie achter de
> van de gaskachel had gebor1 bij zijn vertrek per boot vervrouw daarvan in kennis te
!ie later het gas in die kachel
en dientengevolge is verbrand:
.tie IJsfabriek Nova Zembla
),-, 1 premielot Lotiscico ad
, 1 bankbiljet ad f 40,-, 2
"tten ad f 25,-, 3 bankbiljet10,-. De f 46,- aan rijksdaalguldens zijn nog gaaf, doch
.ijk wit gegloeid of geblakerd.
denstuk van het bankbiljet van
en enkele nummers van het
"t van f 25,-- en van de drie
D.
zijn in het verkoolde pawaar te nemen".

"noeg, er was volop feest in
ie Gorinchem van 1914 en wij
bewondering hebben voor bet
.tietalent en de opofferingsgedie men toen aan de dag leg-andere tijd? Jazeker, maar
andere geest. Een geP.st rtie
meer kunnen begrijpen en niet
tnnen opbrengen. Want . men
dan to ch maar'

GERESTAUREERD

len "De Hoop" gereed, na
er, het kapwerk, de sprieienwd. De muren werden
wd en er werd geschilderd.
ok koren gemalen worden.
· hier de scepter en is er
igendom aan de gemeente
de draagbalk aan de zuidgegaan den 19 Yuly 1764,
41

HET TWEEDE ARCKELSE TIJDVAK
door H. van Hoogdalem

Doe men schreef den 1 December MCCCCXVI
en een Doe bleef den Edelen Hoog~eboren
Willem van Arckel voor desen steen.
Dit U bekende opschrift op de gevelsteen in de Revetsteeg bewaart
de herinnering aan een gebeurtenis, die blijkbaar op de tijdgenoten
een diepe indruk heeft gemaakt. 240 jaren later Iaat Abraham Kemp
zaliger Gorcums inwoners nog huilen bij de droeve bladzijden, die hij
wijdt aan de ondergang van het roemruchte Huis Arckel. Maar alles
is nog niet verloren, want zegt hij: ,,Met Arckel vergingh den rechten
Stam-naam van de oudste Sonen gesproten, blijvende in de Heeren
van Heukelum, door afkomelingen van jonger Sonen noch leven".
Dichterlijk wordt zijn pen, als hij de doop van Jonker Willem beschrijft
en hij wordt niet moe alle grootheid op te noemen, die het borelingske
bij het doopvont omringde. ,,Desen Willem, segh ick, in sijn eygen
Stadt verslagen, bleef langh naakt leggen in sijn Edel bloed, gewentelt
in t' onreyn slijk op der Straaten, van alle Menschen verlaten, een
bespottingh en af werpsel van vele, tot dat hij in de Kerck gebrocht,
en naakt voort Autaar geleyd wierd, de Koster een Kleed over hem
spreyde, ydelheyd der ydelheyden des werelts, en alles is ydel". Een
tranen stortende Vrouwe Jacoba naast de baar voltooit bij Kemp het
droevig slot van een glorierijk tijdvak Arkel en Gorinchem 182 jaren.
Het einde van de vader Johan is al even triest. Als Willem sterft zit
hij in de gevangenis. In 1425 krijgt hij weliswaar zijn heerlijkheden
Leerdam en Schoonrewoerd terug, maar lang heeft hij er geen genoegen van gehad.

,,Hebbende op eenen avond smakelijk sitten eten van eenen grooten Aal word bang, en haastig siek.
biegt sich, maar uyt sijnde gesonden om sijn kerkelijk gerecht, valt
buyten kenni ss, sterft te L eerdam
den 25 van Oogstmaand 1428 oud
65 jaren en wierd daar eerlijk begraven in t' Hoogh Choo r, onder
eenen grooten Serk: Sij nde hier
mê de Heerschappij van Arckel in
de dood van desen Heerschapper
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ge-eyndight". Aldus weer Kemp.
Ook al zo triest. Een machtige,
maar wispelturige heerser, eens de
machtige kanselier van H olland,
die stikt in een aal.

De "aatste
l
"
24·5 jaren later dikt JkT. Jolhan van
Paffoenrode, de 'krijgsman-dichter, in
een dramatisch epos de gebeurtenissen
nog wat aan e n Willem gaat de historie i-n als de " laatste der Arckels"
(Huf van 'Buren).
Kon van de grootvader Otto de

Groote door Kemp nog g
worden 1139'6, ,;Des anderen
onse Lieve 'V rouw in Lentem:
de Paasavont, stierf seer Ge
lijk de Grootmogende Heer
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tige saken, tot voordeel sij1
en Stadt van Gor-inchem, t
hebbende, en wierd met groc
begraaven", over de zoon Jot
ter over de kleinzoon Wille
oordeel niet zo bijster mild e
wel du idelijk de gedachte 1
Gorinch em het r egime van
laatste Arckels volkomen bei
Wat Johan de vader betreft
"Dezen H eer Jan van Arckel
ge blasen hooveerdiglh en o
verr' ver vremt van Sijn Vade
den". Dat het een wom:ler
was, blijkt al direkt na de
dien st van Heer Otto "Wat d
harden quast", zegt Kemp,
de poort en va:n het kasteel ,
weigert zijn moeder de toega
Maar", zo gaat hij verder:
noch t' minste niet, dagelijks
veel overlast en kleinachti
hem lijden".
Als ze dit niet langer verdr;
verlaat ze Gorinchem en tr
haar land Lotrijk en Baar,
Kasteel van Pierlepont in Ver
maar vindt ook dit kasteel o:r
haar zoon voor haar geslote
Niette min weet ze als
vrouw verkleed de wacht te
.K:en en met enige verborgen
gewapende mannen er binner
gen ·e n er te blijven tot het i
haar leven in 1410.
Met opzet sta ik wat uitv
bij deze laat ste jaren der A
Gorinchem. Het geeft mij ge
er op te wijzen, dat ondank,
siering va:n de historie door
pen, er iets om de hoek kor
van een langzamerhanà or
geworden toestand voor de
van Gorinchem.
Kemp kan het niet laten
moralist de kroniek van zijn
te sieren met zijn 'l:ieschouwin,
in dichtvorm, dan weer in dl
proza!
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van de grootvader Otto de

Groote door Kemp nog geschreven
worden 1139'6, .,'Des anderen daags na
onse Lieve Vrouw in Lentemaant, zijnde Paasavont, stierf seer Godvruchtelijk de Grootmogende Heer Otto van
Ark el in de 41 jaren sijns heersings,
vee'ltr effelijke da-den gedaan en machtige saken, tot voordeel sijns Lands,
en Stadt van Gorinchem, uytgericht
hebbende, en wierd met grooter eeren
begraaven", over de zoon Johan en later over de k leinzoon Willem is zijn
oordeel niet zo bijster mild en laat hij
wel duidelijk de gedachte open, dat
Gorinch em het regime van de beide
laatst e Arckels volkomen beu was.
Wat Johan de va-der betreft zegt hij
,,Dezen Heer Jan van Arckel, was opgeblasen hooveerdig1h en ongenadig,
verr' vervremt van Sijn Vaders deughden". 'Dat het een wonderlijk heer
was, blijkt al direkt na de uitvaiartdienst van Heer Otto "Wat doet desen
harden quast", zegt Kemp, ,,hij doet
de poorten van het kasteel sluiten en
weigert zijn moeder de toe-gang.
Maar", zo gaat hij verder: .,'dit was
noch t' minste niet, dagelijks most sy
veel overlast en kleinachtingh van
hem lijden".
Als ze dit niet langer verdragen kan,
verlaat ze Gorinchem en trekt naar
haar land Lotrijk en Baar, naar het
Kasteel van P.ierlepont in Verma:ndoys,
maar vindt ook dit kasteel op last van
haar zoon voor haar gesloten.
Niettemin weet ze als melaatse
vrouw ve·r kleed de wacht te versclhalken en met enige verborgen gehouden
gewapende mannen er binnen te dringen ·e n er te blijven tot het einde van
haar leven in 1410.
Met opzet sta Ik wat uitvoerig stil
bij deze laatste jaren der Arckels te
Gorinchem. Het geeft mij gelegenheid
er op te wijzen, dat ondanks alle opsiering van de historie door de Kempen, er iets om de hoek komt kijken
van een langzamerhanà ondraaglijk
geworden toestand voor de burgerij
van Gorinchem.
Kemp kan het niet laten als goed
moralist de kroniek van zijn vader op
te sieren met zijn '1:ieschouwingen, vaak
in dichtvorm, dan weer in dramatisch
proza!
Sestiende maal is 't Jan die Arkels Heerschappij
Bezit met groote macht, maer
't eyiid is nu nabij:
Dit is den lesten Heer, doe most
zich Arkel buigen,
En uyt een Hollands borst bevel
en wetten zuijgen:

Hoe hooger in geluk, hoe naarder aan den val,
De opsteygeringh van J an genoegh betuygen zal.
Hij, die soo machtigh was, verr
boven de voorgaande,
Die Gulik, Gelderland tot erffeniss was staande:
Sté-houder selver was van Hertogh Aelbrechts Land,
Die valt, en Arkel s eer voor hem
duykt onder 't zand.

Woudrichem brandt
Ook de laatste Willem de Jonker,
komt er niet zo best af ·in de !historie.
'Direkt al na de dood van Otto weigert
Johan van Ardkel Albrecht van Beij eren met de verplichte 300 gewapende
mannen bij te staan in zijn strijd tegen 'de Friezen. De strijd gaat beginnen. Albrecht zoekt steun en op 23
juni 1402 ·belooft de stad Utrecht hem
bij te staan om Jan van Arckel a,an
te tasten. '29 augustus d.a.v. is hij voor
de stad. Het beleg kost hem, volgens
de kronieken, 10.000 man. Een nul minder was al voldoende geweest, maar
het verguldde ten m inste de bit tere pil als de schrijver ons melden moet ,
dat het ein'cligt met een voetval van
Jan van ATkel voor Al'b recht v. Beijeren en een da:g lang wappert 's graven ·banier van de tinnen van het trotse kas-teel.
In 1405 laat de dappere Jonker Willem Woudrichem In brand st eken nadat
zijn 33 rijke burgers zijn bevrijd, die
Willem van Beijeren de opvolger van
Albrec'ht daar gevangen hield. Voor 33
arme drommels uit zijn geliefd Gorcum zou !hij zich zo 'Cl.ruk niet hebben
gemaakt, maar nu 'had 'hij ten minst e
weer de dankbare ,g elds•c hieters onder
zijn bereik voor zijn ve·rder e avonturen.

Wangedrag
Nog in het zelfde jaar doet hij een
poging zijn vader in de St. Janskerk
tijdens het bijwonen van de mis gevangen t e ·nemen. Er is verraad in het
spel en dus mislukt de zaak, m aar de
ruzie tussen vader ·e n zoon is, zou men
zeggen, na dit voorval wel volmaakt.
1 april 1406 verklaart Willem zelfs
onder ede en op zijn eer zich nimmer
met zijn vader meer te verzoenen.
30 mei d.a.v. verklaart hij dit zelfde
nog eens. Het was dus wel echt. We
zullen echter zien, wat deze man zijn
eden en zijn eer waard waren.
.
7 april 1407 is Willem van Beijer en
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in de stad en wordt als heer gehuldigd. Hoe komt hij daar? Door verraad en wel van uit de stad zelf. Men
wil du.s blijkbaar van de Arkels af.
Daarop wijst ook het feit, dat op 22
juni van dat zelfde jaar de stad Gorinchem klaagt aan alle vorsten, heren, steden en lieden o•ver het wangedrag van Willem van Arkel. Wat Willem niet belet om vanaf de Robbertstoren op 14 september de stad weer
te 'hernemen, al krijgt hij dan de
burcht niet in zijn bezit.
.
Datzelfde jaar mengt Reinoud van
Gelder zich in de strijd en verklaart
Willem van Beijeren de oorlog. Dan
begint ook de koehandel om Stad en
Land. Dan Arkels, dan Gelders, dan
Hollands en in deze belangenstrijd is
de arme ingezetene hcl haasje. 25
augustus 1409 wordt Reinoud hertog
van Gelder binnen Gorinchem als heer
gehuldigd en belooft 't land van Arkel
nimmer te zullen scheiden van Gelderland dan om het terug te geven aan
de Arckels. Dit laatste gebeurt op 15
maart 14'12. Vader en zoon verplichten
zich tegenover Reinoud van Gelder om
oorlog te blijven voeren tegen Willem
van Beijeren.
1

Verkocht
De inkt van het verdrag is nauwelijks droog, als op 26 juli Reinoud van
Gelder de staid en heerlijkheden opdraagt aan Jonker Willem van Arkel.
En wat doet Jonker Willem? Voor
1:00.000 Franse Kronen (f 3'00.0'0 0,-)
verkoopt hij Gorinchem en lhet Land
van Arkel aan Graaf Willem van IBeijeren. Het gehele gebied wordt aan het
gebied van de Hollandse graaf gehecht waarvan het, zegt Emck in zijn
Kroniek, niet meer gescheiden zal worden. We zijn het er over eens, dat een
verkoopcontract wel een duidelijke
streep moest zijn onder een lange lijdensweg. Maar aldus niet bij Willem
de beloften- en edenbreker. Naar onze
maatstaf begaat hij een diefstal, als
hij op 21 november 14'17 door zijn zwager Johan van Egmond de stad laat
overrompelen. Men bedenke bij dit
alles, dat het oorJ.og was tussen Holland en Arckel.
·w e kenmm het eind van het drama.
Ik begon er mee. Nu ben ik mij bewust, tlat ik hier een geschiedenis-interpretatie geef, die velen niet met
mij zullen delen. Ik weet heel goed,
dat feiten en gebeurtenissen moeten
worden af.g ewogen en worden 'belicht
tegen de achtergrond van het tijdvak,
waarin zij plaats vonden en zoals gezegd: het was oorlog.
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'E en feit blijft, dat Gorcum en zijn
burgers de slachtoffers waren van een
strijd tussen walt in di·e dagen grootmachten konden worden genoemd.
Blijft het feit, dat ter wille van 100.000
Franse kronen Willem hen met hun
hele hebben en houden verkoopt aan
de vijand van zijn huis. Vindt u het zo
onbegrijpelijk, dat ze hem beu waren?
Ik begin er langszamerhand aan te
wennen, dat de tranen van Vrouw
Jacoba dikker kunnen zijn geweest en
mee•r oprecht, da:n die der burgers.
Wart: heeft de ondoorgrondelijke Philips l 'l gedacht, toen hij in 1'5'49 het
doek wegtrok, dat de steen onthulde,
die het drama vereeuwigde? We zullen het nimmer weten, maar het zou
mij niet verwonderen, als het zeer dicht
kwam bij ons: de eenen zijn ·dood is
den anderen zijn brood. U moogt ook
wat anders invullen.
Ik herhaal, het is met opzet, dat ik
u ·zolang bezig houd met het einde van
de glorie van een huis. Van Otto de
Groote, over J o'han de ongenadige,
naar Willem de trouweloze met Jacoba de •bedroefde 1s 'het gegeven compleet, dat Jkr. Johan van Paffenrode
zal verwerk'e n in zijn drama over Willems ondergang, dat in 1662 bij Paulus
Vink, de boekverkoper te Gorcum,
het licht ziet.
Deze drchter-krijgsman, die trots is
op zijn Arkelse afkomst, peilt bijna
250 jaren later beter dan de tijdgenoot
van Jonker Willem het leed en de ellende door ·zijn illustere voorzaten over
stad ·e n land gebracht.

Rey van gevluchte
Arkelse hoeren
1. Sal den hemel meer elenden

Over 't land van Arkel senden!
Heeft ons noodlot me,t voldaen
Met soo dick in vlam te staen!
Kan men ons besuurde oesten
Nemmer ,dan genoeg verwoesten!
/il . Onse bergen volgestapeld
In ons sweet bij een geschrapelt
Sien wij wederom verbrant
0 f door krij'gslie aengerant
't Greyn bij ons in d' aerd gesme( ten
Wert bij andere gegeten.

3. Daer ons wijtfs en kleyne schapen
Die hier lannx de straten siapen
Snacken naer een stuckjen brood
Tegen strenge hongersnood,
Want wij hebben 'tal gelaten
Aen de moedwil van soldaten.

4. Vinnige oneenig·h eden

Wat smijt gij en land, e
Ramp en onheyl op den ha
Bittere krijg wat braekt
Klammen, kermen, weem

Dat sijn Uw gemeene 1

5. Roof en buit voor de solda
Sijn ons dorpen en haer
Werden van de ploeg gewi
Schuur noch berg is ov ere
Ja de plaets draegt ko-.
Daer wel eer ons huyse1

6. Dies O Hemel staekt uw
En verwerpt de strengt
Op ons huyt nu afgesnees,
Onse wonden eens g eneest
Door uw strenge hand
Weert dooh, weert doch

Hij, de krijgsman, kon het
dwars door de opsmuk van KE
ziet hij de grauwe ellende van

Na de dood
Jonker Johé

Anders dan in de titel b'ove
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ren van Heukelum, door afko
van jonger Sonen noch leven"

Het 2e t ijdvak is dat der He,
Arke<''S, dat wefis,w aar voor h
ste deel niet samenvalt met
historie, maar waarvan toch
ons gelkend zal moeten wordE
zaJken te verklaren, waarme,
Gorindhem bij de aanvang
eeuw wel mee te maken kreg
Reed's in 1329 hadden de H
se Arokel's hun heerlijkheid
gen aan de Graaf van Hollanc
teruggekregen als a llodiaal d,
gen goed. Zij bleV'en dus sou
ener hoge vrije heerlijkheid ..
in 1412 het leen Arckel aan
voor Heukelum bleef de toe,
veranderd.
Al was het de laatste Gore,
bij zijn dood te Leerdam in
meer gegeven gewovden niem
aan zijn geslacht te geven, d
lummers heibben in de loop
niets onbeproefd gelaten om ,
vam het huis te bewaren en o
ren. Voerden zij aanvankelijk
H eulkelum, na de dood van J,
han te L eerdam gaan ze er

~it blijft, dat Gorcum en zijn
de s lachtoffers waren van een
ssen walt in <lie dagen grootkon<len worden genoemd.
t feit, dat ter wille van 100.000
kronen Willem hen met hun
►ben en houden verkoopt aan
i van zijn huis. Vindt u het zo
pelijk, dat ze hem beu waren?
rr er langszamerhand aan te
dat de tranen van Vrouw
iikker kunnen zijn geweest en
,recht, dan die der burgers.
eft de ondoorgrondelij ke Phigedacht, toen hij in 1'5'49 het
igtrok, dat de steen onthulde,
drama vereeuwigde? We zulnimmer weten, maar het zou
verw-0nderen, als het zeer dicht
>ij ons: de een en zijn <lood is
.eren zijn 'brood. U moogt ook
ers invullen.
rhaal, het is met opzet, dat ik
~ bezig houd met het einde van
.e van een huis. Van Otto de
over Johan de ongenadige,
i!lem de trouweloze met Jacooedroefde 'is het gegeven comat Jkr. Jdhan van Paffenrode
verk'en in zijn drama over Wildergang, dat in 166'2 bij Paulus
Ie boekverkoper te Gorcum,
t ziet.
dichter-krijgsman, die trots is
Arkelse afkomst, peilt bijna
m later beter dan de tijdgenoot
1ker Willem het leed en de el)or ·z ijn illustere voorzaten over
land gebracht.

ey van gevluchte
Arkelse hoeren

den hemel meer elenden
~r ' t land van Arkel senden!
eft ons noodlot niet voldaen
t soo dick in vlam te staen!
't men ons besuurde oesten
mmer dan genoeg verwoesten!

se bergen volgestapeld
ons sweet bij een geschrapelt
n wij wederom verbrant
door krijgslie aengerant
1reyn bij ons in d' aerd gesme( ten
n-t bij andere gegeten.

er ons wijffs en kleyne schapen
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acken naer een stuckjen brood
gen strenge hongersnood,
int wij hebben 't al gelaten
n de moedwil van soldaten.

4. Vinnige oneenig·heden
Wat smijt gij en land, en steden
Ramp en onheyl op den hals
Bittere krijg wat braekt gij gals!
Klammen, kermen, weenen, such(ten
Dat sijn Uw gemeene vruchten.
5. Roof en buit voor de soldaten
Sijn ons dorpen en haer straten
Werden van de ploeg gewent:
Schuur noch berg is. overent,
Ja de plaets draegt koren aren
Daer wel eer ons huysen waren.
6. Dies O Hemel staekt uw woeden,
En verwerpt de strenge roeden
Op ons huyt nu afgesneest:
Onse wonden eens geneest
Door uw strenge hand geslagen.
Weert doch, weert doch eens de
(plagen.
Hij, de krijgsman, kon het wet•e n en
dwars door de opsmuk van Kemp heen
ziet ,hij de grauwe ellende van het volk.

Na de dood van
Jonker Johan
Anders dan in de titel boven dit onderwerp aangegeven (16015-1662) begint het 2e Arckelse tijdva!k feitelijk
als het eerste eindigt.
Reeds <Kemp !heeft er ons op gewezen
toen hij sc'hreef: ,,blijvende in de Heeren van Heukelum, door afkomelingen
van jonger Sonen noch leven".
Het 2e tijdvak is dat der Heukelum.se
Arke?s, dat wel'iswaar voor het grootste deel niet samenvalt met Gorcums
historie, maar waarvan toch iebs door
ons gekend zal moeten worden om de
za!ken te ver'klaren, waarmee we als
Gorindhem bij de aanvang der 17e
eeuw wel mee te maken kregen.
Reeds in 1329 hadden de Heukelumse Ardkel's hun heerlijkheid opgedragen aM1 de Graaf van Holland en haar
teruggekregen als allodiaal d.i. vrij eigen goed. Zij bleven dus soucverre'inen
ener hoge vrije heerlijkheid. Al kwam
in 1412 het leen Arckel aan Holland,
voor Heukelum bleef de toestand onveranderd.
Al was het de laatste Gorcumse Jan
bij zijn dood te Leerdam in 1428 niet
meer gegeven geworden nieuwe luister
aan zijn geslacht te geven, de Heukelummer,s heibben in de loop der jaren
niets onbeproefd gelaten om de luister
VMl het huis te bewaren en op te voeren. Voerden zij aanrvanke!ij'k de naam
Heulkelum, na de dood van Jonker Johan te Leerdam gaan ze er toe over

Johan van Arckel Ottozn, heer van
Heukelum, vader van Otto IV. Als
Arckel was hij die XVIe Jan, als heer
van Heukelum de Ille. Hij stierf in
1465. De oudste afbeelding, die wij
van een Arckel hebben, getekend
door A. Dürer en evenals alle illustraties van dit artikel ontleend aan:
Chronicles of the Castle of Amelroy
door John Box.

zich weer Arckel te noemen. Er is zelfs
reden om aan te n·emen, dal er verband bestaat tussen het verschijnen
van de Kroniek van Dr. Frankensz
Pauw en het weder aamnemen van de
naam Arkel. Pauw, wiens Kroniek in
1483 versdhijnt, was geen tijdgenoot
der Goroomse Arokel's. Wait hij noteert
put hij uit oudere bronnen en uit de
ovevlecver•nig. Het is n a ïef te veronderstellen, dat de Heukelummers, die in
die tijd blijken prijs te stellen op de
naam Arkel, van zijn arbeid geen kennis zouden hebben gedragen.
Zoals de Gorcumse Arkel's tot hun
meer,dere glorie de bronnen hebben beinvl'oed, waaruit later Pauw putten
moest, hebben de Heu'kelumse Arckel's
met meer dan gewone belangstelling
kenn'i'S genomen van zijn ijverig pogen
het huis Arckel een oud fundament te
geven, omgeven met luister ~n legende.
Het zelfde is gebeurd voor de oudste geslachten dier dagen, namelijk
de E,g monds en de Brederodes. Of men
nu Troye of de Noormannen in de
45
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Misselhien koos hij de Spaam
Hij stierf in 1580 kinderloos.
George of Joris, de derd,
kwam op 15516 in het bezit
heerlijkheid Arrnmerzoden. In 11
hij in het huwelijk met Anna v
horst, die hem een zoon Otto
doclhters schonk.
Tragisch was zijn einde.
brand in zijn kasteel te Amm
in apr'il 1590 liep hij zoveel
dingen op, dat hij 5 dagen latei
stierf., een vrouw met 3 om
kinderen achterlatend.
Nu hing de voortzetting ,
Ar'kelse huis nog maar a.
draad, namelijk aan de onmorn
to, zoon van Georg en Anna v.
horst.
Door al deze tragische en sr
den was de Heerlijkheid Heuke
Elisabeth, dochter van Walra 1
Arckel en Catharina van Geld€
gegaan naar het geslacht de

stamboom opnam maakte weinig uit,
als maar goed duidelijk werd vastgelegd, dat men in afkomst niet de mindere was van het Hollandse gravenhu'is.
Aan deze voorwaarde nu heeft Pauw
in aJ:e opzichten -voldaan, zo zelfs, dat
zijn na;volger en voor een deel copiëerder .A;braham Kemp het vaak te gortig vindt en ,v raagtekens plaatst.

