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Vijftig jaar" Ou

Causerie ter gelegenheid ,
is in Bethlehem", op zate1
Historische Vereniging ,

Vijftig jaar "Oud Gorcum"
jaar ons museum "Dit is il
hem" - aanleiding om een l
te werpen, wat trouwens var
torlsche vereniging niet zo v
want In deze halve eeuw hi
Gorcum" als orgaan een eigei
denis geschreven - haar vei
geschiedenis.
Geschiedenis is ook bepaal
leen datgene, wat vele eeuw
voert - er Is ook recente !
nis, de zgn. eigentij.dse, die
belangrijk is, want vandaag :
ken wij de geschiedenis var
En nog maar al te weinig
beseft. Hoe belangrijk b.v.
zijn de ontwikkeling van d
halve eeuw te bezien - de dir
ken ons nog sterk aan, zij 1
een deel nog in de herinnerin~
een boeiend stuk historie do<
aanrakingspunten. Zo ook b
schouwen van vijftig jaar "
cum" en een halve eeuw "1
Betlehem•· .

Het begon op 20 augustus
oude Doelen, waar als opzich1
kwamen:

Mr. S. Baron Creutz
Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijz
W. de Vries Robbé
H. J. F. Muller
Mr. V. G. Bol!
Mr. J . W . van der Poel
Jhr. W. F. R . van Naerss(
L. A.W. Noorduijn

Wat was nu eigenlijk de dire
ding tot het ontstaan van ,
cum" ? Het eerste jaarven
daar antwoord op:
"In den zomer van het
werd het bekend dat het huil
"In Bethlehem" gelegen aa:r
hulsstraat alhier, tengevolg,
overlijden der eigenaresse pt
de worden verkocht.
Het gevaar bestond, da
eventueelen verkoop, dit hui
nen fraaien, uit het midde1
tiende eeuw dagteekenenden
sloopt zoude worden, waar
stad, die toch reeds zoo w1
bevat hetwelk aan haren gr,
in die dagen herinnert, ze

Vijftig jaar" Oud Gorcum" en toch nog jong I
Causerie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Museum "Dit
is in Bethlehem", op zaterdag 17 november 1962 door de secretaris der
Historische Vereniging "Oud Gorcum", de heer H. F. VAN PEER
Vijftig jaar "Oud Gorcum" en vijftig
jaar ons museum "Dit is in Bethle
hem" - aanleiding om een blik terug
te werpen, wat trouwens van een his
torische vereniging niet zo vreemd is,
want in deze halve eeuw heeft "Oud
Gorcum" als orgaan een eigen geschie
denis geschreven - haar verenigings
geschiedenis.
Geschiedenis is ook bepaald niet al
leen datgene, wat vele eeuwen terug
voert - er is ook recente geschiede
nis, de zgn. eigentijdse, die uitermate
belangrijk is, want vandaag reeds ma
ken wij de geschiedenis van morgen.
En nog maar al te weinig wordt dit
beseft. Hoe belangrijk b.v. kan het
zijn de ontwikkeling van de laatste
halve eeuw te bezien - de dingen spre
ken ons nog sterk aan, zij leven voor
een deel nog in de herinnering en het is
een boeiend stuk historie door de vele
aanrakingspunten. Zo ook bij het be
schouwen van vijftig jaar " Oud Gor
cum" en een ha lve eeuw "Dit is in
Betlehem".
Het begon op 20 augustus 1909 in de
oude Doelen, waar als opzichters bijeen
kwamen:
Mr. S. Baron Creutz
Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijzelaar
W . de Vries Robbé
H. J. F. Muller
Mr. V. G. Boll
Mr. J. W. van der Poel
Jhr. W. F. R. van Naerssen
L . A. W. N oorduijn

Wat was nu eigenlijk de directe aanlei
ding tot het ontstaan van "Oud Gor
cum" ? Het eerste jaarverslag geeft
daar antwoord op:
"In den zomer van het jaar 1909
we rd het bekend dat het huis genaamd
,,In Bethlehem" gelegen aan de Gast
huisstraat alhier, tengevolge van het
overlijden der eigenaresse publiek zou
de worden verkocht.
Het gevaar bestond, dat bij een
eventueelen verkoop, dit huis met zij
nen fraaien, uit het midden der zes
tiende eeuw dagteekenenden, gevel ge
sloopt zoude worden, waardoor onze
stad, die toch reeds zoo weinig meer
bevat he twelk aan haren grooten bloei
in die dagen herinnert, zou b eroofd

worden van een der rijkste gevels van
burgerwoonhuizen uit dien tijd".
Het zwaartepunt van de doelstellin
gen van onze vereniging lag toen wel
wat anders dan nu, want de hoofdzaak
was "het bevorderen van de instand
houding van alle gebouwen of hunne
onderdelen, die uit een oogpunt van
kunst, oudheid of geschiedenis belang
rijk zijn - het tegengaan van onoor
deelkundige restauratie en het bevor
deren van het h erstellen van reeds aan
gebrachte verminkingen - het verza
melen van gegevens over deze gebou
wen het bijeenbrengen van oud
heden en voorwerpen betrekking heb
bende op de geschiedenis van Gorin
chem en omstreken en het zo mogelijk
instandhouden van een museum".
Vandaag ligt het zwaartepunt niet
meer in de sfeer van de monumenten
zorg - die wordt gelukkig van hoger
hand behartigd, ook al dienen wij op
dit terein wel waakzaam te blijven.
Vandaag is het nog wèl het instand
houden van •een museumgebouw en een
verzameling, maar in veel sterker ma
te de historiebeoefening, die ons bezig
houdt. Vandaag is "Oud Gorcum'' pri
mair een vereniging, die de historie
onderzoekt en het resultaat daarvan
vastlegt en onder de aandacht van een
zo groot mogelijk publiek brengt.
Men werd in 1909 voor f 6.350,- ei
genaresse van het huis "Dit is in Beth
lehem" . De rijksarchitect A. Mulder
maakte een restauratieplan en de ar
chitect J. van Embden had de dagelijk
se leiding.
Men maakte al spoedig propaganda,
want de restauratieplannen werden ge
etaleerd voor het venster van dat
mooie, maar helaas zo danig vermink
te renaissancehuis uit 1566.
De restauratie werd door de heer
T. G. Sterkenburg uitgevoerd tegen een
aanneemsom van f 8.260,- .
En al snel begon men een v,erzame
ling op te bouwen, iets, waarvoor wij
vandaag niet dankbaar genoeg kunnen
zijn. De eerste aankoop was in het be
gin een aantal aquarellen van de Gor
cumer Corne lis de Jonker. Werkstuk
ken, die vooral van grote topografische
waarde zijn.
5

De eerste conservator, tevens huis
bewaarder, werd in augustus 1911 de
heer C. Naumann. Hij kreeg voor zijn
diensten vrije woning, gas en water en
bovendien een jaarlijkse toelage van
f 200,- , waarvoor hij dan ook het mu
seum diende schoon te houden.
Krachtige steun kreeg "Oud Gor
cum" vele jaren van "De Spaarbank"
en vele stadgenoten verleenden hulp.
Zij namen deel in een obligatielening
en bij herhaling werden obligaties aan
de vereniging geschonken.
Ook door schenkingen fundeerde
men het museumbezit en vooral dr. J.
G. de Lint schonk het musum vele
prenten en hij maakte zich o.a. ver
dienstelijk door de middelen bijeen te
brengen voor aankoop van een fraaie
collectie prenten e.d. betreffende Hugo
de Groot, een collectie die nog heden
ten dage de trots van ons museum is.
En zo kon op 1 juni 1912 - dus nu
ruim vijftig jaar geleden - het mu
seum ,g eopend worden. Er werd eerst
een bijeenkomst in het stadhuis gehou
den - de burgemeester sprak een wel
komstwoord, waarna voorzitter jhr.
W. F. R. van Naerssen de geschiede
nis van het huis " Dit is in Bethlehem"
belichtte en dank bracht aan allen, die
de opening van het museum hadden
mogelijk gemaakt.
Hierna werd ,de erewijn ,g eschonken!
En... 's avonds was er · een f eest
maaltijd in De Doelen, waaraan de Mi
nister van Binnenlandse Zaken en de
Commissaris der Koningin aanzaten!
Zijne excellentie de minister getuig
de hi'erbij: ,,Het moge er laag, het mo
ge er wat somber zijn wellicht, er
heerscht ook die ernst, ik zou haast
zeggen die heilige ernst die tot rust
brengt, waarin het licht van boven
schijnt, en die de kracht geeft, welke
de bron was voor het mooie en groote
werk van onze voorvaderen, waarop
wij nog thans trots zijn".
Het museum werd dagelijks open
gesteld van 10½-12 en 1-4 uur in de
zomermaanden en men betaalde 20
centen entree en 10 centen voor het
bewaren van een para plu of een wan
delstok.
Als u vandaag met ·e en paraplu het
museum binnenkomt betaalt u slechts
een kwartje, dus nog 5 cent minder
dan in 1912 en dat met de veranderde
prijzen van vandaag!
In 1914 verscheen er van de hand
van de kunstschilder W. J. Dingemans
- die met zijn vrouw veel heeft ge
daan voor de inrichting van het mu
seum - een boekje over Bethlehem,
dat op alleraardigste wijze het histo6

risch bezit van toen beschreef en dat
ook nu nog kostelijk is om te lezen.
U vindt er ook advertenties in: G. Ro
meijn biedt zijn automobielen aan! Maison Phijffer Nissen houdt zich aan
bevolen voor de levering van déjeu
ners, diners en soupers en vertelt dat
men bij haar het "Gorcumsch Brood"
kan kopen - de hotels " Oosterwijk"
op het Eind en "Van Andel" op het
Melkpad willen u gastvrij ontvangen
en bieden als specialiteit nog "Gorin
chemse Krimpzalm" (waar is de zalm
gebleven!) W . A. van der Donk
meubileert u van A tot Z en Frans
Frerker uit "In de Paradijsvogel'' ver
telt dat u over coupe, afwerking, stof
en prijs tevreden zal zijn!
In 1913 is W. F. Emck - onze grote
Emck - secretaris en hij spreekt in
zijn j aarverslag over de onverminderde
belangstelling, die het ontkiemende
zaadje tot een grote plant moge doen
opgroeien.
Vertilt u zich niet aan de opkomst
bij de jaarvergaderingen - 7 leden,
dan weer 6, 5, 4 of drie, en als er eens
negen leden (inclusief de bestuursle
den) zijn, laat de voorzitter een juich
kreet horen!
Ja, dan is er toch wel wat veranderd
vergeleken bij onze jaarvergaderingen
van thans met een volle zaal van "De
Beurs''!
Er werd een aankoopfonds gesticht,
dat vooral door de activiteit van de
heer L . A . W. Noorduyn tot stand
kwam. I n eerste instantie werd het
fonds f 675,- groot. (1915). Van de
schenkingen in 1916 noem ik een
luchtballon met toebehoren, gevonden
in Goudriaan en de overblijfselen van
2 benzinereservoirs van een Duits
luchtschip, dat zich op 22 oktober 1916
boven de Alblasserwaard bevond.
En dan in maart 1918 komt de eer
ste school in het museum op bezoek,
de hoogste klasse van de school van
Boelhouwers.
1919 was een groot jaar voor Gorin
chem: toen werd de Landbouwten
toonstelling gehouden. De minister van
landbouw, nijverheid en handel bezocht
ons museum!
In h atzelfde jaar was er een aanbod
van P. van Bijsterveld van Hoogvliet
te Amsterdam, die de 19 schutters
schilderijen uit De Doelen voor
f 13.200, - te koop aanbood. Later, in
openbare veiling werden ze voor
f 2.500, - verkocht en kwamen ze in
handen van opkopers, die er f 8.000,
voor vroegen.
De zorgen komen: in 1921 ging het
financieel heel slecht en getracht moest

worden zich van h·e t huis ,
Bethlehem" te ontdoen. Men
ten dat het Rijk het huis ze
men.
Er kwam echter even
want van Mr. C. P. de Pap,e
venhage, dezelfde die zich z
Lakenhal in Leiden heeft
seerd, werd een bedrag van
voor het museum ontvangei:
De Pape werd tot erelid beno,
Een kostbaar geschenk on
in 1923 van de heer M. W . va
Den Haag, als laatste wil
vrouw: een collectie oud boni
porcelein. In 1924 werd voor
een b edrag van f 200,- subsi
gemeente ontvangen. Maar ..
een zorgelijk bestaan - al
notulen doorleest is het een
rende litanie van financiël,
daarmee gepaard gaande or
En ondanks dat verdeelt rr
de armenbus, die in het mus,
Van de opbrengst van f 29,5
N.H. diaconie f 15,-, het
bestuur f 7,- , de Gereform
conie f 4,- en de Luthers
f 3,50.

Het is dan 1928 en de heer
zegt op een bestuursvergac
zoek te hebben gehad van "c
lid". Wie dat was? Die m 1
dat mooie grijze haar, H.
dalem, die uitwerking ver
een plan om te Gorinchem ei
archief gevestigd te krijgen ·
waring der oude gemeente-,
en anderè archieven. Een j,
dat in het vervolg nog vee
zou doen spreken !
Slechts enkele maanden é
Van Hoogdalem bestuurslid.
gemene vergadering van 11
werd h'êt overleden bestum
Emck herdacht, ,,wiens
werkkracht voor onze
schier niet te vervangen zij1
en toewijding, waarmee hi,
oprichting onze vereni.ging
en diende, zullen ongetwi:
Gorcums burgerij en ook h
eniging in ere blijven", zo
woorden op deze vergaderin
die vandaag nog niets van 1
hebben ingeboet.
Op dezelfde jaarvergade
de heer Dumont van Hotel
mede, dat Prins Hendrik
zou bezo·e ken. Getracht zou
aandacht van ZKH op het
vestigen. U ziet wel, men li
beproefd en na de belang1
een tweetal ministers, en
saris der Koningin wilde m
voor het museum interesse:
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ren komen: in 1921 ging het
heel slecht en getracht moest

worden zich van het huis "Dit is in
Bethlehem" te ontdoen. Men zou trach
ten dat het Rijk het huis zou overne
men.
Er kwam echter even uitkomst,
want van Mr. C. P. de Pape te 's Gra
venhage, dezelfde die zich zo voor de
Lakenhal in Leiden heeft geïnteres
seerd, werd een bedrag van f 1.000,
voor het museum ontvangen. De heer
De Pape werd tot erelid benoemd!
Een kostbaar geschenk ontving men
in 1923 van de heer M. W. van Andel in
Den Haag, als laatste wil van zijn
vrouw: een collectie oud bont en blauw
porcelein. In 1924 werd voor het eerst
een bedrag van f 200,- subsidie van de
gemeente ontvangen. Maar... het blijft
een zorgelijk bestaan - als men de
notulen doorleest is het een eeuwigdu
rende litanie van financiële zorg en
daarmee gepaard gaande onmacht.
En ondanks dat verdeelt men in 1926
de armenbus, die in het museum stond.
Van de opbrengst van f 29,50 kreeg de
N .H. diaconie f 15,-, het R.K. arm
bestuur f 1,- , de Gereformeerde Dia
conie f 4,- en de Lutherse diaconie
f 3,50.
Het is dan 1928 en de heer Noorduijn
zegt op een bestuursvengadering, be
zoek te hebben gehad van "ons jongste
lid". Wie dat was? Die meneer, met
dat mooie grijze haar, H. van Hoog
dalem, die uitwerking verzocht van
een plan om t e Gorinchem een centraal
archief gevestigd te krijgen voor de be
waring der oude gemeente-, kerkelijke
en andere archieven. Een jongmaatje,
dat in het vervolg nog veel van zich
zou doen spreken!
Slechts enkele maanden daarna was
Van Hoogdalem bestuurslid. Op de al
gemene vergadering van 16 juli 1929
werd het overleden bestuurslid W. F.
Emck herdacht, ,,wiens arbeid en
werkkracht voor onze veremgmg
schier ni'et te vervangen zijn. De liefde
en toewijding, waarmee hij vanaf de
oprichting onze vereniging behartigde
en diende, zullen ongetwijfeld onder
Gorcums burgerij en ook in onze ver
eniging in ere blijven", zo luidden de
woorden op deze vergadering, woorden,
die vandaag nog niets van hun waarde
hebben ingeboet.
Op dezelfde jaarvergadering deelde
de heer Dumont van Hotel Metropole
mede, dat Prins Hendrik Gorinchem
zou bezo·e ken. Getracht zou worden de
aandacht van ZKH op het museum te
vestigen. U ziet wel, men liet niets on
beproefd en na de belangstelling van
een tweetal ministers, en de commis
saris der Koningin wilde men nu ZKH
voor het museum interesseren.

De heer Naumann verzocht na 20
jaar op 21 f ebruari 1931 ontslag als
conservator, hij werd ongevolgd door
de heer Van Hoogdalem, die deze func
tie dus al meer dan 30 jaar vervult.
Er was een nieuwe huisbewaarder
voor het museum nodig - een oproep
bracht niet minder dan 48 sollicitan
ten. Het echtpaar Van Kampen werd
benoemd.
In 1932 overleed Jhr. van Naerssen
die "vanaf de oprichting de grote stuw
kracht is geweest". Ongetwijfeld is
aan hem vooral het ontstaan en de in
standhouding in de eerste kwart eeuw
te danken geweest. Hij vermaakte aan
de v•ereniging een bedrag van f 1.000,-.
Het 25-jarig bestaan werd in 1934
gevierd met een jubileumtentoonstel
ling van schilderijen. Het museum
wordt meer middelpunt en in hetzelfde
jaar wordt hier de eerste algemene
vergadering gehouden bij het schijnsel
van de kaarsenkroon.
Treffende woorden van voorzitter
Dr. M. A. van Andel: ,,De cijfers le
ren, dat de gemeente Gorinchem een
museum bezit, dat haar f 360,- per
jaar kost, iets wat weinig gemeenten
haar zullen nadoen" .
Maar deze zgn. ,,goedkope politiek''
was voor de vereniging niet gunstig men had geen middelen en zo moest
b.v. de gildebeker van de St. Joris
schutters helaas voor Gorcum verloren
gaan, de prijs was te hoog in verhou
ding tot de middelen.
In 1935 dacht men al aan een lezing,
maar die ,eerste lezing kon niet door
gaan wegens te geringe belangstelling.
Maar.. . de gedachte leefde!
De nood was hoog - het museum
was in nood en men dacht aan over
dracht aan de gemeente. Dit geschied
de niet, maar wel nam de gemeente het
onderhoud van het gebouw voor haar
rekening.
In 1936 werd het overleden bestuurs
lid en erelid Dr. J. G. de Lint herdacht,
eveneens een prachtige figuur voor
onze vereniging, van wie het museum
menige schenking mocht ontvangen uit
zijn belangrijke prenten- en platenma
teriaal.
In ditzelfde jaar doet de geestelijk
heid zijn intrede in ons bestuur in de
persoon van pastoor Gillissen, een toe
stand di'e bestendigd is gebleven door
de benoeming van zijn opvolgers tot
op de huidige dag, nu pastoor de Wit
in ons bestuur zitting heeft.
Inmiddels was de heer P. L. Cramer
suppoost geworden.
In 1941 overleed Dr. M. A. van An7

del, weer zo'n stuwende kracht voor
onze vereniging. Hij werd als voorzit
ter opgevolgd door zijn broer, onze
huidige voorzitter G. van Andel. Pas
toor Gillissen zei bij de installatie: ,,Hij
heeft in zijn overleden broer een lich
tend voorbeeld".
Nieuwe gedachten breken baan: bur
gemeester Van Rappard is in het be
stuur gekomen en al in 1942 wordt ge
sproken over de Tolkazerne als streek
museum. En .. . wij praten er nog over.
Weer een lichtpunt - in 1947 roemt
de voorzitter de grote opkomst ter ver
gadering 9 personen liefst! Van
Hoogdalem houdt zijn eerste lezing op
27 februari onder de titel "Rondom het
altaar der Romeinen".
· De sh;chte toestand van het gebouw
blijft de aandacht vragen - er moet
verlichting komen - het dak is slecht,
maar de houtwurm voelt zich bijzonder
in het huis uit 1566 thuis!
Weer een novum - in 1948 doet de
streek zijn intrede in het bestuur in de
persoon van burgemeester M. W. Scha
kel en notaris G. E. Kraay, welke laat
ste wordt opgevolgd door de heer J.
van Peet.
De burgemeester spreekt over het
Streekschap in wording en geeft een
duidelijke visie op het geschi:edenison
derwijs: ,,De landshistorie te leren
kennen uit de plaatselijke en streek
historie is de weg die moet worden in
geslagen. Het geschiedenisonderwijs
moet populair-wetenschappelijk zijn,
wil het boeien", aldus Mr. van Rap
pard.
Er werden sindsdien door de heer
H. van Hoogdalem verscheidene ten
toonstellingen
georganiseerd,
WIJ
ma.akten excursies en de v•2rzameling
de Jongh werd aan het museum toege
voegd. (1951)
Weer besloten wij (1952) het mu
seum aan de gemeente over te dra.gen
en... nog hebben wij het. In 1957
maakte ir. Hogevest een restauratie
plan, maar wij wachten op de benodig
de s ubsidie van het rijk.
Mej. Kuyntjes ging de bezoekers
door het museum rondleiden zij
werd opgevolgd door onze huidige sup
poost, de heer H . Bossong, die warm
met de vereniging meeleeft.
Activiteiten zijn er in de vijftig ja
ren van ons bestaan voldoende ge
weest: 1913 verzoek om de ontsieren
de pleisterlaag van de Tolkazerne te
verwijderen en hi:;t hek aan het brugje
bij de Kriekenstraat te res taureren .
1916 acti,e om de ,g raftombes der
Van Arkels en Van Paffenro,de, die bij
de bouw der nieuwe kerk in 1845 onder
de grond van de kerk zijn opgeslagen
8

(foei!) te trachten te voorschijn te
brengen.
1920. Er zal een lijst van ,g evelste
n en worden opgesteld en gestreefd
wordt naar behoud.
1923. Actie tegen de ontsierende re
clame op de molen aan het Paarden
water.
1928. D e eigenaresse van het betref
fende huis denkt er over het Hugo de
Grootpoortje af te breken, Noorduijn
wist het te voorkomen. Oud Gorcum
gaf een nieuwe deur!
1931. Steun werd verleend aan de
actie tot behoud van het Paardenwa
ter.
1932. Gesproken over de mogelijk
heid om de werken van de Gorcumse
schilders Bloemaert en Verschuring
van het Rijksmuseum in bruikleen te
krijgen.
1935. Gesproken over de terugkeer
van de Waterpoort. Volgens dr. van
Andel zou er misschien enige kans
zijn als de nieuwe weg en de brug
over de Merwede gereed zouden zijn.
Nu is het dan zover!
1941. Steun aan de actie tot behoud
van de Gorcumse molens .
1948. Gesproken over de noodzaak
van contact met de gemeente wat be
treft de straatnaamgeving.
Het zijn slechts activiteits-flitsen,
die bewijzen, dat Oud Gorcum dan wel
oud was, maar toch leefde!
Velen hebben in de loop van de vijf
tig jaar onze vereniging gesteund en
het is wel interessant de namen van de
families te noemen, die bij het begin
aan onze zijde stonden en dat nu nog
doen:
Van Andel, De Bie, Van Cleef, Van
der Donk, Emck, Heuff, Holtz, Kroef,
De Lint, Looyen, Van Oosterwijk, Van
Ouwerkerk, Sterkenburg, De Vries
Robbé en Wittermans.
Als voorzitters van de opeenvolgende
perioden kunnen genoemd worden: Mr.
V. G. A. Boll 1909- 1911, Jhr. W . F. R.
van Naerssen 1912- 1927, L . A. W .
Noorduijn 1927-1929, Dr. M. A. van
Andel 1930-1941, G. van Andel" 19421947, Mr. L. R. J. ridder van Rappard
1948--1956 en G. van Andel 1956 tot
heden. Kapiteins op een oud schip, dat
nog steeds in de vaart is.
Belangrijke bestuursleden in de loop
der jaren:
le voorzitter Mr. V . G. Boll 1909-1911.
le secr. Jhr. W. F. R. van Naerssen
1909-1911, ·daarna voorzitter 1912-1927
en bestuurslid 1927-1931. De grote
man van de eerste decennia! ! ·
L. A. W. Noorduijn penningmeester

Ons jubilerend

C

op 1 ;,

1915-1926, voorzitter 1924
daarna ·nog verscheidene
stuurslid.
W. F. Emck secretaris 191~
Dr. J. G. de Lint bestuurslid
voorzitter) 1911-1929.
Dr. M. A. van Andel voorz
1941.
H. van Hoogdalem 1928-he'd
functies, secr etaris, penni:
conservator.
Vele jaren bestuurslid: 1
Goch, A. H. Klokke (pennïn
A. Th. B eausar (opzichter v
bouw) en A.M. Brouwer.

Nieuwe activiteiten on
1957:
Op 15 mei de eerste afle·
ons Oud Gorcum Varia, wa;
november 1962 de 30ste
verscheen.
Een winterprogramma m e
die als overdruk aan de led
toegezonden.

trachten te voorschijn te

zal een lijst van ,g evelste
,n opgesteld en gestreefd
· behoud.
tie tegen de ontsierende re
le molen aan het Paarden-

eigenaresse van het betref
denkt er over het Hugo de
je af te breken, Noorduijn
~ voorkomen. Oud Gorcum
uwe deur!
:mn werd verleend aan de
ehoud van het Paardenwa-

,sproken over de mogelijk
e werken van de Gorcumse
Bloemaert en Verschuring
ijksmuseum in bruikleen te

isproken over de terugkeer
'aterpoort. Volgens dr. van
e r misschien enige kans
nieuwe weg en de brug
[erwede gereed zouden zijn.
!an zover!
eun aan de acti-e tot behoud
:cumse molens.
,sproken over de noodzaak
:t met de gemeente wat be
raatnaamgeving.
1 slechts activiteits-flitsen,
m, dat Oud Gorcum dan wel
rnar toch leefde!

Ons jubilerende museum "Dit is in Bethlehem",
dat 50 jaar geleden,
op 1 juni 1912, werd geopend.

,bben in de loop van de vijf
nze vereniging gesteund en
interessant de namen van de
i noemen, die bij het begin
~ijde stonden en dat nu nog
iel, De Bie, Van Cleef, Van
Emck, Heuff, Holtz, Kroef,
,o oyen, Van Oosterwijk, Van
Sterkenburg, De Vries
Wittermans.
zitters van de opeenvolgende
unnen genoemd worden: Mr.
oll 1909- 1911, Jhr. W. F. R.
sen 1912- 1927, L. A. W .
1927- 1929, Dr. M. A. van
1- 1941, G. van Andel 1942c,_ R. J. ridder van Rappard
en G. van Andel 1956 tot
Jiteins op een oud schip, dat
in de vaart is.
jke bestuursleden in de loop
er Mr . V. G. Bol! 1909-1911.
1r. W. F. R . van Naerssen
'daarna voorzitter 1912-1927
rslid 1927-1931. De grote
e eerste decennia! ! ·
Noorduijn penningmeester

1915-1926, voorzitter 1927-1930 en
daarna nog verscheidene jaren be
s tuurslid.
W. F. Emck secretaris 1912-1928.
Dr. J. G. de Lint bestuurslid ( c.q. vice_
voorzitter) 1911-1929.
Dr . M. A . van Andel voorzitter 19301941.
H. van Hoogdalem 1928-he1den in vele
functies, secretaris, penningmeester,
conservator.
Vele jaren bestuurslid : H. A . van
Goch, A . H . Klokke (penningmeester).
A. Th. Beausar (opzichter van het ge
bouw) en A.M. Brouwer.
Nieuwe activiteiten ontstaan in
1957 :
Op 15 mei de eerste aflevering van
ons Oud Gorcum Varia, waarvan op 1
november 1962 de 30ste aflevering
verscheen.
Een winterprogramma met lezingen,
die a ls overdruk aan de leden werden
toegezonden.

Uitgifte van de boekjes Oud Gor
cum Varia 1960 en 1961 en 1962.