Verwanten
Ik ga u niet uivoerig de lotgevallen
vertel'len van de Arkel's ui,t het Heukelumse hui,s. Het valt buiten het bestek van mijn onderwerp, terwijl andere deskundiger pennen dan de mijne
getraaht he1:)ben er iets van vast te
leg,ge1n, waag ik mij niet aaru conclusies, 'die zij niet duI'Ven trekken.
I,k geef u aJ:een maar vooraf een
rijtje van de geslachten waaraan de
Arlkelse Heren van Heukelum door hun
vrouwen verwant waren.
Heusden, Buren, Van de Leek, Altena,
Van Lynden Kuileniburg, Van Broekhuizen, Egmond, Van Gelder, Loekhorst enz. enz. Namen die klinken als
een klok. Men heeft door deze huwelijken doelbewust gestreefd naar een
hogere staat en aanzien. Ook in dit
opzicht he1>ben zij z'ich niet onbetui,g d
gelaten en gedaan wat voor die tijden
regel was.

Walraven
De eerste die voor ons Gorcumers
van belang wordt, is Walraiven van
Arclke:, zoon van Otto IV en Walravina van Broekhuizen, die in 1547 heer
wordt van Heukelum. Uit de erfenis
van zijn moeder v,e rwerft hij Weerdenburch en Ammerrzoden. Otto IV was
een zoon van Johan van A:rdkel, heer
van Heukelum en van Ba.rit.ha v. CuijlenJburg'h.
Een huwelijk met Catharina van
Gelder, de meest gelief.de bastaarddochter van Karel van Egmond Hertog van Gelder bij Anna van Merwijck,
geeft hem •e en goede entree onder de
Gelderse adel. Dat hij zich zijn staat
bewust was, blijkl in 1'553, als het
Ge'lderse Hof hem de titel "Bannerheer", d'ie hij zich aan het hoofd der
Tielerwaardse Ridder.schap had aangematigd, ontneemt.
'Het gezin van wa:raiven en Catharina werd ge zegend met 9 kinderen.
Voor zijn huwelijk had hij bij de eveneens ongehuwde Cornelia Lode.wijcks
me.er kinderen verwekt, waar'V'an !de
oudste Jolhan, ten slotte blijkt een rol
te gaan spelen in zaken, d1e met Go1
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Otto de IVe, die door zijn huwelijk
met Walravina van Broekhuljsen de
Heerlijkheden Weerdenburch en Ammerzoden aan de Arckel's bracht.
Hij leefde aan het eind van de 15e
eeuw.

rinchem te maken krijgen. We komen
daarop nog terug.

Tragiek
In het gezin van Walraven en Catharina voltrekt z'idh nu de tragiek
va.n vele oude .adellijke geslachten. Er
worden 4 doc'hters geboren, 2 zonen
steriven jong en 2 zonder kinderen na
te laten en 1 zet het geslaelht voort
met 1 zoon en twee dochters. Dat is
dan omstreeks 1600 alles wat van het
oude huis Arkel in rechte lijn is overgebleven. Otto, de oudste zoon van
Walraven en Catharina, komt in 1567
op noodlott'ige wijze om het leven, ten
gevolge van ene " quetsure zijnde met
zij oir in het rapier 1gevallen, alsoo hij
van een wagen viel bij Herwijnen in de
betuwen". Als ds. J. A. Barbas in zijn
in 1892 te Nijmegen verschenen werkje over Heukelum op blz. 19 zegt, dat
met hem de Jaat"Ste mannelijke Arckel,
die heer was over Heuikelum, stierf,
dan heeft hij ge,ijk, maar de laatste
wettige Arkel was het niet.
Karel, de 2e zoon van Wa!raven en
CatJharina van Gelder, verlaat bij het
begin van de 80-jarîge oorlog zijn slot
te Weerden!burch en gaat :aaar Antwerpen. Van hem is weini'g bekend.

De la

Otto Georgezoon heeft door
welijlk in 1614 met Francelin:
faytadi financ'i eel wel wat aang
daar zijn vrouw uit een rijk b.
geslacht stamde. Het huwelijk
gelukkig. otto zelf laat in 1•
stuk opma·k en over het behee
goederen "wijl hij geresolveert
den oorloge te continueren ern
in:ne sijn fortuin wyders na te ·
26 Maart 1828 was hij reeds d<
derik Hendrik aangesteld tot
van een compagnie van 200
knechten. Tussen de regels !,
hier de tragiek van een on!
hu1Welij1k, dat de man na een p
16 213 ontv;uc'ht om zijn fortui
te zoeken.
Met zijn enige zoon Thomas
ven vain Arkel sluit hij een ,
komst in 1640, waarbij hij <
looft:, dait Jüj slot en heerlijkh,
merzoden zal krijgen als hij
met J dhanna Barbera de la
Dat huwelijk heeft Thomas ~
ook nog in 16.40 gesloten, z
. daarmee heer van Ammerzod,
Er bestaait van hem een u'
ibriefwisse,ing, die voorname!
over de vraag, of hij de Iaat
tige afstammeling der Ardkel
Uitvoerig wordt over hem
ven in Bijdragen en Medede!iI
Gelre" deel XLIV. Uit de
,b ewaard in het archief van é
van Ammeraoden, komt een
wone Gelderse Landedelman
ren, die zich dagelijks bemo,
alle beslommeringen van het
1

Missclhien koos hij de Spaanse zijde.
Hij stierf In 1580 kinderloos.
George of Joris, de derde zoon,
kwam op 1556 in het bezit van de
heerlijkheid Arrnimerzoden. In 1579 trad
hij in het huwelijk met Anna van Ldkhorst, die hem een zoon Otto en twee
doclhters sc'h cmk
Tragisch was zijn einde. Bij een
brand in zijn kasteel te Ammerzoden
in april 1590 liep hij zoveel verwondingen op, dat hij 5 dagen later er aan
stierf., een vrouw met 3 onmondige
kinderen achterlatend.
Nu hing de voortzetting van het
Arkelse huis nog maar aan één
draad, namelijk aan de onmondige Otto, zoon van Georg en Anna van Lokhorst.
Door al deze tragische en snelle doden was de Heerlijkheid Heukelum via
Elisabeth, dochter van Walraven van
Arckel en CatharÎ'I1a van GeJder, overgegaan naar het geslacht de Tienes.

e IVe, die door zijn huwelijk
'alravina van Broekhuijsen de
kheden \Veerdenburch en Amlen aan de Arckel's bracht.
,fde aan het eind van de 15e
eeuw.
te maken krijgen. We koonen
nog terug.

1

Tragiek

it gezin van Walraven en Oavoltrekt z'idh nu de tragiek
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r was over Heukelum, stierf
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. de 2e zoon van Walraven en
na van Gelder, verlaat bij het
an de 80-jar'ige oorlog zijn slot
r denbrurch en gaat lilaar AntVan hem is weinrg bekend.

De laatste
Otto Georgezoon heeft door zijn huwelijlk in 1614 met Francelina d' Affayta,dl financleel wel wat aangebracht
daar zijn vrouw uit een rij'k barrkiersgeslac'h t stamde. Het huwelijk was ongelukkig. Otto zelf laat In 1'630 een
stuk opmaken over het beheer zijner
goe'd eren "wijl hij geresolveert was bij
den oorloge te continueren ende daeriinne sijn fortuin wyders na te volgen".
26 Maart 16128 was hij reeds door Frederik Hendrik aangesteld tot kapitein
van een compagnie van 200 Duitse
knechten. Tussen de regels lezen we
hier de trag'iek van een ongelukkig
hUIWelij•k, dat de man na een proces in
16'23 on't v;ucht om zijn fortuin elders
te zoeken.
Met zijn enige zoon Thomas Walraven vain Arkel sluit hij een overeenkomst in 1640, waarbij hij d~e belooft, dat Jiij slot en heerlijkheid Ammerzoden zal krijgen als hij trouwt
met Johanna Barbera de la Ketulle.
Dat huwelijk heeft Thomas Walraven
odk nog in 1640 gesloten, zodat hij
. da:armee heer van Ammerzoden werd.
Er besta.alt van hem een uitvoerige
briefwisse;ing, die voornamelijk gaat
over de vraag, of hij de laatste wettige afsta,m'm eling der Arclcel's is.
Uitvoerig wordt over hem geschreven in Bijdragen en Mededelingen van
,.Gelre" deel XLIV. Uit de stukken,
bewaard in het archief van de Heren
van A!mmeraoden, komt een doodgewone Gelderse Landedelman naar voren, die zich da,gelijks bemoeide met
aUe beslommeringen van het dorp.

Een der dochters, namelijk Catharina, van Otto van Arckel uit een
huwelijk in 1614 gesloten met de
rijke Milanese bankiersdochter Francalina d'Mfaytadi. Zij huwde later
met Robbert van Schoonhoven van
Aarschot en was de laatste echte
vrouwelijke Arckel. Haar broer Thomas Walraven was de laatste echte
mannelijke Arckel.
Geen bemoeienis met de landspolitiek,
daarom al niet, omdat de fami:ïe van
ouder op ouder de R .K. kerk was
trouw gebleven. Geen ridtler dus gestoken in een blinkend harnas1 maar
een vaderlijke landedelman het best te
vergelijken met een soort deftige
dorpslburgemeester. Zijn functie verkree1g alle·e n glans door de ouderdom
van zijn geslacht en zijn grote rijkdom.
Zijn biibliotJheeik geeft blijk van een
~rote en veel omvattende belangstellmg voor alles wat in zijn dagen aan
de orde was. AJbraham Kemp's Leven
der Heren van Arckel ontbrak daarin
niet .
]k stond bij hem wat uitvoeriger stil
omdat het mij wel aardig leek u eens
k;e nnis te laten maken met de wer,kelijk laatste der Arkels van wettige
stam.
Wanneer we dît laatste zeggen, dan
ligt daarin opges;oten, dat er ook nog
anderen waren z.g. bastaarden d.w.z.
voortgekomen uit niet wettige verbint enissen.
Deze bastaardij was onder vorsten
en edelen vooral in de Middeleeuwen
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Deze drie kinderen, otto, Anna en Catharina, overleefden met hun moeder
Anna van Lokhorst de brand van het kasteel Ammerzoden in 1590. De vader
George of Joris van Arck>el, bezweek 5 dagen na de brand aan zijn verwondingen. Dit jongetje, later Heer van Heukelum en Ammerzoden geworden, was het die in 1636 Johan de bastaard Arckel als echte Arckel
erkende.

een volkomen normaal verschijnsel
met diepe wortelen in een no.g verder
verleden. Karel de Grote geldt in dezen
nog altijd als het klassie:ke voorbeeld.
Het aa,nta: bastaarden door h em verweIDt nadert de 400, naar men beweert.
Ook van de Arikel's zijn vele bastaarden bekend. De laatste Gorcumse
Jdhan had er 6, terwijl de befaamde
Jonker Willem, zijn zoon, als vrijge,zel
3 docihters de zijne kon noemen. Dit
zijn dan nog de aantallen, die zij zelf
erkenden als hun natuurlijke kinderen,
de rnst blijft in het duister. Ook Otto
de Grote van Gorinc'hem, de grootvader van Wil:em, had natuurlijke kinderen, die op hun beurt weer stamvaders werden van andere geslachten.
Voor wat Otto betreft, denken we b.v.
aan Hendrik van Neijensteijn. Er is
te Gorinchem in de 16e eeuw een geslacht De Hoogh. dat zich op deze
bastaardafk=st der Arkel's beroemt.

Andere tijden
Hierboven noemde ik u reeds Walraven van Arkel, heer van Heukelum
en Leijenburg Weerdenburg en Ammerzoden. Ik kom bij hem terug na de
omzwerving naar de laatste der wettige Arckel's Thomas \Valraven van
Arkel, h eer van Weerdenburg en Am-
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merzoden, die in 1692 overleed.
slechts een van h en, namelijk de zoon
Zijn huwelijk sloot hij met de bastaarddochter van Karel •v an Egmond,
hertog van Gelr•e Oatharina, zoals hierboven reeds werd gezegd. Voor hem
een lucratieve ve!1bintenis. Daarvoor
had hij troost gezocht bij ene Cornelia
Lodewijcks witr status en afkomst
ons ni:et bekend is.
Uit deze verbintenis werden ver:,c:1i!lende k inderen geboren, maar
slechts een van hen, namelijk de zoon
Joh'.l.n ,zal voor Gorinchem van bete'.rnnis worden als de stamvader van
Roe:of van Arckel ,de man die in 1605
drossaard van Gorinchem wordt.
Bij de gebeurtenissen, die nu beschreven zuHen worden, dient men wel
te beseffen, dat sprekend van h et 2e
Arkelse tijdvak, geen vergelijking mogelijk is met het eerste tijdvak.
Wanneer d·e Arkels weer in Gorcum
te voorschijn komen, zijn het andere
tijden. We zijn in de jaren na het begin van de 80-jarige oorlog.
De dominerende positie der edelen
is in het gewest Holland vrijwel verdwenen. Ze spreken mee in de Staten
van Holland maar hebben daarin maar
één stem. de eerste.
Na de dood van Prins Willem van
Oranje :ijkt het wel, alsof de jonge
RepU'bliek, bestaande uit 7 gewesten

losjes verbonden in de UI
Utrecht, de rechte vorm van
niet kan vinden. Met de af-ZJWeJ
Philips had men getoond n
nieuwe te willen. Maar late
dat men dit nieuwe wil door
vormen vast te houden.
Zo treft het ons hoe men
tijd, na het wegvallen van ~~
rein Philips, steun zoekt b1J
landse vorsten, wie men de ,
niteit aanbiedt. We kennen
wel uit onze vaderlandse ge
nis.
De Koning van F rankrijk, d
v-an Anjou, de koningin van E
ze worden beurtelings aangez
souvereinen op te willen tr
door die verbintenis steun te
aan de strijd onzer geweste
het macht ~ge Spanje. Dit in
ring zoeken naar de juiste vc
den we ook in het bestuur van
gewest en land. Men heeft wel
meenschappelijke strijd tegen
meenschappelijke vijand, maa
gens heeft e:k voor zich zijn E
langen, die men poogt vom
verlenen.
Reeds Prins Willem van Or:
met deze toestanden te kampe
Gepolst over een eventueel aar
van Souvereine rechten over d
landen, had hij dit afgeslager
de beper.kende be.palingen
knecht van de Staten van He
de Staten Generaal zoU'den he
maakt inplaats van tot Souve
1200 stemmen en meningen
worden uitgebracht en gepeilè
besluit tot stand kon komen,
aJ:e 7 gewesten bindend zijn
deze vel'Warring en bestuursc
er in feite maar twee gewee,
mee werken konden en de
voor het bereiken van hun d,
elk op zijn eigen wijze hebbe
Het zijn Prins Maurits. later
derik Hendrik, en Oldenbarn

Bestuurlijke

Het zou te ver voeren hie
zonderheden te treden. Uit 01
plaatselijke historie hebben ~
voorbeeld van, hoe het stee
stuur partij trekt van de be
chaos in die dagen.
Va n 1583 tot 1591 verzet G
zich tegen alle maatregelen,
de zijde van hogere besture1
genomen tegen de do or h aar
muntslag. Men laat toe, da
grondgebied van de stad, wa:
zich a:s stadsbestuur Souver
geknoeid wordt met gewicht

overleefden met hun moeder
<\.mmerzoden in 1590. De vader
,n na de brand aan zijn vermkelurn en Ammerzoden gemrd Arckel als echte Arckel
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huwelijk sloot hij met de bast•chter van Karel van Egmond,
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icratieve ve11bintenis. Daarvoor
j troost ge-z ocht bij ene Cornelia
ijcks witr status en afkomst
"t bekend is.
deze verbintenis werden vernde k in deren geboren, maar
, een van hen, namelijk de zoon
,zal voor Gorinchem van beteworden als de stamvader van
van Arckel ,de man die in 1605
ard van Gorinchem wordt.
de gebeurtenissen, die nu been zu1'len worden, dient men wel
effen, dat sprekend van het 2e
:e tijdva'k, geen vergelijking mois met het eerste tijdvak.
meer d·e AI1kels weer in Gorcum
,rschijn komen, zijn het andere
We zijn in de jaren na het ·ben de 80-jarige oorlog.
dominerende positie der edelen
1et gewest Holland vrijwel vern. Ze spreken mee in de Staten
olland maar hebben daarin maar
"m. de eerste.
de dood van Prins Willem van
i :ijkt het wel, alsof de jonge
liek, bestaande uit 7 gewesten

losjes verbonden in de Unie van
Utrecht, de rechte vorm van bestuur
niet kan vinden. Met de af'ziwering van
Philips had men getoond naar h et
nieuwe te willen. Maar later blijkt,
dat men dit nieuwe wil door de oude
vormen vast te houden.
Zo treft het ons hoe men in die
tijd, na het wegvallen van de Souverein Philips, steu? zoekt bij buite~landse vorsten, wie men de souvere1niteit aanbiedt. We kennen dit nog
wel uit onze vaderlandse geschiedenis.
De Koning van Fmnkrijk, de hertog
~an Anjou, de koningin van Engeland
ze worden beurtelings aange,z ocht als
souvereinen op te willen treden en
door die verbintenis steun t e verlenen
aan de strijd onzer gewesten tegen
het m achtige Spanje. Dit in verwarring zoeken naar de juiste vorm vinden we ook in het bestuur van de stad,
gewest en land. Men heeft wel een gemeenschappelijke strijd tegen een gemeenschappelijke vijand, maar overigens heeft e:k voor zich .z ijn eigen belangen, die men poogt voorrang te
verlenen.
· Reeds Prins wmem van Oranje had
met deze toestanden te kampen geha d.
Gepolst over een eventueel aanvaarden
van Souvereine rechten over de Nederlanden, had hij dit afgeslagen, omdat
de beper_k ende bepalingen hen tot
knecht van de Staten van Holland en
de Staten Generaal zouden hebbe n gemaakt inplaats van tot Souverein.
1200 stemmen en meningen moesten
worden uitgebracht en gepeild eer een
besluit tot stand kon komen, dat voor
al:e 7 gewesten bindend zijn 'kon. In
dez e verwarring en bestuurschaos zijn
er in feite maar twee geweest, die er
mee werken konden en de toestand
voor het b ereiken van hun doeleinden
elk op zijn eigen wijze hebben benut.
Het zijn Prins Maurits, later ook Frederik Hendrik, en Oldenbarneveld.

Bestuurlijke chaos
Het zou te ver voeren hier in bijzonderheden te treden. Uit onze eigen
plaatselijke historie hebben we er een
voorbeeld van, hoe het stedelijk bestuur partij trekt van de bes tuurlijke
chaos in die dagen.
Van 1583 tot 15,91 verzet Gorinchem
zich t egen alle maatregelen, die van
de zijde van hogere besturen worden
genomen tegen de door haar bedreven
muntslag. Men laat toe, dat op het
grondgebied van de stad, waarop men
zich a:s stadsbestuur Souverein acht,
geknoeid wordt met gewicht en lege-

ring van de munten en saboteert vrijwel alle maatregelen van hoger hand
genomen om het kwaad uit te roeien.
Men voelt zich a ls Se stemhebbende
stad van Holland voldoende sterk, omdat men ,w eet, dat Holland Gorinchem
in haar verdedigingsstelsel niet kan
missen en ook deze situatie buit men
ten volle uit.
Het is in die dagen, waarin aan de
nieuwe verdedigingswerken van Gorcum wordt gebouwd, een komen en
gaan van hoge ]ieiden: Prins Maurits,
de Raad van State, de Staten van Holland en vele anderen. Gorcum telt wel
mee, al heeft het dan maar 5000 inwoners in die dagen.
Als de Staten van Holland een college van gecommitteerden Raden instellen, die de zaken zullen gaande
houden als de Staten niet vergaderen,
zit er een Gorcumer in: Aa;brecht van
Loosen.
Gorcum krijgt haar deel van een
ware invasie van Vlamingen, die het
vergrote Gorcum vul'len met hun deftige huizen en nieuwe neringen. De
oorlog suddert voort en laait wel eens
hier of daar op, maar we krijgen de
indruk, dat de bovendrijvende laag in
Gorcum er evenals elders goed aan
verdient.
Dat is dus het Gorcum van zo en
nabij de slag van Nieuwpoort, u welbekend.

Drossaard
In dit Gorcum nu sterft in het begin van 1605 Jkr. Arent van Boshuijsen, de drossaard. Wat een i:lrossaard
is, heeft de heer Buurman in zijn verhandeling voor de Vereniging "Oud
Gorcum" duidelijk gemaakt. Daarbij is
niet duidelijk uit de doeken gedaan,
aan weJike van zijn functies nu de
meeste betekenis moet worden gehecht. Naar het mij voorkomt, ge;dt
voor alle gouverneurs en drossaarden
gedurende de 80-jarige oorlog de militaire functie, die zij hadden als de
voornaamste. Ik hoop dit met de stukken aan te tonen.
Als Jkr. van Boshuijsen overleden
is, beraden de Staten van Holland zich
in juli 1605 over het benoemen van
zijn opvolger. Ze stellen daarbij allereerst vast: Alsoo het Drost-Ampt van
Gorinchem en den Lande van Arkel
voor den Oorloge plagh te staen ter
dispositie van den Grave van Egmond
ende dat bij het selve Drost-ampt is
laatst geweest het Drost Ampt in
dien quartiere, staande ter dispositie
van :de Heeren Staaten, soo is goedtgevonden, dat het voorschrevene Ampt
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bij de Heeren Staaten . eyntelijk sal
worden voorzien; ende 1s daertoe gecommiteerd Jkr. Roelof van Arckel"
!Duidelijk wordt hier scheid!ng gemaakt tussen zijn twee functies, namelijk die van 'bestur_e~d. ambtenaar
der stad en die van m11Ita1r bevelhebber in de stad en "de quartiere van
dien".
•I n beide functies nu gesteld door
de Staten van Holland, maar in de
militaire functie onder het bevel van
de Ca.pitein Generael van Hollan'd
Prins Maurits.

Primeur
Lezen we het verhaal van Van Zomeren op blz. 5'39, dan worden we geconfronteerd met één van die wonderlijke staaltjes van bestuurlij!ke
machteloosheid bij de hogere machten en een stug doordruklcen van eigen
wensen en verlangens bij de lagere organen.
In de vergadering, waarin over de
in,ge'komen sollicitatiën zal worden beslist verschijnen de Gorcumse gedeput~erden, de Burgemees!er Folpert
Cornelis•z en de secretaris Jan van
der ,Does, namens Gorcum met het
verzoek om met voorbijgaan van alle
ingekomen sollicitatiën Jkr._ Ro~_lof van
Arckel te benoemen, op Wle ZIJ "hunnen sinnelijkheid hebben geworpen".
Folpert Cornelisz de Burgemeester
had intussen al een bezoek afgestoken bij den Advokaat OldeIJ1barneveld,
de raadspensionaris van Holland, en
hem blijkbaar al voor het plan gewonnen. Er is natuurlijk bij de andere
steden verzet tegen deze procedure,
waaiibij een keuze uitgesloten is.
!Het stuik hier opgevoerd was tot
dusver nog niet ivertoond. Gorcum had
de primeur. Volgens Van Zomeren
waren "er enige disputen gevallen".
Maar Gorcum wint het en wel met de
motivering, die eveneens in de ~taten
van Holland een unicum moet ZIJn geweest. ,,nat men die van Gorinchem,
die haer op de gelegenheid van de Persoon van Jon!ker Roelof van Arlcel
verklaarden ,w el geinformeert te he,bben ende ten aanzien, dat zij diegene
wa;en die daar mee huishouden en
omga~n moesten, behoorden in dese
te geli-even".
Laten we nu eens gaan zien of we
er achter kunnen komen wie de gedeputeerden van Gorinchem .,,zoo wel
geïnformeerd had", dat ,z e Roelof en
geen andere hebben wilden.
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Wie was Roelof ?
Het is nodig, dat we on~ dan even
met Roelof zelf gaan bezig houden.
Wie was hij en waar kwam hij vandaan ? Toen hij te Gorcum werd benoemd rwoonde hij op !het kasteel te
Heukelum, eigendom van zijn tante
Eli:sabeth, gehuwd eeI'st ~et Jacques
en later met Thomas de T1enes, vrouwe van Heukelum. Hij was drossaard
van Bueren in de Betuwe, waar Philips Willem, oudste zoon van de Prins
Willem van Oranje, zijn. rechten als
graaf van Buren van zijn zuster Maria
had overgenomen. Was dit wellicht
één der redenen, dat men de protestantse Roelof van Arkel losmaakte en
plaats liet maken voor zijn zwag~~
Ph!Hps van Steelandt? Hoe het ZIJ,
Roelof was in zijn functie als drossaard van Buren voor Prins Maurits
geen onbekende. Ook daar was hij_onder.geschikt aan Maurits als Kapitein
Generaal ook van Gelderland. Nog op
andere wijze was Roelof geen onbelkende voor Prin\s Maurits. Philips van
Steelandt, Roelofs opvolger te Buren,
was gehuwd met ene Margretha van
Mechelen en verwante van de uitver·k oren geliefde van Maurits; Margretha
van Mechelen, die te Rijswijk haar
woning had en daar door Maurits regelmatig werd bezocht. Ze schonk hem
drie zon:en, waarvan Maurits reeds
jong aan de pest overleed. Van de
beide andere zonen Willem en Lodewijk van Nassau La Leek liet alleen
de laatste talrijke nakomelingen na.
Het is bij al deze relaties wel duidelijk wie de informaties had verschaft
aa~ de Gorcumse Jbestuurders. Zij heb·ben het spel van Maurits mee willen
spelen en hun aandeel geleverd in een
machtsstrijd tussen hem en de Staten
van Holland, verpersoonlijkt in de figuur van üldenbarneveld.
25 oktober 1591 trouwde Roelof te
Delft met Jkvr. Anna van Steelandt,
dochter van Marcus van Steelandt en
Margaretha van Royen.
!Zijn vader Johan, de ,bastaard Arckel zoon van Walraven van Arckel en
Oo;nelia Lodewij!ksdr., vraagt mede in
verband met dit op komst zijnde huwelijk in het begin van 1591 aan de
Staten van Holland "om te mogen
worden gelegitimeerd ende gea;boleert
van het gebruic'k sijnder nativiteijt".
In goed Hollands: hij wil als echte
Arkel worden erkend en dat wel om
redenen ,,,dat hij suppliant genegen
wesende te disponeren van sijne goederen soo tot behoeff van sijn kint
in ·echte geprocreerd als anderslns".
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Het is wel weer duidelijk, dat hij
zijn testament al•s echte Arckel wil
maken en tevens al zijn nazaten als
echte Arckels wil gelegitimeerd zien.
Voor ons is het duidelijk, dat naast
een Jonkvr. Anna van Steelant in gelijkwaardige status alleen maar staan
kon een wettige Jonker van Arkel.
Op 13 mei 159'1 ·krijgt hij zijn wens en
verzoek ingewilligd en verwerft voor
al zijn nazaten de wettige Arckel afkomst.

Arckelse huis gered
Otto van Arckel, heer van Ammerzoden, geeft pas ·zijn erkenning in 1636
als het voortbestaan van het Arkelse
huis hangt aan één kind, namelijk
zijn zoon, de reeds eerder genoemde
Thomas Walraven.
De erkenning is dan voor vader Johan, die in 1'598 overlijdt, noch voor
Roelof, die in 1617 stierf, meer nodig,
maar het huis Arkel is via Johan en
Roelof, als Thomas Walraven te Ammerzoden in 169·2 op zijn kasteel kinderloos overlijdt, voor uitsterven behoed.
Johan van Arckel, de bastaard Arckel, wa s schout of drossaard van Heukelum en bewoonde het kasteel aldaar.
Hij oefende die functie uit namens zijn
zuster Elisabeth de Tienes-van Arckel.
We mogen daaruit aannemen, dat tussen haar en Johan de verhoudingen
goed waren en dat deze goede verhouding in Roelof, di e na de dood van
zijn vader met zijn gezin h et kasteel
te Heukelum betrok, goed zijn gebleven.
We kunnen rustig aannemen, dat
van deze bewoners van het kasteel
Heukelum van tijd tot tijd impulsen
zijn uitgegaan om het geslacht Arkel
zijn plaats te verschaffen naast andere
adellijke geslachten in Ho:Jand en Gelderland.
Wanneer de overheid van Gorinchem
in 1603 besluit de tombe der Arckels
t e restaureren dan g aat dit zeker niet
bui.ten hen om. De aktiviteiten der
Kempen in het noteren van alles, wat
m et Gorinchem en Arckel te maken
heeft, valt in dit tijdva:k . I s hun werk
een deel der Arckel-restauratie geweest -en door de Arckels gestimuleerd ? We hebben er g een ,bewijzen
voor, maar het vermogen hadden ze er
wel voor.
1

Stadsheren
Bij de tanende invloed van Ridderschap en edelen in Holland was het
stellig nuttig als m en een stamboom

tonen kon, die wat verder reikte dan
die ener burgerlijke familie, die door
koop zich sierde met de deftige naam
ener heerlijkheid.
Zien we dit alles in het licht van de
tijd, dan worden ons veel zaken duidelijk. Dan zien we ook in de opvolging
van Roelof van Arckel door zijn
schoonzoon Jacob van Paffenrode de
duidelijke wil van de regenten, om niet
opnieuw een Arckeldynastie voor Gorinchem te kweken, al ging dan een
groot deel van de Arckel-glorie door
zijn huwelijk met Wilhelmina Roelofsdochter op de Paffenrodes over.
Cornelis van Zomeren wekt in zijn
werk de indruk, alsof deze drossaarden
het knechtje waren van de stedelijke
overheid. Noch Roelof van Arckel noch
Jacob van Paffenrode waren stadskn echten, maar stadsheren. We zien
dat het duidelijkst in 1650, als het stadhouderloze tijdvak aanbreekt, na de
dood van Willem II. Jacob van Paffenrode wordt verzocht zijn militair commando ter beschikking te stellen. Zijn
zoon krijgt als militair dit commando.
De bestuurlijke taak wordt gelegd in
handen van mr. Care! van Zijll, als in
1652 Jacob de Drossaard "deeser weerelt scheidde" . Uit het feit, dat men
voor 1656 geen nieuwe pensionaris benoemt moge worden afgeleid, dat het
voor mr. Care! van Zijll sl,echts een
naamsverandering is geweest. Als mr.
Care! van Zijll door de verandering
na ast de vroetschap wordt gezet, dan
wordt de oude wens der regenten hiermee vervuld, dan zit Roelof van Paffenrode Jacobszoon al spoedig op het kuss en als burgemeester. Hij zit er tot 1664
en In de vroedschap èn is dat jaar
pen.
Over jkr. Johan van Paffenrode, de
dichter-krijgsman, en de zijnen zou een
afzondeI':ijk hoofdstuk kunnen worden
geschreven. Bestuurlijk is z'n taak voor
de stad gering geweest. Aan de glorie
der Arckels heeft hij op zijn wijze een
steentje bijgedragen door zijn grote
drama op de Ondergang van jkr. Willem.

Wijs beleid
Woonde Roelof aanvankelijk te Heuk elum, in 1606 staat hij vermeld als
huurder van een huijsinge, staande op
het terrein van de tegenwoordige kazernes. 7 Augs. 1610 neemt hij deel aan
het Heilig Avondmaal der Gereformeerde Kerke en spreekt zich daarmee
openlijk uit voor de Gereformeerde Religie. W e zijn dan in het begin van het
12-jarig bestand en in een Gorcum, dat
kerkelijk contra-remonstrants was.
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Hieraan een conclusie te verbinden
waag ik niet.
In 1629 wordt het huis door Roelof
eens bewoond, door de stad aan zijn
schoonzoon Jacob van Paffenrode opgedragen, als blijk van dankbaarheid
van de stad.
Mede uit het feit, dat men hem bij
het aanbreken van het le stadhouderloos tijdvak op de oude voorwaarden
drossaard laat en de:z;e voorwaarden
eerst ve.r andert als hij in 1652 gestorven is, mag worden opgemaakt, dat
men het met hem goed had staan en
zijn beleid waardeerde.
W•e lezen dan ook niet, dat er in zijn
tijd conflicten zijn geweest tussen hem
en de stedelijke overheid, zodat we mogen aannemen, dat hij met wijs beleid
is doorgezeild tussen de klippen van
een moeilijk bestuur.

Ontwikkeling in
drossaardschap
Tot slot nog een korte beschouwing
over de drossaarden in het algemeen
en die van het beschreven tijdvak in
het bijzonder.
Tot die beschouwing word ik gedrongen door een heenwijzing, die de heer
Huurman tijdens zijn lezing hierover
gaf.
Wanneer na de ondergang van jkr.
Willem, Arend van Leijenburg de eerste drossaard wordt onder het Hollandse Gravenhuis, dan is zijn functie in
wezen niet meer dan "bewaarder van
stad en slot" voor de nieuwe heer.
Uit het dan nog ontbreken van een
schout kan worden afgeleid, dat hij dus
ook deze functie vervulde en rechtsprak
in naam van zijn heer.
Onder zijn opvolgers Otto van
Vueren ridder en Jonckheer Ernst van
der Aa blijven de verhoudingen gelijk,
waarbij nog op te merken valt, dat
zowel Arend van Leijenburg, als Otto
van Vuren, echte Arckels waren uit het
Heukelumse huis, al droegen zij dan
ook de namen hunner heerlijkheden.
Met Jacob van Gaesbeeck, ook een
halve-Arckel, ligt de zaak weer anders.
Hij wordt door Philips van Bourgondie
met slot en stad beleend . welke belening eerst na zijn dood overgaat aan
Karel de Stoute.
Eerst onder de drossaard Hendrik
Bekker, die in 1454 optreedt, wordt een
schout gekozen. De hoge rechtspraak
blijft bij de Drossaard, de lagere komt
aan Schout en Schepenen.
Over het algemeen zijn het adellijke
lieden, die meestal niet te Gorinchem
wonen, maar wel aldaar hun z .g. stadhouder hebben.
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In 1546 is er een conflict tussen de
drossaard Philips Hinkaart en de "Ouden ende Nieuwen Stoel" over de benoeming van Burgemeesters. De drossaard wil Aard Spiering en Peter Calff,
terwijl schepenen oud en nieuw weigeren deze lieden als zodanig te erkennen.
29 Januari 1546 schrijven Hunne
Hoogmogenden in Den Haag een brief,
waarin zij vier namen noemen, waaruit
de drossaard er ·2 mag benoemen.
Het blijft een wat wonderlijke zaak,
dat in deze kwestie Philips Hinkaart
gevolg geeft aan een opdracht van
Hunne Hoogmogenden in Den Haag,
terwijl het jaar daarop in een zelfde
soort kwestie de Heer van Egmond de
zaken recht komt zetten.
In 1558 wordt door Philips II een
vroedschap aan de Stad gegeven, waarin ook de drossaard Casper Turk, heer
van Aalst, zitting heeft.
In 1572 moet Casper Turk slot en
stad aan de Watergeuzen overgeven.
Zijn opvolger was Rutger van den
Boetzelaar als militair gouverneur en
drossaard.
Zijn opvolgers hebben, evenals hij, al
droegen ze dan ook niet verder de
naam van Gouverneur maar alleen di>e
van drossaard, twee functies uitgeoefend, waarbij die van militair bevelhebber aan de frontieren van Holland
de belangrijkste was. Dat geldt voor
Jonker Philis van der Aa alsmede voor
Arend van Boshuizen, de voorganger
van Roelof van Arckel.
Er is dus een duidelijke lijn van ontwikkeling in het drossaardschap.
Aller,eerst dus vertegenwoordiger van
zijn heer in de heerlijkheid en uitoefenaar van die heerlijke rechten.
Daarna enkel bewaarder van de Hoge
Heerlijkheidsrechten, waaronder benoeming van schout en schepenen en
burgemeesters en hun beëdiging.
Al deze rechten u!itgebreid met die
van lid van de vroedschap .
Ten slotte militair gouverneur, landdrost in het quartier van de Alblasserwaard en dijckgraaf.
Roelof van Arckel en zijn schoonzoon
Jacob van Paffenrode zijn allereerst
landdrost en dan tevens drost van de
stad en als zodanig met alle rechten
bekleed.
Die na hen komen, zijn goeddeels
Stadsambtenaren, enkelen uitgezonderd. uitzonderingen vallen samen met
de tijdvakken, waarin een stadhouder
mederegeert.
In 1795 bij de komst der Fransen verdwijnt de functie. Als men de oude Collot d'Escury aan de dijk z,e t en een provisioneel hoofdofficier benoemt.
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HET EINDE
VAN HET EERSTE ARKELSE TIJDVAK
door mr. A. Telders
Jn zijn inleiding over het tweede Arkelse tijdvak heeft de heer Van
Hoogdalem in weinig vleiende bewoordingen kritiek uitgeoefend op
de laatste Arkels van de oudste tak, Heer Jan van Arkel (1363-1428)
en zijn zoon, Jonker Willem van Arkel (1387-1417). Wanneer een
bepaald tijdvak der geschiedenis - zij het terloops - ter sprake komt,
dan heeft de toehoorder of de lezer recht op een zo neutraal mogelijke
voorlichting en dit is m.i. in dit geval niet gebeurd .
Wij beschikken over dit tijdvak over meer bronnen: ,,De kronycke des
Lants van Arckel ende der stede van Gorcum" van Dirck Franckensz.
Pauw (Theodericus Pauli), waarvan de auteur in 1449 onderdeken en
pastoor der kerk te Gorinchem was en die dus ooggetuigen van de
gebeurtenissen omstreeks de eeuwwisseling gesproken kan en moet
hebben en de daarmede in verband staande publicaties. Ook wat Wagenaer in het derde deel zijner Vaderlandsche historie over dit tijdperk
mededeelt, is onze aandacht waard, omdat hieruit herhaaldelijk een
bijzondere objectiviteit blijkt.

Hoekse en Kabeljauwse
twisten
De Arkelse oorlogen, die het einde
van het eerste Arkelse tij<lvak met
zich hebben medegebracht, waren feitelijk slechts een onderdeel van de
Hoekse en Kabeljauw.se twisten, die
't Graafschap Holland lange jaren geteisterd hebben . Ontstaan onder de edelen tijdens de strijd tussen Keizerin
Margaretha, de zuster van de in 1345
gesneuvelde Graaf Willem IV, en haar
zoon, Graaf Willem V, hadden deze
twisten zich uitgebreid ook in de steden, zodat het gehele gewest Holland
in twee partijen was verdeeld. De Wassenaars en de Brederodes behoorden
tot de Hoeken, de Egmonds en de Arkels waren Kabeljauwen. De wijze van
oorlogsvoering in die dagen was, volg ens Wagenaer, woest en bestond in
het plunderen en verbranden van steden en dorpen die daarna weer verlaten werden, en in het leveren van
g evechten, waarbij weinig kwartier
werd gegeven. De grootvader van de
laatste Heer Jan van Arkel, ook Jan
g eheten, werd in 1359 in een oorkonde

door Hertog Albrecht, die toen nog
Ruwaard dezer landen was, ,,mijn lieve neve" genoemd, een aanspr,eektitel
door deze ook gebruikt tegen de bisschop van Utrecht en de hertog van
Gelre. Uit deze oorkonde blijkt, dat de
Arkels binnen hun territoir alleen hun
huis tot Gorinchem in leen hadden van
de Grafelijkheid. (Het is niet duidelijk,
of dit slaat op het Hof van Arkel tegenover de toren in de Krijtstraat of
hun kasteel ten oosten van de stad in
het Wijdschild). Hagestein, Nijenstein,
Bergambacht, Stolwijk, een deel van de
Vlist waren Hollandse lenen. Ook in
Brabant, Utrecht, Geh,e, Zeeland, Limburg en Frankrijk hadden de Arkels
vele bezittingen. In 1363 was Otto van
Arkel zijn vader Jan als heer van Arkel opgevolgd. Hij stond bij Hertog
Albrecht in groot aanzien en beijverde
zich om de tweespalt tussen de beide
partijen te stillen. (Wagenaer, deel III,
blz. 299). In 1363 werd door hem op
vastenavond een tournooi georganiseerd te Gorinchem, waarbij Hertog
Albrecht tegenwoordig is geweest. Na
afloop daarvan werden de hertog "twee
snoecken ,die men nyet te voren in
Holland alsoe groot gesien en hadde
want zij waren grooter dan groote
zalmen", aangeboden.
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Aleida van Poelgeest
vermoord
Wij zullen straks zien, wat de aanleiding tot het opnieuw oplaaien der
onenigheden in 1390 geweest is. In
1377 trouwde H eer Otto's zoon Jan
van . Arkel op 14 jarige leeftijd met
Johanna, de dochter van hertog Willem van Gelre en Gulik. De kwartieren van de bruidegom waren Arkel,
Voorn, Cleef, Vernenburg Bar, Sicilië,
Lotharingen en Frankrijk; die van de
bruid waren Gulik, Brabant, Holland,
Frankrijk, Gelre, Engeland, Mechelen
en Luxemburg. In 1388 voerde hij zijn
vaders troepen aan tegen heer Hendrik
van Vianen en beschoot diens stad met
vuurballen. In het volgende jaar benoemde hertog Albrecht hem tot stadhouder en ontvanger-generaal van het
Graafschap Holland. Blijkbaar neigde
de hertog in die tijd enigszins over
naar de zijde der Kabeljauwen, waarvan zijn verhouding met de jonge Aleida van Poelgeest dochter van de Kabeljauw Jan van Poelgeest, de oorzaak
is geweest. De begunstiging dezer partij bracht de Hoeken er toe om op 21
september 1390 op het Buitenhof in die
Haghe de jonge Aleida met 's Graven
hofmeester Willem Kuser te vermoorden! Hertog Albrecht, die door sommige schrijvers hoog geroemd is wegens zijn godsvrucht, bescheidenheid
en rechtvaardigheid, heeft volgens Wagenaer een groot gebrek aan kloekmoedigheid en een grote toegevendheid
betoond. Zijn zoon Willem, die toen
nog graaf van Oostervant genoemd
werd en die aan de Hoekse kant stond
begaf zich terstond naar Den Haag
vanuit Henegouwen; volgens Blok (Geschiedenis van het Nederlandse volk
Deel II, blz. 102) heeft hij van de sa~
menzwering geweten. Albrecht heeft
niet naar hem willen luisteren. De jonge graaf ontsnapte ,ternauwernood aan
een poging hem gevangen te nemen
en de kastelen der voornaamste Hoekse
edelen, waaronder die der Wassenaers
en der Brederodes, werden aangevallen en verwoest. De onenigheid tussen
v~der en zoon heeft zes jaar geduurd,
t!Jdens welke periode de jonge graaf
buiten Holland heeft vertoefd, waardoor de Kabeljauwen het heft in handen hebben gehad.

Verandering
Eerst In 1396 bracht de eerste veldtocht tegen de Friezen in deze toestand verandering. De dood van Graaf
Willem IV in 1345 was nog ongewro54

ken gebleven en diens lijk lag nog in
Friese aarde. Aan hertog Albrecht's
oproep ten strijde gaf Jan van Arkel,
die in dat jaar zijn overleden vader
Otto als heer van Arkel was opgevolgd, gehoor. (De heer Van Hoogdalem deelde ons mede, dat hij weigerde
met de verplichte 300 man aan de expeditie deel te nemen. Pauw vertelt,
dat Heer Jan met 4600 gewapenden en
met 72 ridders en 8 jonkers, allen van
zijn bloed en wapenen van Arkel, mede
is opgetrokken) . Kemp vertelt, dat
Heer Jan van Arkel met nog enige anderen door hertog Albrecht · tot ridder
werd geslagen.
Volgens Kemp heeft Heer Jan van
Arkel ook aan de veldtochten tegen
Friesland in 1398 (bij deze gelegenheid werd het lijk van Graaf Willem
IV door de Friezen uitgeleverd) en in
1399 deelgenomen. Van deze beide campagnes voerde graaf Willem het opperbevel. De door hem behaalde successen deden zijn invloed op zijn ouder
wordende vader ( deze was nu 68 jaar)
stijgen. Waarschijnlijk was het op
graaf Willem's aandringen, dat in verband met de zware kosten van de
Friese veldtochten, van Heer Jan van
Arkel g,evraagd werd om rekening en
verantwoording van zijn nu elfjarig
ontvanger-generaalschap van Holland.
Heer Jan weigerde dit, omdat degenen,
die nu de grafelijke raad vormden, allen
Hoeken waren. Ook zijn aard speelde
hier een rol. Wat zeggen de verschillende auteurs van hem? Pauw : een
edele heer, hij aardde nyet nae zijnen
vader, hij was seer hooveerdich; Matthaeus: zó edel, zó machtig, zó bemind bij de menschen; K emp : opgeblazen , hooveerdich en ongenadig; Wagenaer: van een trotse en heerschzuchtige aard; Blok: de heren Van Arkel
waren zó rijk en machtig geworden,
dat zelfs de fiere H ertogen van Gelre
en Gulik het niet beneden zich rekenden zich met hem te v,ermaagschappen.
Hij vooral was een trots edelman ...
Tegenover h em stond nu de met
meer gezag beklede graaf Willem
van Oostervant, die volgens Pauw de
Kabeljauwen "seer hatede ende sonderlinge den Heer van Arckel als het
hoofd dier partij". Iets verder noemt
Pauw hem een "dootviant des heer van
Arckel". Kemp zegt van hem, dat hij
even kwaadaardig en trots was als
Heer Jan ,doch machtiger van staat en
middelen. Na het vernemen van die
weigering werden de gelden, die de
heer Van Arkel naar Den Haag gezonden had wegens zijn belening met
d e sta:d, 't slot en 't Land van 'Heusden
teruggezonden. Al de Arkelse bezittin-
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Dit gebeurde lin 1401. (Wel 'n
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verwoeden Beyr" ontzegbri
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leenman van Holland bescho
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Jan met 4600 gewapenden en
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rokken). Kemp vertelt, dat
van Arkel met nog enige an>r hertog Albrecht tot ridder
lagen.

, Kemp heeft Heer Jan van
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i was seer hoovee•r dich; Mat~ó edel, zó machtig, zó bede menschen; Kemp: opgeJoveerdich en ongenadig; Wa·an een trotse en heerschzuch; Blok: de heren Van Arkel
, rijk en machtig geworden,
de fiere Hertogen van Gelre
het niet beneden zich rekennet hem te vermaagschappen.
tl was een trots edelman ...
ver hem stond nu de met
zag beklede graaf Willem
ervant, die volgens Pauw de
..,en "seer hatede ende son:len Heer van Arckel als het
r partij". Iets verder noemt
n een " dootviant des heer van
Kemp zegt van hem, dat hij
iadaardig en trots was als
,doch machtiger van staat en
Na het vernemen van die
werden de gelden, die de
Arkel naar Den Haag getd wegens zijn belening met
slot en 't Land van Heusden
nden. Ai de Arkel:se 'bezittin-

gen in Ho'llaind werden geconfisceerd en
Heer Jan werd uit Holland gebannen.
Dit ge'beurde dn 1401. ·(Wel 'n veran!dering ,vergeleken bij 1396 ,toen hertog
Albrecht sijnen lieven Neve Heer Johan van Arkel met verschillende ambachten in Zeeland beleende!). Heer
Jan zond, ,,Schuymbekkende als eenen
verwoeden Beyr" ontzegbrieven aan
hertog Albrecht en zijn zoon, hetgeen
betekende ,dat hij zich niet meer als
leenman van Holland beschouwde. Dit
betekende oorlog en van weerszijden
begonnen het plunderen en in brand
steken op het platteland en in de dorpen. In het Land van Arkel beschikte
Heer Jan behalve over zijn hoofdstad,
die niet voor niets aan de Hollandse
kant met tien torens was versterkt in
de 13de eeuw, over zijn kastelen in
het Wijdschild, bij Hagestein, bij Everdingen en bij Leerdam. Na een mislukte
aanval op Oudewater werden de Giessenburg, Werkendam en Alblasserdam
veroverd en geplunderd. Graaf Willem
trok met een leger, gevormd door poorters van Dordrecht, Schoonhoven, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Amsterdam, Leiden en Beverwijk het Land
van Arkel binnen. Heer Jan, die inmiddels een nieuwe inval in Holland gedaan had in d~ K!rimpenerwaard, versloeg terugkomend de Hollanders tussen Hoornaar en Blokland.

Belegering van Gorinchem
De hertog - zo vertelt Kemp het
ons In zijn bloemrijke taal "ten uytersten tegen Heer Jan verbittert, hem
roet en gal, niet als met handen vol
van sijnen soon Willem ingeblasen,
maar genoeghsaem 't heel lichaam
volgestampt" besloot Gorinchem te belegeren.
Met een grote t•r oepenmacht, bestaande uit Hollanders, Zeeuwen, Friezen en Henegouwers uit zijn eigen
land en met hulptroepen uit Utrecht,
Cleef en 'Engeland, werd Arker'is hoofdstad Gorinchem omsingeld, binnen
welks sterke wallen Heer Jan zich met
vele edelen uit Gelderland en Duitsland had genesteld. Het beleg begon
op 29 juni 1403 en heeft 12, volgens anderen 22 weken geduurd. Onder de belegeraars vielen aanzienlijk veel meer
doden dan aan de arudere kant. Ook werden herhaaldelijk door ,g eslaagde uitvallen vele krijgsgevangenen gemaakt,
zodat volgens Pauw "alle die stocken
(gevangenissen) vol waren ende die
toorne van der stede ende dat gasthuys ende dat heylig,e Geesthuys ende
veel herrebergen oock vol waren". Het

belegeringsgeschut schijnt niet veel
schade te hebben aangericht. ( 410 jaar
later zou dit anders zijn!).