*

*
*

Oud en der dagen zat - het leek er
voor Oud Gorcum nog wel eens op,
maar ondanks dat zijn wij weer een
levende vereniging met niet minder
da,n 283 leden!
Actief zijn wij op het terrein van de
historiebeoefening en de resultaten
van het onderzoek worden regelmatig
vastgelegd.
Wij hadden steeds veel zorgen, wij
hebben ze nog, maar daarnaast wordt
er ook activiteit getoond en dat is het
belangrijkst . Het is een bewijs van on
ze jeugd en met een gerust hart durf
ik te zeggen: Het leven begint bij de
vijftig!
W elaan - dat Oud Gorcum leve! ! !
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Romeinse wegen door Brabant naar Utrecht
DOOR H. VOOGD
Hoewel orp de meest bekende Romeinse
rei's lkaart, de Tabula Peutfutgeriana,
voor wat betreft ons land maar twe,e
wegen zijn ingetekend, die vanuit Nij
megen tangs de Rijn en de Maas naar
het Wesrten lo,penl, ·z eker is 1dat de Ro
meine1n een degeHjk en uibgebreid we
gennet in noordelijke richting helbiben
opgebouwd, dat n1et in de antiek1e tek
sten ts vermel'd.
Wij willen met deze bijdrage een po•
ging tot reconstructie wa:gen, van twee
belangrijke wegen door h et Br abantse
land naar Utrec ht.
Bavay, ten zuid-westen van de ,s,t:ad
Bergen in Henegouwen, tihans een
kleine plaats, maar in de Romeinse
tijd een aa:nzienlijke stad, van wa;a>r uit
zeve1n bela:ngrijke Romeinse verbin
dingswegen naar ·alle windstreken aan
ge,J,egd waren, waarvan een naar
Utrecht.
In het reis1boek van A,rrtonini en op
de rei;skaart van Peutinge,r, beide van
Romeinse oorsprong, komt de plaats
Bavay voor onder de rraam Bag acum.
Van de twee te behandelen wegen
nemen we eerst de weg Bavay-Utrecht .
A'ls we de reconstructie van B avay
af beginnen, is het eerste gedeelte over
Bergen bot Asse goed te volgen; zij on
derscheidt zich door haar rechtlijnig
tracé en is i<n het moderne verkeern
net nog goed bewa:ard. Ten noOTden
van deze Romeinse vicus is deze ibaan
echter practisch verdwenen, maar
men kan haar tracé nog verder vervol
gen aan de hand van de Romeinse
vondsten te Merchtem en te Rum•s t,
waar zij het rivi'ertje de Rupel moet
hebben doorkruist.
Ten noorden van de Rupel kan ·zij
zich hebben voo,rtgezet Langs Waar
loos, Kontich en Hove naar Wommel
gem, waar onder de huiföge provÏIIlciale
weg bij het aanleggen van de riolering,
de Romeinse weg te voorschijn kwam,
waavbij tevens twee bvonzen en een
zilveren romeinse munt werden ·g e
vonden.
Wij vervo1gen onze route over Brecht,
waar een ,g root Me,r ovingisch grafvel'd
( 6e-7e eeuw) werd 1gevOIIl'de1n, naar
Rij1slbergen. In deze Brabarn'ts1e plaats
is een Romeinse tempel gevlO'rud:en !be
nevens een aanzienlijke Romeins·e be
W'Onin,g van de 1,e tot de ·e erste helft
van de 3e eeuw.
De tracering van •de weg gaat da:n
verder naar Breda, waar Romeins
10

bl"ons en Romeinse munten gevonden
zijn.
In :het Ha:n:d!boek der Milddel-Nede>r
landse Geopraphie wordt melid!irug ,g e
maakt va:n een oude haID!delisw,e g over
Breda en Geertruidenberg naar A~ms
voet.
Daar, waar voor de St. Elisabet:h:S
vloed ( 1421), de Alm in de Maas
stroomde lag het dorp Ailimsvoet
vo•o11de in de Alm. Met een recen:be
Vl()[)jdst iin de Biesboscih is het ons mo·
gelijk geworden ide H1gging te Jocalise-
ren aan de samenlo1op v-an de Bevert
en het Gat van dle Noo11derk'1ip.
De•z e locali1se'rinlg is mede bel angdj1k
in de reconstruct,ie van de Romei1nse
weg va:n Nijmegen uit ,l angs de W·aal
en Maas naar het westen, waITTJt wan
neer wij 18 leugae of 40 km vanuit
Rossum, de Riomeinse :halteplaat1s
Grinnibus, uitmeten langs de route
over Delwijnen, Aaföurg en Dussen,
dan ·k omen we ·a an de 'teruggevonden
ligging ,van .klmsvoet uit. Het is dan
oo1k vrij zeker, dat hieT de Romeinse
halteplaat s Gaspringium gel,eg,en heeft,
niet alleen een station in 1de Zuidelij1k e
route van Nijmegen uit, maar dU1s ook
een halteplaats m de weg van Bavay
over Breda naar Utrecht.
Hier mÏ'Cliden in die Bieslbosc:h moe
ten we wel gissen naar het verdere
verloop, maar met een enigs·zins ver
antwoorde reconstructie van de we,g
moeten we rekening houden met een
zoveel mogelijk vechtlijrnig tracé, dat
deze weg vanaf Bavay kenm•e rkt, en
met de bodemkU1ndige ·m ogeliJkheden,
in de richting van Utrecht.
Van Almsvoet uit z;ouden we de weg
verder wiHen vervolgen naar lhet tn
1421 verdronken dorp Houweningen,
dat in 1105 Hougninke genoemd W'O•rot,
maa;r waarva:n de rra;am tot in de Me
rovingiscihe tijd (5e-8e eeuw) terug
gaat. We trekken hier de Merwede
over naar Giess·e ndam, waar in de
dorpsstraat Riomeirns aavdewerk ge
vonden is.
Het wil ons voorllwmen, dat er, uit
bod!emkund:i,g oogpunt gezien, geen en
keI be2Jwaar is om lhet tracé te ve,r
volgen langs de Giessen in de richting
vrun Meerkerk en verder naar Vianen,
welke plaats in de recon,s tructie va:n
de we,g belangrijk kan ·zijn. De naam
toch i,s afkomstig van Vi'ana, hetgeen
een nederl'letting a:an een weg !betekent.
De reconstructie van deze we,g gaat
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1ar voor de .St. Elis'aJbetJh:s
:1), de Alm in de Maas
ag het dorp A'1lnsvoet
de Alm. Me't een recente
Ie Bi,e sbosch is het ons moirden d'e Ugging te Jocalise~
i samenloop V'an de BeV'ert
van de NoOTderldip.
:i.Ji,seri'll!g is mede ·b el'a n:grijk
nstructie van de Romei1nse
fijmegen uit Jan;g s de Waal
a:ar het westen, waint wa:n8 leugae of 40 km vanuit
de Riomeinse :h.alteplaat:Js
uitmeten larngs de route
ijnen, Aafüurg en Dussen,
. we aan de teru,g gevondein
1 .AJ!msvoet uit. He!t is 'Clan
Jker , dat Mer de Romeinse
Gaspringium .g elegen 'heeft,
een station in de Zuidelijke
Nijmegen uit, ma;ar dll!s ook
laats ~in ,dJe weg van Bavay
. naar Utrecht.
:llden in de Biesibosch moe
?! gissen n aar het verdere
aar met een enigszins verreconstructie van de weg
1 rekening houden met een
~eliJk rechtlijnig tracé, dat
vanaf Bavay kenmerkt!, en
ademkumidtge mogelijkhedein,
ing van Utrecht.
1,s voet uit ·z ouden we de -weg
!en vervolgen n aar lhet ilD
~onken dorp HO'\lweningen,
Hougninke genoemd wordt,
·va,n de nwam tot in de Me
i tijd (5e-8e eeuw) teru,g
trekken hier de Merwede
Gi-ess,e ndam, waar in de
'. Romeins aardewerk ge-
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ons voorlkomen, da:t er, uit
lLg oogpunt gezien, geen en
ar is om lhet tracé te ver
gs de Giessen in de richting
:erk en verd·e r naar Vianen,
1ts in de reconstructie vain
langrijk kan ·zijn. De naam
,mmstig van Viana, 'hel:igeen
etting ,a an een weg !betekent.
1s'tructie van deze weg gaat
11

dan ,vervo.1-gens cxver de Lek (m 777
Lokkia) naar Vreeswijk en verder naar
Utrecht, het T·raiiecto in rdle Romeinse
tijd en tevens ons eindpunt.

meinse vondsten gedaan. Uite.r aam is
het ondoenlijk om tin ,s taxistuintjes. oud
'heidkiundJige verkieilln!ingen te verrich
tecn, ma:ar een ve<rrnel!di!ng van Tilli
burgis in 709 is reeds beJ1a ngrijik ge
- onoeg om onze weg hÏ'ero'Ver te nero.en
en ook om de Rom'e inse 'baan rechtlij"
n,jg te kunnen -vervo1gen over liooot op
Voor wij tot een reconstructie o'Ver
gaan van de tweede Romeinse baan
Zand naar de Loonse .ba;an, een fbe,Janig
door Brrnbant, moeten wij eerst een
rijk toponym. Aan de2ie !baan :heeft ihet
sec'Ulndaire weg 'l:Jeh'andeJen van N'amen oude Venl-oe,n ,g e11egen., !d'at echter ver
laten moest wo!'den vrunwege de zand
uit naa'r Dienen, die met behulp ·v an de
Romeinse bewoningssporen in zijn om
verstuiving van de Loonse duinen. De
reeons<truC'Ue gaat dan verder ()IVer
gevfarg lk an WDTden ,s amengesteld. Ten
Baal'd'wijk (1110 Bariduwicih) naar Doe
noorden van Tienen !i,s ihet verloop niet
veren, dat gelegen was aan de Maas
duidelijk, maar wederom aan de ihand
uit lde Romeinse tijd.
van Romeinse woongronden is aan te
nemen. d'a:t hij naar Heremlihals igelo-
Over de betekenis van dieze p4iaats
pen heeft, en van daar uit door de
naam Jopen de meningen uiteen, maar
zandstree1k langs Gro1b bendonk (Ro
de boponymï,sten hebben hierbij niet •a an
meinse Villa), Vorselaar (brandgraf)
een Zurd-Noot1d-weg gedacht. Wij zien
da,n ook in de n:arum Dover van 1148
en RiJ'lk,e vorsel (Romeinse vicusJ naar
een overzetplaats van de Maais.
Hoogstraten, een be>J:angrijk toponiem
in de reconstructie en 'VMJ. daar naar
Dat wij !de reconis'tructie vam de Ro
meinse weg vanuit Tilburg in de•z e
Breda, waar de weg 'z'ich verentgde
met de baan vanuit Bavay, die hier
ric.h:ting n emen, vindt ·zijln oorzaak in
de 'bodemkundige gesteldheid VMJ. het
voor :behandeld is.
Land van Heusden en .A:ltena. Ddt ge
Op een ka:art van ·w endelfams uü de
bied toch wo,r dt beheerst door een aan
17 e eeuw 'Zi:en we een weg die Vtia La
tal langgerekte ·k omgrondgeb<ieden,
cina of llang,s1raiat getekend van Hoog
waardoor nu eeillffiaal geen Romeinse
straten door 'h et O'llldste ,g edeelte van
Alphen, langs TübuI'.g en ,v erder over
weg .g elopen kan •h ebben, behoudens
een strook stroomgl'ondrug tussen
Heusden en Vianen naar Utrecht. Een
GeIJ1deren en Ande1l, waar dit wèl mo~
Romeinse b'aan.
gelijk was en waar dan ook aan de
Bodemkundig i!s het ,echt,er niet mo
lh and van een aantal ,g rote Romeinse
gelij'l~. om deze weg •te traceren van
wo01IJJgrond·e n de weg vervolgd kan
Heusden naar Vianen, dwars door
worden .
l'ang;gerekte komgebieden van de ri
Na de Maas bij· Doeveren gekrui,s t te
vier-kl·e istmek.
Wij willen een .p ogilng doen om een
heblben, ric!h:tte ~e weg zich op Gen
meer verantwoorde rec,onstruc'bie sa
deren waar zich een aanital Romeinse
woon'gronden hevindt. Het 1dorp komt
men te stellen, aa,n de hand van weg
reeds vroe.g in de oorkonden ·voor als
gedeelten., die zeer ze,k er van Romeinse
oot1$prong .z ijn en verder van Rom·e inse
Gander-on (083). Hier 'kruist omzie baan,
w,oong.ronden, -rod'at een logisch ,g eheeI
de Romeinse weg, van Nij:megen ·uit
va,n de route tot stand .komt.
naar het westen.
Als we de reconstructie van HO'og
We 'lwmen nu in een ,gelbied, dat riJ"k
strruten af beginnen, ,j,s de eerste plaats
is aan woongronden, die bovemldi-en
Baarle-Nassau (992 Ba•rle) waar Ro
sterk geromanrseerd zijn, dat wil zeg
mei,ns aardewenk gevonden we11d. We
gen 'm ooi versieiid ,a a!'dewerk, de ihui
gaa,n vervo1gens dOor het oud!ste ge
zen met pannen gedekt •e n de vloeren
deelte van Alphen langs d,e 'later ge
met tegels gepJiavcid. De da<terill'llg hle-r 
noemde Franse baan, waar zeer be
van gaat van het einde der le eeuw
Jangrij'ke vondsten gedaan zij·n. Hiervan
tot •i n de 3e eeuw. Maar met alleen de
noemen we -naast de --Romeinse wooai.. - regelmati'ge . b'e greooing van woongron
gronden,
een
Romeinse
militaire
den, maar ook de rec.h:te lijn van de
Wachtpost, een Romeinse Vi!J:a en
w.e g kenmerkt hem a1s ·e en ty,pi,sche
grafve1den waaronder Merovingi,s che
Romeinse 'baan. Wij heblben met een
-door,g ray,ing van de weg ten noorden
uit de 6e-7e eeuw.
Vervolgens traceren we over Ti!bur,g
van Genderen kunnen 1b ewijzen1, dat een
dat in de laat--Merovi,n gische tijd
Romeinse 1baan -in het westeJij·k riv•i er
kleigeb,ie!d niet bestond uit grint, zoa·l s
een belangrijk centrlllffi geweest moet
de gangbare mening steeds geweest
zijn, want hier werd in 709 een oor
konde opgesteld, die de evangeliever was, maar verstevigd was met wilgen
twijgen. De,z e humeuze la:ag had een
k:onldiger Willebrord goederen ver
dikte van 25 c.m.
schafte te Alphen.
Met een flauwe 'boog richtte ·z ich de
Tot nu toe zijn in Ttrburg geen R;o.
1
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weg vervo!,genis op .Alndel, ee
plaats, die in de archieven v
Lauresiheim ,in 8-50 Villa
noe,m d wordt.
Aan weeiiszij den van de
bevinden ,z ich twee ,g rote
Mevovi:n'giscihe woongronde[
het wandpmf.ieJ van een 1
gravinig van de straat en 01
van 1.60 m., evenals in iè
no'O!'den van Genderen, een
ke ihUJmeuze laag, scheiip a
het l'ichte ,grijs van ,ct,e klei_
Met het aa:ll!leggen van dE
deze in het centrum vain h
11:Jeekije, de -Vliet, passeren. 1
1'egigen van dit water door
:beddLng ,ter :zijde van de \
opvullen van 1de oude !beddii
we11d deze hiJnderms uit <
ruimd. In het wandiprofie'
opvuHing van de oude hE
zichtbaar en im de humeu-ZE
b()IVen, kwamen hele twijE
'hout te voorschijn.
De rec=tructie van d
vanuit Andel vervolgd w
Giessen ( Romeinse woongr
een 01Versteek over die Alrr
wijk (Romeins-Merovi.Illg~
grond) .
Het v-e rdere verloop va:i
tot Woudrichem moeten we
dat dit ,ge1deelte verniel<d
v•o r:m en van de Maastak ·
deJ,s,e sluis naar Woudriche
helft van de 13e eeuw.
Het oudste gedeelte van
bevilnidt zich ten noordoos
kenk. De pla:ats wocr<dlt reed
ve11meld als Wall.!ricihesheim
vingische-ingaheÎJm-naam.
Hoewel de oudste o,ppez
st!en uit de 9e eeuw daterE
heden alleen Romeinse von
rivier tussen Woudrichem i
zijn opgebag:gerd, !kunnen,
gerustheid de Romeinse v
La,nidpoortstraa:t, langs het
deette van !het stwdje, trace
De reconstructie ,gaat d
Merwede (Wa:aJ) tot •tege'I
chelill, waar de rivier, die in
se tijd van -geringe lb:reedt,
overgestoken. De p1aatsn
chem is ,e venals WoudrichE
heim-formatie, die tot lde
1

1

isten gedaan. Uiteraana: is
jk om in ,s tadstuintjes oudvermelllniingen te verrich
een vermel!ding van Tilli09 is ,r eeds !belangrijk ge
,ze weg h'ierover te neirnen
de Romeinse !baan rechtlij,
en vervo1gen over IJooin op
:e Loonse baan, een lbelaTIJg
n. A'8,n deze !baan heeft ihet
,n geJ.e:g en, !dat echter verworden vainwege de zand
van de Loonse duilllen. De
e gaat dan verder over
1110 Banduwidh) naar Doe5eiegen was aan de Maa.s
,inse tijd.
oete.ken.is van -deze plaats
de mendnge.n uiteen, maar
·s ten lhebben hienbij' niet 3;a,n
iord.weg gedacht. Wij zien
de l1'aaJm Dover van 1148
plaats van de Maas.
'e recorustructie van de Ro
r vanuit Tillbur,g in de•ze
nen, vindt ·zij'n oonzaa;k in
mdige gesteJ.d'heid van het
Ieusden en A'ltena. Dit ge
DI'dt beheerst door een aan
·rekte komgvondgebieden,
u eenmaal ·g een Romeinse
n kan helbiben, behoudens
stroomgrondrug tussen
1 Arnl:el, waar dit wèl mo
en waar dan ook aan de
,en ·a antal ·g rote Romeinse
.n de weg vervolgd kan

,as bij' Doeveren gekrui-st te
l'ltte lde weg zkh op Gen.
zich een aantal Romeinse
,n bevindt. Het 1dorp komt
· in de oorkonden ·voor als
)'83.). Hier kruist onze baan,
;e weg, van Nijmegen \rit
,sten.
n nu in een ,g ebied, dat rijk
'0-ngronden, die 'bovenidden
1anis·eerd zijn, <lat wil .z eg
·e rsiend ,a ardewerk, de ihui
nnen ·g edekt en de vloeren
~ep1'avei<l. De druteriing h.ier
·an het einde der le ee'llw
: eeuw. M•a ar ni-et alleen de
b'egreITTlZing van woongron 
ook de rec:!Ite lijn van de
irkt heim a1's een ty,pi,sche
>·a an. Wij helblben met een
r van de weg ten noorden
~n kunnen 1b ewij:2ien, dat een
·a an in het westelijk riv:iN
liet bestond uit grint, ·zowls
~e men:ing steeds geweest
verstevigd was met wilgen
ize humeuze -la:aig had een
i5 c.m.
flauwe 'boog richtte zich de

weg vervol1gens op Andel, een zeer oude
plaats, die in de arcll'ievsen van 'd e A1b dij
Laureslheim ,i n 850 Vilia Ana;lo ge
noemd wordt.
.A:an weel'ls-zij1den van de dorpsstraat
bevinden ,z ich twee ,g rote Romeins
Merovin'gj,sohe woo111gronden, terwijl in
het wandprofüel vam -e en ,1,e ngte-idoor
graving van de straat en op een die·pte
van 1.60 ·m;, evenals in de weg ten
no'Orden van Genderen, een 25 c.m . dik
k1e 1hurrneuze laag, scher:p ,a fstak itegen
het lichte grijs van 1de kleigrond.
Met het aam!l·e ggen van de weg moest
deze in het centrum vaai. het dorp een
!beekje, de Vliet, passeren. Met het om
l·e gigen van dit water door een nieuwe
:b eddin:g ,ter zij:de van de we,g , en het
opvullen van ct,e oude beddilllg met 'k lei,
wend deze hin<lernis uit de weg ge
ruwd. In het wandprofiel was deze
opV'lllling van <le oude 1b ediding ·z eer
zich1Jbiaar en illl de humeuze taag diaar
boiven, kwamen ihele twijgen wilgen
'hOl\.lt te voorschijn.
De recO'ILStructie van de weg kan
vanuit Andel vervolg,d WOI'lden naar
Giessen ( Romeinse woongrond) en na
een wersteek over de Alm naar Rijs
wijk (R011Tieins-Merovin1gi:sche woon
grond).
Het v,e rdere verloop van het tracé
tot Woudrichem moeten we gissen, om
dat dit ,g edeelte venniel<l is 'door !het
v=en van <le Ma;a:stak van de An
del.se sluis naar Woudrichem, in d·e 2e
helft van de 13e eeuw.
Het ouds'te ge<leelte van Woudrichem
bevillliCl:t zic-h ten noo11clioosten van de
kel'lk. De plaats wor'clit reeds in 777 /866
venmeld aJ.s Wa:lrioheslheim, een Mero
vingische.ingaheim-naam.
Hoewel de ou<lste oppervlaktevond
sren uit de 9e eeuw dateren en tot op
heden alleen Romeinse vondsten uit de
rivier tussen Woudrichem en Sleeuwijk
zijn opgebaggerd, kunnen we met VOIUe
gerustheid de Romeinse weg door de
Lrum:1'poort:str8)'8,t, langs !het oudste ge
deette van lh et sta:dj~, traceren.
De reconstructie .gaat dan langs de
Merwe<le (Waal) tot •tegenover Gorin
cheim, waar de rivier, <lie :in de Romein
se tijd van geriD1ge lb :reedte was, weTld
overgestoken. De p1aatsnaam Go•rin
chem is evenals Woudrichem een-'ing,a
heim-formatie, die t,ot lde oudsite Ger-

maamse laa,g van een bewoonde ,plaats
gerekend moet worden.
De weg door Gorcll!I!l beginnen we 'bij
het tolhuis, waar een funderingsonder
zoek lbe1'an,grijk kan 12:ijn en verder door
<le 'Molenstraat langs het Marktplein,
dat niet alleen door zijn typische vorm,
maar vooral ook met het vinden van
paalfunderingen van Romeinse oor
sprong, lhet kenmerk draagt van een
Romeinse sterkte aan het tracé. We
vervolgen de weg verder door <le Ar
keistraat naar Arkel (rpl.m. 900 Ark
loa) en vervo1'gens, ~angs de vöör-Ro
meiinse woongrolilld ,i n de po'1<ler de
Beenid, aaar Meer~erk waar de we:g
uit~wani op de hiervoor ,g ereconsitru
eeJ'de Romemse baan van Havay na;ar
Utrecht.
Tot slot moeten wij uitdrukkelijik
vaststel'1'en, dwt er in de reconstructie
van ibei'd e wegen veel hypothese is,
maar wij mooten wel met 'hypothesen
werken, ·zolam:g ,g r'Ote gedee•1 ten ,v an de
beMe wegen nog n±et illltensief zijn on
der2Jocht.
'W ij melllen 'e chter wel in de ·geboden
reconst11ucrbie een werkplan te zien1 voor
<le 01udhei1d'kunfüge we,r kgroepen in de
,g eMeden, waardoor wij de wege111J ge
traoe,erd hebben, om met een ,s ysbe,m a
tisch onderzoek •een meer ·p osiitief re
sultaat te !bereiken.
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Het stond in de "Gorinchemsche Almanak"
DOOR H. F. VAN PEER
Z,egt u nu ma:ar "Almanak.Leugen
zak", maar in uw hart heeft u in de
b1arre winte'r van 1963 iets meer res
pect rvoor die 1goeie ouwe Enkhu1zer
gekregen. Dat boekje, dat in 1'50.000
exemprraren de were'l d in wordt ge
stuurd en aan zijn 368e levensjaar toe
is, lbekijkt u vandaag anders dan voor
heen, want er staan kille dingen in,
ijskoude voorspellirugen van het weer,
waarin u -m et uw ,g ezond verstand na
tuurlijk niet ge'looft, maar die op het
laatJst odk u wel eens deden wankelen
in 'Uw leven van ratio en logfoa, ook al
behoeven ze dan 'bij ons niet met die
baiker,praatjes over het weer a;an te
komen. Accoord, !J'aten wij de a;J.manak
als een curiositeit ,zten, die het ook wel
eens bij het rechte eind kan helblben.
1Maar... er was een tijd, dat de alma
nak !Zijn rol heel ,g oed tmeespee1'de !in het
leven. Dat was, toen men nog ,w eini,g
van onze tegenwoordige communicatie
middelen kende. De tijd, waarin een
krant nog een uitzJondering wa,s. Toen
namen de "scheurkalenders" en de al
manak een grote •p!J.aats in en men kon
er zeker van zijn, dat er ergens in huis
zo'n boekje il ag om dageHjks te kunnen
raadplegen.
'D e En<khuizer heeft het overleefd,
maiar ,w ij !hadden vroeger ook een Gor
cumse Almanak, een boekje dat u 'hier
naast vindt afigelbeeld. De titel !luidde
dus: ,,Gorinchemsche A'l,m anak, Voor
het 1s chrikkelj,aar 1856. Voorzien met
de Jaarmarkten, Kemnissen, Paarde-,
Beeste. en Leermarkten, Regt- en Re
kendagen. Alsmede de Maans OP- en
Ondergang. Gorinch!eim, Bij C. de Wo'lff
D z''.
Ik nam nu maar de almanak van
18'56, maar gelukki1g zijn er ook nog
uit andere j'aren orver en uit die alma
nakken vertel ik u graag het een en
ander, want het :zijn stukjes antiek ge
worden, ook al is Gorinchem dan één
van de weiruge gemeenten in ons land,
die ook nu nog een eigen jaar1boekje
uitgeeft, maar dat heet natuurlijk ·geen
almanak meer, maar keurig netjes
,,Aigenda'·'.

een paardenmarkt op de dinsdag na
Palmzondag, de Toon- of Sint Huber
tusbeestenmarkt op vrijdag vóór de
eerste dinsdag in november en dan .na
tuurlijk als 'hoogtepunt de pa;arden
markt -op de eerste maandag en de
·b ee,stenmarkt op de eerste dinsdag na
St. Maarten, terwij'l het dan tevens de
jaarmarktwe,e k was.
Maar ook in de omgeving waren de
markten nog in bloei: Asperen paar.
denmarkt '2•3 april •en 29 oktober,
Scihoonrewoerd paardenmarkt de derde
vrijdaig in mei, Beesd paarden- en
beestenmarkt 3 juni, .A:lmkerk paarden
markt 8 juni, Meerker1( paarden- en
beestenmarkt de eerste dinsdaig 'in mei,
15 juni en vrijdag na St. Maarten, Gies
sen paardenmarkt 3 juli, Woudrichem
paardenmarkt 24 juli, Vianen paarden
markt '23 augustus en jaarmarkt de
tweede maandag in oktober, Lexmond
paarden- en beestenmarkt de eer•ste
dinsdag in mei, maandag na 24 augus
tus ,en dinsdag voor de Gorcumse bees
tenmarkt in novemlb er, Brakel paar.
denmarikt 25 september, 'L eerdam paar
denmarkt de twee de dinsdaig na Pasen,
beestenmarkt de tweede donderldag in
april, paarderrm:arkt 28 september,
!beestenmarkt op dondeI'dag na de Gor
cumse beestenmarkt in november,
A'm eide paardenmarkt op de tweede
donderdag in -okoolber.
U 2liet !het, dat was niet mis, maar
er is weiniig meer van over, een paar
Gorcumse J ,a armarkten (St. 'Hulbertus
en :St. Maarten) en dan nog de paar
denmarkten van Vianen en Ameide.