Knieval
Door toedoen van Albrecht's tweede
zoon, J·a n van 'Beieren, destijds Elect
van Luik ,werd tenslotte ,een verdrag
gesloten; Heer Jan zou een voetval
doen voor hertog Albrecht en diens
banier zou één dag uitgestoken worden van het kasteel in het Wijdschild.
Heer Jan heeft dit volgens Wagenaer gedaan, omdat hem geen verantwoording van zijn ontvangerschap gevraagd werd. Pauw noemt deze "soen"
b~glijk. Heer Jan moet, nadat hij
de hertog en de zijnen op een "princelijcken costelijcken maeltijt" had uitgenodigd "uyt edelheden zijns herten"
en de hertog in grote vriendschap afscheid van hem genomen had, in de
mening verkeerd hebben, dat aan de
geschillen een einde was gekomen Toen
enige tijd later in Den Haag een tournooi gehouden zou worden, zond hij
in een schip zijn juwelen, kame,r gewant (huisraad) en veel zilver en vergulde vaten vooruit. Dit schip werd
door "die van Rotterdam" in beslag
genomen en doorgezonden naar Graaf
Willem in Den Haag. Deze staakte .
zijn vijandelijkheden niet; Heer Jan's
brieven werden niet beantwoord en zijn
boden werden niet ontvangen: ,,Die"
van Dordrecht en van Gouda namen
Gorcumse poorters gevangen. Weer
was het de Elect, die nu een tweejarig
bestand tot stand bracht, waaraan
geen van beide partijen zich stipt gehouden heeft. Tijdens een rooftocht
ctoor burgers van Gorinchem en Hagestein in Utrecht werden dezen door inwoners van 'Gouda ·e n Oudewater allen gedood of gevangen genomen en
de laatsten werden door Graaf Willem
naar Woudrichem gebracht, waar zij
in het zicht van Gorinchem zouden
worden opgehangen. Heer Jan liet door
een zijner edelen, Willem van IJsendoorn, Woudrichem verrassen. De Gorcumse burgers - het is niet duidelijk
waar Emck het vandaan haalt, dat zij
:tot :de rijkste Gorcumse ·burgers hehoorden en evenmin blijkt uit een der
bronnen, hoe die rijkste Gorcumse burgers in Hollandse gevangenschap geraakt waren :Wel vermeldt Kemp, dat
bij die gelegenheid 29 rijke mannen
van Woudrichem mede naar Gorinchem werden genomen - een in die
tijden zeer gebruikelijke handelwijze
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Onenigheid
In december 1404 overleed hertog
Albrecht en diens oudste zoon volgde
hem als graaf Wil1em VI op. Met zijn
Utrechtse bondgenoot sloeg hij na Pasen het beleg voor drie der Arkelse
vestingen :de stad Gaspaarn (Everdingen), het slot en de stad Hagestein
en het nu verdwenen slot Eversteyn.
Na een beleg van enkele weken trokken de bondgenoten weer weg. Aan <le
Arkelse zijde betreedt nu Jonker Willem, 18 jaar oud, het toneel als aanvoerder van een legertje, dat Werkendam innam en verwoestte. Deze laatste telg van de oudste tak der Arkels
was niet een man uit één stuk, zoals
Van Goch zijn vader betiteld heeft.
Kemp noemde hem goedaardig en van
een zachte natuur. Uit 't verdere verloop zal blijken, dat hij herhaaldelijk
buiten weten van zijn vader en tegen
diens wil in besluiten genomen heeft.
Maar wij zullen ook zien, hoe hij tot
die besluiten kwam. Nu kwamen meningsversc'hiillen 'in regerende families
tussen vader en zoon in d'ie tijd herhaaldelijk voor. Dde tussen hertog Albrecht en graaf W'illem werden reeds
genoemd. In de nu begonnen 15e eeuw
kunnen wij in dit verband wijzen op
Philips de Goede en Karel de Stoute
en op de 'hertogen Arnout en Adolf
van Gelre. Misschien heeft het feit,
dat waar de be!ide broeders van ûjn
moeder, Willeim en Reynoud van Ge'lre, k!inderloos bleven hij de aangewezen erfgenaam was van de Gelderse
hertogskroon, een rol gespeeld en hem
meer naar die zijde doen kijken. Anders zijn zijn gedragûn:gen vrij onverklaarbaar. Graaf W'illem sloeg later
met de Utrechtse bisschop wederom
het beleg voor de hierboven genoemde
sterkten en na lange belegering volgde de o'Vergave hiervan in het einde
van het jaar. Wat Gorinchem zelf betreft, graaf wrnem begreep, dat hij
die stad noo'it met kracht van wapenen zou kunnen innemen en besloot de
zaak anders aan te pakken. Onder de
daar verblijvende gevangenen 'bevond
zich Walraven van Brederode, die door
zijn grootmoeder aan de Ar'kels verwant was, maar tot de Hoekse partij
behoorde. Hij bewoonde er een eerlijke
herberg, maar mocht op zijn erewoord
vrij door Holland relizen.

Tweedracht zaaien
Hij kreeg van graaf Willem de opdrac'h t om tweedracht te zaaien tu.ssen heer Jan en zijn zoon en die ont56

stemm'ing, die bij de rijkste Gorcumse
burgers begon te ontstaan, omdat zij
nu reeds lange tijd de inkomsten van
hun bu:i ten de stad gelegen goederen
moesten missen, aan te wakkeren.
Met zilveren geschenken en beloften
van een grote som gelds haalde hij 9
invloedrijke 'burgers, waaronder een
priester, over, om de stad aan Graaf
Wdllem over te leveren. Deze - zo
vertelde hij - Wilde zich wel met Jonker Willem, maa:r niet met diens vader verzoenen. Deze 9 mannen (vrijwel alle auteur.s noemen hen verraders) vonden bij de jonge Willem gehoor. Een poging om heer Jan gevangen te nemen werd door diens optreden j egens ·z ijn zoon verh~nderd. Tijdens een afwezigheid van heer Jan,
die met een aantal gewapenden ·z ijn
zwager Reynoud van Gelre was gaan
helpen, haalden de verraders Jonker
·W illem weer over. Nu benoemde deze
in plaats van de door ·z ijn vader aangestelden andere bevelhebbers voor
de sloten te Gorinchem en Leerdam.
Door giften en 'beloften haalden zij nog
meer Gorcu'mers over om hun partij
t e kiezen. Hoe Emck in zijn kroniek
aan de mede'dernngen komt, dat op 1
apvil 1406 Willem van Arkel beloofd
heeft de stad trouw bij te staan en
te beschermen tegen zijn vader Jan
van Arc'k el en diens aanhang, op zijn
eer en zijn eed en dat hij op 30 mei
d.a.v. zijn vrdenden beloofd heeft zic<h
nooit met zijn vader en diens aanhangers te ·z ullen verzoenen, noch hem
enige gunst te bewij·z en dan met gemeen goedvinden, is mij een raadsel,
waar noch Pauw noch Kemp dit vermelden. Wel vertelt de laatste, dat ,in
ditzelfde jaar 1406 zijn hu'is in Den
Haa:g, het Hof van Arkel, dat hij
waarschijnlijk tijdens zijn ontvangerschap van Holland bewoond had en dat
hij nu niet meer gebruiken kon, geschon'k en heeft aan Margaretha van
Cleef, hertog Albrecht's weduwe, op
haar verzoe·k. Dez·e wilde daar een
klooster van maken. Het Hof van Arkel stond op de plaats waar nu de
Kloosterkerk staat.

Poorten gesloten
Toen Heer Jan ,van zijn Gelderse
veldtocht terugkeerde, vond 'hij de
poorten te Gorinchem en later te Leerdam voor zich ,geisloten. Jonker WiUern
werd geen ogenblik door de verraders
a:Ue·e n gelaten en !hij ,b egreep, dat hij
door zijn zogenaamde vrienden bedrogen was. Het ,is hem gelUkt uit de stad
t ·e komen. In Den Bosclh wierp !hij •z'ioh
op ·z ijn knieën voor zijn vader, dte !hem

ophief en vergiffenis schonk
met een troep gerwapend'en <
binnen -Wilde trekken om de
in hun deuren op te !hang,
de·z en, weer àoor verraad 'hie1
hoogte, ·g erwaarschuwd en oo.
Gorcums poorten voor zich
Hij trok naar ,z ijn oom, he:
noud.
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Gelderse stad. ( V,g l. Blok,
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.g, die 1bij de rijkste Gorcumse
begon te ontstaan, omdat zij
; lange tijd de inkomsten van
ten de stad ge1egen goederen
missen, aan te wakkeren.
,eren geschenken en beloften
grote som gelds haalde hij 9
d'k e burgers, waaronder een
over, om de stad aan Graaf
over te leveren. Deze - zo
hij - wilde zich wel met Jonlem, maar niet met diens va10enen. Deze 9 mannen ( vrij' auteurs noemen hen verramden bij de jonge W'illem gem poging om heer Jan gevan11emen werd door diens optreens ·z ijn zoon verh[nderd. Tijn afwezigheid van heer Jan,
een aantal gewapenden zijn
Reynoud van Gelre was gaan
haalden de verraders Jonker
weer over. Nu benoemde de·z e
s van de door ·zijn vader aann andere bevelhebbers voor
,n te Gorinchem en Leerdam.
'ten en beloften haalden zij nog
orcumers over om hun partij
,n. Hoe Emck in zijn kroniek
medetieJiingen komt, dat op 1
06 Willem van Arkel beloofd
~ stad trouw bij te staan en
ilermen tegen zijn vader Jan
:kel en diens aanhang, op zijn
zijn eed en dat hij op 30 mei
jn vrienden beloofd heeft zich
et zijn vader en diens aanhanzullen verzoenen, noch hem
unst te bewijzen da:n met geoedvinden, is mij een raadsel,
,ch Pauw noch Kemp dit verWel vertelt de laatste, dat in
i jaar 14'06 zijn hulis in Den
het Hof van Arkel, dat hij
.ijnlijk tijdens zijn ontvanger:i.n Holland 1bewoond had en dat
11iet meer gebruiken kon, gen h eeft aan Margaretha van
tertog Albrecht's weduwe, op
irzoek. Dez·e wilde daar een
van maken. Het Hof van ArId op de plaats waar nu de
·kerk staat.

Poorten gesloten
Heer Jan ,van •zijn Gelderse
t terugkeerde, vond 'hij de
te Gorinc'hem en later te Leer,r zich gesloten. Jonker Wi'l1em
en ogenblik door de verraders
·elaten en hij begreep, dat hij
1 zogenaamde vrienden bedro. Het is hem ,g elUkt uit de stad
n. In Den Bosiclh wierp hij z'ich
mieën voor •z ijn vader, die lhem

ophief en vergiffenis schonk. Toen hiJ
met een troep gewapenden Gorinchem
binnen wilde trekken om de verraders
in hun deuren op te hangen, waren
dezen, weer door verraad hiervan op de
hoogte, ,gewaarschuwd en oo·k hij vond
Gorcums poorten voor zich gesioten.
Hij trok naar ,z ijn oom, •h ertog Reynoud.

Verraden
Nu er ·z ich geen Ark,el-s meer in de
sl;ad bevonden, trok in de week van
Pin'k steren 1407 graaf Willem VI aan
't hoofd van de Ho11a:ndse vidderschap
en de 'burgemeesters en ·s cheperren der
voornaamste steden van h'e t gewest
naar Gorinchem en vond in de Quellingh, een terrein tussen het kasteel
en de stad (ongeveer waar nu ''t Laantje uitkomt ïn de 'Burgstraat) de overdracht plaats. Op de 1]:>Urc'ht der A:t·kels
werd hij als Heer van Arkel en de stad
Gorinchem ingeihuldigd. De 9 verraders
kregen de hun 'beloofde 80.000 'k rorren;
6 van hen werden tot ridder 1geslagen,
hetgeen de heer van Asperen de vo1gende dag, toein graaf Wil'lem ook in
Leerdam 1ngehuldigd werd, enkele
woorden van afschuw en ve11bazi,ng
ont101kte. ( ,,De·ze ,w oorden sneden de
verraders als messen door de dermen")

Bestand
Na zijn vertrek kiwam op verzoek
der verraders Pihil'ip:s van Dorp met
een garnizoen van 500 man in de sitad.
Enkele maanden later gelukte het Jonker Willem met troepen uit Gelre en
Gu1ik zijn vaderstad te ·verrassen. De ,
verraders V'ludhtten met de Hol'landers.:
Het slo't in het Wijdschild ·bleef i~ het\
bezit van de laatsten. Graaf Willem
kwam :spoedig met een le.ger om de
stad te heroveren. Van de andere kant
kwa:m 1hero•g Reynoud 'z ijn neef te hulp,
ook met een leger. Weer was het Jan
van Beieren, die een ,bestand tot s'tand
bracht, dat 2 jaar moest duren.
De beide A:rkel's 'begrepen, dat zij op de
duur niet opgewassen zouden zijn tegen de machitilge Hol'landise graaf; op
6 augustJ.l'S' 1409 droegen zij hun heerlijlk heid over aan hun zwaiger en oom
hertog Reynoud van Gelre in vrije
eigendom . In ruil hiervoor ontvingen zij
en:kele andere heerlij'klheden en enkele
jaargelden. Gorinclhem werd dus een
Gelderse sitad. ( V,g l. Blok, blz. 109).
'Bij •zijn inhuldiging op 25 a:u'gustus
van dat jaar ,be'loofde de hertog Gorinchem en he't Land van Ar'ke'l nooit te
zul'l'en sclheiden van Gelre, tenzij hij de-

·z e weder 'terug zou
zwager en neef.

geiven aan zijn

Verkocht
Graaf Willem zaig in, dat in de gegelven omstandigheden voor hem ge~n
kans 'bestond de Arkelse ihoofdstad m
zijn bezit te krijgen; weer Kemp ·zegt,
dat <hij het "leeuwenhair verwierp en 't
vo.ssienbondt verlkoos".
Pauw vermeldt,
dat hij
voor
een som van 18.000 kronen enkele
raadslieden van de Gelderse hertog omkocht - hij greep naar andere middel·e n en zo gebeurde het, dat
na een overe,enkom1St van 15 maart
141'2, waarlbij lh eer Jan en zijn zoon ''t
mi:litair ge zag binnen hun sitad werd
verzekerd, op 25 augustus van he't zelfde, jaar binnen Wijk bij 'D 'u~:ste~e
waarbij Jonker Wi'l lem tegen z1Jn zm
aanwezig was, Gorinchem en het Land
van Arkel voor een som van 100.000
kronen door Gelre aan Holland werd
verlkooht tegen de belofte van !hertog
Reynoud in en zonder dat heer Jan op
de hoogte was va:n deze onder,handelin,g en. Jonker Willem heeft zich blijkbaar niet kunnen verze-t'ten tegen de
machtige contractanten. Vo·1,g ens Pauw
ontving ,hij 5'0.000 kronen en helt Land
van Born.
1

Kasteel af gebroken .
Eindelijk was graaf W'il'lem in het
bezit van de sita:d Gori'nchem. Zijn haatge,v oelens jegens heer Jan waren niet
uitge'b'lust. Tot de grond toe werd he't
trotse kasteel in het Wijdschild afgebroken en een nieuw kasteel verrees
ten zuiden van de stad. Het Arkelwapen verdween uit hert sitad:size:g el. Heer
Jan zelf werd in 1415, toen hij a:ls heer
van Medhe'1en in Brabant de uitvaart
van hertog Antonie van 'Brabant, die
in s:lag bij Agincourt aan Fransie zijde
gesneuveld was, op zijn terugreis vanu'i t Brussel op de Brabantse grenzen
door Hollandse edelen gevangen genomen; achtereenvolgens heeft hij 10
jaren in gevangeni·s sen gezeten in den
Haag, in Gouda en in Zeve11bergen.

Burgeroorlog
Na de dood van Graaf Wlillem VI in
14·17 laaiden de Hoekse en Kaibeljauwse twisten weer op. Weer - zo
sdhrijfrt Blok (op blz. 119) wa:s een
nieuwe famiI'ietwisit aanleiding tdt het
uit:breken van e·e n burgeroorlog en de
tegenover elkander staande partijen in
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elke stad en de factiën van -de adel
sohaarden mclh aan weer.szijden. Grll/Vin
Jac oba steunde op de Hoeken en haar
oom, Jan van Beieren, die wij tot nu
toe als bem:i ddelaar hebben leren kennen, die a:ls heer van Oost'VOorne, Brielle, het Gooi en Woerden ibelangen in
Holland had, we rd door de Kabeljauwen te ihulp geroepen.
Telgen het eind van oktober was hij
te Dordre,Clh:t, waar hij als voogd en
ruwaard van zijn jonge lllicht optrad.
Onder de Kalbeljauwen ,belVonden zich
twee Egmonds, de met heer Jan's dochter Maria getrouwde heer Jan met de
bellen en diens broer Willem, heer van
IJ'Sse1ste-in. iDe eerste veroverde op 21
ndvember de 's tad Gorinohem, waar
volgens Wa:genaer ,v elen de vroegere
Arkel:se re'g ering nog waren toegedaan.
Odk ·z ijn ,ziwa,ger, Jonker Willem van
Al'kel, wierp 'z ioh met enige Gelderse
en Lu!iJkse benden lbinD'en 1zijn vaderstad en 'be,gon de verdedïgiD!gswerken
te herstel'len.
O.a. !liet hij e'e n diepe gracht graven
tussen ihet nieuwe kastee'I en lhet aangrenizende stadsgedeelte. ( deze graciht
i.s nog door Van :0. ,v enter in 1560 in
kaart gelbrac!hlt.) D e heer van Hoogdalem be'seihrijft dit aldus: ,.Naar oru,;e
maaitstaf begaat hij e'e n diefstal, als
hij op 21 ndvemlber 'd oor zijn zwager
Jdhan van E'g mond de stad laat overrompelen. Wij weten, hoe dit ervenement geëindigd is. De geden'ksteen in
de Kra'b'Slteeg herinnert nog !heden aan
de he'l'cl!hafttge dood van Jonlker Willem
van Arkel, wiens lic!haam in de gra:ftomlbe der Arkels in de grote kerk
werd bijgezet. Op diezelfde eerste dag
in december sneuvelde ook Walraven
van Brederode, dïe in onze s'tad toch
zeker geen "edele" rol heeft gespeeld
In 14'25 w erd hertog Pihfäps de Goede
van Bourgondië, nadat hij de heerlijk'h eid gekoclht had van de weduwe van
Jan van Be'leren, EI'i sabeth van GoerIitz, als heer van Arkel !binnen Gorinchem ingeihuldilg'd. In de strijd tegen
zijn n'iclht, gravlin Jacoba, be,gunstigde
hij, 'Z O nodig, de Kabel'jauwse partij.
Heer Jan ,van Arkel werd door hem
in 'Vrijlhe'id ge's teld. In Leerdam en
'S choonrewoerd, !beide niet •begrepen in
!het koopcontract van 141'2, werd hij
weer iillgelhuldigd. Kemp vermeldt, dat
1

1
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hertog P h tlips heer Jan "groote eer
en meewaardigheyd deed"' en dat hij
hem beloofd !hee'ft zijn g ehele h eerllj,J<lheïd van Al'ke'I terug te geven.
Voordat dit echter gescih'i eden kon,
overleed ·d e laatste van de oudste tak
van lhet stoutste ge's lacht in Leerdam,
waar •zijn stoffelijk overschot nog rust
onder een grote zerk met •zijn wapen
in h et lhoogikoor der kerk.
1

Conclusie
'De toehoorder van lezin,gen van
,.Oud-Gorcum en de 'lezer van de uittrekse~s daarvan in •h et Nieuwslblad
voor Gorinchem ·e n Omstreken zu'llen
m .i. ook ,van de'ze interpretaitie der gesc!hiedenis kenni's moeten krij•g en. Er
bestaat meer dan één reden om het
eerste Arkelse tijdvak met andere ogen
te bez'ien dan de geachte inleider gedaan heeft. Het is drs. W. A . van der
Donk, di'e in zijn in 1965 ,versdhenen
,,van Dorp tot Stad" op blz. 23 schreef :
"Deize tragii.:S'clhe onde!igang van de
Heren van Arkel, die v ermoedelljlk
ruim ander<halve eeuw d'e beiangen van
Gorcu'm goed he'blben ,g ediend, n'iet het
minst door de toekennin•g en uïtbreid'ing van stadsrec!ht, heeft voor de
Lingestad ,z eker in de aaiIJ.v ang sleclh.te
g evolgen •g'eiha:d: zeik er niiet onbelangrijk centru:m van een weliswaar niet
grote, doch 21eker niet on'belangrij'ke
ho.ge allodiale heerliJklh.eid, wordt Gorcum door 'A rkets val gedegradeerd tot,
een voorlop'ig altlbans, niet •geWicht'ige
grensgemeente van een gr-afelij'k, aanmerkelijik ,g roter territoir. Gore.urn
heeft daardoor en zeker in het lbe gin
van izijn Ho'lland:se tijd aanmerkelijk
aan betekenis moeten inboeten:"
Een andere ,r eden om met ,m eer respect dver de Arke~ te sprek·en is de
,volgeI1Jde. Het is heer Jan''s doclhter,
Maria, gehuwd met heer Jla.n van Egmond, die de stwmmoeder is geweest
van ,3 hertogen van Gelre, ,van Damoraal, graaf van Egmond, een der voorou'ders van ons 'Kon'inlklijk Huis, van
Anna ,van Buren, Prins Willem de
Zlwijlg er's eerste gemaliin, vanPh'i:Jips de
Montmorency, graaf van Hoorn en van
Florlis de Montmorency, markies de
Mont'igny.
1
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COMMENTAAR
OPDEBBDEVOmGEBLJDRAGEN
ANTWOORD AAN MR. A. TELDERS
door H. van Hoogdalem
Aanvankelijk had ik het voornemen
uitvoerig in te gaan op àe publicatie
van mr. A. Telders over het einde van
het eerste Ar'kelse tijd'vak. Het heeft
geen z'in om over dit onderwerp te discus1siëren als de 'heer Telders als opponent tegen mijn vîsie op de Arkels en
hun tijd al begint met te stellen dat de
bronnen, waaruit wij onze kennis putten over GorcU:ms hästorie o,bjeictief en
neutraal zijn en een schrijver, die niet
neutraal is.
Zo figgen de zaken echter niet. Het
gaat in we'z en over àe vraag of we ons
Anno 1965 'bij de behandeling van Gorcums historie nog moeten laten leiden
door een Middeleeuwse interpratlie der
gebeurtenissen rondom de overgang
van de 14e naar de lfre eeuw. En of
men nu, zoals de heer Telders herhaalt
wat anderen al eeuwen geleden hebben
vastgelegd of de lez'e r bedelft onder
een relaas van jaartallen, cijfers en
feiten, het blijft allemaal gelijk, als
men het niet eerst eens wordt over de
vraag of we door die zg. objectieve en
neutrale schrijvers objectief en neutraal worden ingelicht. Hier gaan mijn
vriend Telders en ik uiteen. Hij haalt
ze aan als bewijzen voor een naar hij
meent, hedendaagse onjuiste visie op
de gebe'u rtenissen, terwijl ik stel - en
ik doe dit met op'zet thans maar klaar
en duidelijk - dat we om de tuin worden geleiid door een onjuiste interp,r etatie der gebeurtenissen. In die ban
zitten we nu al eeuwen en het wordt
tijd, dat we in Gorcum, na al de waarschuwingen die we 'hebben gehad, de
dingen maar eens in een wat groter
verband gaan ~ien. Dat we ze gaan
leren zien als een onderdeel van een
proces, dat :iic1h ,in die tijden afspeelde
over een veel groter gebied.
De· feodale macht wordt belaagd
door een opkomende burgerstand. Dez·e
laatste streeft er naar invloed te krijgen en ze doet dat met alle middelen
die haar ten dienste staan. Moet men
daarvoor Hoeks worden, dan wordt
men Hoeks, moet men Kabeljauws zijn
dan wordt men Kabeljauws. Moet men
omkopen en met ndbelen, kronen of
franken s'm ijten, dan smijt men er mee
over en weer. Moet men roven, moor-

den, 'branden, dan doet men dat over
en weer.
IM:en leefde nu eenmaal volgens ar.
Huizinga wat feller dan wij (Hersttij
der l.Vfüddeleuwen). Mag men van een
priester, compileerder en overs-chrijver
als 'D.irck Franckenz. Pauw anders
ver'wachten, dan dat hij als Kabeljauw
în zijn commentaren, waarin hij orineel is, van de Hoeken niets heel laat,
ze in een kwaad daglicht stelt? Reed\s
A'braha:m 'Kemp twijfelde aan de stof
die hij uit Pauw kwitig overnam,
maar van eigen commentaar voorzag.
Wat bij Pauw al te gortig was, Het hij
eenvoudig weg. Mij dunkt, dit feit alleen al moest ons wakker maken. Het
is wel interessant eens na te gaan
waaraan de moralist Kemp bij zijn
even Rooms Katholieke voorganger
Pauw twijfelde.
Maar er is meer. We zijn reeds ja:ren
geleden gewaarschuwd, dat er iets mis
was met onz•e Gorcumse bronnen. De
cijfeI's en feiten kloppen wel die ons
worden medegedeeld. Hoe kon het anders, men nam ze eenvoudigweg van
anderen over. De omlijsting, waarin
het gegoten werd en het commentaar
er bij gegeven, tonen ons mensen die
intens'ief meeleefden met de gebeurtenissen van hun tijd, maar d!ie de gave
misten - ze stonden er te drcht op de za:ken •in groter en ruimer verband
te ·z ien.
'V an Zomeren vangt zijn beschrijving
van de Stad Gorinchem aan met de
volgende mededeling:
"Het 'i s alle Oudheid-kenners genoeg
'bekent, dat de eerste Bouwheeren en
Stigtingen onzer Vaderlandsche Steden
met 'n dikke nevel van duisternis zijn
·bedekt; egter heb1be veele 'brave 'Schrijveren gotragt met ·g roote moeyte en
arbeid dese S1Wari:ghetd t'ontw'inden,
voornemende te doen da:t haar onmogelijk was, en dus zijn eenige in vee1
grooter duysternisse •g eraakt, als de
geene d'ie 'bekende zulks ondoenly'k te
·zijn; en hebben den Lezere een groot
getal van verdigtzelen en Fabelen in
de hand gestoken, "zig 'begevende tot
losse en opgeraapte vertelLlnge daar
het minste goede 'bewijs niet van te
v'inden is"''.
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l[)it ïs een waarschuwing uit 't jaar
1755. Er zijn er nadien vele geweest,
maar îk doe maar een gree·p . In 1899
promoveert dr. L . C. !M. 8'chmedding op
een proefschrift over de regering van
Bisschop Frederik van Blankenheim.
Hij neemt Pauw als schrijver onder
handen en zegt dan: .,In het tijdvak,
dat tussen 1'3'93----11423 'fägt treden de
Stichtsche gebeurtenissen geheel op
de achtergrond en wordt alle aandacht
geschonken aan Holland. De Arkelse
oorlogen 'b.v. nemen •z eer veel plaats
in en wor den 'beschreven op een wijze,
die een Kabeljauwse auteur verraadt.
Zij helb'ben !blijkbaar de volle sympathie van de schrijver.
De heer H. A. van Goch, wiens Arkels Oude 'V este in 1898 van de pers
komt, •S'chrijft op 'bladzijde 11-6: .,Al
die verhalen later gemaakt om een
geslacht een tot :in de grijze oudheid
opklimmende sta:mboom te geven en
het aanzien eener familie te verhogen,
zijn grootendeels geput uit -oude tournoo'i'boeken en kunnen gerust gesteld
worden op rekening der fantasie".
Onze vriend drs. W . A. v. d. 'Donk,
die er bijna een leven aan 'heeft gewijd
om ons stadsrecht historisch t e funderen, toont in zijn aanhalingen en not en, waarvan hij "Zijn studies rijkelijk
voorz[et, een 2iekere terughoudendhe'id
waar het Kemp en Pauw betreft. In
diverse studies van 'z ijn hand kl'in'kt
twijfel •door aan het ge'fa!be'l van Pauw
en Kemp.
'Bovendien be·zi tten we, werke stad
is zo rijk, twee dissertaties, die met
Pauw als schrijver in feite vol'k omen
afrek:enen. Ik doel h'ier allereerst op
de dissertatie van dr. H . !Bruch van
1931 over "Dirc·k Franc'kens<z. Pauw
Kr,o nijcke des Lants van Arckel ende
der 1Stede van Gor cum"·'. Wie uit deze
dissertatie kennis neemt van de wijze
waarop de werken van Pauw tot stand
k'w amen, waagt het niet langer ·z e als
objectieve neutrale !bronnen te "Zien. Dr.
'B ruc'h valt dan -ook dr. 'Huls'hof 'bij, die
'in de Gids van 191'4 op pag. 384 zegt:
"!Hier zowel als elders blijken Pauw's
ka:bel'jauwse opvatt'i rrgen".
Bei de schrijvers n-oemen Pauw een
compileerder, een man dus, die weinig
eigen werk leverde, maar naarstig bijeenzocht wat voor "Zijn doel ·kon dienen en dat weg liet, wat daaraan minder ,dienstig was (zie :H. Bruch D. F.
Pauw lblz. 9-2).
Ook dr. \V. F. Andriessen laat er
in "Histor'ia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede,
IJsselstyn etc." er geen twijfel
aan bestaan hoe hij denkt over Pauw
a1s 'bron van h'istor.ische fundatie van
1
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.feiten en gebeurten1ssen. Hij wijst er
op, dat in de tweede helft der 1'5e eeuw
de kronieken van adelijke geslachten
vrij plotseling en in zo groten getale
'beginnen te verschijnen, dat men zich
van dit verschijnsel niet kan afmaken
zonder tenminste naar een verklaräng
te hebben gezocht. Het aantal is volgens hem zo groot, dat iedere schatting een waagstuk is. IDr. Jan Romein
geeft als oorzaak: .,afnemende 'beteekenis van de adel, teweeggebracht
door allerlei -oorzaken, vooral vergroting van de ·macht der steden (waarvan het Hoeks 1Ka:):)eljauwsche tijdperk een zeer merkwaardig symptoom
vormt)"'. !Het construeren van oude
stambomen, die tot in Troje re'iken, is
volgens he'm "een typische Rena'issance-'k rul, door de nederige schrijvers
uitgedacht ten gerieve van de hooge
opdrachtgevers".
(ID r. Jan Romein, Geschiedenis van
de Noord Nederlandsche geschiedschrijvirrg ~n de Middeleeuwen).
Ik wilde het hiier maar bij laten. Het
is genoeg. We ·z ien 'n stel broodsc'hrijv ers aan •h et wer'k die ten gerieve ·h unner hoge opdrachtge'v ers tot alles in
staat zijn, zelfs tot vervalsen. l[)ie zich
op dergelijke lieden ):)er-oept als op oojectieve neutrale !bronnen, zal toch
eerst ·z ijn eïgen h'istoriiell:Jeschouwing
moeten herzien vóór hij zich in discuss'ie !begeeft. In dit 'licht heeft alles wat
te berde is gebracht over het einde
van het eerste Arkelse tijdvwk maar
relatieve waarde. Iets wezenlij•k s tot
de vraag waarover 'het g,ing, bracht 't
niet •bij.

De laatste der Arkels
'Het lis niet mijn bedoeling geweest
'in d e kolommen van dit blad de
'Hoekse en Kabel'j auwse twisten opnieuw te doen oplaalien. Het kwam mij
niet wenselijk -voor, dat de opmerkingen van de heer 'Van Hoogdalem over
de laatste heer Jan van Arkel en
diens 1zoon, zonder en;i'g e tegenspraak
later ïn een officiele u'i tgave van Oud
Goroum, -in de Varia, dok buiten de
stad zouden verschijnen, waar ze aan
kr1itie'k ·z ullen bl-ootstaan.
Ik heb getracht op dit tijdperk, op
de 'b eide laatste ArkeLs, hun tegenstanders en tijdgenoten een ander Licht
te doen schijnen, omdat Arkel's Oude
Veste, onze stad, toch aan de leden
van dit geslacht haar opkomst en haar
eerste stadsrechten te danken hee'ft.
Mr. A. Telders
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he·m "een typische Renaîs:rul, door de nederige s chrijvers
.ebt ten gerieve van de hoog'e
1tgevers"'.
Jan Romein, Geschiedenis van
,ord Nederlandsche geschiedng ~n de Middeleeuwen).
1

iloe het 'hiier maar 'bij laten. Het
eg. We ·z ien 'n stel broodschrij.n het werk die ten gerieve hunge opdrachtge've:rs tot a:lles in
ijn, zelfs tot vervalsen. 'Die zich
relijke lieden beroept als op obi neutrale !bronnen, zal toch
~ijn eïgen histo11ielbeschouwing
herzien vóór hij zich in discuseeft. In dit licht heeft alles wat
:Ie is gebracht over het einde
t eerste Arkelse tijdvaik maar
re waarde. Iets wezenlij'ks tot
tg waarover het gu-ng, !bracht 't

GORINCHEM - TOEN
Er is een groot verschil tussen het stadsbeeld van vroeger en
van nu. Ongetwijfeld was het voorheen gezelliger dan vandaag,
maar onze gejaagde tijd met zijn drukke gemotoriseerde verkeer
verdraagt die gezelligheid niet meer. Aut_o's en brommers racen
door de straten en een stoep is geen stoep meer, maar een trottoir, dat vrij moet zijn voor passerend en winkelend publiek.
Vroeger was dat heel anders. Een belangrijk deel van het leven
spee lde zich op de stoep af. De handwerksman zat onder de luifel zijn werkstukken te maken, dikwijls omdat het er in zijn voorhuis ook te donker voor was. De winkelier stelde zijn waren op
de stoep ten toon en oudere Gorcumers kunnen zich dat uit het
begin van de twintigste eeuw nog wel herinneren. In vroeger
eeuwen wat dit ,,stoepverkeer" in nog veel sterker mate het geval.
Op oude schilderijen en prenten kan men er nog levendige staaltjes van terugvinden.
De stoep was een stuk eigen territoir, men werkte er en dreef
er zijn handel en 's avonds zat men er na de arbeid gezellig op de
stoepbank onder het uithangteken als symbool van de bedrijvigheid, die in het betreffende pand werd uitgeoefend.
Het pothuis nam hierbij een belangrijke plaats in. Vele huizen
hadden dergelijke lage aanbouwsels aan de voorgevel, dikwijls
ook met een trapje naar beneden, zodat er toch nog een redelijke

De laatste der Arkels

!is niet mijn bedoeling geweest
kolommen van dit blad de
: en Kabel'j auwse twisten opte doen opiaaJien. Het 'kwam mij
mselijk voor, dat de opmerkinn de heer 'Van Hoogdalem over
.tste heer Jan van Arkel en
!:-OOn, zonder enJi'ge tegenspraak
1 een officiele u'itgave van 'Oud
n, -in oe Varia; äok 1buiten de
)Uden verschijnen, waar ze aan
·z ullen blootstaan.
eb getracht op dit tijdperk, op
de laatste Arkels, hun tegenrs en tijdgenoten een ander Licht
11 schijnen, omdat Arkel's Oude
onze stad, toch aan de leden
l geslacht haar opkomst en haar
stadsrechten te dan'ken heeft.

Mr. A. Te'1ders
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hoogte werd bereikt. Het fungeerde als winkeltje, werkplaats of
bergruimte. Vooral in Amsterdam was dit het geval en wij kennen in de hoofdstad nog talrijke van deze pittoreske bouwseltjes.
De pothuizen verdwijnen echter, er is geen plaats meer voor.
De stoep wordt trottoir en daarmee is het individualisme aan de
gevel verloren gegaan. Ook Gorcums laatste twee pothuizen zijn
er niet meer. Het ene bevond zich op de hoek Gasthuisstraat-Kelenstraat aan de winkel van Boodée (thans Elmura). Het ·andere
op de hoek Grote Markt-Kelenstraat aan het café van Schouten.
Beide werden afgebroken en niets herinnert meer aan de oude
toestand.
Niets? Toch wel! Het café, dat op de hoek Grote Markt-Kelenstraat in de plaats kwam van het oude café Schouten draagt nog
de naam ,,'t Pothuis" en zo herinnert alleen nog de naam aan het
stadsbeeld van vroeger op deze plaats.

Om tt deze vroegere toestand nog eens te laten zien, plaatsen
wij hier een foto van het oude café met het pothuis en van het
nieuwe etablissement op dezelfde hoek, wel met de naam maar
zonder het pothuis.
H. F. van Peer.
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I.

Een interess

Mogelijk vraagt u zich
vroeger eeuwen wel eni;
aan een herberg en het 1
ten? Een herberg is toch ,
Inderdaad - een berber
moet de functie van een c
toch bepaald niet onderi
en de herberg waren de
herberg had zijn eigen er
eens gezegd: Waar God
waaronder wij dan een 1
geen woord van terug.

Of, om met prof. Herm
sprek en : ,,Min of meer a
sch ijnbaar zelfs onbeduiden c
uit het verleden bezitten voc
aandachtig gadeslaat zo hun
koorlijkheid. Al naar g elang
schouwer scherper voor de
m en t e staan, werpen z e bove
soms even onverwacht als
rend licht op het vroeger e le,
algem een, niet minder op dE
h ouding en daarmede op de bE
die eertijds met deze dingen,
gen of simpele gebruiksvo,
te m aken hadden" 2 ).
Prof. Hermesdorf bestud
herberg aan de hand van è
bronnen van de verschH!end
Een dergelijke ondergrond,
men in zijn reconstructie v,
mens" moet terugvinden. De
imm ers het mid delpunt van
rie. Om die mens speelde
zich af, ook al zien we in d
dikwij ls aUeen maar feiten
m eer. En zo weinig de mens
en bloed, in zijn vr eugde,
verdriet, in zijn leven en ster
Nu zijn uiteraard de r ech
n iet het enige fundamen t om
van vroeger in de herberg tE
ten . Daar zijn nog meer offic
k en als verhandelingen over
ken , notariële akten e.d. en 1
laatste plaats de kunst, die

-NU
win keltje, werkplaats of
üt het geval en wij kenze pittoreske bouwseltjes.
s geen p laats m eer voor.
:et individualisme aan de
atste twee poth uizen zijn
e hoek Gasthuisstraat-Keans Elmura). H et andere
n het café van Schouten.
nnert meer aan de oude
hoek Gro te Mark t-Kelencafé Schouten draagt nog
een nog de naam aan het

ns te laten zien, plaatsen
·t het pothuis en van het
wel met de naam maar

H . F. van Peer.

GORCUMS HERBERGLEVEN
IN VROEGER EEUWEN
door H. F. van Peer

I.

Een interessant facet va nhet volksleven

Mogelijk vraagt u zich af of een verhandeling over de herberg in
vroeger eeuwen wel enige zin heeft. Welk belang zou men nu wel
aan een herberg en het leven dat zich daarin afspeelde moeten hechten? Een herberg is toch "maar" een herberg en meer niet.
Inderdaad - een herberg is niet meer dan een herberg, maar men
moet de functie van een dergelijk etablissement in de loop der eeuwen
toch bepaald niet onderschatten. Al eerder schreef ik 1 ) : ,,De kerk
en de herberg waren de voornaamste centra in de middeleeuwen. De
herberg had zijn eigen en beslist niet onbelangrijke functie. Er is wel
eens gezegd: Waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een kapel,
waaronder wij dan een herberg moeten verstaan". Ik neem er nog
geen woord van terug.
Of, om met prof. Hermesdor f te
spreken: ,,Min of meer alledaagse,
schijnbaar zelfs onbeduidende dingen
uit het verleden bezitten voor wie ze
aandachtig gadeslaat zo hun eigen bekoorlijkheid. Al naar gelang ze de beschouwer scherper voor de geest komen te staan, werpen ze bovendien een
soms even onverwacht als verhelderend licht op het vroegere leven in het
algemeen, niet minder op de geesteshouding en daarmede op de beschaving,
die e ertijds met deze dingen, instellingen of simpele gebruiksvoorwerpen,
te maken hadden" 2 ).
Prof. Hermesdorf bestudeerde de
herberg aan de hand van de rechtsbronnen van de verschU!ende steden.
Een dergelijke ondergrond, waarbij
men in zijn reconstructie vooral " de
mens" moet terugvinden. De mens is
immers het middelpunt van de histor ie. Om die mens speelde het leven
zich af, ook al zien we in de historie
dikwijls aHeen maar feiten en niet
meer. Eri zo weinig de mens van vlees
en bloed, in zijn vreugde, lijden en
verdriet, in zijn leven en sterven.
Nu zijn uiteraard de rechtsbronnen
niet het enige fundament om de mens
van vroeger in de herberg te ontmoeten. Daar zijn nog meer officiële stukken als verhandelingen over rechtszaken, notariële akten e.d. en niet in de
laatste plaats de kunst, die ons ook

dichter bij de mens in de herberg
brengt. Onze schilde•r s en dichters
werden geïnspireerd door de waard
en zijn bezoekers. Adriaen van Ostade, Jan Steen, Aert Brouwer en Miense Molenaar - om er maar enkele te
noemen - lieten ons in hun figuratieve uitbeelding iets na van dit vroegere herbergleven in al zijn verscheidenheid.
Samen met nog ve le andere kentekenen, zoals namen van huizen en straten, bezoeken van voorname en ook
minder belangrijke personen, rekeningen van g emeenten e .a., vormen zij een
rijke schat aan bronnen voor de bestudering van ons herbergleven in
vroeger eeuwen.

Er waren er heel wat
Er waren vroeger, ondanks het feit
dat het bevolkingstal geringer was,
heel wat meer herbergen dan tegenwoordig Het aantal zaken was belangrijk. Om slechts een enkel voorbeeld
te geven, teruggaande in een halve
eeuw : rn 1913 waren er in Gorinchem
niet minder dan 169 vergunningen, als
volgt gespecificeerd:
67 viergunningen tot verkoop van sterke drank,
1 log ementsvergunning,
1 bijzondere vergunning,
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63 verloven tot verkoop van alcoholh:mdende drank (bier),
37 verloven tot aankoop van a'lcoholvrije drank.
Dus in ieder geval al 130 zaken
waar men l;>ier of een borrel kon drinken in een stadje van zo omstreeks
12.500 inwoners. In elke straat en in
elk steegje had men nagenoeg een herberg, meestal niet zó, maar een enkele keer wel belangrijk. De herberg
speelde in de loop der eeuwen zijn rol
en <lie gaan wij op prettige en als het
kan levenslustige wijze bekijken.

Waar komt het
woord vandaan ?
Waar komt het woord herberg vandaan? Men moet daarin niet in de eerste plaats de herberg in de zin van
het tegenwoordige café zien, maar
meer in de geest van herbergen
huisvesting of nachtverblijf geven of
iemand tot verblijf dienen 3). Taalkundigen zien in het woord de samenstelling: heer in de zin van krijgsmacht, en berg, een afleiding van
bergen (beschutten). Het woord zou
dus eigenlijk betekenen: veilig soldatenkwartier, legerplaats 4). Op den
duur kreeg het de algemene betekenis
van :plaats, verblijf waar men huisvesting vindt 5).

=

Heit lijkt niet uitgesloten, dat het
woord ·herberg vroeger ook werd gebezigd voor het begrip huis; het huis
van degene die onderdak verschafte.
In de2Je richting zou het handvest kunnen wijzen, dat Otto van Arkel en Sinte Maarten, 11 november 1382, aan
Gorinchem gaf. Wij lezen daarin:
,,Item zoe wie van onssen onderzaten,
geseten in onsen scependom van Gorinchem, enygerhande victaalgye coft
tot zijnre herbergen ende niet om
voort te vercopen, die en zal daer geen
onraet aff geven" 6).

Er was behoefte
aan de herberg
U moet de behoef.te aan de herberg
in de loop der eeuwen niet ond~rschatten. Wanneer wij vandaag zeggen, dat
wij in de eeuw van het verkeer leven,
dan was dat in de oudheid en de vroege middeleeuwen, gemeten ook naar de
maatstaven van die tijd, niet and~rs.
Alleen de verschijningsvormen verschilden, maar ook toen was de mens
onderweg. het volk was in beweging.
Moest ook in beweging zijn.
"Wanneer wij een .tijdperk moeten
noemen, dat ná het onze in aanmerking komt reistijdperk genoemd te
worden, dan moeten we verder in de
historie teruggaan en wel tot de eerste eeurweru na .hiet beg,in van oil!ze jaar-

Er trokken ook veel l
wegen. Hier zit

telling. Toen werd er gereis
trokken in een frequentie,
daarvoor, noch daarna tot op
haar wedergade gehad heeft'
Ook in de vroege middelee1
men het niet zonder hospiti
omdat er ook in die dagen vo1
mensen onderweg waren (i1
die noodgedwongen om een d
het hoofd en voeding vroegen

Het volk was op de weg en ·de herberg was een welkome pleisterplaats. (Afbeelding uit "De ontwikkeling van het verkeer" door
H.C. Meyerink)
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Wie er op de weg

Welke mensen waren er :
weg? Allereerst de dingplich
de gerechtsvergaderingen mo

lijkt niet uitgesloten, dat het
1erberg vroeger ook werd gebe>or het begrip huis; het huis
gene die onderdak verschafte.
,r ichting zou het handvest kunzen, dat Otto van Arkel en SinLrten, 11 november 1382, aan
1em gaf. Wij lezen daarin:
me wie van onssen onderzaten,
in onsen scependom van Go1, enygerhande victaalgye coft
nre herbergen ende niet om
e vercop€n, die en zal daer geen
aff geven" 6).

Er was behoefte
aan de herberg

oet de behoefte aan de herberg
>op der eeuwen niet onderschatanneer wij vandaag zeggen, dat
de eeuw van het v-e rkeer leven,
LS dat in de oudheid en de vroedeleeuwen, gemeten ook naar de
aven van die tijd, niet and~rs.
de verschijningsvormen vern, maar ook toen was de mens
eg. het volk was in beweging.
ook in beweging zijn.
nneer wij een tijdperk moeten
1, dat ná het onze in aanmerrnmt reistijdperk genoemd te
., dan moeten we verder in de
i teruggaan en wel tot de eer1wen na hiet begin van onize jaar-

was een welkome pleister1g van het verkeer" door
)

Er trokken ook veel bedelaars ,dikwijls hele gezinnen, over de
wegen. Hier zien wij ze in een ets van Rembrandt.

telling. Toen werd er gereisd en getrokken in een frequentie, die noch
daarvoor, noch daarna tot op onze tijd
haar wedergade gehad heeft" 7) .
Ook in de vroege middeleeuwen kon
men het niet zonder hospitia stellen,
omdat er ook in die dagen voortdurend
mensen ·onderweg waren (iterantes),
die noodgedwongen om een dak boven
het hoofd en voeding vroegen 8).

Wie er op de weg waren
Welke mensen waren er nu op de
weg? Allereerst de dingplichtigen, die
de gerechtsvergaderingen moesten bij-

wonen en naar de dingplaats trokken.
Dit waren uiteraard geen grote aantallen en de frequentie waarmee ze er
op uit trokken was ook niet enorm.
Een andere en belangrijke groep
vormden de pelgrims, die uit hun land
naar Rome of de heilig-e stad Jeruzalem ,t rokken. Zij hadden behoefte aan
onderdak en uit Christenplicht werden
zij bij burgers en in de kloosters en
abdijen ondergebracht, evenals de
kruisvaarders, die naar de verzamelposten van de kruistochtlegers trokken 9).
In dit ve:riband is het 'Van belang te
wijzen op de boete- of strafbedevaa rten. ,.Sedert het begin der middel65

eeuwen was de kerk gewoon om voo,r
ernstige vergrijpen, bij voorbeeld doodslag en ketterij, als boetedoening van
de delinquent een bedevaart te verlangen. Deze pelgrimages, boete- of
strafbedevaarten, moesten ondernomen
worden naar meestal nog al ver verwijderde heilige plaatsen: Jerusalem,
Cyprus, Santiago de Compostella of
Rome, reizen dus, die in de Middeleeuwen moeilijk en gevaarlijk waren,
en waarvan men niet altijd terugkeerde. Deze kerkelijke boetedoening werd
in later tijd in de wereldlijke rechtspraak overgenomen als bijkomende
straf voor een aantal ernstige vergrijpen aan lijf, eer en goed van anderen. Het aantal heilige plaatsen
waarheen deze strafbedevaarten gedaan konden worden, was daarbij niet
beperkt tot de zo-even genoemde,
maar uitgebreid met verscheidene andere, ook dichterbijgelegen bedevaartsplaatsen, zodat in de bepaling van
het reisdoel ook de strafmaat tot uitdrukking kon komen. Nog later, in de
veertiende en vijftiende eeuw, konden
de strafbedevaarten al afgekocht worden, waarvoor soms een soort tarief
ontworpen werd" 9a).
Uiteraard moest men bij een dergelijke boete- of strafbedevaart bij thuiskomst ,e en officieel bewijs overleggen,
dat men de opdracht, het strafdoel van
de reis dus, ook had volbracht.

Volk onderweg
Dan waren er de studenten, die de
wereld van de wetenschap elders moesten ontdekken, de reizende kunstenaars
di,e vreemde landen dienden te leren
kennen om hun kunstopvatting te verrijken, de trekkende handwerkslieden
als steenhouwers en metselaars die de
kerken bouwden 10), de predikers en
bedelmonniken die het geloof verkondigden en/of g,eld voor hun kloosters
verzamelden, de reizende speellieden
en zangers, die hun lied en het nieuws
brachten en voor de nodige afleiding
zorgden, de reizende kooplieden die
hun waren aanboden en niet te verg,erten zij, die tot ballingschap veroordeeld waren.
De ballingen vormden een grote
groep. Zij waren door het in vroeger
eeuwen heersend recht tot verbanning
veroordeeld en moesten hun toevlucht
op 's Heren wegen zoeken. Ook onder
hen waren er, die in de herbergen verbleven en daar voedsel en onderdak
vonden, tenzij ze op het kerkhof als vrijplaats - verblijf hielden, zoals
bijvoorbeeld in Gorinchem ook mogelijk was 11 ) .
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ll.