1

- o·VaIIIZelfisprekend kunt u in de Gor
cumse Almanak de markten vinden, die
vr,oeger voor leven en vertier zorgden.
Zo had Gorinchem de Halfvastense
markt in de vierde week van de vasten,
14

In de ka:lender worden bij verschil
lende dwgen aanwij<zingen ge.geven, die
men bepaa1d ter harte moest nemen. Ik
noem u -e r enkele : 17 januari: jenever
goed - 1 februari: spekkoeken goed 2 mwart: spie.ring :g oed - 17 maiart:
schelvis goed - 23 april: schol goed 6 juni: kropsalade goed 28 juni:
tirnpjes goed - 5 ju1i: wafelen goed 21 juli: oud bier ,g oed - 19 augustus:
scharren goed - 26 augustus: wan
delen goed - 2 september: huspot
goed - 1 oktober: geld in de kas goed
- 22 november: kool:warmoes goed 1 december: groene bonen goed - 7
december: spek en vlees goed - 15
december: brande1wijn goed. Zo, dat
weten we dus. Er is veel goeds op de
15

:he Almanak"

::imarkt op de dinsdag na
·, d{: Toon- of Sint Hu.ber
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·demrrarkt 28 septemlber,
ü op donderdag na de Gor
,stenmarkt in n01Vember,
i..rdenmarkt op de tweede
n oktober.
:t, dat was niet mis, maar
r meer van over, een paar
iaarmarkt-en (-St. 'Hulbertu.s
rten) en dan nog de paarvan Vianen en Ameide.
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i ter lharte moest nemen. Ik
~nkele: 17 januari : jenever
bruari: spekkoeken goed :>iering ;goed - 17 maart:
d - 23 april: schol goed >psalade goed - 28 juni:
:l - 5 juli: wafelen goed bier goed - 19 au•g ustus:
>ed - 2·6 augustus: wan- 2 september: bluspot
üolber: geld in de kas -goed
::iber: 1roolwarmoes goed : groene !bonen goed - 7
3pek en vlees goed - 15
brandewijn goed. 'Z o, dat
us. Er is veel goeds op de
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wereld! 'Zoa:ls u ook kunt lezen in "De
Waar,zeg1ger 'Voor lhet jaar 18'5 5" b.v.
vol goede raadgevingen.
En <van groot :belang waren de gege
vens over vertrek en aankomst van de
posten te Dordrecht, het vertrek der
stoO'Ill'boten, o .a. vanaf Gorinchem en
dan de dagen waarop de verschillende
veersc'h epen vertrekken. Een schat van
gegevens, en dan noemen wij nog niet
eens de watergetijden van dag tot dag.
-0--

'De Almanak die in Gorinchem werd
gebruikt ,was waarschijnlijk een zusje
van de Dordtse. Men gebruikte voor
onze stad een andere titelpagina en een
ander middenstuk, waarop de Gor
cumse lbij:i'londerheden vermeld stonden.
In 18'5'5 lhad de stad 8604 •zielen - bur
gemeester was Jhr. J . Westpalln van
Hoorn van Bur.g h, wethouders Cornelis
Gerardus Booniza:jer en Willem Adriaan
Virulij Verbrugge. In de gemeentez,a:ad
zaten: Mr. .A:br!!Jham. Bo:x,man, Johan
Jacob Rom, Mr. WiHem Adriaan van
Aken, Kornelis van Houweninge van
Sprang, Cornelis de Gijselaar, 'Dirk van
Drooge, Nicolaas Johannes van 'Dam,
Jolhannes Adrianus van der Poel, Jo.
hannes van Andel, Hendrik Willem
stijn, Warnardus Cornelis Mathildus
Begram en gemeentesecretaris was
Gijsbert van der Mast Sr.
Wij hadden toen niet alleen een Kan
tongerecht maar ook een Arrondisse
ments-Re1gtlb ank, een Kanier van Koop
handel en Fabrieken voor Gorinchem
en Omstreken, een Oo!llege van Regen
ten over het Huis van Arrest, een Ver
eniging tot Zedelijke Verbetering der
Gevarugenen, een Maatschappij van
Weldadigheid, een Bank van Lening,
een Comité ter Aanmoediging en On
dersteuning van de Gewapende Dienst,
een Commissie tot toelating voor kin
deren op de Mu.zijk-, Armen- en Be
waarschool, een Oommissie tot Uitde
ling ,v an Warme !Spijs, enz. Alle ieden
vindt u keuri-g netjes in de almanak
van 1855 vermeld en u begrijpt wel, dat
deze 'boekjes interessante gegeven.; be
vatten, ,zeker ook als wij de verschi:1lende jaa11gangen met elkaar vergelij
ken.
[)e regenten worden genoemd van de
Gestichten van Liefdadiglheid: Oude
Mannenhuis, Oude Vrouwenhuis, Her
vormd Burger Kinder Weeshuis, het
Her<vormd Diaconie Armhuis, het Zie
kengasthuis en dan verschijnen str•a m
in de 'h ouding de mannen van de
Dienstdoende Sc'h utterij, met H. Pol
vliet als kommandant!
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Uitvoeri-g wordt u in de almanak
ook voorgelicht over de kerkbesturen
in Gorinchem. Opvallend bij de Her
vormde Geme:ente is het grote aantal
,.beambten en andere officianten" . In
1891, toen de almanak niet meer zijn
oude gezellige kleine furmaat heeft
maar meer in brochurevo11m uitkwam,
worden genoemd: S. A. Appel als or
ganist, A. Scheffers •a ls voor,zanger, H.
Walter als krankenbezoeker en koster,
B. Meijer als klokluider, J. Tritten als
deurwachter, J. H. van der Haigen als
orgeltreder, M. Keijnemans, Th. Jacobs,
H . Valke en J. de Wit als bedienden en
de wed. Romijn-Groenen'berg en de
wed. Snoek-lli:ouveld als stovenzetsters .
U ,z iet het, men had toen aardig wat
mensen in dienst.
Er was to en nog een Israelitische
Gemeente met P. Leivison als Bagnal
Darsjion, de heer Parser als voorizanger,
J. L. Polak, E. van der ·Slui:s en J . H.
Vis,ser als kerkrbestuur. M. de Vries was
(in 1855) koster en B. den Hartog
beestensnijder.
Een ontzagwekkende opsomminig
wordt gegwen van de rijks- en ge
meente-ambtenaren en wij leren hier
uit, dat er zo'n 100 jaar geleden nog
stads wijnwerkers en stads bierwerkers
waren, evenals tur1'dra:gers (met hoofd
li.eden) , turftonsters, overdragers en
turfrijders. De politie was toen ver
sterkt met klapwakers, een soort
nachtwakers, die hun ronde deden om
te controleren of alles rustig was en er
geen brand was ontstaan. Zij lieten re
gelmatig hun "klap" horen, vandaar
hun naani.
En dan le•zen wij verder over de
stadsgeneeslheer en de chirurgijn, een
vroedmeester naast een vroedvrouw,
de commi.3saris der sahuiten<voerders en
beurtschippers ('Leen de Beer), de
commissaris voor de paardenjagerij (er
waren nog jaag schepen), een omroeper,
een boute-feu (aanstoker) , een tiend
lblokker, een examinator der rijtuigen,
de stadscourantier (A. van der Mast),
lant,a arnops.tekers, beambten van de
vismarkt, een commissaris voor de ker
senmarkt, ~aclieden, een sluiter van de
korenmarkt, ·g ootscheppers, poortiers
die de stadspoorten bewaakten (W.
Hoo,g bruin, W. Banz, H. Phielix en J.
Smeets) , ontvanger van de kraan,
<veegsters van de vismarkt, o.pdraag
sters van de vismaz,kt en bidders, om u
een kleine bloemlezing te ge,ven van de
gemeentelijke ambten.
--0-

0<ver scholen gesproken. Wij hadden

o.a . de Latijnse schooI, een F
kostschool, een Burgerschool, ee:
menschool, een 'hulpbenedenscho
een hulplboven:,,ch'Ool, een teken:
van de bekende Vaaz,zon More:
muzieksahool met F. Bersch als
muzijkmeester, een !bewaarscho<
van 't Sant en A. Katten'busc
kostschoofüouders en J. F. C. Li
J. van Beest en J. C. van Appe
als schoolhouderessen.
En zo gaat het maar verder: h
stuur van de Leesbibliotheek, v
Spaarbank, het personeel va
Brandspuit, de pachters van de
markt, van de haard,a s, van de m<
wagen, lhet veer op .Sleeuwijk en ,
Korenlbeurs.
Interessant ook is de "Orde c
varen der Beurtschepen en Markt
ten, met aanduiding van derzelv1
en losplaats; het vertrek en de
komst der Stoomboot van Gorinc
Er .waren boten op Amste
Utrecht, Dordrecht, Rotterdam,
en Den Haag, 'Den Bosch, Midde
Gouda, Haarlem en de Zaan. Ze
Buiten de Waterpoort of in de 1
haven.
-0--

In het algemene gedeelte vinden
"berijmde plaatjes": de kaart!E
de demagoOlg, de snoever, Je be1
je le!ven, de Rekruten, de Balbez
en•z. en dan een roerend ve
"Treurig Vooz,beeld van de ramp
ge<volgen, een welvarend ge•z in O'
men door de verleiding tot het on
gebruik van den verderflijken si
drank" en dan "Het Tijgergevech
ware gebeurtenis", ,,Benevens ee
haal op welk een wij1ze de LeeU11
prooi vangt". En.......... . . 28 1
raadsels en logogryphen, Stich
Mengelpoëzij, benevens een Gees

1eritg wordt u in de al:manak
orgeliC'ht over de kerkbesturen
mchem. Opvallend bij de HerGemeente is het grote aantal
,ten en andere officjanten". In
Jen de almanak niet meer zijn
:e•z elltge kleine formaat he•e ft
1eer in broohurevo!'IIIl uitkwam,
genoemd: S. A. Appel als or
A. Scheffers als voorzanger, H.
als krankenbezoeker en koster,
er als klokluider, J. Tritten als
chter, J. H. van der Ha:gen als
ider, M. Keijnemans, Th. Jacobs,
ce en J. de Wit als bedienden en
i. Romijn-Groenen'berg en de
wek-lKouveld als stovenzetsters.
het, men had toen aardig wat
in dienst.

ras toen nog een Israelitische
1te met P. Levison als Bagnal
1, de heer Parser als voor•zanger,
olak, E. van der Sluis en J. H.
tls kerk,b estuur. M. de Vries was
55) koster en B. den Hartog
snijder.

ontzagwekkende opsomminig
gegeven van de rijks- en ge
.am'btenar·e n en wij leren hier
; er zo'n 100 jaar geleden nog
ijnwerkers en stads bierwerkers
evenals turfdra'gers (met hoofdturftonsters, overdragers en
ers. De politie was toen vermet klapwakers, een soort
akers, die hun ronde deden om
roleren of alles rustig was en er
·and was ontstaan. Zij lieten re
l•g hun "klap" horen, vandaar
am.
!an leizen wij verder over de
neeofüeer en de chirurgijn, een
eester naast een vroedvrouw,
ni3saris der sahuitenivoerders en
hlppers ('Leen de Beer), de
saris voor de paardenjagerij (er
10g jaagschepen), êen omroeper,
1te-feu (aanstoker), een tiend
' een examinator der rijtuigen,
scourantier (A. van der Mast),
1opstekers, beam'bten van de
et, een commissaris voor de ker
kt, -~ a.rlieden, een sluiter van de
arkt, gootscheppers, poortiers
stadspoorten bewaakten (W.
uin, W. Banz, H. Phielix en J.
), ontvan'g er van de kraan,
rs van de vismarkt, opdraag
tn de vismarkt en 'bidders, om u
ine bloemlezing te geven van de
telijke ambten.

o.a. de Latijnse school, een Franse
kostschool, een Burgerscbool, een Ar
mensc'hool, een hulpbenedensc'hool en
een hulplbovenschool, een tekensc·hool
van de bekende Vaarzon Morel, een
muzieksahool met F. Bersch als stads
muzijlcmeester, een !bewaarschool, D.
van 't Sant en A. Kattenbusch als
kostschoolhouders en J. F . C. Lintner,
J. van Beest en J. C. van Appelterre
als schoolhouderessen.
·E n zo ,g aat het maar ve rder : het be
stuur van de Leesbibliotheek, van de
Spaarbank, het personeel van de
Brandspuit, de pachters van de vee
markt, van de haardas, van de modder
wagen, 1het veer op Sleeuwijk en van de
Korenlb1rnrs.
Interessant ook is de "Orde op het
varen der Beurtschepen en Marktschui
ten, met aanduiding van derzelver lig
en losplaats; het vertrek en de aan
komst der Stoomboot van Gorinchem".
Er ,w aren boten op Am,s terdam,
Utrecht, Dordrecht, Rotterdam, Delft
en Den Haag, Den Bosch, Middelbu rg ,
Gouda, Haarlem en de Zaan. Ze lagen
Buiten de Waterpoort of in de Linge
haven.
-

0-

In het algemene gedeelte vinden wij 7
,,berijmde plaatjes": de kaartlegster,
de demagoog, de snoever, Je beurs of
je leven, de Rekruten, de Balbezoeker,
eniz. en dan een roerend verhaal:
"Treurig Voorbeeld van de rampzali,g e
gevolgen , een welvarend gezin overko·
men door de verleiding tot het onmatig
gebruik van den verderflijken sterken
drank" en dan ,.Het Tijgergevecht, eene
ware gebeurtenis", ,,Benevens een ver
haal op welk een wijze de Leeuw zijne
prooi vangt" . En. .. . ... .. .. . 28 ni•euwe
raadsels en log o,g ryphen, Stichtelijke
Mengelpoëzij, benevens een Geestelijke

DooJrhof, een Korte Kronijk met allerlei
belangrijke gebeurtenissen van het vo
rige jaar.
Lees de "Laatste dagen en ogenblik
ken van Johann Heinric'h Kemper ,
schuldig verklaard en bij ,a r-r est va n
het Hof van Noord-Holland den 14 Oc
tober 18154 wegens gepleegde diefstal,
moord •en poging tot moord, veroor
deeld tot de straf des doods". Lees over
zijn laatste uren: ,,hij verdiepte zich
met geheiligde aandacht in gebeden".
L~es hoe op zijn verzoek zijn goed on
der de gevangenbewaarders werd ver
deeld en zijn geld in de eerste armen
bus de beste moest worden gedaan.
Lees, en pleng een traan.
(Maar... het ontbreekt ook niet aan
grapjes: ,,Toen Milton ·b lind geworden
wa,s huwde hij eene twistzieke vrouw.
De Hertog van Buckingham noemde
haar eene roos. Over kleuren kan ik
niet oordelen, a ntwoordde Milton, maar
gij kunt toch wel gelijk hEibben, want
de doornen voel ik dagelijks" .
En om dan na al die drukte van hon
derd jaar g eleden even uit te rusten
stel ik u ,v oor aan te leggen in ee n
goede herberg . Zeg het maar: In De
Hoo-i:wagen .bij J . van Rijn, in D e Gou.
den Leeuw va n J. van der Giessen, in
Het Rotterdams c:h Veerhuis van J . van
Vtanen van Oosterwijk, in Het Veer
huis der Barges van C . Stapelkamp, in
De Gelderse-he Bloem van M. de Gier,
in De Prins van Luik van J . F. iDallen,
in De Arkelse ToI van de wed. C . Smits
of in De Doelen 'bij Meijsing? 't Is
eigenlijk om het even, het zijn allemaal
beste logementen.
En ... misschien vindt u er op de lees
tafel wel de Gorinchemsche Almanak
van het schrfäkeljaar 1856 of daarom
trent. Wis en •z eker pakt u het boekje
en gaat u aan het lezen, want zo'n al
manak biedt voor een ja ar stof.

--(}--

scholen gesproken. Wij hadden
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Het vuil gaf ook vroeger zorgen
Over "vulinisse ende ander onreynlike saken"

DOOR H. VAN HOOGDALEM
Stelt u zich eens voor, dat uw vuil
nisbak b.v. 6 weken la1'g niet .w erd op
gehaald, doordat de vuilnisman staak
t e, of dat uw W.C. met stromend water
een tonnetje was, dat eens of meer ke
r en per maand moest worden geledigd,
terwijl men u er mee liet zitten.
Of u had een beerput in plaats van
uw prachtige aansluiting op de stads
riolen en b.v. tot wettelijke taalk en
plicht zelf dit geval eens per maand te
ruimen of te laten ruimen.
Voor ons, die de zegeningen der be
schaving zo vanzelfsprekend aanvaar
den , zijn dit wel dingen om zo eens
over te denken alvorens ons te verdie
pen in de problemen die de eeuwen
door de mens met deze vraagstukken
hebben geconfronteerd.
Want, en dat is mijn eerste stelling;
als ergens mensen leven is er vuil, is er
afval, is er drek en zijn er scherven.
Dat alles moet ergens naartoe wil de
mens n iet, in wat hij zelf veroorzaakt
en op d it punt produceert, vergaan.
Zo onafscheidenlijk is dit alles met
de mens verbonden geweest, dat nu op
de dag van vandaag onze verre voor
ouders, in ,w elke staat zij ook leefden,
slechts gekend worden uit wat zij al
dus achterlieten als sporen van hun
aanw ezigheid. Wat zouden we b.v. we
ten van de holbewoners als we behalve
hun rotstekeningen daarnaast uit hun
mestkuilen en ashopen niet te voor
schijn haalden alles wat hun tot ge
reedschap diende, tot gerief .of tot on
derhoud van het leven.
Uit de onder zand .bestoven vuilnis
belten der antieke beschavingen van
Babilonië, Assyrië en Egypte halen we
de thans kostbare papyri en kleitafels
die ons het leven en werken van die
tijden onthullen. En toch waren het
voor hen vuilnisbelten met even kwa
lijk r iekende geurtjes als de onze.
Zo z ullen eens uit onze vuilnisbelten
en uit dempingen met dit materiaal het
aluminium- en plastictijdperk worden
vastg esteld.
De geschiedenis van het oude Ostia
aan d e oudste mond van de Tiber zou
nimmer zo volledig beschreven zijn als
de inwoners van het na,buri-ge Porte de
ruïnen van Ostia niet tot hun vuilnis
belt hadden gedegradeerd na een gron
dige a fbraak van de huizen, waarvan
18

ze het materiaal gebruikten voor de
opbouw van Porte.
Zo lang de aarde n0,g schaars be
woond was waren er ten opzichte van
dit alles weinlg pro.blemen. Men ver
huisde eenvoudig als de jacht- en vis
gronden geen levensonderhoud meer
boden en liet dan verder alles achter
wat aan een korter of langer verblijf
herinnerde.

stad naar het dal al het vuil had
genomen dat de Romein kwijt wil
aan de Tiberoever in de plebejE
ken, was de Tiber zelf nabij om
punt redding te brengen.
Een normaal functionerende s
leving was in het verleden niet
baar zonder de bevrijdende nal
van water en is ook thans zond,
niet denkbaar.
Er zouden nog meer voorb
kunnen worden aangehaald om
uitspraak te onderstrepen, maa
wordt tijd dat ik U ga bepalen
problemen die in de stad onzer
ning over deze materie in de loc
eeuwen aan de orde zijn geweeE

*

* *
*

Erger werd het toen 1grote mensen
massa's gingen samenleven in de grote
centra der antieke beschavingen. Hier
moeten blijkens de resten, die wij
thans naarstig ontgraven, ware veld
slagen zijn geleverd om het probleem
van de afvoer van vuilnis e.d. de baas
te blijven. En toch, en dat is mijn
tweede stelling, moet een natuurlijk in
stinct de mens hebben gewaarschuwd
en ook nu nog waarschuwen, dat zijn
leven en de duur daarvan met dit pro
bleem ten nauwste verbonden zijn. Men
denke maar eens aan de hedendaagse
problemen van stadsverontreiniging,
verontrein'i ging van rivieren, beken en
andere wateren, en van de lucht.
Met de toeneming der beschaving en
de gecompliceerdheid der huidige sa
menleving zijn deze problemen er niet
minder op geworden, integendeel.
Ons natuurlijk instinct, gesublimeerd
door ons verstand, zint doorlopend op
perfecter middelen om het probleem
de baas te worden. Het kuiltje graven
van de oermens is geworden tot een
wetenschappelijk verwerken van afval
en huisvuil tot vaak waardevol mate
riaal voor bemesting en andere doel
einden. Het is heus niet te Gorinchem
alleen, dat men nog de methode uit de
oertijd volgt, maar de ontwikkeling
der dingen dwingt onafwendbaar naar
andere goede oplossingen. Er is dus
op dit punt voor onze stad wel een
goed gefundeerde hoop op beter.
Naast het "kuiltje graven" heeft al
tijd bij de afvoer van menselijk vuil en
alf'val het wat'er een roQ~ ·zo niet
de grootste rol gespeeld.
Wa:t zou het lot geweest zijn van het
Oude Rome als niet het water uit de
aquaducten op zijn lange weg door de

Zo lang er geen stad was, \\
geen vuilnisprobleem in deze buu
weinige bewoners aan de Ling
dingen en de daar tussen gelege
tergangen hadden het goedkoop,
natuurlijkste transportmiddel J
hand en ze hebben daar nati
gebruik van gemaakt. Hiervoor
geen wetten of regelingen nodig
Anders werden de zaken toe
denvorming pLaats vond en omr
gen of omwallingen tot stand kw
Denkt U zich even de situatie il
een overwegend boerenbevolkin
zich met bedrijf en al ziet ingeslc
een ommuring of een omwalling
daar binnen tracht het bedrijf Oj
male wijze voort te zetten. In
van rust en vrede zal het vee bui
poorten zijn gebracht op de wei,
om heen, maar in tijden van
en in de winter leefden mens E
binnen de wallen met al de ge,
daaraan verbonden. Elk had zijn
hoop voor de deur liggen, naarst
nut door de buren om er eveneer
vuil te deponeren. Gorcum heej
ontwikkeling doorgemaakt, v.
dit alles vrijwel is verdwenen, m
uw onmiddellijke omgeving ligg
stadjes als Heukelum en AsperE
die dit landelijke karakter tot
huidige dag hebben bewaard. G
heeft er slechts enkele rudin
van over in de Dalemstraat e
Herenlaantje.
Naarmate de bevolking der ,
toenam, terwijl de omvang het
bleef, moest binnen de wallen de
te worden gevonden voor r
bewoners. Handel en handwerk t
minder ruimte nodig dan het b
erf. Zo zijn in onze stad tal vai
renerven en tuinen volgebouw,
huisjes, zonder enig plan, maar

rer zorgen

1reynlike saken"
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materiaal gebruikten voor de
van Porte.
tl!g de aarde nog schaars be
v-as waren er ten opzichte van
; weinig prn,b lemen. Men ver
,envoudi.g als de jacht- en visgeen levensonderhoud meer
n liet dan verder alles achter
1 een ,k orter of langer verblijf
·de.

· werd het toen grote mensen
gingen samenleven in de grote
Ier antieke ,beschavingen. Hier
blijkens de resten, die wij
aarstig ontgraven, ware veld
~ijn geleverd om het probleem
afvoer van vuilnis e.d. de baas
en. En toch, en dat is mijn
,telling, moet een natuurlijk in
e mens hebben gewaarschuwd
nu nog waarschuwen, dat zijn
1 de duur daarvan met dit pro
m nauwste verbonden zijn. Men
naar eens aan de hedendaagse
,en van stadsverontreiniging,
~in'i,ging van rivieren, beken en
wateren, en van de lucht.
Ie toeneming der beschaving en
mpliceerdheid der huidige sa.
ng zijn deze problemen er niet
op geworden, integendeel.
.atuurlijk instinct, gesublimeerd
s verstand, zint doorlopend op
,r middelen om het probleem
te worden. Het kuiltje graven
oermens is geworden tot een
happelijk verwerken van afval
>'Uil tot vaak waardevol mate
>or bemesting en andere doel
Het is heus niet te Gorinchem
lat men nog de methode uit de
volgt, maar de ontwikkeling
:;-en dwingt onafwendbaar naar
goede oplossingen. Er is dus
punt voor onze stad wel een
,fundeerde hoop op beter.
; het "kuiltje graven" heeft al
le afvoer van menselijk vuil en
1et water een roij~ ·zo niet
tste rol gespeeld.
mu het lot geweest zijn van het
ome als niet het water uit de
:ten op zijn lange weg door de

stad naar het dal al het vuil had mee_
genomen dat de Romein kwijt wilde. En
aan de Tiberoever in de plebejerswij
ken, was de Tiber zelf nabij om op dit
punt redding te brengen.
Een normaal functioner ende samen
leving was in het verleden niet denk
baar zonder de bevrijdende nabijheid
van water en is ook thans zonder dat
niet denkbaar.
Er zouden nog meer voorbeelden
kunnen worden aangehaald om deze
uitspraak te onderstrepen, maar het
wordt tijd dat ik U ga bepalen bij de
problemen die in de stad onzer inwo
ning over deze materie in de loop der
eeuwen aan de orde zijn geweest.

.
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Zo lang er geen stad was, was er
geen vuilnisprobleem in deze buurt. De
weinige bewoners aan de Lingemon
dingen en de daar tussen gelegen wa
tergangen hadden het goedkoopste en
natuurlijkste transportmiddel bij de
hand en ze hebben daar natuurlijk
gebruik van gemaakt. Hiervoor waren
geen wetten of regelingen nodig.
Anders werden de zaken toen ste
denvorming pl,aats vond en ommurin
gen of omwallingen tot stand kwamen.
Denkt U zich even de situatie in voor
een overwegend boerenbevolking die
zich met bedrijf en al ziet ingesloten in
een ommuring of een omwalling en die
daar binnen tracht het bedrijf op nor
male wijze voort te zetten. In tijden
van rust en vrede zal het vee buiten de
poorten zijn gebracht op de weiden er
om heen, maar in tijden van oorlog
en in de winter leefden mens en vee
binnen de wallen met al de gevolgen
daaraan verbonden. Elk had zijn mesL
hoop voor de deur liggen, n aarstig be
nut door de buren om er eveneens hun
vuil te deponeren. Gorcum heeft een
ontwikkeling doorgemaakt, waarbij
dit alles vrijwel is verdwenen, maar in
uw onmiddellijke omgeving liggen de
stadjes a ls Heukelum en Asperen b.v.
die dit landelijke karakter tot op de
·huidige dag hebben bewaard. Gorcum
heeft er slechts enkele rudimenten
van over in de Dalemstraat en het
H erenlaan tje.
Naarmate de bevolking der steden
toenam, terwijl de omvang hetzelfde
bleef, moest binnen de wallen de ruim
te worden gevonden voor nieuwe
bewoners. Handel en handwerk hebben
minder ruimte nodig dan het boeren
erf. Zo zijn in onze stad tal van boe
renerven en tuinen volgebouwd met
huisjes, ·z onder enig plan, maar louter

om de beschikbare ruimte te vullen
met woninkjes voor een steeds groeien
de bevolking.