Herbergen was
christenplicht
Het verlenen van gastvrijheid was
aanvankelijk niets anders dan een
Christenplicht. Men zorgde er voor,
dat de mens die onderweg was
's avonds gehuisvest werd.
Er bestond ook georganiseerde gastvriendschap, wederkerige gastvrijheid.
" Verscheidene huizen van rijk,e lied,m
in Rome hadden aanbouwsels, kamers
ten behoeve van gasten. Dez:e vertrekken werden hospitalia genoemd, een
woord dat nog in ons hospitaal voortleeft (hotel komt van hospitale)" 12).
Ook en vooral de kloosters verschaften onderdak, zowel aan geestelijken
als aan leken. Het waren belangrijke
schakels op de reiswegen en verscheidene kloosters hadden een hospitium,
waarin de gasten werden ondergebracht. Tot de werken van barmhartigheid behoorde immers de hongerigen spijzen en de dorstige laven. Vooral op belangrijke punten bij pelgrimages, rivierovergangen en kruispunten
van handelswegen waren deze hospitalia van kloosters en gasthuizen van
belang.
Op den duur maakte het gasthuis
zich los van het klooster en specialiseerde het zich vooral in het opnemen
en ,v erzorgen van .iuden, armen, zieken
en reizigers.
Ook deze taken werden gesplitst en
zo kreeg men aparte verzorgingshuizen voor ouden en armen, ziekenhuizen en de bayerd voor de bedelaars
en arme passanten 13).
Reizigers die het wat beter konden
betalen kwamen terecht in de herberg (tabernae), die als beroep werd
uitgeoefend en waar men om geld
nachtverblijf, spijs en drank kon krijgen. Het klooster en het gasthuis hadden voor de particulier nag,e noeg afgedaan en zo ontstond er een nieuwe
en zelfstandige bedrijfstak: het herbergwezen, al bleef in speciale gevallen he'!: wederzijds gastrecht nog wel
van betekenis. Zo was er b.v. de plicht
de Heer van het gebied bij zijn bezoeken huisvesting te verlenen. Later
hadden de Graven in verschillende steden gebouwen in eigendom waar zij
tijdens hun bezoeken verbleven. Dit
waren 's Graven of Mijns Heeren Herbergen. Al uit de oudste voorrechtsbrief aan Dordrecht blijkt, dat de stad
verplicht was de graaf of zijn gezin
bij v,e rblijf in Dordrecht van leeftocht
te voorzien. Dit geschiedde aan het
eind van de dertiende eeuw in het huis
genaam1j, ,,HenegoUJWen" 14).

Nan

Soorten her

Er waren heel wat soort
gen. Allereerst die waar 1
nachten" kon en ook spijs
verbruikte, zoals men teg
zegt dus het hotel-café-rest:
waren ook zaken waar men
eten en drinken en die waa
sluitend dronk.
Voor ons vallen ze aUerr
het begrip herberg, ook al ,
ze dan in functie. Natuurlij1
ook verschillen in belangri:
ene herberg was nu eenma
mer dan de andere. Ook in ,
zelf maakte men nog onderi
s 3n . de tafels waaraan het
bruikt werd. In sommige
scheen het verder verschil
in welk gedeelte of in we:
men iets gebruikte 15).
Dit verschil komt heden
nog wel voor in de Engelse p
van er nog uit verschillende
b : staan: de Saloon bar als
ste, de Private bar en de
16).

Er waren droge ( aUeen
en natte herbergen, open e
(b.v. voor studenten), go,
goede mans herberghe")
herbergen (speelhol en borc

Heel wat

Hermesdorf 17) wijst op
van de herberg in zijn mei
lopende aard op het taalgeb
noemt dan verschillende na
mij voor deze tijd, maar d:ë
niet volledig, aangevuld:
heribergare, herberg, 1
au berge ( ook in het Engel
giste; hospitarem, hospitiu1
hospiz, hospice ( ook weer l
gels), hospitality, hostelier
hostel, hotel, ostel. tabern2
n e, tavernier, taverner i
(En g.). tapperij, proeflokaal
bierhal, bierhuis, bierkelde
huis (niet dat van een 1
k roeg, knijp (kroeg), srr
pistaveerne (gemeene kroeg
neeke, pub, inn; koffiehuis,
log,e ment ,camerette, cabar,
en in de moderne tijd : motel
restaurant, snackbar, cafe
pressobar, bar enz.
U ziet het, namen door o
eeuwen te kust en te k eur e
vandaag nog steeds wijzige1
passend aan de veranderde
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Namen te kust en te keur

Soorten herbergen
Er waren heel wat soorten herbergen. Allereerst die waar men "vernachten" kon en ook spijs en drank
verbruikte, zoals men tegenwoordig
zegt dus het hotel-café-restaurant. Er
waren ook zaken waar men alleen kon
eten en drinken en die waar men uitsluitend dronk.
Voor ons vallen ze aUemaal onder
het begrip herberg, ook al verschilden
ze dan in functie. Natuurlijk waren er
ook verschillen in belangrijkheid. De
ene herberg was nu eenmaal voornamer dan de andere. Ook in de herberg
zelf maakte men nog onderscheid tusS3n de tafels waaraan het maal gebruikt werd. In sommige herbergen
scheen het verder verschil te maken
in welk gedeelte of in welke kamer
men iets gebruikte 15).
Dit verschil komt heden ten dage
nog wel voor in de Engelse pubs, waarvan er nog uit verschillende gedeelten
b ~staan: de Saloon bar als de duurste, de Private bar en de Public bar
16).

Er waren droge (al1een logeren)
en natte herbergen, open en gesloten
(b.v. voor studenten), goede (,,een
goede mans herberghe") en kwade
herbergen ( speelhol en bordeel).

Heel wat namen
Hermesdorf 17) wijst op de invloed
van de herberg in zijn meest uiteenlopende aard op het taalgebruik en hij
noemt dan verschillende namen, door
m ij voor deze tijd, maar dan bepaald
niet volledig, aangevuld:
heribergare, herberg,
herbergier,
auberg,e ( ook in het Engels), aubergiste; hospitarem, hospitium, hospes,
hospiz, hospice ( ook weer in het Engels), hospitality, hostelier, hostelry,
hostel, hotel, ostel. tabernae, taveern e, tavernier, taverner en tavern
(Eng.). tapperij, proeflokaal, wijnhuis,
bierhal, bierhuis, bierkelder, brouwhuis (niet dat van een brouwerij),
kroeg, knijp (kroeg), smalherberg,
pistaveerne (gemeene kroeg), estamineeke, pub, inn; koffiehuis, melksalon,
log,ement ,camerette, cabarette.
en in de moderne tijd: motel, verkeersrestaurant, snackbar, cafetaria, expressobar, bar enz.
U ziet het, namen door de loop der
eeuwen te kust en te keur en zich ook
vandaag nog steeds wijzigend en aanpassend aan de veranderde tijd.

Een veel voorkomende herbergnaam was "Het Land van
Belofte". Ook in Gorinchem
vinden wij een dergelijke steen
met de verspieders van Israël
in de gevel van het kantoor
van J. Noorduijn en Zn. N.V.
aan de Burgstraat, tegenover
de R.H.B.S.

Wat er uithing
Natuurlijk moest het publiek direct
kunnen zien dat men bij een herberg
was gekomen en daarom o.a. gebruikte men het uithangteken. Bij de wijnhuizen hing vanouds de krans (van
wingerdbladeren) uit. Ook waren het
wel twee pinten of twee vaatjes, al
of niet vergezeld van een bordje met
't opschrift "vrij wijn", ten teken dat
men te doen had met een zogenaamde
vrije tapper die het recht tot tappen
had, omdat hij de accijns had voldaan
in .tegenstelling tot de sluik- of smokkeltapper 18 l.
Bij de bierhuizen hing een kan buiten, niet alleen als herkenningsteken
voor de bezoekers, maar ook ten gerieve van de ontvanger der accijnzen,
die daardoor kon zien bij wie hij de
tappersaccijnzen moest incasseren. In
het Gorcumse museum "Dit is in
Bethlehem" kan men er een voorbeeld
van vinden op een helaas erg geha67
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vend schilderij van Cornelis de Jonker, voorstellende een huis waar de
kan buitenhangt, geLegen aan de Kalkha ven.
Naast deze algemene herkenningstekens waren er de specifieke, bestaande uit uithangborden met zeer uiteenlopende voorstellingen en namen.

Amerongensteeg, die echter
tot de Appeldijk doorloopt.
Natuurlijk was er "de roe
(1556-1638) aan de westzij,è
Eind en in de Arkelstraat oz
"de vos met de craen", die
lijk aan de westzijde van d
z-hoek Varkenmarkt voorkv.
huis waar nu Mr. D. Huurrr
die als herinnering aan deze
bergnaam ,een gevelsteen
waarop u de vos en de kraan
treft.

Van wagens en ruiters
Wij beperken ons tot de Gorcumse
herbergnamen, ons door Emck 19)
meegedeeld. De opgave geeft bepaald
geen volledig beeld, maar toch wel
enig inzicht.
Zo kon men, de stad binnenkomende
door de poort al direct zijn paarden
uitspannen en ,een frisse dronk na de
reis nemen, want bij elke stadsingang
was er wel een herberg, met of zonder logement.
Dat was aan de Kanselpoort "de
vergulde hooiwagen" ( 1637-1807), een
uitspanning welke zich nog tot in de
dertiger jaren van deze eeuw als stalhouderij annex hotel Hol wist te handhaven. Bij de Dalempoort kon men
rusten in "de gecroonde vrachtwagen"
( 1685). Uiteraard is er een nauwe samenhang tussen verkeer en herberg,
de een kon niet buiten de ander.
De ruiter moest op zijn tocht g,elaafd kunnen worden en dat was in
Gorinchem mogelijk in "de dorsten
ruyter" Arkelstraat wz (1611-1689 ),
,,den dorstigen ruyter" aan de Nieuwsteeg zz (1692-1719), ,,de zwarte ruyter" op de Langendijk oz (1591-1718)
en "de groene ruyter" aan de Molenstraat oz (1598-1599).

Drinken in Keulen
en Batavia
Men duidde de huizen en herbergen
ook aan door namen van plaatsen en
landen. Zo kon men in Gorinchem te
bier gaan in "Batavia" aan de Da1empoort (1701-1755), voordien zoals we
zagen "de gecroonde vrachtwagen" geheten, later "het wapen van Gelderland" genoemd en nog heden ten dage als café "Gelderland" voorkomende
in de Dalemstraat wz hoek Da1emwal.
In de Westwagenstraat nz stond de
herberg "de K eulschen dom" (15961793) en men kon op de Groenmarkt
w-hoek Tinnengietersteeg te gast zijn
in de herberg "Coelen" (Keulen, 15621676), of, zoals in 1562 werd geschreven "daer nu ter tijt de stad Coellen
in een bort geschilde~t ende geconterfeyt uythangende is". Op die plaats
stond later de Hoofdwacht, daarna h et
68

De gevelsteen van de herberg
"Het kasteel van Breda", welke
zich in het museum bevindt.
postkantoor en tegenwoordig het belastingkantoor.
Op de Langendijk oz had men de
herberg "in Dort" ( 1632-1707), waarvan de gev,e lsteen zich nog in het Gorcums museum bevindt. Dan bevond
zich op het Eind wz "het casteel van
Antwerpen" ( 1650-1708 ) en op de Appeldijk wz (hoek Peterbrug ,,'t Casteel
van Breda", later verplaatst naar de
\Valstraat nz. Ook deze gevelsteen
kunt u in het museum bekijken. Op
het Eind oz bevond zich ook nog "de
Prins van Luyk" (1710-1808), een herberg die oudere Gorcumers zich nog
uit het begin van de 20e eeuw herinneren.
Er waren eenvoudige en deftige herbergen. Tot de betere zal ongetwijfeld
behoord hebben "het Gorcums coffyhuis" ( 1710 ) in 1713 genoemd " de
stadsherberg" aán de Hoogstraat zz
en "het groot coffyhuis" ( 1718-1753)
aan de Grote Markt.
Voorname herbergen waren ook "de
roos" (1541-1746) Hoogstraat nz, ,,den
Engel" (1541-1662) aan de Kelenstraat
oz, ,,De Doelen" aan de Molenstraat
wz en waarschijnlijk ook ,,'t gulden
Vlies" ( 1550-1613) en "de croon" of "de
gulden keyserscroon" (1550-1698) beide op het Eind wz. In 1557 was Jans
Soetecul waard in "de croon".

De waard
Blauwe P~

iBij de vogels ontibireekt
van1Ze'l fsprekend niet. D.e 2'l'
een geliefde naam vonr her,b
In Gorcum vinden we de he
zwaan'' (1514-1712), in 1714
zwaani' ' gell'oemd, aan de
straat zz.
Namen verhuisden, zo,als ,
vos en de cr,a en''' 2Ja,g en; narr
elkaar ook op en zo zien wij
van de tij'd verschillend!e na
eeruzelfde pand.

In de Ram en 't Beerken
Namen van dieren vinden wij in de
Gorcumse herbergnamen te kust en
te keur. Op de Appeldijk oz kori men
een pint nemen in de herberg ,,'t Beerken" (1554-1566), later genoemd "de
vergulde beer" (1591-1767). Aan de
zelfde straat bevond zich "de ram" of
,,'t rammeken" (1518-1608) op de hoek
van de - wat een pracht namen! Pollepelensteeg, thans de Meth van

Op de Langendijk ( oo
"In Dort". De wel wé

Amerongensteeg, die echter niet meer
tot de Appeldijk doorloopt.
Natuurlijk was er "de roode leeuw"
(1556-1638) aan de westzijde van het
Eind en in de Arkelstraat oz vond men
,,de vos met de craen", die aanvankelijk aan de westzijde van deze straat
z-hoek Varkenmarkt voorkwam in h et
huis waar nu Mr. D. Huurman woont,
die als herinnering aan deze oude herbergnaam een gevelsteen maakte
waarop u de vos en de kraanvogel aantreft.

velsteen van de herberg
asteel van Breda", welke
in het museum bevindt.

oor en tegenwoordig het bemtoor.
Langendijk oz had men de
,,in Dort" (1632-1707), waarevelsteen zich nog in het Goruseum bevindt. Dan bevond
het Eind wz "het casteel van
en " (1650-1708) en op de Ap,z (hoek Peterbrug ,, 't Casteel
:ia", lat er verplaatst naar de
1t nz. Ook deze gevelsteen
in het museum bekijken. Op
oz bevond zich ook nog "de
n Luyk" (1710-1808), een herouder,e Gorcumers zich nog
egin van de 20e eeuw herinn·e-

De waard uit de
Blauwe Pauw
Bij de vogels ontbreekt de ?JWaan
vantze'lfsprekend niet. De zwaan was
een geliefde naam voor herlbergen 20) .
In Gorcum vinden we d e 'herlberg "de
zwaan'' (1514-1712), in 1714 "de witte
zwaaili" genoemd, aan de Gasthuis straat zz.
Namen verhuisden, zoals wij bij "de
V'OS en de craen'·' zia,g en ; namen volgen
elka ar ook op en zo zie n wij in de loop
van de tij'd verschille'!1dle namen voor
eeruze lfde pan,d.

Elen voorbee]id is de her berg "de
blauwe pauw"·' (1544-160,8 ) op de Kiortendijk oz, waar Hans Jamslz van Maeseyk, die i.n 1568 als geus op de Grote
Markt werd omgiebraclht door het
ziwaard, de waard was. Later heet dit
huis ,,den Coninck Da'\"idt" (1622-1695)
en in 176'5 wo~dt het "de gecroond e
eendvogel" genoemd, waaraan de
Een,dJvogelsteeg zijn naam ont'leent.

Vis maakt dorstig
Dan zijn eir de viss:en - hoe kan het
anders in een stadje a•!ts Gorinclhem,
dat vroeger zo nauw v,e•rlblonlden was
met ct,e visserij. Op de Langendijk olz
"de gulden salm" ( 1569-167-5 ) en later
- in onze tijd - het café "de zalm" in
de Keizer·s traat.
Op de hoek Burgstraat-Vismarkt "de
drie scheiJ'Vissen", een c-afé dat voor
enkele jaren terug nog onder die ooam
op dezel-fü1e plaats voorkwam. In de
Kaibeljauwsteeg Wiz stond tle herlberg
" de Jouw" (159'1 -1608) en op de hoek
KraJbsteeg-Molenstraat wz "de gulden
cmb'" ( 1598), later ,,de cra:blbe" ('16041666), een niet aI te gunstig bekend
staand logement, waarorver later meer.

ren eenvoudige en deftige herr ot de betere zal ongetwijfeld
hebben "het Gorcums coffy710 ) in 1713 genoemd " de
oer g " aàn de Hoogstraat zz
g root coffyhuis" ( 1718-1753)
;Tote Markt.
Lm e h erbergen waren ook "de
';41-17 46) Hoogstraat nz, ,,den
1541-1662) aan de Kelenstraat
D oelen" aan de Molenstraat
'1aarschijnlijk ook ,,'t gulden
.550-1613) en "de croon" of "de
eyserscroon" (1550-1698) bei,t E ind wz. In 1557 was Jans
waard in "de croon".

~ Ram en 't Beerken

van dieren vinden wij in de
e herbergnamen te kust en
Op d e Appeldijk oz kon men
nemen in de herberg ,,'t Beer>54-1566 ), later genoemd "de
b eer" (1591-1767). Aan de
r a at bevond zich "de ram" of
teken" ( 1518-1608) op de hoek
- wat een pracht namen! nsteeg, thans de Meth van

L

Op de Langendijk (oostzijde) bij de Weessteiger was de herberg
"In Dort". De wel wat gehavende gevelsteen is in het museum
te zien.
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In de Bierton en
de Wijnkan
Men kon zijn bier drinken in de herberg "de verguldie ploegh" ( 1541-1547)
aan de Arkei1straat o-z, in "d~ truyffel"
(1564-1604) op de Kortendijk oz en in
"de gul1~en helm" (1514-168 8) op de
hoek van de Hoogstraat en de Helmsteeg (thans Bowi), die natuurlijk aan
die herlberg zijn naam ont'leen,t,
Is het te verwonderen, dat eir ook
een 'heriberg was op de plaats waar de
kraan stond, waarmee de g'oederen uit
c!e schepen werden gelost en illl de na1

lil.

1

bijheid waarvan er altijd drukte en beweging was? Deze kraan stond op die
stei-ger aan de haven tege.nove1r de
Kraansteeg. Op de hoek LangendijkKraansteeg (1:!hans de muziekwinkel
w,,n Sommer) was in 169,3 de herberg
,.alwaar de craen is uithangend~".
Wel heel toepasselijke heribergnamen
waren: ,,de gulden bierton" (1622),
later "het gulden biervat'' (1685-1723)
aan de Kerksteeg zz; ,,de bierton"
(1684), later "'het biervat" (1725) een
t a,pperij op de Born.steeg zz en "de
wyncan" ( 1638 ) aan de Tinnegietersteeg wiz, op welke p1aats nog tot in
de tiwintigste eeu:w een heriberg was
met Piet de Jong als kastel,ein.

De waard was een belangrijk man

Gevarieerd waren die herbergnamen
dus wel, zoals wij zagen. Maar we zijn
nog niet aan het eind van ons Gorcumse herbergnamenlatijn. Zo kon u terecht in "de gulden fonteijn" ( 15441701) aan de Korten dijk oz, de eerste
steiger vanaf de t .w. Beurs, de Fonteinsteiger. Dan kon u naar "de gecroonde Venlooze koek" (1641-1671),
la ter 1682-1 726 ) een bakkerij aan de
Appeldijk oz of in "de vijch", ,,de
vijchboom" (1551-1639) aan het Eind
wz.
Er was een "oranjeboom" (16361756) op de Tolsteeg nz en een tapperij
,,de peereboom" op de Bornsteeg nz.
In de zestiende eeuw kon u een pint
nemen in "den blauwen hemel" (15771625) aan de Westwagenstraat nz, het
··ro,egere Armhuils, het tatere Diaconiehuis en het tegenwoordige Griekenhuis. Of voelt u, om in de1zeLf-de hemelse sfeer te blijven meer voor "het Paradijs" (1584-1727), vóór 1600 een herberg aan de Gasthuisstraat nz? In dezelfde straat verwachtte men u ook in
"de drijé coninghen" (1572, herberg
1584-1640) aan de huidige Driekoningenstraat bij de Geref. Kerk.
Men kon gaan tot "den Coninck Davidt" ( 1622-1659) aan de Kortendijk
oz en zJelfs tot "den J'hesus'"' (herberg
1541-1649 ), ook genoemd "den naam
Jhesus" (1604-1608) gelegen aan de
Hoogstraat zz. En dat men welkom
was in " de Enge.!" aan de Kelenstraat
wist u reeds.

In de boerendans
Aan de Broerensteeg vond men "de
reyisen1de man" (1J6,H -1623), een veel
70
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voorkomende naam voor de huizen die
logies verschaften. Nog na de tweede
wereldoorlog had men in Gorinchem
aan de Rosmolensteeg het logement
"de reizende koopman", dat thans niet
meer bestaat en slechts als bouwval
aall!We'ziig is. Van L emnep en ter Gouw
geven een aardige slagzin voor de
r eizende man:
,,De Rijsende Man gaat over 't velt,
Hier hout men slapers en eet er om
geldt"
En wat dacht u van "den Boerendans" (1641-1650), een herberg aan
de Broerensteeg nz? Wat zal het daar
gezellig toegegaan zijn!
Wilt u liever een bezoek brengen
aan "den cleynen moriaan" (15571681), ook genoemd "het moriaanshooft" op het Eind wz? Dat kan, maar
voor hetzelfde geld breng ik u in "de
twee morianen" (1650) aan de Hazewindhondstraat oz.

Een wijnhuis van 1417
Avontuurlijk ingestelde lezers moeten beslist naar de Hoogstraat nz gaan,
waar ze in ,,'t rat van avonturen"
(1552-1725) terecht kunnen en miss1chïen lacht de fortuin hen toe als zij
op de Tolsteeg nz in "het fortuyn"
(1729) een braudewijntje met suiker
pikken om dan met een afzakkertj,e
te besluiten in zo'n gezellig kroegje
als "In den muggendans" (1606-1608)
in de Helmsteeg op de hoek Kraansteeg.
U ziet het, er waren nogal wat herbergen en wij komen ze in de bronnen
bij herhaling tegen. Ook al heel vroeg,
bijvoorbeeld in 1417 als Dirck Fran-

De drie cafeetjes Buiten
nogv•

ckensz Pauw ons in zijn "
des Lants van Arckel ende
van Gorcum" 21) ons het vei
telt over die "vier rijcke
kijnderen van Gorcum die
h adld·e n tesamen. En soo 'd
quatertemper was, gingen s:
avont tesamen te wijn in .
datter staet aen dat merckt,
hoeck van der Stoeffstege".
Dit wijnhuis van "cooman A
Soet sijn wijff" stond op de
de Grote Markt en de tege1
Kerksteeg, toen de Stoefs
Stoofsteeg geheten.
En om nu maar -e ens
sprong te maken lezen wij
chemse Almanak voor het
jaar 1856 en dan vinden w
gende herbergen (ni,et voll
noemd 2la).:
De Hooiwagen van J. var:
Gouden Leeuw van J. v .d
Het Rotterdamsch Veerhuis ·
Vianen van Oosterwijk, Het
der Barges van C. Stapell
Geldersche Bloem van M .dE
Prins van Luik van J. F.
Arkelsie Tol van de wed. C.
De Doelen van Meijsing, wa
kele namen voor ons eer:
klank hebben.

Wat de waard moe

Noem hem zoals u wilt: t
of hostelier, tavernier of l
waard of kastelein, om het E
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De drie cafeetjes Buiten de Waterpoort in een tijd, toen de hondekar
nog veel op de weg was te zien.
ckensz Pauw ons in zijn "Kronljcke
des Lants van Arckel ende der Stede
van Gorcum" 21 ) ons het verhaal vertelt over die " vier rijcke poorterskijnderen van Gorcum die gecaest
ha~d-e n t esamen . En soo dien daclh
quatertemper was, gingen sij in dien
avont tesamen te wijn in dat huys
datter staet aen dat mercktvelt opten
hoeck van der Stoeffstege".
Dit wijnhuis van "cooman Aerdt ende
Soe.t sijn wijff" stond op de hoek van
de Grote Markt en de tegenwoordige
Kerksteeg , toen de Stoefsteghe of
Stoofsteeg geheten.
En om nu maar eens een hele
sprong te maken lezen wij de Gorinchemse Almanak voor het schrikkeljaar 1856 en dan vinden wij de volgende he•r bergen (niet volledig) genoemd 21a).:
De Hooiwagen van J. van Rijn, De
Gouden Leeuw van J . v .d. Giessen,
Het Rotterdamsch Veerhuis van J . van
Vianen van Oosterwijk, Het Veerhuis
der Barges van C. Stapelkamp, De
Geldersche Bloem van M .de Gier, De
Prins v.an Luik van J. F. Dallen, de
Arkelste Tul van de wed. C . Smits· en
De Doelen van Meijsing, waarvan enkele namen voor ons een bekende
klank hebben.

Wat de waard moest doen
Noem hem zoa ls u wilt : tabernarius
of hostelier, tavernler of herbergier,
waard of kastelein, om het even, maar

onderschat in ieder geval de positie
van de waard of de waardin in de
vroegere herberg niet. Hij was een
belangrijke schakel tussen de stad en
zijn gasten en zijn eed was van grote
waarde voor de overheid.
!De wa;ard was beliaist met he't toezicht op de nakoming van talrijke voor
de herberg gemaakte bepalingen 22)
en men betrok hem in de zorg voor de
rechtsorde 23).
De moderne mens, zelf niet zelden
gebukt onder reglementeringen van
bovenaf, zal begrip hebben voor de
ontelbare bepalingen waarmede oudtijds, vooral sedert de 14e en 15e eeuw,
in een vaderlandse herberg rekening
gehouden moest worden 24).
Een van de plichten van de waard
was, dat hij voor zijn gasten moest
instaan, een niet geringe opdracht, die
h em weer duidelijk laat zien als tussenpersoon, ook als een soort verlengstuk van de overhei-d . De herberg kon
ooik aanvaard worden als domi cillie,
,va,ar dagivaardi,gingen rechtsgeldig
werden uitgebracht en waar vrede
geboden kon worden 25).
De waard had als plicht de gasten
te wijzen op het t er plaatse geldend
·r echt, iets wat ons vreemd in de oren
klinkt, maar in een tijd waarin elk gebied zijn eigen rechtsregels had en er
geen uniform recht voor het gehele
land bestond, toch weer niet zo vreemd
is.
Zo moesten in Gorinchem (1517 e.v.)
" die werden off werdynnen hair gast
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wairscouwen"
dat
"gheenrehande
vremde lieden gheestelik noch wairlick van buten of die hier binnen der
stede leggen gastghewijs, niet gaen en
sullen aen der stede poirten off mueren noch bij den slote gaen bij daegh
noch bij nacht".
De waard moest zijn gasten dus
vertellen, dat zij niet aan de stadsmuren of poorten of bij het slot mochten
komen. Men was beducht voor onbetrouwbare gasten, die voor de stad
iets kwaad in de zin hadden. De boete op deze overtreding bedroeg "drie
pont hollants" en zo de waard of
waardin de gast niet had g,ewaarsahuwd verbeurde hij of z'ij d<eizelfde
boete 26).

De prijzen w ~
geregeld
Gasten moesten ook weten, dat "nyemont nae aClht unen opter straten gaen
en sa! sonder licht" 27), men moest
dus 's avonds na acht uur als het donker was een lantaarn meenemen, wat
in ,een duistere stad ook wel nodig
was. Daarnaast was het een voorzorgsmaatregel ,t egen lieden, die juist
de duisternis voor hun werk nodig
hadden.
In een andere keur, sa! nyemont na
der kloek, te weten na IX uren (negen uur )upter straten gaen, ten wair
dat sij een lanterne mit een bornnende
licht dairin in hant hebben" en mocht
het zijn dat "die wakers na der kloek
yemont upter straten vonden die sinen
naem off sijn herberge weygherde te
seggen, dan sullen die weckers moghen
vanghen ende den heer brengen" 28).
Dus ook hier alleen op straat met een
brandende lantaarn en als d;i stadSIWakers Je gast zijn naam of zijn herberg
vroegen, dan had men dat maar te
zeggen, anders werd men voor de Heer
of zijn plaatsvervanger gebracht.
Overigens had de waard met nog
heel wat andere voorschriften rekening te houden. Allereerst wairen er
prijsvoorschriften. In Gorinchem waren de tappers verplicht bij "den heer
ende gerecht" te melden da,t zij wijn
hadden gekocht en tegen welke prijs
( ,.hoe sij den wijn gecoft hebben") aan
de hand waarvan dan de verkoopprijs
werd bepaald (,,dan sal men hem seggen hoe sij den wijn geven sullen")
29).

Wij treffen in de redhtsbronnen nog
heel wat prijsvoorschriften aan, zowel
voor bier als voor allerlei soorten wijn:
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Rijnsche winen, franssche winen, wijn
van Gasscoengen, rooden Westerschen
wijn, enz. 30) .

De juiste maat
Uiteraard waren er heel wat voorschriften met betrekking tot de accijnzen, één van de belangr~ikste stedelijke
bronnen van inkomsten. Zo was b.v in
1398 bepaald dat de Gorcumse tapper
"gheven sa! van eiken vate biers dat
men binnen Ghorinchem ende binnen
de scependom van Gorinctiem tapt,
enen groten" 31).
Het stadsbestuur waakte er ook voor,
dat de consume nten de juiste maat
kregen. Dat begon al bij de brouwers,
die hun bier in geijkte vaten moesten
verkopen. Een keur uit 1501 bepaalde:
,,Ende geen brauers een sel!en tonnen vaten off vollen c:J.eyn off groet,
si een sijn eerst gebrant ende geijckt
mitter stede brant ende ijck" 32). De
brouwers moesten hun vaten dus laten
keuren door de ijkmeesters, die er bij
goedkeuring h et
stadsijkmerk in
brandden.
Ln een arudere keur wordt er gesipro.
ken over " nyewen teykenen" 33) in
plaats van de oude ijktekens. Er werd
ook bepaald ,dat de brouwers "kindekens", een bepaald soort vaten wat de
grootte bet,reft, moesten gebruiken:
"dat gheen brouwers voirtaen gheen
minre vaten vullen ende vercopen sullen dan kyndekens, die g ebrant zijn bij
der stede brant" 34). Zelfs de samenstelling van de biertonnen was geregeld, zodat de overheid wel goed voor
de wijn- en bierdrinkers zorgde.
De herbergier mocht ook geen wijn
tappen in ongemerkte of te kl eine kannen. Als in de vijftiende eeuw in Gorinchem "yement wijn tapte binnen
sijnre herberghen met cannen die der
poert teyken niet en hadden of die te
cleyn waren" 35) dan verbeurde hij
voor elke kan vijf schellingen. De
waard had dus maar te zorgen voor
de juiste maat en voor kannen die geijkt waren.

"De Arkelsche Tol" bev
een eeuw l

tappen, maar dan liep hij de
boete van 20 pond te krijgen. ;
en de waardin hadden echter
de klant tegen deze misstap
schuwen. Lieten zij dat na, da
zij een boete van een pond. (

Op tijd sluiten
De waard had ook r ekening te houden met de verplichte sluitingstijd. In
het begin van de 16e eeuw moest een
Gorcumse herbergier 's winters om
negen en 's zomers om tien uur zijn
zaak sluiten op boete van een leeuw
(een muntstuk uit die dagen).
Het kon gebeuren dat een klant na
sluitingstijd zelf bier of wijn wilde

Café "De Prins van Lt
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"De Arkelsche Tol" bevond zich in de Haarstraat en werd al ruim
een eeuw geleden als herberg genoemd.
tappen, maar dan liep hij de kans een
boete van 20 pond te krijgen. De waard
en de waardin hadden echter tot taak
de klant tegen deze misstap te waarschuwen. Lieten zij dat na, dan kregen
zij een boete van een pond. ( 36).

Zo mocht er 's zondags onder de
preek ook geen herberg geopend zijn,
maar men mocht "den Reysbar-e man"
wel tappen 36a), want de mens die
onderweg was had recht op zijn verzorging.

~n.

Op tijd sluiten

Lard had ook rekening te houde verplichte sluitingstijd. In
n van de 16e eeuw moest een
;e herbergier 's winters om
n 's zomers om tien uur zijn
liten op boete van een leeuw
1ntstuk uit die dagen).
on gebeuren dat een klant na
tijd zelf bier of wijn wilde

Café "De Prins van Luik" (links) bij de voormalige Waterpoort.
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IV.

Gasten in bonte verscheidenheid

De herberg was in vroeger jaren terecht het middelpunt in het stedelijk
leven. Bij allerlei gelegenheden vervulde hij een rol en wij ontmoeten er
de mens in al zijn schakeringen - de
eenvoudige man en de man van gezag.
Als ridderstoeten een stad bezochten en niet elke hoge gast op de burcht
ondergebracht kon worden, huurde
men in de stad herbergen voor de ridders en hun gevolg en het wapenschild
van deze Heer aan de gevel van de
herberg toonde het volk wie er verblijf hield. Ook in Gorinchem kwam
dit meermalen voor en volgens oude
kronieken was dit b.v. het geval tijdens de Arkelse krijg in het eind van
de veertiende eeuw, toen de Van Arkel's vele ridders rond hun banier verzameld hadden in de strijd tegen Holland.
Als de wettige Landsheer de stad
bezocht was het in de herbergen ook
een grote drukte, want verbleven er
geen ridders, dan was er toch wel een
deel van het gevolg ondergebracht en
zo deelde de stad in de drukte van het
bezoek.
In de deftige herberg "de roos" aan
de Hoogstraat (de t.w. dameszaak van
Jan Worm) vertoefden in 1576 als
gasten van de stad de Graaf van Culenborch en zijn edelluiden; de Graaf
van Holach en in 1583 de Graaf van
Hohenlohe; de advocaat-fiscaal; de
Heer van Oirschot en de burgemeester van Delft 37). In 1566 hield Brederode hier bijeenkomsten met de verbonden edellieden.
Bij vele van deze gelegenheden onthaalde de stad zijn hoge gasten en
werden "de stadscannen wijns g·e schonken", zoals ook in 1576 het geval was
toen de Graaf van Culenborch hier
vertoefde.
Een andere gast van de stad was in
1583 de ambassadeur van Don Antonio
van Portugal, die hter verblijf hield
in verband met de (verboden) muntslag welke hier in de munterij in de
Haarstaat ten behoeve van Portugal
werd uitgeoefend. Hij logeerde in de
herberg "de eng,e l" aan de Kelenstraat.

Hoge gasten in
De Doelen
Het etablissement dat vele vooraanstaande gasten herbergde was De Doelen in de Molenstraat. Om een kleine
bloemlezing te geven van de gasten
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die daar vertoefden 38): 1589 Graaf
Willem van Nassau logeert in De Doelen. Hem worden de stadscannen wijns
geschonken.
1589 Graaf Maurits van Nassau houdt
hof in de n i e u w e Doelen, waarin
vertr,ekken voor hem worden onderhouden.
1618 27 september Prins Maurits logeert in De Doelen ter beëdiging van
de nieuwe vroedschappen, maar in
1623 kon het gebeuren dat Maurits
door de stad reed, geheel onopgemerkt
en zonder dat hij door iemand g,egroet
werd.
1695 21 juni De Keurvorst van de
Paltz bezoekt de stad met een stoet
van 150 personen en logeert in De
Doelen. Een gedeelte van zijn gevolg
wordt in andere logementen van de
stad ondergebracht.
1778 6 juni Doortocht van Zijne Hoogheid de Prins Erfstadhouder. De Burgerwacht bewijst hem de honneurs en
de stadsregering biedt hem een maaltijd aan in De Doelen.
1807 13 mei Koning Lodewijk en Koningin Hortense overnachten met hun
gevolg in De Doelen.
1809 25 januari Koning Lodewijk verblijft tot 27 januari in De Doelen tengevolge van de watersnood.
1815 13 september HKH de Princessen van Oranje en van Brunswijk ( de
moeder en de zuster van Koning Willem I) op doorreis vertoeven een uur
in De Doelen.
1815 31 december De Koning en Prins
Frederik logeren in De Doelen en vertrekken op 1 januari naa,r Den Haag.
Een respectabele lijst, die ongetwijfeld aan te vullen is. De laatste koninklijke gasten die in De Doelen aten
waren op 27 juli 1951 Koningin Juliana en Prins Bernhard, toen de burgemeesters uit de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden hen daar bij hun bezoek aan onze streek een diner aanboden.

Etende schepenen en
gildebroeders
De herberg was het ontmoetingspunt
bij vele gelegenheden. Na een rechtzitting ging men naar een herberg men hield er ook wel de zitting. En
na een terechtstelling teerde mèt het
volk de scherprechter in de herberg.
Bij die gelegenheden was het een
enorme drukte, want van heinde en

De Doelen was een ve:
het oude I
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De Doelen w as een vermaarde herberg. Hier een fragment van
het oude Doelhuis voor de restauratie.
ver,re kwam men kijken naar dit gruwe lijke schouwspel.
Het was ook druk tijdens de markten en de jaarmarkten, met kerkfeest en en processies. Men hield in de herberg de schepenmaaltijd bij "het verzetten van de wet of het ger-echt",
wanneer er dus nieuwe magistraten
waren gekozen. En dan waren er de
gildemaaltijden en schuttersfeesten .
In de herber g "de roos" hielden de
Gorcumse st adsbestuurders In 1571
hun maalt ijd op het v,ernieuwen van de
wet. De schutters kwamen bijeen in
De Doelen en bij resolutie van 4 februari 1698 werd bepaald, dat de dekens van het metselaarsgilde geen
verteringen mocht en doen uit de penningen tot het gild behorende, dan in
he,t huis "de drie schelvissen" aan de
Burgstràat 39).

Vastenavond en meifeest
De heemraden kwamen er bij dreigend gevaar en watersnood en zij vert eerden er heel wat, want eten konden
zij en nat was het ook 40). Men ontving in de herberg bedevaartsgangers
en kooplieden, allerlei rondreizende
a m bachtslieden en marskramers, bar-

den en .toneelspelers, vagebonden en
landlopers.
Men hield in <le herberg de verkopingen en verpachtingen van huizen
en landerijen. In Gorinchem was dat
o.a. het geval in De Doelen. Emck's
Kroniek vermeldt er van:
De vroedschap besluit op 9 maart
1669 dat alle verkopingen van huizen
en landen voortaan in De Doelen zullen worden gehouden en stelt het bedrag voor kamerhuur vast als er "droge" verkopingen zijn, welk besluit 14
november 1672 wordt ingetrokken,
maar op 29 april 1682 besluit de
vroedschap, dat alle verkopingen van
vaste goederen weer in De Doelen
worden gehouden ·e n ... zo is het tot in
onze tijd gebleven.
Men vierde in de herberg de Vastenavond en het Meifoest, men hield
er allerlei teerdagen naar ouder gewoonte en men kwam er bijeen op
St. Ceciliëndag toen in 1571 aan Gherrit van Voorn Splintersz, de weert in
"de engel" aan de Kelenstraat twaalf
carolusguldens werden betaald, omdat
"de musyckers aldaar geschoncken
wordt voor dat sij 't geheel jaar de
musijck in de kerken helpen onderhouden" 41).
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Kraammaaltijd en
hruiloftsfeest
In de herbergen logeerden de geestelijken zowel als de soldaten en zo
blijkt er uit een resolutie van burgemeesteren van Gorinchem van 5
augustus 1747, dat er in de herberg
,,Batavia" in de Dalemstraat in kwartier zijn geweest veertig man van het
regiment van Patot, twintig man van
het detachement van Bronkhorst, benevens twintig kyserlyke en Hannoverse paarden 42 ) .
In de herberg hield men de kraammaaltijd en at -de bruidegom op de dag
waarop hij 's avonds "zijn bruid besliep". Men kwam er na begrafenissen voor de "lijkbieren" en luisterde er
naar pr<:!dikers, die van elders kwamen.
En als men ter dag vaart naar Den
Haag ging moesten de Gorcumse afgevaardigden to ch onthaald kunnen
worden in een gastvrij logement. Zo
bezat Gorinchem samen met Schoonhoven en S chi-edam een huis aan de
Fluwelen Burgwal 43). Voordien zou
het huis "de Donderkloot" (stuk geschut - donderbus) in de Haagse Wagenstraat de herberg van de afgevaar-

digden van de drie steden zijn geweest 44). Een aardige bijzonderheid
in dit verband is, dat in 1550 de afgevaardigden van Amsterdam log,eerden
in het huis van Jonkvrouwe Van Persijn, waar het uithangteken "Gorinchem" aan de gevel voorkwam. 45) .

Namen van gasten
noteren
De stad wilde graag weten wie er
als vreemdelingen de nacht doorbrachten en daarom hadden de herbergiers de verplichting hun gasten bekend te maken bij de schout, zoals men
ook heden ten dage nog het gastenregister bij de hotels kent.
In Gorinchem waren volgens een
keur van 1517 "alle herberchsluyden"
verplicht "haer gasten in ghescryfte
brengen sullen ten huyse van den
scout" 46). In een latere keur wordt
bepaald dat elke Gorcumse "weert off
wertdynne" de verplichting had om
's avonds uiterlijk om zeven uur "alle
hoir gast in scrift (te) setten ende
hrengen dat scrift tot scoeten huuse"
4 7). Zij moesten opgeven hoeveel gasten
ze hadden en hoe hun naam was.

In de Dalemstraat op de hoek bij de Dalempoort vinden wij nog het
café "Gelderland", eerst "de gecroonde vrachtwagen", later "Batavia" en nog later "het wapen van Gelderland" geheten.
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Gasten moesten in de herl
wapens afleggen en de waar
rinchem was verplicht hen d
wijzen, anders kr,e eg hij de b
drie ponden. Waren de gasten
schuwd en legden zij niette
"pansser off langhmessen, l
hellebaerdsen" niet af, dan m<
de boete betalen 48).

Het gelag r
betaald woi
Natuurlijk waren de gast
plicht te betalen wat ze verte
den en ook daarin was in de ha
voorzien. Al in het handvest,
van Arkel op 11 november
aan Gorinchem verleende, waE
dat een niet-poorter, die zi:

V. Herbergbe2

Een bijzonder soort gasten ,
zogenaamde "inliggers" - e,
van gijzeling, ter naleving var
de verdragen en andere verpli<
De personen wie het betrof
dan in een herberg hun intre:
als dwangmiddel, b.v. bij scht
zij niet (wilden) betalen. Zo .
in het handvest, dat Willem
Holland op 24 augustus 1412
rinchem verleende, lezen:
,,Had een schuldeiser, die zi.
denaar in Gorinchem achter
grendel wilde zetten, onvoldoe
trouwen in de "vangenisse" t◄
se, dan moest de overheid herr
geboeid en wel in zijn eig
(woonstat) of in zijn herber
ren", waar hij, schuldeiser da
te zorgen voor water en bro1
de ,schuldenaar uit, dan stond
onser genaden", zodat de :tl
maakte wat er met de vluchte
der gebeurde. Er dreigde b
verbanning 51).
Een belangrijk contingent
werd gevormd door schepenen
op tijd vonnis wezen. Nu was
altijd te vermijden, want de
lijke rechtsr,e gels vertoonden ,
wat leemten, terwijl ook onde
heid en onwil in het spel kon
waardoor de rechtsuitspraak
Nu konden schepenen de t
maar niet blijven verschuiven
later tijdstip, want dan dreig,
ligging in een herberg, waarb
voor de kosten moesten opdr:

van de drie steden zijn ge4). Een aardige bijzonderheid
erband is, dat in 1550 de afgejen van Amsterdam log,eerden
mis van Jonkvrouwe Van Periar het uithangteken "Go·r inaan de gevel voorkwam. 45).

Gasten moesten in de herberg hun
wapens afleggen en de waard in Gorinchem was verplicht hen daarop te
wijzen, anders kr,eeg hij de boete van
drie ponden. Waren de gasten gewaarschuwd en legden zij niettemin hun
"pansser off langhmessen, bijlen en
hellebaerdsen" niet af, dan moesten zij
de boete betalen 48).

Namen van gasten
noteren

ad wilde graag weten wie er
)emdelingen de nacht doorJ. en daarom hadden de herber~ verplichting hun gasten bemaken bij de schout, zoals men
!en ten dage nog het gastenbij de hotels k ent.
orinchem waren volgens een
,n 1517 "alle herberchsluyden"
.t "haer gasten in ghescryfte
sullen ten huyse van den
16). In een latere keur wordt
dat elke Gorcumse "weert off
rne" de verplichting had om
is uiterlijk om zeven uur "alle
st in scrift (te) setten ende
dat scrift tot scoeten huuse"
moesten opgeven hoeveel gasten
en en hoe hun naam was.

npoort vinden wij nog het
vrachtwagen", later "Ba;elderland" geheten.

Het gelag moest
betaald worden
Natuurlijk waren de gasten verplicht te betalen wat ze verteerd hadden en ook daarin was in de handvesten
voorzien. Al in het handvest, dat Otto
van Arkel op 11 november 1382 49)
aan Gorinchem verleende, was bepaald
dat een niet-poorter, die zijn gelag

V.

niet wilde betalen en wie onder getuigen "vaert" (vertrek) was verboden, 45 schellingen verbeurde, ongeacht pandbeslag.
Poorters mochten wel vertrekken
zonder direct te betalen, maar zij moesten "des anderen daechs binnen dier
herbergen gaen, daer hem di,e vaert
verboden waer, ende incomen ende
hoyr gelach betalen".
De waard moest echter uitkijken niet
al te lichtvaardig een klacht over het
niet-betalen in te dienen, want was dat
het geval, dan verbeurde hij de 45
schellingen. Er werd over zaken betreffende verteringen in de herbergen
dagelijks recht gedaan, zoals blijkt uit
een Gorcumse bepaling van 1416 waarin staat "dat men dagelix r,echt voertmeer doen sal van alre teringghen
die men in den herbergen verteert"
50).

Herbergbezoekers tegen wil en dank

Een bijzonder soort gasten waren de
zogenaamde "inliggers" - een vorm
van gijzeling, ter naleving van bepaalde verdragen en andere verplichtingen.
De personen wie het betrof moesten
dan in een herberg hun intrek nemen
als dwangmiddel, b.v. bij schulden die
zij niet (wilden) betalen. Zo kon men
in het handvest, dat Willem VI van
Holland op 24 augustus 1412 aan Gorinchem verleende, lezen:
,,Had een schuldeiser, die zijn schuldenaar in Gorinchem achter slot en
grendel wilde zetten, onvoldoende vertrouwen in de "vangenisse" ter plaatse, dan moest de overheid hem de man
geboeid en wel in zijn eigen huis
( woonstat) of in zijn herberg "leveren", waar hij, schuldeiser dan diende
te zorgen voor water en bl'.ood. Brak
de ,s chuldenaar uit, dan stond hij "tot
onser g,e naden", zodat de heer uitmaakte wat er met de vluchteling verder gebeurde. Er dreigde bovendien
verbanning 51).
Een belangrijk contingent inliggers
werd gevormd door schepenen, die niet
op tijd vonnis wezen. Nu was dit niet
altijd te ·vermijden, want de plaatselijke rechtsregels vertoonden vaak heel
wat leemten, terwijl ook ondeskundigheid en onwil in het spel konden zijn,
waardoor de rechtsuitspraak uitbleef.
Nu konden schepenen de uitspraak
maar niet blijven ve·r schuiven naar een
later tijdstip, want dan dreigde er inligging in een herberg, waarbij zij zelf
voor de kosten moesten opdraaien.

In Otto van Arkel's handvest van 11
november 1382 52) wordt hierover al
gesproken. Was het ,schepenen niet
mogelijk direct een uitspraak te doen,
dan konden zij de zaak driemaal veertien dagen aanhouden. Daarna waren
zij verplicht uitspraak te doen of "een
herberghe kyesen binnen Gorinchem",
waar zij dan binnen veertien dagen
vonnis moesten wijzen. De eerste twee
dagen die zij in de herberg vertoefden
waren voor rekening van de verliezende partij (,,van denghenen die van
dien vonnisse in den onrechte beviele"), de andere (hoogstens) twaalf
dagen waren voor eigen rekening van
de schepenen. Vanzelfsprekend werkte
deze bepaling dwingend op de snelheid,
waarmee recht werd gedaan.

Rederijkers brachten
tertier
Heel andere gasten dan de inliggers
waren de rederijkers, die zo nu en dan
in de herberg logeerden als er een
wedstrijd of een zogenaamd landjuweel werd gehouden. Zij brachten dan
in edele strijd hun cluten en abele spelen en ,,'s avonds stond het voor
alle herbergen waar Kamers logeerden
vol; want daar werd clan niet enkel
geïllumineerd en vuurwerk afgestoken,
maar er waren ook mooye transparanten met zinnebeelden en rijmen te
zien, en de Kamernar onthaalde het
volk op wat uijen, of de broeders ver-
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toonden soms in de open ver
kluchtspelletje. Hoe meer vc
ken avond voor de deur s1
meer eer voor de Kamer". 53
Ook Gorinchem had in de ,
de eeuw zijn rederijkerskarr
de naam "Vernieuwd uit Li,
zijn spelen opvoerde, ter h
toog en ook de broeder,s in é
kerskunst in Gorinchem ont,

Geen rumoer 's ~

Het volk diende zich 's a
een bepaalde tijd zowel op i
in de herberg rustig te houé
anderen ntet gehinderd we
bepaalde een Gorcumse kem
"out noch jonc, vrou noch m
noch maecht" na negen uur
op straat zowel als in de hei
mocht "danssen, ryen noch sp
gen noch springen en sal, no,
rehande quaet remoer van er
roepen, van bongen slaen, van
noch van smiten in gheenre r
zou maken. Het moest rustig
geen dansen en spelen, zingen
gen, geen geroep en geen gt
De waard moest er verde
zien, dat er in zijn herberg
speeld werd. Zo bepaalde een
keur 55) dat het spelen me
gen (dobbelstenen) verboden
der twelfster ure". Wel moe
speeld worden met het weri
Overtrad men deze bepaling ,<
men 45 schellingen betalen,
waard het spel niet verba
kreeg hij dezelfde boete.

Marktdrukte in de h

De herberg was ook en ,
langrijk voor de handel. Daa
werden koop- en huuroveree
aangegaan, werden geldlenin
niet met borgstelling geslote
moette men elkaar voor aller
zaken.
De he,r berg was de voor:
de koopmansbeurs en de r
Beurs" kwam dan ook bij
bergen voor. Nog tot in dE
jaren werden er in "de 1
Gorinchem, op de hoek H<
Kortendijk, heel wat zaker
De kooplieden waren in
hoedanigheid belangrijk,e l
zoekers en de waard verdie
vele opzichten aan: verblijfko
ling van paarden, stapeling
deren, makelaarsgelden, e.d.
De kooplieden hadden uite1
scheidene voorrechten, want
hen was de welvaart van e
afhankelijk. Zo bepaalde Pl
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toonden soms in de open vensters een
kluchtspelletje. Hoe meer volk er elken avond voor de deur stond, hoe
meer eer voor de Kamer". 53).
Ook Gorinchem had in de zeventiende eeuw zijn rederijkerskamer onder
de naam "Vernieuwd uit Liefde", die
zijn spelen opvoerde, ter landjuweel
toog en ook de broeders in de rederijkerskunst in Gorinchem ontving.