•. •
Om U enig beeld te geven van de
problemen die hierdoor geschapen wer
den zal ik trachten in een paar trekken
U zo'n middeleeuwse samenleving te
schetsen.
Huizen van hout regel, van steen of
met een harde dekking uitzondering
en dan alleen nog voor wat we thans
zouden noemen de openbare gebouwen.
Een ongeregelde bouworde, waarbij al
leen de loop van een veelbetreden pad
of weg de rooilijn bepaalde.
B estrating was er niet of riet veel te
wensen over, bepaaldelijk in herfst en
wintertijd. In tal van steden van ons
land komen straten voor die Steenweg
heten, als een bewijs er van dat ·ze uit
zonderingen waren. Marktpleinen wa_
ren soms geplaveid als het materiaal
er voor in de nabijheid voor het opra
pen lag. Paarden en karren trokken
dus ook door de meeste van onze ste
den in die middeleeuwen hun modde
rige en stinkende sporen.
Een Venetiaans gezant die in 1557
een bezoek bracht aan deze streken,
klaagt over de slechte bouw der met
leem bestreken huizen en de onzin
straten en
delijkheid van markten,
pleinen.
Vrijwel alle huizen voorzien van een
beerput met daarboven een huisje met
zitplank en een rond gat. De inhoud
werd van tijd tot tijd in open karren
weggereden naar akker en weiland. De
gesloten wagen komt pas vele jaren
later.
In de huizen der rijken het z.g. ton
netje, dat geledigd moest worden of
door een ander vervangen. Het perso
neel was hiermee belast, veel later pas
werd dit geregeld door stedelijke op
haaldiensten.
Van een geregelde straatreiniging
was geen sprake en die geen mesthoop
in de nabijheid had, deponeerde het op
straat of in de havens of grachten.
Op straat werd het dan wel voor een
g root deel opgeruimd door varkens,
kraaien, raven en ooievaars, t erwijl
loslopende honden, eenden en hoenders
ook hun aandeel in de reiniging lever
den. Ieder had voorts te zorgen voor
pad en straat voor eigen deur. Het
voorschrift om alles naar het midden
van de straat op een hoop te vegen,
vanwaar het kon worden weggehaald,
was vóór 1543 in Gorinchem nog van
kracht:
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De verordening van omstreeks 1400,
gewijzigd en aangevuld in 1517, dus
ongeveer een eeuw later, bepaalde:
"Item sal een yghelijc sijn strate
scoen maken ofte doen maken alle
saterdagen also dicke als ment
ghebiet. Wies niet en dede ende
daeraf becoert werde tsondags ver
boerde enen groten ende also dicke
al hi daeraf becoert worde. Ende alle
daghe mach men dat eens coren ter
tijt toe dattet wechgedaen is."
Alle dagen had men dus vrij spel
behalve op zaterdag (als het geboden
werd) en anders kon men ook op die
dag rustig verder en stoffeerde de
,,zwijnenpan" de zondagse straten.
Goten met stinkende blubber, open
secreten en varkenskotten gaven aan
dit geheel dan verder geur en kleur.
Men mene, niet dat het hier gete
kende beeld overdreven is, want de
werkelijkheid die ons tegenkomt uit de
stedelijke keuren en resoluties is nog
veel realistiJcher.
De eerste keuren dateren in onze
stad van omstreeks 1400. Zoals reeds
hierboven werd gezegd, was aanvul
ling eerst nodig na 1517 en daarna in
1543. Erg snel leefde men dus in die
tijd ook op dit punt niet.
De keuren van 1400 bepalen o.a.
"dat neyment gheen verkenscote op
der straten voer sijnre doren maken of
houden sal.? Maar in ieder g eval kon
iedereen als hij er de ruimte voor had
achter zijn huis op dit punt doen wat
hij wou.
"Item en sal nyement sijn verken
op der straten voederen of sijn verken
ongherinct laten gaen." Een gevoerd
verken was een slechte straatreiniger
en zonder ring maakte het beest "de
pan" nog groter.
Een varken op het kerkhof aange
troffen kwam de eigenaar te staan
"op dubbel brueken". De boete werd
dus verdubbeld.
,,Item en sal nyement gheen stillen,
houden, die in der poert waterganc
dienen". Verboden werd dus je "stille
tje" aan te sluiten op de stadswater
gang, maar netjes bewaren in put of
ton, want de middeleeuwse economie
gedoogde een verlies van dit waarde
volle materiaal niet.
"Item en sal nyment enigherhande
vuilnisse, hoedanich si is, vueren noch
brengen op der poert graftwallen of
op die weghe buten der poerten."
Een bepaling dus die in onze tijd
geschreven zou kunnen ·zijn voor de
stinkzooi buiten de Dalempoort of voor
de achterbuurttoestanden aan de
Schuttersgracht.
Maar
ook
onze
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,,Poertwallen" en "Graftwallen" ber
gen menige stiekeme vuilnishoop, met
name de Altenawal en de Dalemwal.
De in 1517 aangevulde keuren la- \
ten ons zien dat er in het tijdsverloop
van 1400 tot 1517 toch wel enige ont
wikkeling heeft plaats gevonden, want
naast verbodsbepalingen komen thans
aanwijzingen voor van plaatsen, waar
het vuil wel mag worden gebracht. Er
komt dus al enige regeling van de ma
terie, gelij k blijkt uit de volgende
bepaling:
,,Item overgedragen bij den heer en
de gerecht, dat men voirtaen gheenre
hande slijck, vulnis, noch messe vue
ren, brengen noch dragen en sal buten
die borchpoirt upten wech, mer sullen
die vueren ende draghen in der cuylen
over die brugge die dair gheleet zal
worden, op die boet van enen ponde,
half den heer half der stat".
Dus niet langer het vuil brengen op
de weg buiten de Burchtpoort, maar
het brengen in een door de stedelijke
overheid gegraven kuil over de brug
buiten de poort. Een ander verschil
met de keur van 1400 is dat de boeten
niet langer in duiten en stuivers wor
den aangegeven maar in ponden en
nobelen. Deze hogere strafwaardering
zou kunnen wijzen op een toeneming
van het euvel. Dat het erg was, blijkt
wel uit de volgende bepaling:
"Item noch overdragen bij den heer
en gherecht, dat men gheenrehande
slijck, vulnis, noch asschen, noch geen
onreynichet brengen, gieten noch stor
ten sal op dat merctvelt. En doent die
kynder off boden, men salt den meys
ter van den huyse dairt uutcoemt af_
nemen."

* *

*

U ziet dus dat zelfs de markt in het
hart van de stad voor de kwaal niet
veilig was, al neem ik direct aan, dat
de bedrijvers van het kwaad wel de
donkere uren van de dag of de nacht
hebben benut voor bevuiling van de
markt. En als tegenwoordig "de Kyn
der" de markt bevuilen met de resten
van een slordige eetlust of snoepzucht
is er niemand die er op let en geen ver
ordening die het belet. Men was dus
in 1517 met de vermelde bepaling zijn
tijd ver vooruit!
In die tijd gold blijkbaar ook de be
paling dat de nering of het bedrijf
dat het vuil veroorzaakte ook te zor
gen had voor de verwijdering, want
er bestonden in 1517 bepalingen voor
slagers, visvrouwen en groentevrou
wen.
Zo mochten de slagers "geen beesten

slaen off steken, dair sij bloet
ten hoiren huse sullen laten loJ
sullen dat bloet in hoiren husen
ende ve rgaderen ende dat bloe
haven dragen up die boet van E
bel alsoe dick als zij dairaff
worden. Noch en sullen geen
vercken voederen mit bloede ir
voederen noch anders".
U ziet in Uw gedachten het 1
tje voor U. Voor de deur van d
de tobbe en daarom heen een ~
k ens en honden slobberend van
k ernij . Toch had deze bepaling
a ndere achtergrond namelijk
komen dat honden en varkens ,
drinken van bloed bloeddorstig
Dat hiervoor wel degelijk vI
bestaan blijkt uit bepalingen
aan honden de rechtervoorpoo
worden afgehakt, t-2rwijl al spo
palin gen verschijnen die het v
rondlopen van varkens door
verbieden. Merkwaardig is dat
uitzondering maakt voor "heil
ken" of z.g. St. Anthoniusvarli
We hebben hierbij niet te
aan de heilige koeien van b.,
maar aan varkens die door hE
ter gehouden werden of door E
en die dan vaak onder geleide c
werden opgezonden om hun
langs de woningen op te hale
De eerste keur die op deze
is gemaakt, die van 30 april
absoluut en geldt voor alle var!
volgende die 'n aanvulling is
van 30 april 1519 zondert de
varkens" uit. De kerk of het
hebben zich dus blijkbaar verz
de algemeenheid van de bep:
voor zich een uitzondering b,
"Alle wermisvrouwen diem
ende wermis (groenten) voir d
hys sitten, die en sullen geen
noch bladen off yet van hoire:r:
up merctvelt laten leggen, m(
dat affvall in hoiren mande
nemen ende dragent wech".
Onze ijverige stadreinigers
's maandags wel wat minder
hebben als een dergelijke bepa
zou gelden.
Het is verleidelijk door te g
het vermelden van bepalinge1
overheid in het verleden ma:
a an de slordigheid van de s1
ners paal en perk te stellen. n
niet, want er is nog een and€
aan de zaak, dat ik tot slot
willen belichten.
* *

In één der hiervoor vermei
lingen heb ik een paar woorde

'lllen" en "Graftwallen" ber
.ige stiekeme vuilnishoop, met
Altenawal en de Da!emwal.
1517 aangevulde keuren la
zien dat er in het tijdsverloop
) tot 1517 toch wel enige ont
g heeft plaats gevonden, want
,rbodsbepalingen komen thans
11gen voor van plaatsen, waar
wel mag worden gebracht. Er
s al enige regeling van de ma
elijk blijkt uit de volgende

overgedragen bij den heer en
ht, dat men voirtaen gheenre
lijck, vulnis, noch messe vue1gen noch dragen en sa! buten
ilpoirt upten wech, mer sullen
en ende draghen in der cuylen
brugge die dair gheleet zal
op die boet van enen ponde,
heer half der stat" .
iet langer het vuil brengen op
buiten de Burchtpoort, maar
,gen in een door de stedelijke
gegraven kuil over de brug
Ie poort. Een ander verschil
ceur van 1400 is dat de boeten
~er in duiten en stuivers wor
gegeven maar in ponden en
Deze hogere strafwaardering
nen wijzen op een toeneming
euvel. Dat het erg was, blijkt
de volgende bepaling:
noch overdragen bij den heer
echt, dat men gheenrehande
1lnis, noch asschen, noch geen
het brengen, gieten noch stor
,p dat merctvelt. En doent die
>ff boden, men salt den meys
den huyse dairt uutcoemt af.

*

*

*

dus dat zelfs de markt in het
de stad voor de kwaal niet
~s, al neem ik direct aan, dat
)vers van het kwaad wel de
uren van de dag of de nacht
oenut voor bevuiling van de
Jn als tegenwoordig ,,de Kyn
markt bevuilen met de resten
slordige eetlust of snoepzucht
nand die er op let en geen verdie het belet. Men was dus
net de vermelde bepaling zijn
l'ooruit!
tijd gold blijkbaar ook de be
lat de nering of het bedrijf
vuil veroorzaakte ook te zorvoor de verwijdering, want
1den in 1517 bepalingen voor
visvrouwen en groentevrou-
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~hten de slagers "geen beesten

slaen off steken, dair sij bloet aff bu
ten hoiren huse sullen laten lopen mer
sullen dat bloet in hoiren husen houden
ende vergaderen ende dat bloet in die
haven dragen up die boet van enen no
bel alsoe dick als zij dairaff becoirt
worden. Noch en sullen geenrehande
vercken vo,ederen mit bloede in tobben
voederen noch anders".
U ziet in Uw gedachten het tafer eel
tje voor U. Voor de deur van de slager
de tobbe en daarom heen een stel var
kens en honden slobberend van de lek
kernij . Toch had deze bepaling nog een
andere achtergrond namelijk te voor
komen dat honden en varkens door het
drinken van bloed bloeddorstig werden.
Dat hiervoor wel degelijk vrees kon
bestaan blijkt uit bepalingen waarbij
aan honden de rechtervoorpoot moest
worden afgehakt, krwijl al spoedig be
palingen verschijnen die het vrij la t en
rondlopen van varkens door de sta d
verbieden. Merkwaardig is dat men een
uitzondering maakt voor " heilige var.
ken" of z.g. St. Anthoniusvarkens.
We hebben hierbij niet te denken
aan de heilige koeien van b.v. India,
maar aan varkens die door het kloos
ter gehouden werden of door een kerk
en die dan vaak onder geleide de straat
werden opgezonden om hun kostje
langs de woningen op te halen.
De eerste keur die op deze materi,e
is gemaakt, di·e van 30 april 1519, is
absoluut en geldt voor alle varkens. De
volgende die 'n aanvull'ing is van die
van 30 april 1519 zondert de "heilige
varkens" uit. De kerk of het klooster
hebben zich dus blijkbaar verzet t egen
de a!,g emeenheid van de bepaling en
voor zich een uitzondering bedongen.
"Alle wermisvrouwen diemit colen
ende wermis (groenten) voir dat vleys.
hys sitten, •die en sullen geen stucken
noch bladen off ye t van hoiren wermis
up merctvelt laten leggen, mer sullen
dat affvall in holren mande mit hem
nemen ende dragent wech''.
Onze ijverige stadreinigers zouden
's maandags wel wat minder te doen
hebben als een dergelijke bepaling nog
zou gelden.
Het is verleidelijk door te gaan met
het vermelden van bepalingen die de
overheid in het verleden maakte om
aan de slordigheid van de stadbewo
ners paal en perk te stellen. Ik doe het
niet, want er is nog een a nder aspect
aan de zaak, dat ik tot slot nog zou
willen belichten.
* *
In één der hiervoor vermelde bepa
lingen heb ik een paar woorden vet la-

ten drukken die nadere uitleg behoe
ven. De slagers werd verboden het
bloed in de goten af te gieten of in
tobben buiten te zetten, maar wel werd
hun toegestaan het bloed in de haven
af te gieten.
Daar schrijft dus de overheid voor
om de haven te bevuilen? Ja en dat
niet alleen m et bloed. Ik vind in 1521
de volgende bepaling, die het nog wat
duidelijker maakt, zij het dan wat min
der fris.
,,Overdragen bij den heer ende ge
recht, dat men gheenderhande heyme
lickheden scoen maken en sa! dair men
die onreynichheyt off op enyge stey
gers gieten sa!, mer sal dat dragen up
ter stede bruggen off bij den craen en
de dair sa! men dat affghieten, up die
v,erburniss e van XIIII ·stuiver, half de
H eer ende half de stat".
Ja lezer, er waren er die de inhoud
van hun tonnetjes en beerputten boven
aan de steigers uitgot en en langs de
trappen naar beneden liet en lopen, dat
was te erg. Dan maar over de ba llu
strade van de stadsbruggen of bij de
kraan aan de Kraansteiger, daar wa
ren geen trapjes en viel het dus zo
in de haven.
Ook deze bepaling moet protesten
hebben opgewekt, want in een volgen
de keur wordt verboden het vuil door
goten in de haven af te gieten of te
werpen over de leuningen van de brug
gen.
Ik denk dat onze ha venkanters bij
het lezen van dit fraais zich ietwat ge
steund en gestijfd zullen voelen bij het
voortzetten van hun vieze gewoonte,
van opzettelijke havenbevuiling. Daar
voor is echter geen reden, want men
wete dat in de tijd waarin dez e bepa
lingen gegeven werden de haven nog in
open verbinding stond met de rivier.
Het Lingewater stróómde nog door
onze stad op weg naa r de Merwede.
D eze stroming zorgde er voor dat
a lles in minder da n geen tijd in open
water t erecht kwam en ve rdween. Wat
toen een r echt kon worden genoemd.
omdat het door de overheid was gere
geld is thans een overtreding, omdat
het door de overheid verboden is en ·
t er echt. Verwachten de dempers van
de haven dat na de demping plotseling
alle havenkanters nette mensen ge
worden zijn ten opzichte van hun huis
vuil?
Een ingeroeste gewoonte die tot een
tweede natuur is geworden zal vele ja 
ren nodig hebben om te verdwijnen.
Alleen men zal de zondaars dan kun
nen vangen, tenzij ze het bij een ander
achter het huis leggen, zoals ook t ha ns
gebeurt als de haven is dichtgevroren.
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Vanaf 1400 hebben we stadskeuren
en be.palingen gehad die het euvel van
de vuilpoetserij aan banden hebben
trachten te leggen maar het is nimmer
gelukt. Geleidelijk grijpt de overheid
in door het aanstellen van ,a mbtenaren
die tot taak krijgen de vuilnis en drek
te ruimen. Er komen "secreetruymers"
en het zijn meest vrouwen die zich met
die taak belasten. In 1750 is het de
Wed. Quakernaat die aan de stad voor
het gebruik van de mestkuil f 4,- per
jaar moet betalen.
Ze had de taak van secreetruimster
over-genomen van de in 1720 overleden
Aaltje van de Graft. P as in 1760 wordt
een plan ontworpen voor het verbete
ren, verbreden en vernieuwen van de
goten en riolen aan de westzijde van
• de haven. 'Z e 'zijn er dus al maar
vermoedelijk eerst gelegd omstreeks
het jaar 1700. Pas in 1785 duiken
pachters op van het stadsvuilnis, te
vens secreetruimers.
Hoe hardnekkig de kwaal was blijkt
uit ,een resolutie van Dross·a ard en
Burgemeesteren, Schout en Schepenen
der Stadt Gorinchem van 23 juni 1769,
vernieuwd in 1773 en 1777.
In deze resolutie die ik niet in haar
geheel zal weergeven, wordt door onze
stadsautoriteiten geconstateerd, ,,dat
veele Ingezeetenen, zig niet ontsien,
teegen voorgaande ordres, vullis, drek
en anderen vuyligheid op de straaten
uit te gieten en daar geheele hoopen
van te maken tot grote stank en ont
cieringe der straaten en overlast van
anderen''.
Zij verbieden dan ook, dat "niemant,
hetzij Jong of Oud op stadsstraaten
zijn gevoeg zal mogen doen -e·n dat tot
voorkoming daarvan ieder huys zal
moeten hebben een secreet of privaat,
waar toe allen die in een huys woonen
toegang moeten hebben" .
Men deed het dus vóór die tijd rus
tig op straat als men eens nodig moest
en geen secreet of privaat had.
Verder mocht ook niemand "eenige
asse vullis of andere vuyllichheit op de
straaten uit storten, veel min daarvan
eenige hoopen maaken, maar dezelve
in keetels, tonnen of tobben voor haare
deuren neerzetten om door de karluij
den ter behoorlijker tijd weggehaald
te worden".
Onder deze asse en vuilnis mocht
dan weer geen mensendrek zijn, want
in dat geval zou de vuiligheid op zijn
eigen kosten worden weggevoerd.
Waren de karluiden ,g eweest dan
moest een ieder zijn straatje aanvegen
en de vuiligheid wegdoen. Na de rond
gang der karluiden mocht geen vuil
meer buiten staan of buiten worden
worden gezet.
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Op de dagen der veemarkten moest
een ied·er voor zijn huis het vuil op
hop:m vegen, waarna het door de kar
luiden w erd weggehaald. De havens
en grachten mochten niet worden be·
vuild door het inwerpen van stenen,
puin, as of andere vulles. De ouders
worden aansprakelijk gesteld voor hun
kinderen en de meesters en vrouwen
voor hare dienstboden.
Alle dagen moesten de karluiden
omgaan en hun ratels ,g ebruiken. Puin
of ander afval mocht des zaterdags na
de middag niet meer op de straten lig
gen, in ieder geval moest het vóór de
avond verdwenen zijn. De verordening
van 8 en 14 februari 1856 herhaalt dit
anes nog eens en geeft meer en ver
dere bepalingen.
Zo mag b.v. vervoer van secreet
mest niet plaats vinden dan nadat hier
van 24 uur van te voren aan de com
missaris van politie kennis is gegeven.
Het vervoer moest worden gedekt met
een schriftelijk bewijs van deze auto
riteit.
Niemand mocht secreten, secreetput
ten of dergelijke ruimen of doen rui
men en enig secreetvuil vervoeren of
doen vervoeren dan tussen elf uren des
avonds en vijf uren des morgens. Pas
in deze verordening verschijnen de
overdekte draagbakken of kuipen en
de overdekte wagens waarin alles
moest worden vervoerd. Woningen aan
grachten en havens gelegen konden een
en ander kwijt aan overdekte vaartui
gen.

* *

•

Zo maakten we een wandeling door
onze stad en beschouwden ruim 5 eeu
wen van vuilnismisère. Letten we op
de bepalingen, dan constateren we, een
toenemende overheidsbemoeienis met
het vraagstuk en op dit punt een toe
nemende verbetering naar mate de tij
den verstrijken. Van de zijde van de
bewoners was er deze vooruitgang ze
ker ook, zei het minder dan bij de
overheid.
Bij dit laatste denk ik b.v. aan die
mooie leuzen op onze vuilniswagens en
aan sl'agzinnen als "Opgeruimd staat
netjes" en " Laat niet tot dank voor het
aangenaam verpozen de eigenaar van
't bos de schillen en de dozen".
Dat zelfs het plaatsen van vuilnis
bakken in parken en bij patatbakkers
niets helpt kan iedeN!en constateren en
nog altijd zijn we ver af van de men
taliteit van het jongetje in Aarhus in
D 3nema rken, dat een door een reizig
ster weggeworpen zakje terugbracht
en in keurig engels de overtreedster er

op attent maakte dat ze iets
had.
Ja we verliezen nog altijd
het niet op straat, dan in
gracht en dan 's avonds als h1
is nog even stiekem naar d
naar de dijk om zijn vrachtje
raken. Zo zijn onze mani'eren.
les van de geschiedenis is: E
nieuws onder de zon ook ni,
kwaad.
Bij de samenstelling van é
werp, voorgedragen in een Jee
dering van de Vereniging Oud
werd gebruik gemaakt van
gende bronnen:

Middeleeuwsche Rechtsbro1
Gorinchem door H . Bruch,
Resolutieboeken der Stac
chem, aanwezig op het C
Archief.

dagen der veema rkten moest
r voor zijn huis het vuil op
·gen, waarna het door de kar
rerd weggehaald. De ha vens
1ten mochten niet worden be
or het inwerpen van stenen,
of andere vulles. De ouders
1ansprakelijk gesteld voor hun
en de meesters en vrouwen
~ dienstboden.
lagen moesten de karluiden
en hun ratels gebruiken. Puin
afval mocht des zaterdags na
.g niet meer op de straten lig
eder geval moest het vóór de
,rdwenen zijn. De verordening
14 februa ri 1856 herhaalt dit
r eens en geeft meer en ver
tlingen.
tg b.v. vervoer van secreet
; plaats vinden dan nadat hier
mr van t e voren aan de com
van politie kennis is gegeven.
oer moest worde n gedekt met
iftelijk bewijs van deze auto-

op attent maakte dat ze iets verloren
had.
Ja we verliezen nog altijd veel. Is
het niet op straat, dan in ha ven of
gracht en d'an 's avonds als het donker
is nog even stiekem naar de wal of
naar de dijk om zijn vrachtje kwijt te
raken. Zo zijn onze mani-eren. Maar de
les van de geschiedenis is : Er is n iets
nieuws onder de zon ook niet in h et
kwaad.

Verzamelingen van gedrukte reso
luties en verordeningen aanwezig in
de verzameling van het Museum
.,Dit is in Bethlehem".
Oud Nederlandsche Steden door Dr.
H. Brugmans en C. H. Peters.
Geschiedenis ·e ener Hollandsche Stad
Deel II door P.J. Blok.
Van Arkels Oude Veste door H. A.
van Goch.

Bij de samenstelling van dit onder 
werp, voorgedragen in een ledenverga
dering van de Vereniging Oud Gorcu m,
werd gebruik gemaakt van de navol
gende bronnen:
Middeleeuwsche Rechtsbronnen van
Gorinchem door H. Bruch,
Resolutieboeken der Stad Gorin
chem, aanwezig op het Gemeente
Archief.

H et Maatschappelijk Leven onzer
vaderen in de 17e e euw door Dr. G.
D. J. Schotel.
Uit de Leerschool van de Spade
Deel II door Dr. H. M. R. Leopold.
Kroniek van Gorinchem door W. F.
Emck Wzn.
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Over boze mannen en
kwade vrouwen
Al vroeg boosheid op de Diefdijk
DOOR H. F. VAN PEER
Het vorsen in de historie, h et oplich
ten van d e slip van het verleden en het
afstoffen van oude folianten en ge
schriften krijgt pas werkelijk zin, als
wij in dit alles DE MENS ONTDEK
KEN.
Want veel meer waard dan dorre
jaartallen, absolute feiten - hoe be
langrijk misschien ook - en allerlei
traditioneel historische gebeurtenissen,
is het CENTRAAL STELLEN VAN
DE MENS, waarom het toch uiteinde
lijk in de historie ging.
Niet alleen om de UITERLIJKE
MENS dikwijls voorgesteld in ridder
dracht en rond regententafels, krij g s
heren en hoofdlieden van de schutterij,
niet a!leen om hoofse vrouwen en stoe
re mannen, niet alleen om al dat uiter
lijke, dat ons in de geschiedenisboekjes
wordt geleerd, maar in niet mindere
mate om die ONGENOEMDE MENS,
die in zijn onbepaalde veelheid uitein
delijk het bestaan van ridderschap en
regentengeslacht mogelijk maakte en
overigens diende als franje tot groter
eer en glorie van hen, die nu eenmaal
in de historie de eerste viool speelden.
Mag ik ditmaal met u dan eens niet
verkeren in d e kringen van al die gro
ten uit het verleden, maar in de om
geving der naamlozen: de poorters, de
landlieden, de gildebroeders en am
bachtslui, de huisvrouwen en dienst
maagden, de minder bedeelden en le
prozen, de landlopers en de bedelaars
en vooral ook bij de boze mannen en
de kwade vrouwen die e r geweest zijn
van het ogenblik af dat er mensen leef
den.
Want bedenk, dat er nimmer alleen
het goede of het kwade was, het ging
steeds samen en het was veelal afhan1i:elijk van de geest van de tijd en de
mate van welvaart, want ook in dezen
bepaalden de omstandigheden zo dik
wijls de mens . De mens, die in de we
t enschappelijke geschiedvorsing op de
achtergrond was geraakt, omdat er een
kloof ontstond tussen geschiedvorsing
24

en geschiedbeleving, die misschien ge
deeltelijk voorkomen had kunnen wor
den, .,indien in de beoefening der ge
schiedenis meer r ekening was gehou
den m et de mens als het centrale object
van studie in de wetenschappen van de
mens", zoals prof._ dr. P . J . Bouman
h et zegt. 1)
Natuurlijk staat bij de wetenschap
pelijke geschiedvorsing de originele
bron voorop, maar hiernaast zijn er se
cundaire bronnen, die in betekenis niet
onderschat mogen worden. Met betrek
king tot de Htteratuur b.v. wijst Bau
det ni et alleen op de allereerste schrij
vers, maar ook op die van de tweede
rang. 2)
Prof. Bouman gaat dan nog verder
en zegt: ,,Nog enige treden lager en
men komt bij de eendagsvlinders van
kranten- en tijdschriftartikelen, ja, bij
de ,gemengde berichten' en adverten
ties, die tot dusver meer de belang
stelling van een nieuw specialisme, de
perswetenschap, hebben getrokken dan
van de historici in vaktechnische zin.
In dit moeras van berichtgeving stellen
selectie en interpretatie hoge eisen; de
interpretatie vooral." 3)
Hij kent daarbij terecht, naast de of
ficiële bronnen, waarde toe aan veel dat
aanvankelijk taboe was voor de ge
schiedvorsing en dus ook zeker voor de
geschiedbeleving.
,,Foto's, krantenberichten, brieven,
autobiografische fragmenten, speel
goed of kinderliedjes - er is zoveel,
dat ons toegang geeft tot het verborgen
verleden, voorafgaande aan explosies
van oorlogsgeweld. Als bron geef ik
graag een paar dozijn archiefstukken
in ruil voor het kerstliedje, dat in het
'wilhelminische Duitsland' werd gezon
gen." 4)
Ik kan deze gedachte onderschrij
ven, alleen wil ik graag wat voorzichti
g er met "een paar dozijn archiefstuk
ken" omspringen, want het hangt er
maar van af welke stukken het betreft
en ook dat is nog altijd afhankelijk
van een bepaalde mate van subjectivi
teit.