Geen rumoer 's avonds
Het volk diende zich 's avonds na
een bepaalde tijd zowel op straat als
in de herberg rustig te houden, zodat
anderen ntet gehinderd werden. Zo
bepaalde~ een Gorcumse keur 54) dat
"out noch jonc, vrou noch man, cnaep
noch maecht" na negen uur 's avonds
op straat zowel als in de herberg niet
mocht "danssen, ryen noch spelen, singen noch springen en sa!, noch gheenrehande quaet remoer van crijten, van
roepen, van bongen slaen, van smacken
noch van smiten in gheenre manieren"
zou maken. Het moest rustig zijn, dus
geen dansen en spelen, zingen en springen, geen geroep en geen gedobbel.
De waard moest er verder op toezien, dat er in zijn herberg niet gespeeld werd. Zo bepaalde een Gorcums
keur 55) dat het spelen met teerlingen (dobbelstenen) verboden was "na
der twelfster ure". Wel mocht er gespeeld worden met het werptafelspel.
Overtrad men deze bepaling ,dan moest
men 45 schellingen betalen. Had de
waard het spel niet verboden, dan
kreeg hij dezelfde boete.

Marktdrukte in de herberg
De herberg was ook en vooral belangrijk voor de handel. Daar immers
werden koop- en huurovereenkomsten
aangegaan, werden geldleningen al of
niet met borgstelling gesloten en ontmoette men elkaar voor allerlei andere
zaken.
De herberg was de voorloper van
de koopmansbeurs en de naam "de
Beurs" kwam dan ook bij vele herbergen voor. Nog tot in de dertiger
jaren werden •e r in "de Beurs" te
Gorinchem, op de hoek HoogstraatKortendijk, heel wat zaken gedaan.
De kooplieden waren in aantal en
hoedanigheid belangrijk,e herbergbezoekers en de waard verdiende er in
vele opzichten aan: verblijfko,s ten, stalling van paarden, stapeling van goederen, makelaarsgelden, ,e.d. 56).
De kooplieden hadden uiteraard verscheidene voorrechten, want mede van
hen was de welvaart van een gebied
afhankelijk. Zo bepaalde Philips van

Bourgondië in 1425 57), dat de poo'l'ters van Gorinchem in Vlaanderen bij
dag en nacht vrijelijk hun schepen
mochten verlaten en zich naar hun
herbergen begeven. Zij behoefden
daarbij niet op "die clocke" te letten.
Een ander voorrecht dat de kooplieden genoten was de marktvrede tijdens belangrijke markten. De markten duurden dikwijls vele dagen en
ook wel enige weken. De zgn. vrijmarkten, die ook Gorinchem kende,
waren van grote betekenis. De stad
zorgde voor bescherming van de bezoek,e rs en men mocht tijdens de vrijmarkt niet voor schulden gemaand
worden. De marktvrede werd aangeduid door kruisen op de grenzen van
het marktgebied 57a).
De belangrijke markten werden
vaak aangekondigd door boden die de
stad naar elders uitzond. Zij kwamen
de kooplieden van de stad die zij bezochten uitnodigen en maakten de data
en de duur van de markt bekend. Deze
boden logeerden meestal in de herberg en zij brachten weer een stuk
communicatie, wat in die dagen erg
belangrijk was .

Over voermiddach
dronckers en zuipschuiten
Dat de herberg in vele opzichten
·een nuttige en onmisbare functie vervulde is uit het voorgaande wel duidelijk geworden. Zonder de herberg als
ontmoetingspunt was de samenleving
ondenkbaar. Men kon er de nacht doorbrengen, eten en drinken, men deed er
zijn zaken en hield er zijn teerdagen,
al1erlei feesten en bijeenkomsten. En
dan niet te vergeten de herberg in zijn
functie om de bezoekers afleiding te
verschaffen -- om er •e ens even echt
uit te zijn, want ook vroeger gold het
ook zonder slagzin "uit, goed voor u!"
Nu moet men in alles de overdaad
schuwen, zo ook in het uitgaan, eten
en drinken. Hippocrates zei het reeds:
"Alles met mate" en Van Maerlant
leerde:
,,Scuwe
overdranc
ende
overate". Deze waarschuwingen waren
bepaald niet overbodig, want wij noteren in de loop der eeuwen heel wat
onmatigheid. Hugo de Groot beschouwt
in zijn "Vergelijking der Gemeenebesten" de dronkenschap bij ons van de
vroegste tijden af al,s een volksfout,
waarin wij slechts overtroffen worden
door de Duitsers 58). Ook de "weelde
tafelen" was in bepaalde kringen (anderen leden armoede) tot de hoogste
graad gerezen, zodat in 1531 Karel de
Vijfde een ordonnantie uitvaardigde
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Er werd m Gorinchem ook bier gebrouwen, o.a. door Ravenswaaij's
Bierbrouwerij Maatschappij aan de Vissersdijk.
,,om te remedieeren op de ongereguleerde gulzigheid en dronkenschappen,
die dagelijks in deeze landen gebeuren
in diverse Cabaretten, Tavernen en
Logysen" 59).
Er zijn talrijke predikaties bekend,
die zich richtten tegen de onmatigheid
in spijs en vooral drank. Er wordt g,esproken over voermiddach dronckers
( die in alle vroegte al te bier gaan),
br assers,
pimpelaars,
zuipschuiten,
slempempens, kroeglopers en doordraaiers.
Er is trouwens ( ook vandaag nog)
een speciale terminologie met betrekking tot het drinken een eigen
taal. Je kan een jonge en een ouwe
drinken, 'n brandewijntje of 'n kejakkie met suiker, een recht-op-en-neertje, een taaie, een pikketanusje, een
neutje, een opkikkertje, een spatje, een
proppie of ,e en afzakkertje. En. .. 't
bier is toch niet voor de ganzen gebrouwen en zelfs vandaag is 't nog
best.
Maar je kan teveel krijgen en dan
ben je over de streep, of lazerus, of in
de olie, of gewoon teut, je hebt een
stuk in je kraag, je ziet <ie hemel voor
een doedelzak aan, je bent zat of als
een godmajoor, je zuipt als een tempelioer, je bent als een meloen of een
80

oelepetoet of hij is (in Dordt) as n e
meeuw. Dan roept men "Ach vader,
niet meer" en dan is het maar het beste de toog of de kist te verlaten.
Dat dronken lieden anderen last bezorgen blijkt ook uit een Gorcums keur
uit het begin van de zestiende eeuw,
waarin wij lezen "dat bij nacht dickwijl gevalt dat dronken luyden ende
an<iers bij der straten gaen ende doen
enige last" 60).
Het zou te ver voeren alle soorten bieren en wijnen te noemen en alle voorwerpen waaruit gedronken werd. Van
de laatste slechts een g r eep: men
dronk uit bokalen en zilveren kannen,
uit roemers en fluiten, uit kwarten ,
mengelen, pimpels, pinten, houten kitten, stenen kroezen, tinnen beker s,
vaantjes en flapkannen . 60a).
De herberg en het drinken hebben ons
heel wat uitdrukkingen bezorgd, zoveel, dat een schoolhoofd te Gorinchem (1850-1875), P. J. H arrebomée
(geb. 1809, overl. 1880) onder het pseudoniem A. E. B. Herroem in 1874 een
boekje uitgaf onder de titel "Bacchus
in de spreekwoordentaal", met spreekwoorden betrekking hebbend op drinken en drinkgewoonten. Hij verzamelde
niet minder dan 972 spreekwoorden,
gezegden en vergelijkingen op dit gr:;bied 61 ).

Een niet te onderschatten
vroeger eeuwen vormden
troepen rondreizende zwer
,,rabbauwen ende lantloopers'
zorgden stad zowel als platte
last en herbergiers mochte:r
ook niet vrij huisvesting v,er
Een keur uit 1551 t e Gorin
paalde dat "geenrehande bede
lantlooper s niet la nger in <
bliven noch vernachten en su:
dan enen nacht", zonder dat
schout een "teyken" gehaalc
en dat aan de waard of de wa
toond hadden.
Dit schoutteken was een bE
de schout tegen langer verb
stad geen bezwaar had. Dez,
tekens moesten de volgende
vespertijd weer ten huize van
worden ingeleverd.
Vertoefde een bedelaar of
langer in de stad dan hem w
staan ,dan verbeurde hij "s
cleet" en moest hij "in de st
vyf dagen lanc te water en t
Ware het dat "enich van dien
offt werden die alsulck volcl
y emont sonder teyken off bo
nacht logierde", die verbeurdE
bel 62).

En dat was het roemruc
cumers ge
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n, o.a. door Ravenswaaij's
de Vissersdijk.

Jet of hij is (in Dordt) as n e
Dan roept men "Ach vader ,
,er " en dan is het maar het besJo g of de kist te verlaten.
jronken lieden ander en last beblijkt ook uit een Gorcums keur
begin van de zestiende eeuw,
w ij lezen "dat bij nacht dickvalt dat dronken luyden en de
bij der str aten gaen ende doen
tst" 60) .
1 te ver voeren alle soorten biewijnen te noemen en alle voorw a aruit gedronken w erd. Van
tste slecht s een g,r eep: men
uit bokalen en zilveren kann en,
:m ers en fl uiten, uit kwarten,
.en, pimpels, pinten, houten kittenen kroezen, tinnen bek ers,
is en flapkannen. 60a) .
:rberg en het drinken hebben ons
·at uitdrukkingen b ezorgd, zolat een schoolhoofd t e Gorin(1850-1875 ), P. J. Harrebomée
809, overl. 1880) onder het pseuA. E. B. Herroem in 1874 een
uitgaf onder de titel "Bacchus
preekwoordentaal", m et spreek,n betrekking hebbend op drindrinkgewoonten. Hij verzamelde
tinder dan 972 spreekwoorden.
en en vergelijkingen op dit g':!. ).

Er waren ook kwade herbergen

E en niet te onderschatten plaag in
vroeger eeuwen vormden de grote
troepen rondreizende zwervers, de
,,rabbauwen ende lantloopers". Zij bezorgden stad zowel als platteland veel
la st en h erbergiers mochten ze dan
ook niet vrij huisvesting v,e rlenen.
Een k eur uit 1551 te Gorinchem bepaalde <lat " geenrehande bedelers noch
lantloopers niet langer in der stede
bliven noch vernachten en sullen meer
dan enen nacht", zonder dat zij bij de
schout een "teyken" gehaald hadden
en dat aan de waard of de waardin getoond hadden.
Dit schoutteken was een bewij,s, dat
de schout tegen langer verblijf in de
stad geen bezwaar had. Deze schouttekens moesten de volgende dag voor
vespertijd weer ten huize van de schout
worden ingelever d.
Vertoefde een bedelaar of landloper
la nger in de sta d dan hem was toegestaan ,dan verbeurde hij "sijn beste
cleet" en moest hij "in de stoc zitten
vyf dagen lanc te water en te brod e".
Ware h et dat " enich van dien werdinne
offt werden die alsulck volck logeren
yemont sonder teyken off boven enen
n a cht Jo gierde", die verbeurde een nobel 62) .

Bedelaars en landlopers
Zo lezen wij in ,e en resolutie van
burgemeesteren van Gorinchem van
13 mei 1699, dat Ruth van de Waert in
" den Oranjeboom" (1636-1756 ) aan de
Tolsteeg nz werd aangezegd, dat hij
geen bedelaars la ng er m ocht logeren
dan één nacht.
En bij resolutie van -de v•r oedschap van
8 juli 1644 werd besloten, dat "de man
in de crab (Molenstraat- hoek Krabsteeg) , bij provisie in de stad sa! mogen blijven mits dat hij g een bedelaars
sa! logeeren of eenig carot houden".
Landlopers vonden, volgens de rekening van het Cosmas en Damianusgild
van 15 december 1675 in Gorinchem
onderdak in het log ement va n Vaer Tys
in "het molenijzer" (1642-1790) aan
de Kruisstraat oz op de hoek. bij de
toren.

Volk op de weg
Tot het volk dat zich op de weg bewoog en dus onderdak zocht in de
herberg, bevonden zich ook rondtrekk ende kooplieden, a mbachtsgez;ellen en
marskramers, potsen- en kunstenmakers, glazenmakers, koperslagers en

En dat was het roemruchte "Concordia", waaraan nog zoveel Gorcumers goede herinneringen bewaren.
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Hotel, café, restaurant "Lion d'or" met stalhouderij op de hoek
Arkelstraat-Walstraat, nu Van Mill.
stoelenmatters. De negociemensen verkochten hun garen, stopnaalden, spelden, vingerhoeden, band, lint, sajet,
veters, schoensmeer, vorken, lepels,
aardappelschilmesjes,
nootmuskaatreefjes, zowel als rozenkransen, missaals, kerkboeken, scapulieren en religieuze schilderijen.
Er waren onder het veizende volk
scharenslijpers, zagenvijlders, klokmakers, zadel- en tuigmakers, kiekkasters, harmonicaspeelders, hardlopers,
acrobaten, berenleiders, steltenlopers,
kwakzalvers en andere groepen reizende luiden 63).

Bacchus en Venus
Het ligt voor de hand dat waar
Bacchus zetelt ook Venus aanbeden
kan worden en zo vinden wij talrijke
keuren in ons land die spreken over
die gemeyne vrouwen, de menewiven,
de lichte wandelbaer wive, dae die
gemeyne wyfkens zitten, de vroukens
die van lichter munte zyn en de gemeyne wijf die zich bruiden laten om
ghelt.
Een Gorcumse keur uit de zestiende
eeuw bepaalde dat men "een leeuw"
verbeurde als "mans wiven off wyff
mans" bij elkaar gevonden werden.
Degene die ze "huysde" verbeurde drie
leeuwen. Dezelfde keur 64) spreekt
over de kwade en oneerlijke herbergen:
"Ende voirt alle diegene die quaede
82

ende oneerlike herberge houden, te
weten Blau Lijs, die weert in Vlaenderen, ende Lijsbet Orboirs ende voirt
dierghelijken die alsulke herberge
houden ende van alsulken J.even sijn
ende in onechten sitten, die sullen tusschen dit ende een Manendage naestcomende dien dach al mitterwoin tree.
ken bij die Corenbrug, te weten over
die brugh".
Hieruit blijkt, dat men dergelijke
lichte herbergen of bordelen niet in
het centrum van de stad wilde hebben,
maar aan de periferie, in Gorinchem
dus over de Korenbrug. In Dordrecht
aan de overkant van de oude gracht,
in Gouda aan de noordzijde van de
Nieuwe Haven en in de Vogelenzang,
in Arnhem (1455) moesten "die Vrouwen als blau Eet met oi-re ghesellynen
wonen bij Sante Janspoirt" 65) en in
Utrecht (1394) in de " afterstraten"
bij de stadsmuur.

Verdwenen café' s
In het begin schreef ik: ,,In elke
straat en bijna in elk steegje had men
wel een herberg". Dat was beslist niet
teveel gezegd, de oudere lezers kunnen
het zich ook nog herinneren. De heer
A. G. van den Berg stelde voor mij een
lijst samen van de sinds 1910 verdwenen herbergen in Gorinchem en daaruit
blijkt, dat er van die tijd af ruim 50
café's verdwenen zijn en dat de sprei-

Een oude herbergnaan
C. van Deursen aan

ding door de gehele stad E
eeuw geleden ook inderdaa
was. Men behoefde maar
huizen te lopen en men haè
een herberg.

Laten wij een paar van di•E
nen herbergen noemen, het
slechts een greep: de Lion c
Arkelstraat op de hoek van
straat, Kobus van Elk en P
op de Appeldijk, Concordia
alleen de Concordiaweg nog ·
Opoe van Driel op de Bro1
Van Peelen op het Laantje
Jong in de Tinnengietersteeg
Wiel van De geborsten fle:
Krinkelwinkel, de Groene be,
de Visserslaan, Mac van E:
Kerkste-e g (wie kan me nog
kogelflesje van toen helpen?)
Prenger van de Kraansteeg,
in de Keizerstraat, 't Schee]
Tolsteeg, de Prins van Lui
Eind, de Drie Schelvissen Bt
hoek Vismarkt, de Gelder1
van Jan van Wessem, de Ar
van Hannes de Gier en De E
van P .de Jong alle drie in
straat, Geertje Lankhaar aan
luinse Vliet, Van Goor, Kom
Rijnhout en Mina Goes aan
sedijk, Van Hoorne aan de
Van Kamp aan de Mollenb1
café Plantsoen aan de Nieuv

stalhouderij op de hoek
Van Mill.

meerlike herberge houden, te
Blau Lijs, die weert in Vlaenende Lijsbet Orboirs ende voirt
üijken die alsulke herberge
ende van alsulken leven sijn
L onechten sitten, die sullen tusdit ende een Manendage naestle dien dach al mitterwoin tree! die Corenbrug, te weten over
gh".
11it blijkt, dat men dergelijke
herbergen of bordelen niet in
ttrum van de stad wilde hebben,
1an de periferie, in Gorinchem
er de Korenbrug. In Dordrecht
overkant van de oude gracht,
1da aan de noordzijde van de
l Haven en in de Vogelenzang,
hem (1455) moesten "die Vrous blau Eet met oir,e ghesellynen
bij San te J anspoirt" 65) en in
t (1394) in de "afterstraten"
tadsmuur.

Verdwenen café' s

,et begin schreef ik: ,,In elke
en bijna in elk steegje had men
1 herberg". Dat was beslist niet
gezegd, de oudere lezers kunnen
h ook nog herinneren. De heer
•an den Berg stelde voor mij een
men van de sinds 1910 verdwerbergen in Gorinchem en daaruit
dat er van die tijd af ruim 50
verdwenen zijn en dat de spr<:ii-

Een oude herbergnaam in ere hersteld. ,,De Speelwaghen" van
C. van Deursen aan de Struisvogelstraat, hoek Knipsteeg.
ding door de gehele stad een halve
eeuw geleden ook inderdaad groter
was. Men behoefde maar een paar
huizen te lopen en m en had al weer
een herberg.
Laten wij een paar van die verdwenen h erbergen noemen, het is echter
slechts een greep: de Lion d'or in de
Arkelstraat op de hoek van de Walstraat, Kobus van Elk en Piet Kleyn
op de Appeldijk, Concordia waaraan
alleen de Concordiaweg nog herinnert,
Opoe van Driel op de Broe rensteeg,
Van Peelen op het Laantje, Piet de
Jong in de Tinnengietersteeg, Van der
Wiel van De geborsten fles aan de
Krinkelwinkel, de Groene bedstee aan
de Visserslaan, Mac van Es van de
Kerks teeg ( wie kan me nog aan zo'n
kogelflesje van toen h elpen?) 66). Sien
Prenger van de Kraansteeg, De Zalm
in de Keizerstraat, 't Scheepje op de
Tolsteeg, de Prins van Luik op het
Eind, de Drie Schelvissen Burgstraathoek Vismarkt, de Gelderse Bloem
van Jan van Wessem, de Arkelse Tol
van Hannes de Gier en De Bonte Koe
van P .de Jong alle drie In de Haarstraat, Geertje Lankhaa r aan de Schelluinse Vliet, Van Goor, Kouwenhoven,
Rijnhout en Mina Goes aan de Arkelsedijk, Van Hoorne aan de Haarweg,
Van K amp aan de Mollenburgseweg,
café Plantsoen aan de Nieuwe Hoven,

de Hooiwagen van Van den Berg aan
de Westwagenstraat en Van Zee aan
de Punt, om er dus maar enkele te
noemen.
Ook de logementen zijn verdwenen:
Boender van de Kortendijk, de Passage eveneens aan de Kortendijk onder
de poort, de Reizende Koopman van de
Rosmolen.steeg, de Luis aan de ketting van het H erenlaantj e en het logement van Mie Verschoor (later Koedam) aan de Gasthuisstraat op de
hoek van de Kruisstraat, waar nu de
melkwinkel van Van der Zouwen is
gevest igd.

Oude namen nog in ere
Veel is er verdwenen, maar er zijn
ook oude h erbergnamen bewaard, ingevoerd of in ere hersteld, b.v.: De
Cansepoort van Buiteman aan de
Westwagenstraat, de Speelwaghen van
Van Deursen aan de Struisvogelstraat
op de hoek van de Knipsteeg, het Rinse Wijnvat aan de Hazewindhondstraat, De Kolfbaan aan de Nieuwstad, De Beurs aan de Hoogstraat,
Het Veerhuis Buiten de Waterpoort,
Gelderland aan de Dalemwal hoek Dalemstraat, Cambrinus (bar) op de Appeldijk, 't Pothuis op de Grote Markt
hoek Kelenstraat, De Fruithandel Achter de Kerk en De Vijf Heerenlanden
in de Haarstraat.
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De café's De Zwarte Ruiter aan de
Westwagenstraat en De Schippersbeurs aan de Havendijk bestaan nog
wel, maar voeren deze namen niet
meer.
Ook in de streek rond Gorinchem
komen nog mooie oude herbergnamen
voor, maar dat is eigenlijk een onderwerp op zichzelf. Een enkele noem ik
hier slechts: 't Fortuyn in Ameide, De
Gouden Leeuw in Hoornaar (nieuw
bloed!), allerlei Zwanen in verscheidene plaatsen, De Ploeg in Vuren, De
Drie Snoeken in Hardinxveld en Lexmond, Boerenklaas in Brandwijk, Het
Zwarte Paard in Noordeloos, Het Vergulde Paard in Alblasserdam, Het Wapen van Emmikhoven in Almkerk,

café Oltghiessen in Giessen-Oudekerk,
Het Hof van Holland in Meerkerk, enz.

23) Idem, pg 215.
24) Idem, pg 53.
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Maar ... genoeg, we zijn nu lang genoeg
in de herberg geweest en al zijn we dan
nog niet teut, we zijn dan toch wel
dicht aan de streep en daarom gaan
we naar huis.
Als ik er u in het voorgaande van
overtuigd heb, dat de herberg in de
loop van de eeuwen een belangrijke
plaats in het volksleven innam, dan is
het doel van deze overigens · heel plezierige en interessante studie voor mij
bereikt.
Een afzakkertje nog? Welaan dan,
proost!

25) Idem, pg 93.
26) OVR III 8, nr. 40a pg 224-221
27) Idem nr. 38 pg 221.
28) Idem , nr. 97b pg 322.
29 Idem, nr. 97c pg 323.
30) Idem . nr. 98a t.e.m. 99g, pg
31) Idem ,nr. 18 c, pg 197 en v
accijns pg 195-198 en nr. 20a pg
32) Idem. nr. 20a pg 202.
33) Idem , nr. 20b pg 202.
34) Idem, nr 20d pg 203.
35) Idem, nr. 22 pg 204.
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OOK IN GORINCHEM
WAREN MARINIERS GELEGERD
Op 10 decem:b er 1965 viert het korps
mariniers zijn 300-j,a rig bestaan. Dit
korps is het oudste onderdeel van de
Ned. krijgsmacht. Op 10 december 1665
vaardigdein n.l. de Staten van Holland
en Westfriesland 'n resolutie uit, waarbij de oprichting werd !bevolen van een
"regiment de marine", een vast korps
zeesoldaten dus of, zoals zij thans algemeen bekend staan, een korps mariniers.
Dit korps is een onderdeel van de
Kon. marine en het kam. 'bogen op een
roemrijk verleden. Talloos waren de
acties en gevechten waiar !het in de
loop der jaren aan deelnam.
Terwijl de Kon. marin~ bij de Ned.
bevolking lang niet die 'bekendheid
heeft, die zij zéker verdient, is het bekend zijn met het korps mariniers nog
minder. H et korps is niet groot, doc:h
de blauw geuniforrneerde mariniers,
duidelijk kemlbaar door de rode b ies in
de broek en hun correcte houding, vallen wel degelijk op als zij in het open-

Marinier in groot ceremonieel
tenue 1965.
baar verschijnen. Bij de bevolking van
Rotterdam zijn zij echter bekend en
zeer gezien. Een echte Rotterdammer
zal steeds over zijn mariniers spreken
en de mariniers bescihouwen Rotterdam
als hun bakermat. Vroeger was dit
ook zo in Gori,nchem, want het garnizoen van deze vestingstad heeft vele
malen uit mariniers bestaan.
In 1672 lagen hier vijf compagnieën
onder de lmpiteins Ernst Knappert,
Simon van Panhuys, Johan de Witt,
Caspar Lodder en Pieter La Fèbre. In
1787 een heel regiment onder de kolonel Willem Bentinck, in 1789 een bataljon onder de kolonel J. S. B. des
Borgnes en in 1790 een regiment onder de kolonel Westerloo.

Uniform uit 1787.
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Het is dus duidelijk dat in de rijke
geschiedenis van de oude vestin·g st ad
Gorinchem de mariniers een rol heblben
gespeeld.
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