In de hiervoor genoemde
ik ditmaal me t u door de ge:
gaan, niet omdat ik daarin
juiste weg wil zien, maar g,
bruik wil maken van anden
naast h et officiële documen
geest van de tijd doen spreke1
trerend kunnen zijn voor fac,
het leven van toen. Want in d,
denis was het niet uitsluiter
wit, al wordt het vaak zo gete
hier was het een schakering
kleuren.
H et best kan ik dat illust1
wat prof. J . Huizinga zegt
wij "de klank van de midd1
zouden kunnen noemen, waar.
gelijks leven zich manifeste
opvallender en ook geluidssb
wij het ons heden ten dage ku
liseren, nu de verschijningsvc
d ers zijn .
"En al de dingen des lever
een pronkende en gruwelijke ;
heid. De leprozen klepten me
tel en hielden ommetochten,
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voorkomen had kunnen wor
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,als prof._ dr. P. J . Bouman
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ijk staat bij de wetenschap
eschiedvorsing de originele
)p, maar hiernaast zijn er se.
Jronnen, di e in betekenis niet
t mogen worden. Met betrek 
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In de hiervoor genoemde geest wil
ik ditmaal met u door de geschiedenis
gaan, niet omdat ik daarin de enige
juiste weg wil zien, maar gaarne g e
bruik wil maken van andere bronnen
naast het officiële document, die de
geest van de tijd doen spreken en illus
trerend kunnen zijn voor facetten van
het leven van toen. Want in de geschie
denis was het niet uitsluitend zwart
wit, al wordt het vaak zo getekend, ook
hier was het een schakering van meer
kleuren.
Het best kan ik dat illustreren met
wat prof. J. Huizinga zegt over wat
wij "de klank van de middeleeuwen"
zouden kunnen noemen, waarin het da
g elijks leven zich manifest-eert, veel
opvaJiender en ook geluidssterker dan
wij het ons heden ten dage kunnen rea
liseren, nu de verschijningsvormen an
ders zijn.
"En al de dingen des levens hadden
een pronkende en gruwelijke openbaar.
heid. De leprozen klepten met hun ra
tel en hielden ommetochten, de bede-

laars jammerden in de kerken en stel
den er hun wanstaltigheid uit. Elke
stand, elk e orde, elk bedrijf was ken
baar aan zijn kleed. De grote heeren
bewogen zich nooit zonder pralend ver
toon van wapens en livreien, ontzag
wekkend en benijd . Rechtspleging, ven
ten van koopwaar, bruiloft en begrafe
nis, het kondigde zich aJie luide aan
met ommegang, kreet, klaagroep en
muziek . De verliefde droeg het teken
van zijn dame, de genooten het em
bleem van hun broederschap, de partij
de kleuren en blazoenen van haar
leer".5)
En als wij dan tot de mens in de ge
schiedenis afdalen, dan wil ik ditmaal
uw gedachten bepalen bij de boze man
en de kwade vrouw ; niet omdat zij be
palend zijn, maar wel omdat zij een
merkwaardig facet van hun tijd ge
noemd kunnen worden en hun optreden
die tijd ook in een duidelijk licht kan
steJien.
In het verleden is er naast de g oede
ook altijd de boze mens geweest , naast

ouman gaat dan nog verder
" Nog enige treden lager en
'. bij de eendagsvlinders van
m tijdschriftartikelen, ja, bij
1gde berichten' en adverten
tot dusver meer de belang
m een ni euw specialisme, de
schap, hebben getrokken dan
storici in vaktechnische zin.
iras van berichtgeving steJien
1 interpretatie hoge eisen; de
tie vooral." 3)
; daarbij terecht, naast de of
nnen, waarde toe aan veel dat
ijk taboe was voor de ge1ing en dus ook zeker voor de
ileving.
krantenberichten, brieven,
ûische fragmenten, speel
:inderliedjes - er is zoveel,
3gang geeft tot het verborgen
voorafgaande aan explosies
~sgeweld. Als bron geef ik
, paar do zijn archi efstukken
)r het kerstliedje, dat in het
ische Duitsland' werd gezondeze gedachte onderschrij
wil ik graag wat voorzichti
een paar dozijn archiefstuk
pringen, want het hangt er
af welke stukken het betreft
~t is nog altijd afhankelijk
epaalde mate van subjectivi-

Reizende speellieden.
Gravure van Lucas van Leyden.
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de beste ook immer de kwalde, en
deze laatste categorieën wil ik nu ten
tonel e vo er en . Waarom ? Omdat ik toe
vallig bij mijn studie het materiaal in
handen kreeg. Want dit is het merk
waardige bij elke studie - het mate
riaal stapelt zich op als men er maar
aandacht aan schenkt, want er Ugt een
enorme voorraad aan gegevens - zij
wacht slechts op bewerking. Een klein
deel van dit materiaal, betrekking heb
bend dus op "boze mannen en kwade
vrouwen", bied ik u hierbij aan, zij het
dan ook fragmentarisch.
En dan beginnen wij voor wat Go
rinchem en omgeving betreft al heel
vroeg, nl. na den jare 700, waarin
Abraham Kemp een zekere Heyman
van Arkel al uit deze contreien liet
vluchten, omdat rovers en dieven de
streek onveilig maakten.
,,De Roovers en Dieven, schuylhoe
ckende in 't bos, nu den Dief-dijck, loe
rende op de proye, kippen nu eenige te
peerd, dan te voet, dees' met g elden,
die met waren, d'een quetsende, d'an
der moordende, ja maackten 't in 't
lest so bont, dat Heer Heyman door
angst beklemd, volgende 't spoor van
sijn over-oude Vader, Jan, die eerst Ar
kel begreep, met alle de sijne sich na
Vranckrijck begaf, bevelende 't Landt
van Arkel, Godt, en 't geval".
En dichterlijk gezeg d:
"Dien Heyman liet het Land van
Arkel om het rooven,
Dat van de Diefwech quam
en most in d'oorlogh slooven".6 )
Dat he t die eerste tien eeuwen van
de Christelijke jaartelling ook lang niet
altijd pais en vree was, leert Kemp ons
vervolgens als hij het later weer over
een Heyman van Arkel heeft, die in
915 stierf :
..Mer'k aan de b ot en onhebltikheyd
deser en omtrent swevende tijden, by
Baronius en and're genoemd een yse
ren eeuw, soo om hare hardigheyd, van
Imborst der menschen, overloopende
gal van bitterheyd, bars van alle heus
heyd, broed-nest van schelmstukken als
boven al sober van letteren."7 )
Hoe wij ook over de waarde van de
kronieken met betrekking tot die
vroegste tijden mogen denken, zeker is,
dat het een harde tijd was, waarin het
recht van de sterkste overheerste.
H et rondzwervende volk was een ge
vaar, voor al wanneer h et zich met min
der g oed e bedoelingen op de weg begaf.
Er moest dan ook t egen opgetreden
worden en ·z o beval J a n van B eieren
op 7 oktob er 142•2' de Drost van Gorin~
chem om de rov ers , die in d e Tieler26

en Bommelerwaard de kooplieden en
andere mensen aanvielen, gevangen te
nemen en t e st raffen .B )
Men m oet het euvel van de rondzwer_
vende benden niet onderschatten. ,,Van
alle zijden w erden weeklachten over de
verregaande ongebondenheid, insolen
tiën, dieverij en , rooverijen en ijselijke
bedreigingen van allerlei soort van
vreemd en vagebonder end volk aange
heven." 9 )
De benden werden van de ene naar
de andere plaats verbannen en hun op
treden was een voortdurende zo•r g voor
de overheid.
"Wie zou de bandiet van de arme
stakker hebben kunnen onderscheiden?
Zigeuners mengen zich onder al die
vagebonden : waarzeggers, horoscoop
trekker s, die ook voor kinderrovers
doorgaan ; men kan hen opsluiten of
w egjagen , zij komen ailtijd terug. ne
gezagsinstanties kunnen hen niet
aan".10)
Hoe gevaarlijk het was 's nachts on
gewapend in het Haagse Bos rond te
lopen vertelt Zumthor ons: in 1643
werd een vers afgesneden mannenhoofd
gevond'en, en de politie staagde er nooit
in de hand te leggen op de moorde
naars .
Op h et land verbleven h ele koloniën
van mis da di,gelis, die in g a ten en holen
in de grond gegraven hun verblijfplaat
sen hadden en moeilijk uitgeroeid kon
den worden. 11)
"Evenals de zigeuners, hadden de
landloopers, bedelaar·s en fielen eene
boeventaal, waarvan een Vocabulaer
bestaat, die in 1613 werd herdrukt."12)
Sprekende over de zgn. ,,varende lie
den", het trekkende volk van de weg,
zeggen Jan en Annie Romein 13): ,,In
dit conglomeraat van alles wat zich,
gedeclasseerd, uit zwerfzucht, in bal
lingschap of om welke reden ook voor
goed of tijdelijk uit de maatschappij
heeft losgemaakt, vinden wij die maat_
schappij in al haar bontheid terug :
trekkende speellieden en marskramers,
bedelvolk en bannelingen, pelgrims en
dolende ridders. T ot de varende lieden
hoorden ook de " deernen ", die de grote
legers plachten te ver g ezellen."
Dit kwaad zette zich nog lang voort
en nog in 1754 werd in Gorinchem een
troep zigeuners aan den Jij'V'e gestraft,
die het de bewoners van het Land van
Arkel reeds la ng door roof, diefstal en
bedelarij la stig had gemaakt. 14)
Ook aan het eind van de 18e eeuw en
het begin van de 19e eeuw opereerde er
in ons land en ook in de omgeving van
Gorinchem nog een beruohte benld e,
w aaraa n ik hierna nog aandacht zal
schenken. Voorlopig gaan wij even in
de voor Gorinchem Arkelse tijd kijken.

De vrouw

Natuurlijk werden aller!
daden g•e straft en hoog worc
ven van het rec'htvaardiglh
van Otto van Arkel. De krrn
ver vermeldt onder 1363:
,,FJn in sijnen tijd mocht g ,
willigh dood-slager, woeik en
openbaar over-speelder binn
chem, of in 't Land van Arl
woon,e n" . 15).
Mogelijk kent u het verha,
Heer Otto "eenen rijcken
der" straft. Het 1b etrof ei
Heil'drik Kannemaker, een
,,brandende van onkuysheid"
op beoo-ek bij "schoone Ma
Jonge Wedu'w en" en hij ,;besli
vijf of ses, en wierden bevr
werd in Gorcum voor de P
Arnhem g edaagd, die bier re,
maar hij bespotte de rechte:
lac'h ende de kerk uit. Hee1
over dit alles zeer ontstemd,
poorten van de stad sluiten ,
Kann•emaker gevangen te ner
deze vluchtte naar het kerk
de kerk "opdat hij vrijlijck J
sen" , totdat de toorn van
Arkel bedaard zou zijn. Men o
de kerk en de volgende dag
Ot hem sluiten in een grote ,
kuyp·" . Dat duurde vijf dage1
dri'k bad Heer Otto om ge
"kreegh acht dagen tijd orr
Godt t e bereyden". Toen hij
in de kerker had doorgebra,
hij openbaerlijck ont'hooft". 11
-

0-

In de r echten, die Otto var
1382 die van Gorinchem te
dage gaf, werden verscheidt
bepalingen opgenomen, die
onderwerp van belang zijn. H
er enige:

12. Wie een man slaat vei
schellingen.

13. Man een Wijf, of Wijf
slaande verbeurt een poné
wijf slaande. of scheldende
een pond, of den Steen te

14. D 'een man d'ander bloeè
verbeurt een pond.

15. D 'een man d' ander wonde
lit-lang h, nagel-diep, ver
stuivers, meerder wond,
owel-moedige huysstootin
10.pond. Mes, Sweert, of

elerwaard de kooplieden en
msen aanvielen, gevangen te
te straffen.B)
et het euvel van de rondzwer_
den niet onderschatten. ,,Van
werden weeklachten over de
de ongebondenheid, insolen
~rijen, rooverijen en ijselijke
:en van allerlei soort van
1 vagebonderend volk aange-

ien werden van de ene naar
plaats verbannen en hun op
s een voortdurende zorg voor

.d.

m de bandiet van de arme

ibben kunnen onderscheiden?
mengen zich onder al die
m: waarzeggers, horoscoop
die ook voor kinderrovers
men kan hen opsluiten of
zij komen altijd terug. De
:anties kunnen hen niet

,aarlijk het was 's nachts onin het Haagse Bos rond te
'telt Zumthor ons: in 1643
vers afgesneden mannenhoofd
en de poliUe slaagde er nooit
1d te leggen op de moorde-

land verbleven hele koloniën
Ldigers, die in gaten en hoien
Ld gegraven hun verblijfplaat
n en moeilijk uitgeroeid kon
m. 11)
Is de zigeuners, hadden de
rs, bedelaars en fielen eene
J, waarvan een Vocabulaer
ie in 1613 werd herdrukt."12)
1de over de zgn. ,,varende lietrekkende volk van de weg,
m en Annie Romein 13): ,,In
Jmeraat van alles wat zich,
ierd, uit zwerfzucht, in bal
of om welke reden ook voor
tijdelijk uit de maatschappij
·emaakt, vinden wij die maat
in al haar bontheid terug:
~ speellieden en marskramers,
en bannelingen, pelgrims en
idders . Tot de varende lieden
,ok de "deernen", die de grote
1chten te vergezellen."
3,ad ·z ette zich nog lang voort
1754 werd in Gorinchem een
rnners aan den lijve gestraft,
i bewoners van het Land van
ds lang door roof, diefstal en
lastig had gemaakt. 14)
n het eind van de 18e eeuw en
van de 19e eeuw opereerde er
1d en ook in de omgeving van
n nog een beruchte bende,
ik hierna nog aandacht zaJ
. Voorlopig gaan wij even in
forinchem Arkelse tijd kijken.

De vrouw met de schandsteen om
Natuurlijk werden allerlei kwade
daden g estraft en hoog wordt opgege
ven van het rec'htvaardigheidsgevoel
van Otto van Arkel. De kroniekschrij
ver vermeldt onder 1363 :
,,IDn in sijnen tijd mocht g een moed
willigh dood-slager, woeikenaar , n och
openbaar over-speeider binnen Gorin
chem, of in 't Land van Arkel blijven
woo,nen" . 15 ) .
Mogelijk kent u het verhaal, waàrin
Heer Otto " eenen rijcken overspeel
der" stra ft. Het betrof een zekere
Hen'd rik Kannemaker, een poorter
" brandende van onkuysheid". H ij ging
op be-z oek bij "s-d hoone Maagden en
Jonge Wedu'w en" en hij "beslieper alsoo
vijf of ses, en wierden bevrucht". Hij
wer d in Gorcum voor de Proos t van
Arnhem gedaagd, die hier r echt sprak ,
maar hij bespotte de rechter en ging
lachende de kerlk uit. Heer Ot was
over dit alles zeer ontstemd, hij liet de
pom·ten van de stad sluiten en gebood
Kann-e maker gevang en te n emen, maar
de,z e vluchtte naar het kerkhof en in
de kerk "opdat hij vrij'lijck soude we
sen", t otdat de toorn van Otto van
Ark el bedaard zou zijn. Men om sing elde
de kerk en de v olgende dag liet Heer
Ot hem sluiten in een grote "Ve rwers
kuyp". Dat duurde vijf dagen en Hen
drik bad Heer Otto om g enade. Hij
" kreegh acht dagen tijd om sich tot
Godt te bereyden" . Toen hij deze tijd
in de k erker had doorgebracht "wert
hij o,p enba erlijck onfüooft". 16).
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In de rec hten, die Otto van Arkel in
1382 di e v a n Gorinchem te eeuw igen
dage gaf, werden verscheidene straf
bepalingen opgenom en, die voor ons
onderwerp va n bela ng zijn. H ier volgen
er enige :

12. Wie een man slaat verbeurt 10
schellingen.
13. Man een Wijf, of Wijf een man
slaa nde verbeurt een pond, w ijf een
wijf sla:rnd e. of scheldende. verb eu rt
een p ond, of den Steen te dragen.
14. D 'een man d'ander blo,ed -ritzende,
verb eurt een pond.
15. D 'een man d'ander wondende, d a ts '
lit-langh, na ge-1-diep, ve rbeurt 45
st uivers, mee rder wonde 5.pond,
oevel-moedige huysstootingh doende
10:pond. Mes, Sweert, of geslepen

wapen trekt, 45.sc'helling, lempt 10
pond, voet af-houd, of oogh uyt
st ee>kt 30.pond.
16. Alle boeten binnen merkten dub
beld .
17. D'een man na d'ander in oevel
moed werpende verbeurt vijf pond.
18. Moedwi.lligh yemand bey sijn oogen
uytstekende, wordt gericht als een
dood-slager.
21. Vechten in 't donk er sonder keers
sen of vuu r, is viervoudige boete,
dat sal m en houden op al die daar
by zijn, of sy b r eng en by eede den
r echt-schuldigen voort.
23. Een Boeve, Rabout, of Land-looper,
een goet man slaande, sa! dien boef
te water en brood gevangen geset
worden, kan hy boete noch soen
vergelden, sal hy blijven , en men sal
hem alle daag 12 penningen aan sijn
onderhoud af-kort en, tot dat hy boe
ten en soen bet aalt heeft, of quijt
ges cholden waar. 17) .
Wil-lem van Beieren, Heer van Gorin
chem g eworden, geeft ook weer vrij
he den en daarin komen ongeveer ge
lijke s.trafbepa1ingen voor, me t alleen
afwijkende en meestal hogere boeten.
No. 15 heeft voor het laatste gedeelte
als r edaclie: ,,lidt af-slaande tien pond,
voet af, of oog' uyt, lidt om lidt, maar
deur ongeval 40 pond" . 18).
-0-

Terecht merkt Van Goch t!l) op . da t
otto's handvest nergens een strafoefe
ning omschrij ft; a lleen het dr agen van
de steen wordt genoe'llld a ls s traf, wel
ke aan t wistende vrouwen kon worden
opgelegd.
D e klappeien, kijfzucht ige en aJndere
boosa a rdige v rouwen moe·s ten één o,f
meer schandstenen, 'de stenen van jus
ticie' dragen, soms met lood verzwaard
en met tekens die duidden o,p kwaad
sprekerij: een uitgestoken tong, een
slot en dgl. 2°) .
Het is overigens een gruwel, wat er
op het terrein va n de lijfstr a ffe'lij.ke
r echtspleging voorkwam . L a t en wij er
even bij stilstaan. De bekentenis was
onherroepeliJk !bew ijs en door middel
van foltering en bra n dme rken werd die
·bekentenis dikw ijls uit de verdacht e
geperst.
27

Een vrouw aan de kaak gesteld
Overal was de pijnbank in zwang om
bekentenissen af te persen; deze was
oorspronke'lijk in gebruik gekomen in
Rome, alleen voor slaven, die tegen
hun eigen heer verhoord werden, om de
waarheid "er uit te krijgen". Heel on
schuldig nog was het verhoren naast
of aan de geselpaal. Wat strenger was
het ophijsen aan op de rug saamgebon
den handen met zware gewichten aan
de grote tenen en duim- en scheen
zchroeven aangedraaid. 21).
ne rechbers waren verplicht deze fol
teringen bij te wonen en op oude pren
ten ziet men vaak hoe zij zich de tijd
kortten met spijs en drank, terwij•l de
verdachte in zijn strijd om lijfslbeholl'd
zich kronkelde van pijn. Evene,e ns bij
het ter dood brengen van de slachtof
fers moesten de rechters aan,we·z ig zijn.
De meest gruwelijke mishandelingen
en verminking,en kwamen voor. Het af
hakken van de rechterhand, van de
neus, van een of twee oren; het bran
den van de tong. Ogen werden uitge
stolken, men hieuw een wang o-pen, de
schouder werd met gloeiend ijzer ge
brandmevkt. 22).
Er waren blijkbaar ook "vaste klan
ten" voor ge.seling en brandmerk. In
Amsterdam werd een misdadiger bin
nen vier jaar zesmaial gegeseI<l en vijf
maal ge'brandmerlkt, een ander binnen
drie jaar achtmaal gegeseld en vijf28

plaal ge'brandmerkt. Een 21ekere Griet
Andries viel niet minder dan 32 maal
in handen der justitie. 'De beruchte
Trijn Peters, meer bekend onder de
naam Trijn van Hamburch, werd 32
maa l in hechtenis genomen, 8 maal uit
hoofde van zwangerschap van pijnlijlke
!Iicha:amstraf vei,schoond, doch met een
strop om de hals aan de galg ten toon
gestel'd, vele malen gegeseld, vijf maal
gebrandmerkt, haar beide oren afge
sneden en ... is het wonder, dat zij op
30 december 1617 haar misdadig leven
aan de galg eindigde? 23).
-0--

Niet alle straffen waren lichamelïj,k
wreed, er waren er bij die potsierlijk
aandeden, al moet men ook de mentale
straf hierbij niet onderschatten. Veel
kwam het voor, dat men te kijk werd
geste'ld aan de schandpaal of de kaak.
Men moest dan het hoofd in een houten
biolk steken, dikwijls oülk nog de han
den door een opening. Het blok ging
dan ddcht en men stond te schand, zoals
die poorter op het ta'ba'k1S1zakje van
Van Rossem 's Troost. De schandpaal
droeg vee1'al ook nog een opschrift,
waa ruit bleek waarvoor men gestraft
werd.
Ook liet men de gestraften voo,r gek
door de stad lopen, b.v. in een hemd.
Of men moest op een ezel ge2Jet<en, met

het aangezic'ht naar de staar
dier, rondrijden. Een straf die
k'waadsprekende vrouwen w,
legd. Zoals wij zagen werd
halJldvest van 1382 als straf
vrouw die een andere vrou\l
slagen of geschü'lden had bef
zij "den Steen" had te dr
schandsteen. Dit alles wekte
'l ust van het vol'k en stelt u
voor, hoe de schuldige of
weleen,s de onschuldige ziet
moet hebben.
Dr. Anne H. Muld-er noeml
dere straffen in deze geest : 21
Jean Franchoys moest me
roklken om de hals aan de k!
omdat 'hij twee vrouwen had ,
Christoffel Hendricksz. had
speler een uur lang met ·d
huyck - een houten klok v
een mens bijna geheel verdv
alleen zijn hoofd door een gat
uit - te kijk gestaan.
iDe vro'll!W die haar eerstge
vonde1,i ng had gelegd, werd
pop in de arm aan de kaak g
Nooit zal iemand achterh:
Allbert Al'bertss en zijn huisv
kü'pers van gestolen goeder
be•zield, to-en ze het hoofd en
terhand van een gestrafte rr
stal·e n. Om daardoor, zo stol
bij het verhoor, hun nering te
deren. En zo zag Amsterdam
juni 16'1 8 .A'lbert Albertss en
vrouw ieder op z'n beurt op
vot ten toon staan met het
doods'hoofd in de armen.
Dat kbraham Frederic<ks~ .•
versknecht van het Karthuiz,
hof zich in een dergelijk maca
tuur begaf, valt eerder te

7esteld

3-ndmerkt. Een zekere Griet
el niet minder dan 32 maal
der justitie. 'De beruchte
,rs, me:er bekend onder de
n van H amburch, werd 32
,chtenis genomen, 8 maal uit
1 zwangerschap van pijnliJlke
af verschoond, doch met een
le hals aan de galg ten toon
Ie malen gegeseM., vijf maal
:r'kt, haar beide oren afge
... is het wonder, dat zij op
er 1617 haar misdadig leven
lg eindigde? 23).

h et aangezicht naar de staart van hert
di-er, rondrijden. Een straf die vee'! aan
kwaads,p rekende vrouwen werd opge
legd . Zo1als wij zagen werd in Otto's
han1d'vest van 1382 als straf voor een
vrouw die een andere vrouw had ge
slagen of geschO'lden had bepaald, dat
zij "den Steen" had te dragen , de
schandsteen. Dit alles wekte de spo,t1luS!I: van het volk en stelt u zich eeru;
voor, hoe de schuldige of misschien
weleens de onschuldige zic h gevoeld
mo,et hebben.
Dr. Anne H. Mulder noemt nog an
dere straffen in deze geest : 24).
Jean Francho,ys moest met 2 spin
r okken om de ha1s aan de kaak staan
omdat 'hij tJwee vrouwen had g etrouwd.
Christoffel Hendricksz. had a ls over
speler een uur lang met de houten
huyck - een houten klok waaronder
een mens bijna geheel verdween , met
alleen zijn hoofd door een gat e r boven
uit - te kijk gestaan.
!De vrOUJW die haar eerstgeborene te
vond eling had gelegd, werd met een
pop in de arm aan de kaak gesteld.
Nooit zal iemand a chterhalen, wat
Allbert Al'bertss en zijn huisvrouw, op
kopers van gestolen goederen, heeft
bezield, toen ze het hoofd en de r ec'h
terhand van een gestrafte misdadiger
stalen. Om daardoor, zo stotterden zij
bij het verhoor, hun nering te vermeer
deren. En zo zag Amsterdam op de 16e
juni 16'1 8 AIJ'bert Albertss en zijn huis
vrouw ieder op z'n beurt op het scha,.
vot te.n toon staan met het gesto.Jen
doods'hoofd in de a rmen.
Dat A,braham Frederioksz., doodgra
versknecht van het Karthuizers Kerk
hof zich in een dergelijk macaber avon
tuur begaf, v a lt eerder te begrijpen.

Zijn zucht ging uit naar het beroven
van lijken, op dat kerkhof begraven.
Weshalve hij op de 12e april 1677 op
de kaak ten toon gesteld werd " met
zijn eene voet in eene doodSlkist, be'kleed
met een dood~leed, en het de1ksel van
de doodkist op zijn borslt, met de'ze in
scri'ptïe : Doode-Berover". U ziet het,
vreemdsoortige straffen, niet alleen
lachwekkend, maar ook wreed .
-()'--

Nu moet u zich tegenover de Middel

eeuwse rechtspraaik en ook van di,e in
later eeuwen geen al te mooie voorstel
ling ma'ken . Op het platteiand b.v. ver
kodht de heer de uitoef,eilling van het
justitieambt aan de meestlbiedende ge
gadigde voor baljuw of schout (baljuw
was een hoger ambt) tegen een bed rag
ineens of een jaarlijkse rente. Met de
opbrengst der boeten (soms afgeperst
tot de laatste cent met anders een
,,rood.en hemdrok" , àwz een hevige ge
seling in het vooruitziC'ht) moest dat
ge'ld zijn renten opleveren. 25).
Een mooi voorbeeld van de toepas
sing der regel, dart; ,,jonokheyt wat
sueter gecoorigeert" behoort te worden
vinden wij in Veere, waar in 1655 een
kna:ap zich schuldig had gemaakt aan
helljng. De vierschaar velde dit vonnis
oiver hem:
"Gij, Jlacolb Pieters, daar gij nog een
kind zijnde hebt begaan het crimen
dat, indien gij tot uw meerderjarig'heid
waart gekomen een zwaardere straf
,h ad 'Verdiend, ,en prefererend gra,tie
voor gestrengheid van justitie, con
demnercn u na den middag op het ge
vange:rli's'huis ,de broek afgestreken en
de wel strengelij,k op uw blote billen
met roeden te worden gegeseld. 26).
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straffen waren lichamelij'k
waren er bij die potsierlijk
al moet men ook de mentale
Jij niet onderschatten. Veel
voor, dat men te kijk werd
n de schandpaal of de kaak .
. dan het hoofd in een houten
n, dikwijls oolk nog de han
een opening. Het blok ging
m men stond te schand, zoals
:r op het taba'k sizakje van
~m 's Troost. De schanldpaal
1,aJ1 oolk nog een opschrift,
leek waarvoor men gestraft
men de gestraften voor gek
;ad lopen, b.v. in een hemd.
Jest op een ezel ge:z;eten, met
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Anna Muege had zes mensen betoverd en werd
in Gorcum geworgd
Laten wij op onze tocht langs de
wreedlheid in hel verleden ook vooral
hel bijgeloof niet vergeten, want het
heeft vele eeuwen een mysterieuze en
macabere rol gespeeld.
'Hoe hardivochtig kon men zijn voor
vrou'w en, die van hekserij w erd en ver
dacht en zog enaamd een verbond met
de duivel U:tadden gesloten. Als een
vrouw het ongeluk had, da t door een
ongunstige speling van het lot of door
achterklap en leugen op haar de ver
denking van hekserij vie'l, zag het er
slecht voor haar uit. Oudewater had
niet voor niets zijn heksenwaag en me
nige vrouw is geworgd of verbrand,
omdat zij van hekserij werd beticht.
Het is opmerkelijk ·hoe groot de lit
teratuur over heksen, hekserij en hek
sen'Vervolging is. In alle talen vindt
men geschriften over de heksenwaan
en 'het zijn helaas niet alleen sprookjes
waarin de heks een rol speelt. De heks
heeft blijkbaar altijd tot de verbeelding
gesprdken en odk vandaag nog kunt u
de h elks Eucalypta in het verhaal van
Paulus de 'boskabouter voor de radio
beluisteren en oo'k onze k'inderen roe
pen nog " lelij.ke ouwe toverheks" , al is
het dan gelukkig erg onschuldig en
vallen er ge.e n vrouwen aan ten offer
zoals vroeger.

De heksenwaag in Oudewater
30

Ho Eivelen er in deze heksenjac,h t ge
vallen zijn? Men heeft wel schattingen
gemaakt van een miljoen, voorzichti
ger uitgedrukt komt men t ot drie- tot
viJ'föonderddui:Z!end, m'isschien zijn het
er mtnder, ma:ar vaststaat, dat vele
ongeh1'kikigen werden geofferd aan de
ze waan. Men weet van massaproces
sen en van talrijke executies in vele
landen van West Europa en heel wat
rechter s en beulen waren trots op het
oordeel dat zij tegenover heksen heb
ben g eveld. 27) .
Zo liep het slecht af met Digna Rob
bertsdr., een Gorcumse vrouw van ge
boorte, in Veere op 18 juni 155,5 als
toverheks levend verb r and. En hoe ver
ging het Anna Muege ? Zij zou zes
mensen hebben betoverd en volgens
haar bekentenis - die, zoals wij reeds
zagen dikwijls werd afgedwongen "in
pijnen" - een verbond met de duivel
'h ebben gemaakt. Anna werd op 29 mei
1•6 08 op de Grote Markt te Gorinchem
geworgd en het gebeente en de romp
begraven op de waard (de Galgen
'w aard). 28).
-0--

Als wij de bes chuldigingen osver hek
serij lezen rijzen ons waarlijk de haren
te berg e. In 1595 werden door 'het 'Hof
in Utrecht verscheidene mensen tot de
brandstapel veroordeeld o.a. omdat zij
bij Amersfoort in kattegedaante poot
aan poot hadden gedanst. Onder hen
bevond zich een meisje van zeventien
jaar. Drie kinderen van acht tot veer
tien jaar moes ten (·v erplicht dus) toe
kijken, hoe hun vader en hun zuster
levend werden verbrand. Het meisje
had op de pijnbanlk 'b ekend een zware
hagelbui te hebben veroor;zaakt en dit
kostte haar h et leven. 29 ).
ID icht bij Gorindhem werd een zeven
tigjarige vrouw gew org d en v erbrand
wegens hekserij.
Het g ebeurde te S choonhoven en het
s~achtoffer h eette Ma rrigje Arriëns.
Tussen de wa ag en h et stadhuis van de
1zilver sta d vindt u op de Stenen brug
nog een cir,k el van witte stenen in het
wegdek . Dit zou de plaats zijn waar
Marrig je wer d omgebracht en in het
s tadhuis aldaa r bewaart men nog de
toivevza k van deze heks van bijna vier
eeuwen terug. 't Is heus waar, ik heb
dat zaJkj e zelf eens in mijn handen ge
'h ad en ik voelde me toen echt een
beetje vreemd.

: ::
- ~ ' ~:~
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Zij werd een hek1

Een beproefd middel om
zoeken of een vrouw inderd
was bestond uit het wegen
slachtoffer, dat dan in haar
een weegschaal moest gaan s
dat de stadsvroedvrouw een
zoek naar mogeJij1k verborge1
ten had ingesteld. 30). Heel bE
het woord "vermaard" niet t
ken, was de waag van Oudew~
vele vrQIUwen heen gingen or
de marktweegschaal te late
Opgelucht verlieten zij de v

,e foverd en werd

1d

er in deze heksenjacht ge
Men heeft wel schattingen
3.Il een miljoen, voorzic·h ti
ukt komt men tot drie- tot
:l.ui·l'!end, m'i sschien zijn het
maar vaststaat, dat vele
m werden geofferd aan de
ren weet van massa,proces
l talrijke executies in vele
West Europa en 'h eel wat
beulen waren trots op het
zij tegenover heksen heb27).

et slec'ht af met Digna Rob
,n Gorcumse vrouw van ge
Veere op 18 juni 1565 als
evend verbrand. En hoe ver.
lllna Muege ? Zij zou zes
:bben betoverd en volgens
tenis - die, zoals wij reeds
,ijls werd afgedwongen "in
een verbond met de duivel
1aakt. Anna werd op 29 mei
Grote Markt te Gorinchem
1 het gebeente en de romp
JP de waard (de Galgen
!.
-0--

.e beschuldigingen O'Ver hek.
rij'zen ons waarlijk de har-e n
1 1595 werden door 'het Hof
verscheidene mensen tot de
l veroordeeld o.a. omdat zij
oort in kattegedaante poot
1adden gedanst. Onder hen
1 een meisj e van zeventien
kinderen van acht tot veer
westen ('verplicht dus) toehun vader en hun zuster
·den verbrand. Het meisje
pijnbank bekend een zware
hebben veroonzaakt en dit
het leven. 29) .
Gorindhem werd een zeven
rouw geworgd en verbrand
:serij.
urde te Schoonhoven en he t
heette Marrigje Arriërrs.
,vaag en het stadhuis van de
vindt u op de Stenen brug
·kei van witte stenen in het
it zou de plaats zijn waar
rerd omgebracht en in het
.daar bewaart men no•g de
m deze heks van bijna vier
ug. 't Is heus waar, fä heb
:elf eens in mijn handen ,g evoelde me toen echt een
md.

Zij werd een heks genoemd en kwam op de brandstapel
IDen beproefd middel om te onder
zo~en of een vrouw inderdaad heks
was bestond uit het wegen van het
slachtoffer, dat dan in haar hemd op
een weegschaal moest gaan staan, na
dat de stadsvroedvrouw een lijfonder
zoek naar mogelijk verborgen gewich
ten had ingesteld. 30) . Heel bekend, om
heit woord "verma:ard" niet te gebrui
ken, was de waag van Oudewater, waar
vele vrO'l.lwen heen gingen O'lTl zich op
de m a rktweegsc'haal te laten wegen.
Opgelucht verlieten zij de waag met

een officieel certificaat, waaruit bleek
dat zij te zwaa r wogen om heks te zijn.
Karel de Vijfde zou aan Oudewater het
privHege voor dit wegen hebben gege
ven en vast staat, dat overal vandaan
de van hekserij beschuldigden naar
Oudewater trokken, zelfs vanuit het
Rijnland en Westfalen. En als zij dan
huiswaarts gingen met de officiële
Oudewaterse mededeling, ,,dat deselve
wichte met de natuerlijcke proportie
harer ligchaems is accorderende" dan
voelden zij zich van oplichting mis-
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schien wel honderd pond lichter, zoge
zegd nat,uurlijk, want in werlkelij'kheid
was dat lichte gewic'ht levensgevaarlijk
als er dan ook nog een aanklacht bij
kwam.
Vandaag nog plukt Oudewater vruch
ten van zijn heksenwaag, want duizen
den toeristen komen in het gebouwtje
die oude weegschaal bekijken en zij
wagen zich oo'k op het houten bord om
hun gewicht officieel te laten bepalen.
Zonder angst heb ik er ook opgestaan,
want in mijn geval was er geen twijfel,
of alle hekserij was mij proportioneel
vreemd.
Een ander middel om te bepalen of
een vrouw werkelijk een heks kon zijn,
was de zogenaamde waterproef, waar
bij de verdaC'hte naakt en met kruis
gewij·ze gebonden handen en voeten d.i. de rechterhand aan de linkervoet en
de lin'kerhand aan de rec1htervoet aan een touw in het water werd ge
dompeld. O wee als ze bleef drijven,
dan was ze ten dode opgesohreven.
Ging ze onder, dan mocht zij in leven
blij'ven. De achtergrond van deze wa
terproef was, dat iemand die boven
dreef uitgestoten was door het water
als een door Christus'' doop geheiligd
elem~nt. Werd men door het water op
genomen, dan kon men geen van hek
serij verdachte zondares zijn. 3J).
---0--

Nog tot in het laatst van de acht
tiende eeuw had de heksenvervolging
plaats. In Engeland duurde die tot
1736, in Frankrijk had te Bordeaux in
1718 nog een executie plaats en in
Schotland in 1722. In Zweden werden
de laatste processen behandeld van
1756 tot 1763; in het laatste werden
dertien vrouwen beschuldigd, doch ge
lukkig vrijgesproken en de rechter die
ze had laten folteren werd tot een
sc'h a~eloosstelling van 3000 thaler ver
oordeeld. In het Duitse Würzburg werd
in 17 49 nog een heks, Renata Singerin,
ont'hoofd. De laatste Duitse toveniares
liet het leven te Kempten in 1776. Nog
was het niet uit - in Spanje werd nog
verbrand in 1781 en een jaar later viel

het laatste Zwitserse slachtoffer: Anna
Göldi, een dienstmeisje dat het kind
van haar meesteres betoverd zou heb
:ben zodat het ziek werd en naalden, na
gels en stenen zou hebben orvergege
ven. In Polen zouden in 1793 de laatste
heksen rverbran:d zijn. 32).
U ziet het, de heksenwaan kon zich
lang staande houden en kunnen wij
zeggen, dat het bijgeloof volledig is
uitgeroeid?
Gezien in het licht van de lange weg
der 'h istorie noem ik nog een recent ge
val uit onrze eigen omgeving. Wij
schrij'ven 1873 en lezen in een krant uit
die dagen: ,,Een gezin in Le'ksmond
meende dat hun dochter 'b etooverd was.
}isteren 13 maart werd eene rvrouw rvan
dertig jaren, die men met die misdaad
betichtte, in huis geroepen. Er brand
de een groot vuur, waarop een ketel
kokend water. Nu werd zij gesommeerd
hunne dochter te zegenen of te onttoo
veren, en toen de betichte hare mach.
teloosheid daartoe te kennen gaf, viel
een vijftal op haar aan en dreigde haar
in den ketel met water te verbranden.
Zij werd mishandeld, en toen zij moord
riep, opende men de deur en liep de
mislhandelde, bloedende naar den bur
gemeester. Het is te wens()hen dat dtie
bijgeloorvigen der 19e eeuw streng ge.
straft zullen kunnen worden). 33).
-
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u ziet het wel, dat velen in de loop
der eeuwen de tol van het bijgeloof
moesten betalen en er zijn talloze gru
welijke gevallen bekend. Heel wat on
sc·h uMigen vielen ten offer aan deze
vervolgingswaanzin. Zij waren bepaald
niet de kwade vrouwen waarom het in
deze serie ging, maar wel heel wat
boize mannen speelden in hun veroor
delling en de voltrekking van het von
nis een rol.
Maar genoeg nu van de hekserij, al
wil dat niet zeggen dat ons volgende
onderwerp opgewekter zal zijn, want
daarin laat i-k u kennis maken met
vele gruwelijke vormen van straf, als
galg en sc'ha:vot, maa·r daar ontkomen
wij nu eenmaal in een verhandeling als
deze niet aan.

Ook Gorinc

De doodstraf was in vroeg1
een veel voorkomende straf
rechtstelling lokte velen naar
waar het vonnis voltrekken v
zelden kwam men uit de wi'
ving naar de stad om de vei
naar het schavot te zien lei1
het zwaard een einde aan het
de ongelukkige maakte. End
er verder de ophanging en de
de brandstapel, de verdrinkb
levend begraven van de veroo
Elke stad had haar galgen·
Gorinchem was het de Gal~
de Middelwaard in de rivier
stad gelegen. Op een van ,
kaarten van Gorinchem, in ;
de landmeter Pieter Sluyte
dracht van de Rekenkamer
land getekend, ziet men die
waard duidelijk aangeduid m
en raden. Op een andere kaar
door Hendrik Hondius in Al
uitgegeven, ziet men diezelfd
waal'.d midden in de rivier vóé
liggen en de aanduiding op
luidt: ,,'t Gerecht". Later wo
Gorinchem ook nog gesprokei
Galgbolwerk, ook wel Rev
werk, voordien Roeienborch
Het is het tegenwoordige ba
Of op dit bolwerk later ook

Op deze kaart van Balt
Hendrik Hondius, Ams;
de rivier vóór G
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Ook Gorinchem had zijn Galgenveld
De doodstraf was in vroeg er eeuwen
een veel voorkomende straf en de t e
rechtstelling lokte velen naar de plaats
waar het vonnis voltrekken werd. Niet
zelden kwam men uit de wijde omge
ving naar de stad om de verü"ordeelde
naar het schavot te zien leiden , waar
he t zwaard een einde aan het leven van
de ongelukkige maakte. En dan waren
er verder de ophanging en de wurging,
de brandstapel, de verdrinking en het
levend begraven van de veroordeelde.
Elke stad had haar galgenveld - in
Gorinchem was het de Ga lgenwaard,
de Middelwaard in de rivier vóór de
stad gelegen. Op een van de oudste
kaarten van Gorinchem, in 15,5 3 door
de landmeter Pieter Sluyter in op
dracht van de Rekenkamer van Hol
land getekend, ziet men die Galgen
waard duidelijk aangeduid me t galgen
en raden. Op een andere kaart, in 1629
door Hendrik Hondius in Amsterdam
uitgegeven, ziet men diezelfde Middel
waard midden in de rivier vóór de stad
liggen en de aanduidin g op de k a art
luidt: ,,'t Ger echt" . Later wordt er in
Gorinchem ook nog gesproken van een
Galgbolwerk, ook wel Revolutiebol
werk, voordien Roeienborch genoemd.
Het is het tegenwoordige bastion XI.
Of op dit bolwerk later ook de galg

heef t gestaan is mij niet ·bekend, maar
onwaarschijnlijk is het bepaald niet.
Nu was zo'n galgenveld niet erg op
wekkend om te zien - daar hingen de
lij k en der gehangenen en de hoofden
der onthalsden stak men op hoge pa
len . Ook zag men er de geëxecuteerden
op r a den gebonden, alles als afschrik
wek k end voorbeeld voor een ieder. Wij
kennen menige afb eelding van vroeger
met een stadssilhouet, waarop de ge
hangen lijken, de ontzielde lichamen op
r aden of de afgekapte hoofden op pa
len te zie n zijn, overigens weinig uit
nodigend - voor onze begrippen al
thans - om de s tad te betreden. Op al
lerlei afbeeldingen en schilderijen zag
ik een veelheid van vormen in galg,
kruis en rad en h et is frappant hoe ver
de vindingrijkheid en de gruwelijkheid
gingen .
Bekijk eens die tekenin g van Piet er
Bruegel (1559 ), waarop hij Jus titia Het Gerecht uitbeeldt, met de veroor
deling en de pijnig ing van misdadigers,
ve rschillende vormen van bestraffing
en het ter dood brengen. De bekentenis
wordt er als het ware uitgeperst, men
giet een verdachte vol met water tot
hij barst, men trekt de dwimschroe-v en
aan. een veroordeelde knielt met een
kruis in de hand en de scherprechter

het wel, dat velen in de loop
ven de tol van het bijgeloof
beta len en er zijn talloze gru
~evallen bekend. Heel wat on
m vielen ten offer aan deze
1gswaanzin. Zij waren bepaald
:wade vrouwen waarom het in
ie ging, maar wel heel wat
nnen speelden in hun veroor1 de voltrekking van het von
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Op deze kaart van Balthasar Florisz. van Berkckenrode (uitgave
Hendrik Hondius, Amsterdam 1629) ziet men de Galgenwaard in
de rivier vóór Gorcum aangeduid als ,,'t Gerecht".
33

staat met het zwaard klaar om zijn
vonnis te voltrekken. Een ander is
vastgebonden aan een paal en wordt
met roeden gegeseld, een volgende on
gelukkige is met handen en voeten bij
elkaar gebonden opgetrokken aan een
touw en men laat hem dan weer om
hoog, dan weer omlaag gaan. In de
verte staat iemand temidden van de
vlammen op de brandstapel, gehange
nen ziet men aan de galg en op raden
en aan een kruis boeten weer anderen
hun schuld. En ......... het volk is gekomen om toch maar niets van dit alles
te missen.
- 0-

Leest u eens een "gloedvolle" be
schrijving van zo'n berechting in onze
naaste omgeving, n.l. in Vianen, waarin
gesproken wordt over "de meesters in
de r echten, die eens gezeteld h ebben op
de eerste verdieping van het aloude
Viaanse stadhuis, zodat ze gemakkelijk
het hoog opgetrokken schavot konden
betreden over een vanuit het venster
naar het executietoneel lopend vlonder.
tje, teneinde het vonnis aan de schare
in de Voorstraat voor te lezen, terwijl
de schutters de wacht betrokken rond
de eikenhouten palen, waarop het
schavot rustte. Het moet een indruk
wekkend gezicht geweest zijn, als de
menigte een ter dood veroordeelde zag
hangen aan een galg, die, opgesteld op
zo'n hoog schavot, zelf ook nog weer
een eind de lucht in reikte, zodat de ge
vonniste boven de daken van de huizen
hing". 34)
En om nog even in Vianen te blijven:
In 1712 was de weduwe Agatha de
Bruin aan de Langedijk beroofd en
gruwelijk vermoord. De twee daders
zaten gevangen in de Lekpoort en de
Landpoort. Op 23 november 1712 werd
in de Voorstraat het vonnis door de
beul Herman Voges voltrokken. Hij
deed de eerste misdadiger, Salomon
Sanders, de strop om en daarna kwa:m
de tweede, Elias de Haas, aan de beurt.
Deze werd op een rad gelegd en eerst
half gewurgd, vervolgens radbraakte
hij het slachtoffer met een ijzeren staaf
en tenslotte bracht hij met een ijzeren
hamer de genadeslag toe. En dat ge
beurde in Vianen. 35)

--<>Voordat het vonnis werd geveld, wer
den dikwijls nog allerlei wreedheden
bedreven; ledematen werden afgehakt,
met gloeiende ijzers bewerkte men het
lichaam van de veroordeelde en één der
Amsterdamse Justitieboeken 30) ver
meldt:
34

.,IDe borst werd hen levende openge
sneden; het hart daaruit gehaald en
hen in het aangezigt gesmeten; daarna
werden ze onthoofd en gevierendeeld;
wordende de hoofden op staken op de
stadspoorten gest eld, en de delen daar
buiten gehangen".
Doodslag werd zwaar gestraft: wie
zijn vader doodde moest geradbraakt
worden en werd aan de staart van een
paard naar het executieterrein ge
sleept. Wie zijn moeder vermoordde,
werd met een aap, een hond, een haan
en een slang in één zak genaaid en
verdronken. 37)
Bekend in de middeleeuwen was het
z.g. vierendelen, dat meestal pas na de
terechtstelling werd uitgevoerd, maar
ook als de eigenlijke executie kon gel
den: aan elk van de vier ledematen
van de veroordeelde werd een paard
vastgemaakt en dan werden de dieren
in vier richtingen uiteen gedreven,
waardoor het slachtoffer uit elkaar
werd gerukt. 38)
Te Brussel werd in 1694 een zekere
Del,g uerre ter dood gebracht, omdat hij
een vierdubbele roofmoord had ge
pleegd. Nauwkeurig werd beschreven
hoe de misdadiger gestraft zou wor
den: hij zal met tot gloeiens toe ver
hitte tangen aan de borst genepen wor
den, daarna levend geradbraakt, dan
de rechterhand afgekapt "ende den cop
afghesneden" met een groot mes, bo
vendien het ingewand uitgehaald en in
het vuur gesmeten en verbrand, en het
lijf in vier stukken gereten en aan di
verse poorten van de stad een deel ge
hangen, ,,den cop" ook op een paal ge_
stoken met het mes waarmee hij de
moorderij heeft begaan, daaraan ge
bonden "tot eeuwige memorie ende
exempel". 39)
Om nog maar een fraai staaltje van
de uitgebreidheid en veelsoortigheid
van de straf te geven:
In 1633 werd over de bandiet Nico
laes Caron dit vonnis geveld : ,,verkla
ren u, Nicolaes Caron, gesleept te wor
den tot plaetse patibulaire (het galgen
veld) en aldaar op een schavot, dat tot
dat einde gesteld is, geradbraakt te
worden in acht plaatsen, en voorts uw
lichaam m et buspoeder op het hart met
een wip opgetrokken en neergelaten t é'
worden in het vuur om verbrand te
worden soo dat er de doodt naer volght;
en dit gedaan, het dood lijf gelegd te
worden op een rad". 40)
-0--

En dan was er het levend begraven,
men werd dan "mitter cule geregt" of
"leevende in de aarde gedolven". Zo'n
geval van levend begraven zou aldus
de Kroniek van Hoornaar in 1522 in

;t wer,d hen lervende openge
~t hart daaruit gehaald en
aangezigt gesmeten; daarna
onthoofd en gevierendeeld;
de hoofden op staken op de
en gesteld, en de delen daar
angen" .
5 werd zwaar gestraft: wie
doodde moest geradbraakt
werd aan de staart van een
ar het executieterrein gele zijn moeder vermoordde,
een aap, een hond, een haan
ang in één zak genaaid en

tl. 37)

in de middeleeuwen was het
delen, dat meestal pas na de
lling werd uitgevoerd, maar
i eigenlijke executie kon gelelk van de vier ledematen
eroordeelde werd een paard
Lkt en dan werden de dieren
richtingen uiteen gedreven,
het slachtoffer uit elkaar
1kt. :!8 )
,sel werd in 1694 een zekere
ter dood gebracht, omdat hij
dubbele roofmoord had ge
~auwkeurig werd beschreven
tisdadiger gestraft zou wor
;al met tot gloeiens toe ver
en aan de borst genepen wor
na levend geradbraakt, dan
·hand afgekapt "ende den cop
en" met een groot mes, bo
et ingewand uitgehaald en in
5esmeten en verbrand, en het
r stukken gereten en aan di
rten van de stad een deel ge
den cop" ook op een paal ge
et het mes waarmee hij de
heeft begaan, daaraan ge
.tot eeuwige memorie ende
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3D)

: maar een fraai staaltje van
Jreidheid en veelsoortigheid
·af t e geven:
werd over de bandiet Nico
n dit vonnis geveld: ,,verkla
~olaes Caron, gesleept te wor
aetse patibulaire (het galgen
:1Jdaar op een schavot, dat tot
i gesteld is, geradbraakt te
1 acht plaatsen, en voorts uw
ne t buspoeder op het hart m et
,pgetrokken en neergelaten t s>
n h et vuur om verbrand te
,o dat er de doodt naer volght;
d aan, het dood lijf gelegd t e
~ een rad". 40)
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was er het levend begraven,
i dan "mitter cule geregt" of
in de aarde gedolven". Zo'n
n levend begraven zou aldus
ek van Hoornaar in 1522 in
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Gorinchem hebben plaats gevonden.
Het slachtoffer was volgens het ver
haal geen boosaardige vrouw, maar een
vrouw die het nieuwe geloof aanhing
en haar ketterij niet wilde afzweren.
Om der wille van het geloof zijn im
mers velen ter dood .gebracht, helaas.
Op 31 augustus 1568 in Gorinchem
Hans Jansz. van Maeseyck en Barend
Rutgers1z., aanhangiers van de nieuwe
leer. Hun vonnis werd met het zwaard
op de Grote Markt voltrokken. Vier
jaar later deden de Geuzen hetzelfde.
Dirk Bommer en Konink, twee verdedi
gers van het kasteel De Blauwe Toren
werden eveneens op de Grote Markt t er
dood gebracht, n .l. op 30 juni 1572. De
zoon van Bommer, die ook klaar stond
om ten offer te vallen, ontkwam aan
het vonnis. want hij werd op de plaats
der t erechtstelling door een meisje ten
huwelijk gevraagd en volgens het ge
bruik van die tijd spaarde dat zijn le
ven. In plaats van het zwaard kreeg hij

dus de opofferende liefde van een
vrouw. Geen kwade ruil.
Werden aanvankelijk de vonnissen
a llemaal op de Grote Markt in Gorin
chem voltrokken, in 1578 werd de galg
van het Mercktvelt overgebracht naar
de Waard buiten de Burchtpoort, de
Galgenwaard, waarover hiervoor reeds
werd gesproken. Op 15 maart 1795
werd bevolen dat de oude barbaarse
overblijfselen als galgen, raden en ge
selpalen weggenomen moesten worden.
Dat wil niet zeggen, dat er in ons land
geen doodvonnissen meer werden ge
veld, maar in Gorinchem is mij na die
datum geen geval bekend.
Wel noem ik nog even die boer, die in
1672 bij de komst van de Fransen ver
raad voor de vijand pleegde. Hij werd
in Gorinchem gevierendeeld en de stuk
ken van zijn lijk werden buiten de stad
op hoge staken ten toon gehangen. Zo
wist men wat het betekende verraad
te plegen.

De beul c

Ja, het is allemaal wel 1ugu
het past in het beeld, dat ik
ven van de berechting van 1
nen en kwade vrouwen, en oo
die helaas ten onrechte in de
de veilers van het oordeel al
werden gekwalificeerd.
Wij hebben het nog niet w
riger over de beul gehad, B
langrijke man in deze mens1
ma's en daarom wil ik dat
eerst ten tonele voeren. De b,
vroeger eeuwen een belan
mens en in het laatste kwa
ventiende eeuw werden er i1
dam nog niet minder dan 20E
nissen voltrokken.
l[)e "Naamlijst van alle pe'
binnen Amsterdam sedert 16f
door scherprechtershanden
dood gebracht", bevat over d
niet minder dan 341 namen.
die de boosheid illustreert,
al het menselijke leed, dat l
maken had. Er waren manne
wen bij, jeugdigen en oudere
'D e veertienjarige Adriaai
van der Velde werd in 1728
opbreeken van scheepen" t
ging veroordeeld. Hij werd
"binnen en buiten", d.w .z. da
nis binnen Amsterdam wer
ken en het lijk daarna naar h
veld aan de Volewijk werd v,
daar werd opgehangen.
Vier jaar vroeger was het
nis voltrokken aan een even
tienjarige jongen, Barend
"nog tenger van gewas" . 1
"op het GalgenvPld het hoofd
het lichaam aldaar op een 1
hoofd op een pen geplaatst" .
heel oude mensen ontkwame
de voltrekking van het dooè
17 42 werd "gejustificeert"
van Hargen, die maar liefi
ood was. De·z e Van Hargen
litaire dienst kapitein en ing
weest. Hij had in een tuin
Utrechtse poort een zekere 1
een proföteur, ve,r moord.
'Hij had het lichaam
slachtoffer in stukken gehot
stukken op diverse plaatsen
stel gegooid. Zo'n ouwetje
ontkwam zijn straf niet en
vendig geradbraakt". 4 1 ) .
-0----

Onderschat de beul niet
een officiële overheidsdiena.
ter van den Scherpen Zwaai
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)pofferende liefde van een
en kwade ruil.
aanvankelijk de vonnissen
)p de Grote Markt in Gorin
rokken, in 1578 werd de galg
'[ercktvelt overgebracht naar
. buiten de Burchtpoort, de
3,rd, waavover hiervoor reeds
proken. Op 15 maart 1795
)len dat de oude barbaarse
ilen als galgen, raden en ge
;eggenomen moesten worden.
let zeggen, dat er in ons land
!vonnissen meer werden ge
r in Gorinchem is mij na die
~n geval bekend.
1 ik nog even diie boer, die in
e komst van de Fransen verde vijand pleegde. Hij werd
1em gevierendeeld en de stuk
ijn lijk werden buiten de stad
.taken ten toon gehangen. Zo
wat het betekende verraad

De beul deed zijn lugubere werk
Ja, het Is allemaal wel luguber, maar
het past in het beeld, dat ik u wil ge
ven van de berechting van boze man.
nen en kwade vrouwen, en ook van hen
die helaas ten onrechte in de ogen van
de vellers van het oordeel a)s zodani,g
werden gekwalificeerd.
Wij hebben het nog niet wat uitvoe
riger over de beul gehad, als de be
langrijke man in deze menselijke dra
ma's en daarom wil ik dat heerschap
eerst ten tonele voeren . De beul was in
vroeger eeuwen een belangwekkend
mens en in het laatste kwart der ze
ventiende eeuw werden er in Amster
dam nog niet minder dan 209 doodvon
nissen voltrokken.
De "Naamlijst van alle personen die
binnen Amsterdam sedert 1693 tot 177 4
door scherprechtershanden zijn ter
àood gebracht", bevat over die 81 jaar
niet minder dan 341 namen . E en lijst,
die de bot;sheid illustreert, maar ook
al het menselijke leed, dat hiermee te
maken had. Er waren mannen en vrou.
wen bij, jeugdigen en ouderen.
De veertienjarige Adriaan Maurits
van der Velde werd in 1728 "over het
opbreek-en van scheepen" tot ophan
ging veroordeeld. Hij werd gehangen
,,binnen en buiten", d.w.z. dat het von
nis binnen Amsterdam werd voltrok.
ken en het lijk daarna naar het galgen
veld aan de Volewijk werd vervoerd en
daar werd opgehangen.
Vier jaar vroeger was het doodvon
nis voltrokken aan een eveneens veer
tienjarige jongen, Barend de Jong,
"nog tenger van gewas" . Hem werd
,,op het Galgenvi>ld het hoofd afgekapt,
het lichaam aldaar op een rad en het
hoofd op een pen geplaatst". Maar ook
heel oude mensen ontkwamen niet aan
de voltrekking van het doodvonnis. In
1742 werd " gejustificeert" Frederik
van Hargen, die maar liefst 85 jaar
oud was. Deze Van Hargen was in mi
litaire dienst kapitein en ingenieur ge
weest. Hij had in een tuin buiten de
Utrechtse poort een zekere Hellendaal,
een profüteur, vermoord.
Hij had het lichaam van het
slachtoffer in stukken gehouwen en de
stukken op diverse plaatsen in de Am
stel gegooid. Zo'n ouwetje toch. Hij
ontkwam zijn straf niet en werd "le
vendig geradbraakt" . 41).
-0--

Onderschat de beul niet - hij was
een officiële overheidsdienaar: ,,Mees
ter van den Scherpen Zwaarde in Hol-

land en West.Friesland, resideerende te
Haarlem". Hij oefende ook meermalen
in Gorinchem zijn vak uit en kwam
vanuit Haarlem naar hier om zijn werk
te doen.
U heeft er zeer waarschijnlijk geen
idee van, hoe zo'n beulszwaard er uit
zag. Kijk eens in het Amsterdamse
Rijksmuseum, daar heeft men het
zwaard, waarme,e Johan van Olden
barnevelt in 1619 op het Binnenhof te
's Gravenhage werd onthoofd. Een
knaap van een zwaard, waarnaar u
met eerbied en afgrijzen zult kijken .
Om u een beeld te geven van de taak
van de beul volgt hier een beschrijving
van zijn werk door de rechtsgeleerde
Joost de Damhoudere in de 16e eeuw:
..Den hangman doet syn executiën met
den vyere ( het vuur), swaerde, putte
(levend begraven), quartieringhe (vie
rendelen ), rad (radb raken ), spriete
(vork), galghe, slepinghe, nypinghe,
afsnydinghe, kortooren (oren afsnij
den), doorstekinghe, uytooginghe (ogen
uitsteken), geesselinghe, schatte,r inghe
(te schande steUen). 42).
Wilt u een indruk van het loon dat
de beul verdiende? Dr. Anne H. Mul
der heeft het uit de door de beul nage
laten boekhouding: ,,Daar staat het
voor alle geslachten opgetekend, dat hij
zes gulden verföende wanneer er één
werd "onthalst", met zes gulden "voor
't zwaart en den doek" en "drie gulden
voor 't kisten". Eveneens zes gulden
kreeg hij wanneer er één werd ge
wurgd, die kon zich voor drie gulden
laten kisten, maar als het lijk moest
"afgenoomen en buyten gebragt" staat
er prompt negen gulden genoteerd.
Radbraken bracht meer in 't laatje,
lees - gelooft bijna uw ogen niet: ,,1
geradbraakt, 9 sla.age, à f 3,- yder
stag". Dat leverde dus zeven en twin
tig gulden schoon. En geselen wa.;
een nog voordeliger bedrijf, dat ging in
't groot; vier en twintig tegelijk à drie
gulden het stuk". 43).
En wat er te Brugge aan de beul
werd betaald? Dertig stuivers voor le
vend v,e rbranden, onthoofden met het
zwaard, versmachting in de ,a arde,
" frytinghe" of ·zieden in olie en hangen
aan de galg - tien stuivers voor ver
scheuring met paarden, nijping, afkap
ping van vuist, duim, of een ander lid
maat, doorsteken van de tong, uitruk
ken van het oog, brandmerken op
wang of rug, geseling. 4 4).
De kleding en het andere bezit van
de slachtoffers kwamen de beul toe en
hij dreef handel in allerlei voorwerpen
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die met zijn macaber bedrijf in verband
stonden en waaraan het volk magische
kracht toeschreef: ,,Spijkers van de
galg, stukjes hout en touw wwren zeer
gewild. Van groter waarde nog waren
druppels mensenbloed en · -~t, afge
sneden handen, vingers en tenen. zo:'n
lid in de voedertrog gelegd, bewerkte
dat het vee gedij•d e en bewaard bleef te
gen onheil. Het bloed van de geëxecu
teerde was een middel tegen e·p üepsie
of vallende ziekte" . 45).
!Het is anemaal haast niet te gelo
ven, de haren rijzen te berge en je
vraagt je af wat je er van moet gelo.
ven als je leest, dat "in Gorkum men
senvet der gehangenen op de mairkt
werd verkocht met de na:am van de pa
ter (één van de Gorcumse martelaren)
er bij genoemd; men achtte zulk een
reliqui-achUg overblijfsel van gehan
genen een middel voor ongeneeslijke
kwalen: het is feitelijk een soort kanni
balisme". 46).
Handers noemt nog andere taken van
de beul: toezicht houden over de sto
ven, de gelegenheden waar gebaad
werd en die door.gaans oorden van los
bandigheid en ontlucht waren. Voorts
O'phangen, doden en villen van zwer
vende honden. 47).
Hij noe mt het beulsberoep zeer lu
cratief en men zag het gaarne in de
familie blijven - het was meermalen
erfelijk van vader op zoon en zo re
geerde te Parijs het geslacht Sanson
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gedurende zes generaties over de exe
cuti-es, van 1648 tot 1'84'2. 48).
!Bij de wet van 17 september 1870
werd de doodstraf afgeschaft, maar er
werd toch niet veel gebruik meer van
gemaakt, want de laatste doodstraf
werd te Maastricht op 31 oktober 1860
voltrokken. De -laatste Nederlandse
beul was DLrk Jansen, die door zijn
tijdgenoten een zachtmoedige, vriende
lijke man werd genoemd en die, toen in
1870 de lijfstraffen werden afgeschaft,
rentenierde en met zijn vrouw in de
buurt van Arnheim woonde als: scherp
rechter in ruste! Het laaits:te doodvon
.nis had hij zoals wij zagen in 1860 in
Maastricht voltrokken: in de halve
eeuw daarvoor werden er in ons land
van de 423 uitgesprO'ken doodvonnissen
slechts 101 uitgel\"oerd, dus er werd
niiet zo•v eel gebruik meer van gemaakt;
bij de overige had de koning steeds .ge
bruik gemaakt van zijn recht om gra
tie te ver~enen. 49).
---0-

Een volgende keer vertel ik u wat
o:v,e r de regels die in Gorinchem in -de
18e eeuw nog golden voor de executie
en over het vonnis dat men zelfs nog
ove,r doden veld'e, waarvan voor Gorin
chem een tweetal gevallen bekend is,
n.l. in 1666 en 17160, het zgn. posthume
executeren. U zi.et het, men ging wel
ver, zelfs tot na de dood toe.

zes generaties over de exe1648 tot 1842. 48).
vet van 17 september 1870
>odstraf afgeschaft, maar er
niet veel gelbruik meer van
want de laatste doodstraf
aastricht op 31 oktober 1860
De laatste Nederlandse
Dkk Jansen, die door zijn
. een zachtmoedLge, vriende
Tverd genoemd en die, toen in
fstraffen werden afgeschaft,
~ en met zijn vrouw in de
Arnhem woonde als: scher-p
rus te! Het laaJtste doodvon
j zoals wij zagen in 1860 in
; voltrokken: in de halve
voor werden er in ons land
: uitgesproken doodvonnissen
1 uit,gerv1oerd, dus er werd
gebruik meer van gemaakt;
·ige had de koning steeds ge
aakt van zijn recht om gra
men. 49).
--0--

gende keer vertel ik u wat
:gels die in Gorinchem in de
nog golden voor de executie
:!'t vonrus dat men zelfs nog
1 velde, waarvan voor Gorintweetal gevallen bekend is,
3 en 17'60, het zgn. posthume
1, U zi-et het, men gin.g wel
tot ·na de dood toe.

E en rechtzitting

39

Een gestikte dief werd in Gorinchem ook nog
opgehangen
Uit de achttiende eeuw bestaan nog
de r egeis, die in Gorinchem voor een
eJ<'ecutie golden. Men kan ze vinden in
het "Reglement op de executiën van
crimineele vonnlissen", vastgesteld in
1737 en in 1777 herdrukt te Gorinchem
bij Cornelis Goetzee, de stadsdrukker,
die ook de Gorcumse bijbel had uitge.
geven. Van Goch 50) geeft er een uit.
voerig verhaal over, waaruit wij kun
nen samenvatten:
Een crimineel vonnis betekende een
veroorde-1 ing ter duod of het toepassen
van een straf aan den lijve. Voor het
vonnis werd meestal genomen een
dinsdag of vrijdag en wel 's morgens
om elf uur.
Zodra de dag was bepaald, gaf de
Drossaard daarvan kennis aan de
hoofdofficier te Haa rlem, met het ver
zoek om de scherprechter der Graaf
lijkheid te bevelen het vonnis te vol
trekken.
De tweede dag vóór de executie
werd de veroordeelde aanzegging ge
daan van het vonnis door Drossaard
en Schepenen, geassisteerd door één
der predikanten.
In het nagebed der publieke gods
dienstoefeningen werd voor de veroor
deelde gebeden, opdat hem gegeven
zoude worden berouw, boetvaardigheid
en genade.
Op de dag àe,r executie werden ver
scheidene voorzorgsmaatregelen geno
men, er waren 's heren dienaars aan.
wezig voor de veiligheid. Om tien uur
werd de stadhuisklok geluid, evenzo om
half elf en om elf uur. De commandant
van het garnizoen had op de Gro·e n
markt achter het stadhuis zijn man
schappen doen aantreden.
Ook bij de gevangenis werden 1Jroepen
geposteerd, terwijl deze d'e verool'deelde
moesten begeleiden naar het stadhuis.
Er waren vaste regels voor de volgor
de in de stoet. De veroordeelde liep
daarbij gekluisterd aan één van 's he
ren dienaars. Was de veroordeelde de
dood schuldig, dan liepen rechts en
links van hem een predikant en een
krankenbezoeker.
Het schavot stond midden op de
Grote Markt vóór het stadhuis - rond
de markt stonden overal manschappen
opgesteld, om alle wagens, rijtuigen en
paarden van de Grote Markt te weren.
Om het schavot werd een ~ring getrok
ken om het opdringen van het volk te
verhinderen.
De ganse dag werden de Hoofdwacht,
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de pourten der stad en alle posten die
gewoonlijk daarvoor in aanmerking
kwamen, bezet. De poorten der stad
werden om half elf gesloten en bleven
dicht t ot twee uur.
Als om elf uur voor de derde maal
de stadhuis·klok had geklept, werd de
gevonniste voor de vierschaar gebracht,
het vonnis werd voorgelezen en de ver.
oordeelde moest het schavot betreden.
Betrof het een lijfstraf, dan werd de
gevonniste na afloop teruggebracht
naar de gevangenis. Volgde er op het
vonnis verbanning, dan moest de ge
vonniste om twee uur de stad verlaten
en zwierf hij als bannelinig rond.
Tot zover dit verhaal O'Ver de exe
cutie, wij besparen u de plechtigheid
o-p het schavot, u heeft al veel moeten
meemaken en er komt nog meer.
De gevangenen werden aanvankelijk
in de stadspoorten en later in het ka
steel aan de Merwede opgesloten. In
1589 kreeg Gorinchem in de Krijtstraat
een Gevangenpoort met cipiershuis.
Men richtte hiertoe het "huis met de
trappen" in, dat stond op het tegen
woordige kruispunt Boerenstraat-Hoge
Torenstraat-Krijtstraat. De Hoge To
renstraat bestond nog niet . Dit huis van
de Bourgondische edelman Kannevan,
waar ook de Gorcumse pastoor had ge
woond, leende zich met zijn keldeirs
goed als gevangenhuis. In 1650 werd
een nieu we Gevangenpoort gebouwd
aan de oostzijde van de toenmalige
Krijtstraat, de tegenwoordige Boeren
straat op de noordenhoek van de Zus
terstraat waar nu de timmerwinkel
van de fa. Verheul is. 51).
-0--

Zelfs aan de doden moest recht wor
den gedaan. Anne H. Mulder 52)
spreekt over het "posthume onthoof
den", wat juridisch niet geheel in de
haak was, maar tegemoet kwaJ'n aan
het primitieve volksg-e voel. Wanneer
een mens zich gezelfmoo:r,d had, was hij
niet eens waard om als fatsoenlijk lijk
naar de galg te worden gereden, maar
werd hij met een paard naar het ter
rein der executie gesleept; en als de
zelfmoord binnen een gewoon huis was
geschied, dan werd het dode lichaam
met touwen uit dat huis getrokken en
wel door een gat, dat men dwars door
de dorpel groef, omdat een dergelijk
~ndividu onwaardig geoordeeld werd
om over de _dorpel gedragen te worden.

Dat posthume executeren
Anne Mulder het heeft, we
Gorinchem toegepast. In 1661
di:ef, di,e in de Gevarngenpc
Boerenstraat brand had g,
daarbij gestikt was, na zijn <
'hangen aan de galg op de W
gens de thesauriersrekening
werd aan "Ott Jansen, voor ,
dief die in den gevangenhu
door brrundstichting gestickt
zijn schuit over aan den wee1
genwaard) heeft gebracht ,
in de mick (gaffelvormige :
h8ngen te worden, betaald d
4 carolusguidens". 53).
Een der;g elijk vonnis wer
door het gerecht in Gorir.
veld. 54).
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Dat posthume executeren waarover
Anne Mulder het heeft, werd ook in
Gorinchem toegepast. In 1666 werd een
dief, die in de Gevangenpoort in de
Boerenstraat brand had gesticht en
daarbij gestikt was, na zijn dood opge
hangen aan de galg op de Waard. Vol
gens de thesauriersrekening vam 1666
werd aan "Olt Jansen, voor dat hij den
dief die in den gevangenhuyse alhier
door bra,ndstichting gestickt was, met
zijn schuit over aan den weert (de Gal
genwaard) heeft gebracht om aldaar
in de mick (gaffelvormige 's taak) ge
hangen te worden, betaald de som van
4 carolusguldens" . 53).
Een dergelijk vonnis werd in 1760
door het gerecht in Gorinchem ge
veld. 54).

In de nacht van zondag op maandag
16-17 december 1759, was namelijk in
gebroken bij Adriaan van der Giessen,
die even buiten de Waterpoort, aan de
.,Hoogendijk" woonde.
Wakker geworden door gerucht in de
stal, was van der Giessen opgestaan en
naar de stal gegaan. Doch ,e er hij zich
kon vergewissen van wat er gaande
was, werd hij o,vervallen door vier hem
onbekende mannen.
Een hunner had de vrouw van Van
der Giessen, die intussen ook toege
schoten was, op de grond geworpen,
haar een doe;c voor de mond .g ebonden
en haar gevraagd of ·ze veel geld in
huis had.
Intussen was Van der Giessen zelf
in worsteling geraakt met de drie in-
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Ln de doden moest recht wor
Lan. Anne H. Mulder 52)
ver het " posthume onthoof
: juridisch niet geheel in de
, maar tegemoet kwam aan
itievc· volks.g evoel. Wanneer
zich gezelfmoord had, was hij
waard om als fatsoenlijk lijk
-alg te worden gereden, maar
met een paard naar het ter
executie gesleept; en als de
binnen een gewoon huis was
dan werd het dode lichaam
en uit dat huis getro·kken en
een gat, dat men dwars door
g roef, omdat een dergelijk
onwaardig geoordeeld werd
Ie dorpel gedragen te worden.

Een geseling
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brekers, ,v an weLke hij er één had horen
zeg,g.:m: ,,schiet ·hem dood".
Doch het mocht hem gelukken, al
worstelend, ·bij de staldeur te komen,
die apen stond en al schr-e-euwende de
dijk op te lopen en daar om hulp te
vragen bij de buren.
Met assistentie terugkomend, ornt
rnoette Van der Giessen op de dijk zijn
vrouw, die ·ev eneens had weten te ont
komen, doch deerlijk gehavend en nog
gedeeltelijk gebonden was met een
touw.
Teruggekomen in de stal vond men
daar een der inbrekers dood; naast hem
lag een mes, dat niet aan Van der GieS
sen toebehoorde, evenmin als een el
ders in de stal gevonden geladen pi
stool en een koutijzer (ploegmes).
'De andere drie inbrekers waren O'llt
snapt en hadden wellicht hun vierde
medep!ichtilge, om welke reden dan ook,
vermoord.

H et lijk van de versJ.agene werd ge
bracht op de gevangenpoort en daiar
men de versla,gene, op grond der ge
constateerde feiten, beschouwde als
een " huisbreker, publieke geweldenaar
en dief", die getracht had Van der Gies
sen en ·zijn vrouw het leven te benemen,
en die, ware hij levend gevangen, met
de dood gestraft en aan de galg ,g ehan
gen zou zijn, oordeeMe men dat deze
straf thans aan het dode lichaam be
hoorde voltrokken te worden.
•D e stadhouder des drossaards richtte
zich daarom tot de schepenen met het
verzoek om "consent en authorisatie
om m eergemelde doode !ichaem te mo
gen laten transporteren van de poort
naar de galg buiten deze stad en aldaar
door een scherprechter met één been
aan de galg te worden gehangen",
welk verzoek door schepenen werd
ingewil!i.gd.

Bedelaars
Il

AIJS wij spreken over onzi
eeuw", dan maken wij meest
om deze tijd te be·o ordelen
uiterlijkheid van de gegoede ~
families die door hun zake
tropen inderdaad een gou'd en
maakten. Wij letten dan op
patriciërswoningen die ·zij b .
A'm s'terdaimse grachten bm
nog vandaag leggen deze }
palei'zen verantwo·o rding af
tijd van welvaart. Maar m e
bij dit alles de a:r,moede niet.
v•a n Frederik Hendrik werd t
dam 1/7 der bevolking bedee
den zelfs 11'3 en de weeshu1
hurzen, gasthuizen en werkh
ren niet berekend op de to
sta:dsbevolking. 55). ,,'De E
werkelijk onbeschrijflijk gew
-0--

Het bedelen was in vroeg,
een enorm kwaad en het kr
bedeJ.aars en schooier3, die o
ge·breken simuleerden. 57). E
w aardig licht hierop werpt
ning van Pieter van der He:
een gravrure van Jeroen Base
talrijke bedelaars en kreup(
komen met allerlei vormen
ken, e.d. Bede•laars werden
genomen en gestraft en he
van dit volk werkte bepaal:d
ciale revalidatie in de hand.
was intussen groot. De we·g
"vol met allerlei volk, dat
hechte gemeenschappen der ,
ges'ioten was, dat gedwonger
plaats naar plaats te trekke
gens lang werd geduld. H i
nog wel amne pelgrims bij e
ten, .kleine kooplt.Li en handwe
maar het merendeel was v2
achtig allooi: kwalkizalvers,
den, kermisvolk, bero oide boe
dankte soldaten, verbannen
g;ers. Deze bonte menigte
heerwegen en trok rusteloos
land. In de dorpen gingen
lufäen dicht en werden de ki]
schuren gejaagd als zij lang,
In de steden werd de oude tr
het gast!huis omgezet in het
men in de "ibayerd", Op de
nog eeuwen lang met het ga,
bonden, werd a;J het zwe•r
's aJvonds verzameld; ze mo,
naa,kt uitkleden en kregen '
hun kleren niet terug dan 1
1
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van de verslagene werd ge.
de ,gevangenpoort en daar
irsiagene·, op grond der ge
le feiten, beschouwde als
reker, publieke ,g eweld~maar
e getracht had Van der Gies
vrouw het leven te benemen,
re hij levend gevangen, met
strart en aan de galg 1g ehan
ij,n, oordeelde men dat deze
s aan het dode lichaam be
trokken te worden.

LOuder des drossaards richtte
m tot de schepenen met het
m "consent en authorisatie
imelde doode lichaem te mo
transporteren van de poort
lg buiten deze stad en aldaar
scherprechter met één been
g te worden gehangen",
rzoek door schepenen werd

1.

Bedelaars kwamen in Gorinchem
,, Den Beyeardt"
AIIS wij sipreken over onze "gouden
eeuw'', dan ma:ken wij m eestal de fout
om deze tiJ1d te be·o ordelen naar de
uit-erlijltlleid van de gegoede koopmans
fa'milies die door hun zaken met de
tropen inderdaad een gou'd en tijd mee
maakten. Wij letten dan op de fraaie
patriciërswoningen die ·zij b.v. aan de
Amsterdrumse grachten bouwden en
nog van·daag leggen deze kooprnans
palei'z en verantwonrding af van die
tijd van welvaart. Maar men vergete
bij dit alles de armoede niet. In de tijd
van Frederik Hendrik werd te Amster
dam 1/7 der beivolking bedeeld, in Lei
den zelfs 1/3 en de weeshufaen, arm
hui:zen, gasthuizen en werkihuizen wa
ren niet berekend op de toegenomen
sta:dsbevolking. 55). ,.'De ellende is
werkelijk onbeschrijf!ij.k geweest". 56).
-0--

Het bedelen was in vroeger eeuwen
een enorm kwaad en het krioelde van
bedelaars en schooier3, die ook allerlei
gebreken simuleerden. 57). Een merk
waardig Jicht hierop werpt een teke
ning van Pieter van der Heyden naar
een gravrure van Jeroen Bosch, waarop
talrijlke bedelaars en kreupelen voor
komen met allerlei vormen van kruk
ken, e.d. Bedelaars werden gevangen
genomen en gestraft en het opjagen
van dit vol'k werkte bepaal'd geen so
crale reval'idatie in de hand. Het euvel
was intussen groot. 'De wegen waren
"vol met allerlei volk, dat door de
hechte gemeenschappen der steden uit
gesloten was, dat gedwongen was van
plaats naar plaats te trekken en ner
g·e ns lang werd geduld . Hier waren
nog wel amne pelgrims bij en studen
ten, kleine kooplui en handwerksiJieden;
maar het merendeel was van twijfä.J
adh:tig allooi: kwaJkizal'vers, vagebon
den, kermisvolk, berooide boeren, afge.
dankte soldaten, verbannen misdadi
g,e rs. Deze bonte menigte vulde de
heerwegen en trok rusteloos door het
land. In de dorpen gingen deuren en
!1ui:ken dicht en werden de kippen in de
sohiuren gejaagd als zij langs kwamen.
In de steden werd de oude traditie van
het gastJhuis omgezet in het onderko
men in de "bayerd". Op deze plaats,
nog eeuwen lang met het gasthui'S ver
bonden, werd al het zwervend volk
's ·aJvonds verzameld; ze moesten zich
naakt uitkleden en kregen 's ochtends
hun kleren niet terug dan nadat was

,n

nagegaan, of er ook iets aan de inven
taris ontbra:k. Soms mocht men één
nacht blijven; soms echter drie nach
ten" . 58).
In Amsterdam waren dit het Rasp
huis voor de mannen (men moest Bra
ziliaans hout raspen) en het Spinhuis
voor de vrouwen. Hier werden de a
socialen ondergebracht en deze huizen
hielden het midden tuss·e n een gevan
geni'S en een opvoedi111gsgesticht. Hard
nekikigen werden in een ke!'der opge.
sloten die door een buis langzaam vol
liep met water ; om aan de verdrin
kingsdood te ont'Snappen moest de ge
vangene zonder ophouden pompen: een
manier om tot werken te dwingen. 69).
In Gorinchem vonden wij "den bey
aerdt" van het Gasthuis in de Gast
huisstraat aan de zuidzijde tussen de
Tinnegietersteeg en de Gasthuis.g ang.
Krachtens r esolutie van de Vroedscihap
van 29 juni 1586 wel'den zieke soldaten
overgebracht in den Beyaerdt als on
derdeel van het Gasthuis, waarvan de
naam later voortleefde in het betref
fende huis aan de Gasthuisstraat. OO).
Natuurlijk gaf dit bedelend V'Ollk de
01Verhieid vele zorgen en bij herh'a ling
vindt men dan ook stiukken, die hier
op wijzen. Zo werd op 8 juli 1644 bij
resolutie van de Vr'oedsch·a p van Go
rinohem besioten, dat "de man in de
crrub ( e,e n hiuis op de hoek Molenstraat
Krabsteeg) bij provisie noch in de stad
sa1 mogen blijven mits dat 'hij geen
bedelaars sa! logeeren of eenig carot
hoUJden''.
Volgens de rekening van het Cosmas
en Damianusgild van 15 december 1675
vonden landl'opers onderdak in het huis
"het molenij•zer" aan de oostzijde van
de Kruisstraat, een logement van
,.Vaer Tijes".
La.rrdloperij werd als een zwaar ver
grijp tegen de maatscilappeiijke orde
beschouwd, hetgeen o.a. blij'kt uit een
artikel van A. G. de Groot over "Be
delende Britten in Holland'''. 61) .
Uit de Criminele Rolle van het baljuw
schap Strien blijkt dat zware straffen
werden uitgedeeld, bedelaars werden
o pgesloten en berecht, zelfs gebrand..
merkt of op een andere zware wijze
,g estraft. Het is merkwaardig hoeveel
buitenlanders vooral in de 17e eeuw op
het Hollandse platteland rondzwierven,
waaronder een groot aantal Britten. In
1634 ha,d de 'Hoge Vierschaar van
Strien een drietal Engelsen te vonnis43

diergelijcken die alsulcke
houden ende van als,uloken
en in onechten sitten, die s1
scihen dit en manenda:ghe naE
de dien daoh al mitt•e rwoin t1
die Corenbrugh te weten over
op die boete van drie leeuwe
U ziet het, dit contact werd
gestaan en mogelijk kunnen
vinden, dat de overheid een pi
wees waar dergelijke mensen
gaan wonen, zoals wij b.'V. o
in de Vogelerusang (die ook
kende op de Appeldijk, een
nu weer de Vogelensanckstee.i
lichte vrouwen vinden.
En nu komt nog even Cae
cum ten tone!,e, waarmee Ann
der u la:at kennismaken in h E
over <le lijfstraffölij>k e regii
Amsterdam. 67).
"Ge leest van Ernst Rip va

De ingang van het tehuis voor landlopers en bedelaars
sen, die gedrieën waren gaan bedelen
,,langs der goede Iuyden deuren". Even
merk waar dig is, dat in 1653', dus mid
den in de eerste oorlog met Engeland,
in Holland nog Engelse bedelaars wer
den aangetroffen. Onder hen die in de
rec!htevlijke archie,ven genoemd worden
treffen wij aan Wiljem Grin, oud 40
jaar, geboren te Donkester (Doncas
ter?) in Engeland, een opperman,
wiens vrouw en kind in Gorkum woon
den en dan ook nog Rebecca Frans,
oud 42 jaar, een speldenmaakster, die
v,erkl1aarde een eerzame vrouw te zijn,
die ge1d urende eni,g e tijd bij een zieke
vrouw te Sleeuwijk had geholpen.
1
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Wat een toestanden. Het is begrijpe
lijk dat ook op het terrein van de ze
den aHerlei uitwassen voorkwamen. De
overspelige vrouw stond aan een groot
,g evaar bloot als zij op heterdaad ,.metter verscher daad van de crimen"
- werd betrapt. Ze was dan vogelvrij
en ze kon door haar man of door haar
vertoornde 'Vader straffeloos worden ge
dood. 62).
44

Te Ieper was de gradering van de
straffen a•ls volgt: bij echtbreuk door
twee gehuwden, de eerste maal een
boete van 60 pond parisis, de tweede
m aal 120 parisis, de derde maal de
ga~g voor de man en de leivend-begra
ving voor de vrouw. 63).
Op vrouwenverkrachting, op bloed
schande, op tegennatuurlijke ontucht
stond de doodstraf, en er stond ook een
stevige straf op concubinaat. Onzede
lijkheid werd streng getuc'h tigd! Maar
de Dienaren van de Schout hadden te
allen tijde de vrijheid op b-epaal<le
plaatsen bor·deel te houden. M).
IDe zgn. ,;kwade herberg" was ook al
een voo r tdurende zorg voor het plaat
selij,k 'b estuur en wij zien dit euvel in
vele steden optreden. 65). Ook in Go
rinchem, waar het gaat o,ver een der
gelijk huis op de Kortendijk 66). In
1517:
,,Overgedragen bij den Heer en den ge
reohte, voirt alle diegene dl,e quade en
oneerlijCJk.e herberge houden, waar
manswiven off wijffmans bij malcan
deren gevonden worden leggende, te
weten Blau Lijs, die weert in V1aen
deren en Lijsbet Orboms ende voirt

Bedeling '

diergelijcken die alsulcke h erberge
houden ende van a lsrul'Cken leven sijn
en in onechten sitten, die sullen too
sc'hen dit en manenda:ghe naestcomen
de dien dadh al mitterwoin trecken bij
di.e Corenbrug11 te wet en over die 'b rug ,
o·p die boete van drie leeuwen " .
U ziet het, dit contact werd niet toe
gestaan en m ogelijk kunnen w ij er in
vinden, dat de overheid een pl1aats aan
we·es waar dergelijke mensen moesten
gaan wonen, zoals wij b.'V. oo'k overal
in de Vogelensang (die ook Gorcum
kende op de Appeldijk, een stee1g die
nu weer de Vogelensancksteeg heet) de
lichte vrouwen vinden.
En nu komt nog even Oae van Gor
cum ten tonelie, waarmee Anne H . Mul
der u laat kennismaken in haar relaas
over de lijfstraffel ijke r egister s van
Amsterdam. 67).
,,Ge leest van Ernst Rip van Keulen,

die z'n bij:zit, Gae van Gorcum - het
leven is toch ndg altijd de beste auteur
en ,geeft z'n personrugiën de meest r ake
namen op de vliering (weet ge een
meesterlijker e nscenering te verzin
nen?) heeft vermoord. Soldaat was hij,
met een degen op zij, een driftkop, die
er na een kleine woordentwist op los
ha'd geslagen, totdat hij had bespeurd
en vernomen - (en wat nu volgt ver
betert Speenhoff in z'n beste liedjes
niet) totdat hij had bespeurd en
vernomen "dat zij, Cae, niet meer
sprack".
Zo ver,ging het deze Gorcumse Cae
in het bonte leven van het verleden.
-◊-

over igens vindt men in de oude
rechtsarchieven talrijke gevallen van
messentrekkerij en bij allerlei feesten

1ers en bedelaars
,r was de gradering van de
Jls volgt: bij echtbreuk door
uwden, de eerste maal een
60 pond p·arisis, de tweede
parisis, de derde ma;al de
de man en de lerve nd-begra
de vrouw. 63).
1wenverk rachting, op bloed
op tegenn a tuurlijke ontucht
'. oodstraf, en er stond ook een
raf op concubinaat. On-zede
erd streng getuchtigd! Maar
en van de Schout hadden te
~
de vrijtheid op bepaalde
iordeel te houden. 64) .
"kwade herberg" was ook al
iurendc zorg voor het plaat
;uur en wij zien dit euvel in
,n optreden. 65 ). Ook in Go
waar het gaat oiver een der
s op de Kortendijk 66). In
1

:agen bij den Heer en den g e
irt alle diegene die quade en
herberge houden, waar
n off wijffmans bij malcan
'Onden worden teggende, te
tu Lijs, die weert in VlaenLijsbet Orboms ende voirt
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zat het mes los in de schede. Op het
platteland bestond nog lang een gru.
welijke gewoonte, ap grond van het
ou'de zogenaamde knijfrecht, het recht
om messen te dragen en anderen daar.
mede te mogen uitdagen. 68). Dit zgn.
,;beksnijden'' kwam nog heel lang voor:
men hing voor de herbergen een mes
uit of men stak er een in het hOIUt.
R'a aikte men dit me.s aan of keek men
er zelfs maar naar, dan moest er ge
vochten worden. En er zijn heel wat
"japen" op deze wijze toegediend en
hoe meer jene;ver er in de man was,
hoe heter er het kon toegaan.
Het ophangen van het mes blijkt al
in de 15,e eeuw voorgekomen te zijn en
het werd toen in de geest van die tijd
niet bij keuren verboden. 69). Schotel
citeert uit Halmael's Ohrispijn bedrie
ger en-k ele regels, die boekdelen spre
ken:

46

,,Die kwaat van Neeltje spreekt,
'Ik zal het niet Jijen.
Al was het onze dominé,
'k zou riemen uit syn muyl snijen'" .

Moordenaë
re

En hij laat Lichte Wieger zeggen:
"lek sny jou in elcken koon
-e:en kruys' .'
-0-

U ziet het, de messen zaten los en in
heel wat oude geschriften kan men
over die beksnijderij lezen. Maar ge
noeg er over, een vol'g ende keer gaan
wij de misdaad in boek en straatlied
lbekij,ken, zij het dan ook, dat wij maar
een kleine greep doen, want ook op dit
terrein is er een onuitputtelijke littera
tuur.

Merkwaardig is welk een ui
litteratuur er te vinden is ave
mannen en de kwade vrouw,
on'z e geschiedenis opduiken .
tenboeken werden gretig gele:
bieden immers een brok avo
een grote dosis spanning, zij
de gewone mens in aanrakin,
"romantiek" van het zwerver
leiden hem vanuit zijn dage
staantje een andere wereld bi1
al is het dan dr wereld van h1
Laat ik u uit die oude se
boeken slechts één figuur vo
Nicolaas Heinsius. Zijn vader
geleerde en diplomaat, leve1
zeventiende eeuw.
Zijn moeder? Een Zweedse
paald niet onbesproken gedr~
om Heinsius haar ook niet
De jonge Heinsius bleek het
van zijn vader te hebben e1
21ste jaar was hij al doctor i
dicijnen. Hij hield echter var
en toen hij op een avond in I
met vrienden aan de rol was
ten zij in gevecht met een
gersknechten, waarvan er
ontmoetin,g met de dood mo
pen. Nicolaas Heinsius werd
daad verdacht en men ver
hem bij verstek tot levenslf
banning. Dit zou zijn verdere
palen en mogelijk ging toen
van moedc>rs'z ijde meer sprek
Hij ·zwie-r f nagenoeg twi1
door Europa, werd in R,
arts van koningin Christina
den láter van de Keurvorst 1,
denburg. Niet altijd echter <
de medische wetenschap, hij
ook Franse romannetjes en f2
wonderp.illen welke beroem,
Zijn leven was een aaneens
van avontuur, maar in 1695 i
weer in ons land, waar hij
vlucht zocht in de vrijplaat
borg, waarheen heel wat ba1
en misdadigers uitweken. Hü
hij zijn avonturiersroman,
dankbaar lezerspubliek had,
1696 tot 1756 verschenen er a
ken van, onderschat dat niet.
Maar er verscheen van zijn
ook nog een negende druk, n
in een bewerking van C. J.
Het schijnt dat Nicolaas
later in die andere vrijplaat
contreien, Vianen, is gestorve

•aat van Neeltje spreekt,
iet niet lijen.
het onze dominé,
·'iemen uit syn muyl snijen:".

r

Moordenaarsbende opereerde ook
rond Gorinchem

Lichte Wieger zeggen :
jou in elcken koon
e:en kruys'.'
-

0-

,t, de messen zaten los en in
:>ude gesc.hrifäen kan men
eksnijderij lezen. Ma:ar ge
er, een vol•g ende keer gaan
daad in boek en straatlied
j het dan ook, dat wij maar
5reep doen, want ook op dit
r een onuitputtelijke littera-

Merkwaardig is welk een uitgebreide
litteratuur er te vinden is over de boze
mannen en de kwade vrouwen die in
on'ze geschiedenis opduiken. Schavui
tenboeken werden gretig gelezen - zij
bieden immers een brok avontuur en
een grote dosis spanning, zij brengen
de gewone mens in aanraking met de
" romantiek" van het zwerversleven en
leiden hem vanuit zijn dagelijkse be
staantje een andere wereld binnen, ook
al ïs het dan de wereld van het kwade.
Laat ik u uit die oude schavuiten
boeken slechts één figuur voorstellen:
Nicolaas Heinsius. Zijn vader was een
geleerde en diplomaat, levend in de
zeventiende eeuw.
Zijn moeder? Een Zweedse van be
paald niet onbesproken gedrag, waar
om Heinsius haar ook niet trouwde.
De jonge Heinsius bleek het verstand
van zijn vader te hebben en op zijn
21ste jaar was hij a l doctor in de me
dicijnen. Hij hield echter van uitgaan
en toen hij op een avond in Den Haag
met vrienden aan de rol was, geraak
ten zij in gevecht met een paar sla
gersknechten, waarvan er één deze
ontmoeting met de dood moest beko
pen. Nicolaas Heinsius werd van deze
daad verdacht en men veroordeelde
hem bij verstek tot levenslange ver
banning. Dit zou zijn verdere leven be
palen en mogelijk ging toen het bloed
van moedC'rszijde meer spreken.
Hij ·z wierf nagenoeg twintig jaar
door Europa, werd in Rome lijf
arts van koningin Christina van Zwe
den láter van de Keurvorst van Bran
denburg. Niet altijd echter diende hij
de medische wetenschap, hij vertaalde
ook Franse romannetjes en fabriceerde
wonderpillen welke beroemd waren.
Zijn leven was een aaneenschakeling
van avontuur, maar in 1695 is hij toch
weer in ons land, waar hij een toe
vlucht zocht in de vrijplaats Culem
borg, waarheen heel wat bankroetiers
en misdadigers uitweken. Hier schreef
hij zijn avonturiersroman, die een
dankbaar lezerspubliek had, want van
1695 tot 1756 verschenen er acht druk
ken van, onderschat dat niet.
Maar er verscheen van zijn boek toch
ook nog een negende druk, n.l. in 1955
in een bewerking van C. J. Kelk. 70).
Het schijnt dat Nicolaas Heinsius
later in die andere vrijplaats in onze
contreien, Vianen, is gestorven.

Dikwijls heel uitvoerig worden de
schelmstukken van allerlei avonturiers
beschreven en het merkwaardige is,
dat het vaak kwakzalvers of wonder
dokters betrof, zelfs ook lieden, die
zich voor doctor in de medicijnen uit
gaven, want dat bleek een lucratieve
be'z igheid te zijn, waarbij men specu
leerde op de goedgelovigheid van het
mensdom. Onder hen speelde een ze.
kere Kamerling een belangrijke rol
en in een 18e eeuws boekje wordt de
leefwijze van dit heerschap uitvoerig
besproken. Ik vertel er u maar weinig
van, ik vermeld slechts wat er op het
titelblad van het werkje te lezen staat.
Dat was op zichzelf al een heel ver
haal. Het heet: De SCHIJNDEUGD op
het TWEEDE SCHAVOT, of Waar
agtig Verhaal, H oe Zeeker Geschavot
teerden Deugniet en Rasphuis-Boef
zich uitgevende onder de v erdichte
Naam van Johan Cato Kamerling
Voor e·e n DoctH in de Geneeskunde. Door veele schelmsche Bedriegeryen
het zo verre gebragt heeft, dat hy met
een Jonge Juffrouw van Rang en Mid
delen; zynde een Burgemeesters Dog
ter, Plegtig in het Huwelyk is getree
den, deeze zyne laatste Rol uitgespeeld
zynde door de Justitie der Stad Brou
wershaven, ter plaatze daar men ge
woon is Exsecurie te doen, zeer stren
gelyk met Roeden gegeesselt en met
het dubbel Zwaard gebrandmerkt op
den 15 November 1765. Alles met Mee
debewilliging van de Hooge Overigheid
uit de echte stukken en Documenten
van den Gerigtshandel bevestigt en ter
getrouwe waarschouwing voor alle
brave Juffers gegoede jonge Dogters
en Kinder-lievende Ouders door den
druk gemeen gemaakt. 71).
U ziet het, een titel met een lange
adem, zoals dat een paar eeuwen gele
den heel dikwijls voorkwam. In ieder
geval weet men uit die titel al een hele
boel en de waarschuwing voor alle bra
ve Juffers en gegoede jonge Dogters
zal zeker wel indruk hebben gemaakt.
-0--

Al eerder heb ik u verteld, dat er
vroeger heel wat benden door het land
reisden, waarvan de leden zich bezig
hielden met diefstal en inbraak en er
ook dikwijls niet tegen op zagen om
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moorden te plegen. Deze terreur was
b.v. sterk in -de tweede helft van de
18e eeuw en ook Gorinchem met omge
ving blijkt dan binnen het "werkge
bied" van deze benden te liggen. Ik
herinner u aan de overval op Adriaan
van der Giessen, die buiten de Water
poort aan de "Hoogendijk" woonde en
in de nacht van 16 op 17 decem'b er 1759
met zijn vrouw gelukkig aan deze boze
mannen ontkwam, waarbij dan één van
hen door zijn trawanten in de stal van
Van der Giessen werd gedood. Zijn li
chaam werd voor straf later met één
been aan de galg buiten de stad ge
hangen. 12).
Aan het einde van de 18e en het be
gin van de 19e eeuw opereerd-e er in
ons land een bende, die heel wat wan
daden op zijn geweten heeft. Dr. J . M.
Fuchs 73 ). vertelt over een criminele
famili e, waarover recht werd gedaan in
1805. De leider van de troep was Har
men Hendrik Wijnands, een goeie vijf
tiger, geboren in het Groningse land
en van beroep scharenslijper. Hij werd
allereerst bijgestaan door Anna Maria
Elisabeth Walters, ,,zeggende te zijn
de huisvrouw van Harmen Hendrik
Wijnands, oud 54 jaren, geboren in de
Pruisische armee in den zevenjarigen
oorlog, woonagtig in de Vogelstruis
gang op het Franse pad te Amsteldam,
van kostwjnning een liedjeszangster" .
Dan was er bij hun zoon Peter Al'bert
"eenen loper met Nerenburger waren
en eenen speelman" en zijn vrouw Eli
sabeth Jos ophs, die zich bezig hield
met "het verkopen van spelden, naal
den, scharen en reukwateren' '. Ten.
slotte wordt dan nog genoemd een
kleirrzoon va n Wijnands, Harmen Hen
drikse, oud 17 jaar, ,,eenen scharenslij
per en koffijmolen scherper" .
Een fraai gezelschap, dat leefde van
inbraak en moo rd. ,,Na een diefstal in
de buurt van Gorinchem had de politie
Wijnands bijna t-e pakken : de politie
dienaren grepen echter net naast, en
kele dagen later werden de twee man
nen, die hun plicht wilden doen, ver
moord aan de rand van de dijk gevon
den".
Het liep echter slecht af met deze
criminele familie, want in 1805 werden
er vier ter dood veroordeeld door de
Hoge Vierschaar van Rhijnland, terwijl
de jongste met roeden werd gegeseld
en gebrandmerkt met het dubbel gloei
end zwaard en daarna voor zestig jaar
werd opgesloten in een tuchthuis.
-0-

Over deze bende en de door de leden
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gepleegde misdaden kan men overigens
no-g meer Je·z en, o.a. in "Aanspraak
van den baljuw van Rhijnland" 74).
En... er verscheen ook een roerend lied
over. dat in 1806 werd gedrukt bij J.
Wende! van de Anjeliersgracht te Am.
s terdam. 75 ) . Deze liederen zijn in de
loop der jaren bepaald historische do
cumenten geworden, ook al moet men
ze met de gave des onders·c heids be
oordelen. Vroeger werden ze gezongen
op jaarmarkten en feesten, reizende
liedjeszangers trokken er me e door het
land en zo brachten zij het nieuws in
geu ren en kleuren, maar daarover een
volgende keer meer.
Wij bepalen ons thans bij dat lied uit
1806, waaraan Dr. J. G. M. Moormann
uitgebreid aandacht wijdde. 76) . Dit
lied gaat over Jan H. Himmelgarten,
de "geestelijke vader", of "het ver
stand" van de bende van Wijnands, die
ook het "Zwartjesgoed" wordt ge
noemd.
Onze Hrmmelgarten blijkt met meer
dan één naam door het leven te gaan,
zoals wij vaak bij dit volk zien. Hij
noemt zich ook Jan Hanneken, n.l. als
hij met de slijperswagen door het land
trok . Verkoopt hij zalven en treedt hij
als kwakzalver - een blijkbaar geliefd
beroep voor allerlei uitvaagsel - op,
dan noemt hij zich Jan Heme!.vaart.
" Himmel-garten was een soort heer, die
als " baldover" optrad, Het baldoveren,
uitspioneren van di efstallen, was een
bepaald beroep bij de benden". Een van
de 28 coupletten bezingt deze be•z igheid
van Jan Himmelgarten:

Een man ruim vijftig ja.
Die langs de Dorpen kru
Met 't slijpen Mes en S cl
Bedroog de !Boere LuideJ
Die met zijn Bijzit zaam
En met zijn oudste Zoon
Onder die slinksche naan
Veel boosheid heeft geto

Hij had met de anderen heel
daden op zijn geweten, hem ,
14, waaronder 7 ·moorden, ten
legd, o.a. op een postiljon:
Een Postillon gerukt
En uit zijn kar gesmeter
Wierd in zijn bloed gesr
Aan 't s-Iaap van 't Hoofé
En m<et hun aller macht
Verzopen toen terstond.

Dr. Moormann vermeldt ,

In Holland liep hij rond
Om beesten te genezen
Waar door dat hij terstond,
'Bij veel "oemind moet wezen,
Maar onder deze schijn
Bespiedde hij op 't Land
Brak 's N agts met zijn complot
En roofde al wat hij vand .
Deze Himmelgarten kwam ook kwaad
aan zijn eindje, er staat 77) . dat hij
"zal worden gebracht op de rechtplaats
en aldaar op een kruis gebonden half
g ewurgd en vervolgens nadat hij met
den knuppel eenen slag op het hoofd
zal heb ben ontvangen zijne leden met
acht slage gebroken en met eenen slag
op de borst ter dood gebragt" zou wor
den. Ziedaar het einde van een man,
die heel wat slechte daden voor de
bende van het "ZwartJesgoed" heeft
uitgedacht.
Over onze Harmen Hendrik Wijnands
en ·zijn bijzit Anna MaJria Walters werd
gedic ht:

De man me;
het levenslil

Ie misdaden kan men overigens
er lezen, o.a. in "Aanspraak
1 baljuw van Rhijnland" 74).
verscheen ook een roerend lied
.t in 1806 werd gedrukt bij J.
van de Anjeliersgracht te Am• 75). Deze liederen zijn in de
jaren bepaald historische do
n geworden, ook al moet men
de gave des onderscheids be
, Vroeger werden ze gezongen
markten en feesten, reizende
mgers trokken er mee door het
zo brachten zij het nieuws in
m kleuren, maar daarover een
! keer meer.
ipalen ons thans 'bij dat lied uit
taraan Dr. J. G. M. Moormann
id aandacht wijdde. 76). Dit
t over J a n H. Himmelgarten,
stelijke vader", of "het ver
·an de bende van Wijnands, die
t "Zwartjesgoed" wordt ge-

Hrmmelgarten blijkt met meer
naam door het leven te gaan,
ij vaak bij dit volk zien . Hij
ich ook Jan Hanneken, n.l. als
de slijperswagen door het land
,rkoopt hij zalven en treedt hij
rnalver - een blijkbaar geliefd
,oor allerlei uitvaagsel - op,
mt hij zich Jan Hemelvaart.
lgarten was een soort heer, die
lover" optrad. Het baldoveren,
èren van diefstallen, was een
beroep 'bij de benden". Een van
upletten bezingt deze bezigheid
Himmelgart en:

Een man ruim vijftig jaar
Die langs de Dorpen kruiden
Met 't slijpen Mes en Schaar
Bedroog de !Boere Luiden
Die met zijn Bijzit ·z aam
En met zijn oudste Zoon
Onder die slinksche naam,
Veel boosheid heeft getoond.
Hij had met de anderen heel wat mis
daden op zijn geweten, hem werden er
14, waaronder 7 moorden, ten laste ge
legd, o.a. op een postiljon:

bende heel wat bijzonderheden. De
bende heette "Zwartjesgoed", ,,omdat
zo wel mans a ls vrouwen meest Zwart
en Bruin zijn geweest en meest van
zwarte afkomst". Himmelgarten werd
ook wel "rHein de Breuksnijder" ge
noemd. Er waren verschillende vrou
wen bij de bende: Mie de franschman,
'Bet de leepoog, Bet de bijzit van Peter,
Bet de bij'zit van Hannes grootoog,
Hanna de bijzit van Ayke. U ziet het,
aan bijzitten geen ge'brek . Alleen is ook
maar alleen, zullen ·ze gedacht hebben.
En nu komt onze bende dichter bij
Gorinchem:

Een Postillon gerukt
En uit zijn kar gesmeten
Wierd in zijn bloed gesmoord
Aan 't slaap van 't Hoofd gewond
En met hun aller macht
Verzopen toen terstond.

Bij Gorkum hebben zij
Een huis vol winkelwaren
Door Huisbraak, dieverij,
Beroofd van al het haaren;
De dienaar van 't Gerecht,
Vermoord met Kruit en staal,
Bij Hilversum, een Koets,
Geplunderd, allemaal.

Dr. Moormann vermeldt over deze

"'' ·•·ft,,,
'

[ollancl liep hij rond
beesten te genezen
tr door dat hij terstond,
,eel ·o emïnd moet we·z en,
.r onder deze schijn
Jiedde hij op 't L a nd
{ 's Nagts met zijn complot
roofde al wat hij vand.
nmelgarten kwam ook kwaad
eindje, er staat ,7). dat hij
den gebracht op de rechtplaats
r op een kruis gebonden half
en vervolgens nadat hij met
ppel eenen slag op het hoofd
en ontvangen zijne leden met
;e gebroken en met eenen slag
rst ter dood gebragt" zou wor
jaar het einde van een man,
wat slechte daden voor de
1n het "ZwartJesgoed" h eeft
ht.

ie Harmen Hendrik Wijnands
dzit Anna Mairia Walters werd

De man met buikorgeltje. Zijn vrouw zingt
het levenslied, dat dikwijls over gruwelijke
zaken ging.
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In Dr. Moormann's analyse vinden
wij ook nog het volgende vermeld:
"De bende r eisde, in 1805, met veel
vrouwen rond. Een schipper die zij
ontmoetten, schijnt door de ,;bekoor
lijkheden" van de dames getroffen te
zijn. Hij ging met de troep uit. De
schipper had in iBommel met !Hanna
gedanst. Toen zijn •ze gezamenlijk met
de schipper overgevaJren en de weg
naar Gorighem gegaan. Stoeyende
Hanna met de schipper onderweg, dat
François toen met de tree van zijn wa
gen de schipper van agtaren op het
hoofd heeft geS'lagen en dat de overi
gen de schipper verder hebben ver
moord. Het liJk van de schipper werd
beiroofd en in het water geworpen:
Bij Bommel op hun reis,
IDen schipper zij ontmoeten,
'Die ·zij met groote vreugd,
Gezamentlijk beg,roetten;
·Zij hebben deze Man,
Tot Gorkwn toe gebracht,
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En elnd'lijk tot ·z ijn loon,
Vermoord dezelfde nacht.
U ·z iet het, 't was allemaal niet fraai
en men vraagt ·z ich af hoe ·z o'n ·b ende
zich zo lang staande kon houden. In
dit lied en ook in vele andere verzen
worden de wandaden van het misdadi
gersgelbroed bezongen. Op een voor ons
vreemde wij·ze in e·e n kromme stijl,
maar deze liederen laten een eigen
licht schijnen op deze rovers- en moor
denaarsbenden. En ook de moraal ont
breekt tensl•o tte niet, want het laatste
couplet luidt:
Laat 't schandelijk ·zondenkwaad
En 't Recht aan hun bewezen,
Een ieder vroeg of laat
'Des Heeren Wet doen vreezen;
Op dat de Maatschappij,
Voor rampspoed blijft 'behoed,
En elk gerust en vrij,
Bezit zijn eigen Goed.

De gruwel.

In het vorige 'Verhaal, over
denaarsbende die ook rond ◄
opereerde, vertelde ik u .ree<
straat- en volksliederen, die
de opzichten tot aanvulling
ficiële documenten kunnen v
rekend, vooral ook door é
locale die men er uit kan pr1
tuurlijk, men moet ze critiscl:
niet te gauw aannemen wat
zongen werd door reizende
gers die langs de huizen trol
feesten en jaarmarkten hu
brachten. [)at die kunstuitir
bepaald hoogstaand was laa
grijpen, de liedjes werden
door deftige minstreels, 1
troubadours in rijke ridderza
gen, maar meestal voor hi
volk.
Wij kennen tegenwoordig
straatzangers meer, maar c
kunnen zich die nog heel g
neren. Die straatzangers ver]
gekleurde papiertjes hun li
later kreeg men zelfs hele
van schlagers, die op markt
verkocht. Nog zie ik die "bi
het levenslied" op de Gorcu
markt. !Hij bood •z ijn waar
te koop aan maar zong daai
voornaamste nummers eien p
Zong? Och, eigenlijk was he
af.raffelen van de korte inho1
geest van: ,.En dan staat
mooie lied van aan de mut
oude kerkhof, zat een moede
kind, en van Marietje vrijl
huzaar, en Louise ·z it niet O!
te bijten, bah ... Van je rik
klopt mijn hartje". Ik kan
mogelijk op papier vertellen,
je horen. ·E n zien, want or.
had een weinig verzorgde fa,
met een welige snor, hij droe
hoed die lezen en schrijven
zorgde wel voor de nodige
door telkens zijn keel te sm
zingen maakt dorstig.
'De gewone liedjeszangers
opvolgers 'Van de voordrage:
lied met de platen, dat de 1
treerde van een meestal a
vers. Met een stok werden
zeildoek geschilderde tafere
wezen en niet zelden werd d
geleid door de muziek van ei
pootorgeltje, dat steeds maai
zelfde korte refreintje liet ha
bij de zanger zijn couplette:
sluiten. Het was een eenvo1
sceneerde voorstelling, met
voudige middelen. En het liE

d'lijk tot ·zijn loon,
)rd dezelfde nacht.

t, 't was allemaal niet fraai
tagt ·zich af hoe zo'n 'bende
1g staande kon houden. In
-ook in vele andere verzen
wandaden van het misdadi
i be·z ongen. Op een voor ons
•ij'ze in e·e n kromme stijl,
liederen laten een eigen
en op deze rovers- en moor
den. En ook de mo1raal ont
;lotte niet, want het laatste
dt:

. schandelijk ·z ondenkwaad
:lecht aan hun 'bewezen,
der vroeg of l'aat
ieren Wet doen vreezen;
; de Maatschappij,
ampspoed blijft behoed,
. gerust en vrij,
djn eigen Goed.

De gruwelijke moord te Raamsdonk
In het vorige verhaal, over een moor
denaarsbende die ook rond Gorinchem
opereerde, vertelde ik u r eeds over de
straat- en volksliederen, die in bepaal
de opzichten tot aanvulling van de of
ficiële documenten kunnen worden ge
rekend, vooral ook door de couleur
locale die men er uit kan proeven. Na
tuurlijk, men moet ze cr itisch bezien en
niet te gauw aannemen wat er in be
zongen werd door r eizend e liedjeszan
gers die langs de h uizen t rokken of op
feesten en j aarma r k ten hun "kunst"
'brachten. Oat die kunst uiting nu niet
bepaald hoogst a and was laat zich .be
grijpen, de liedj es w erden ook niet
door ·deftige m instreels, 'b arden of
trou'badours in rijke ridderzalen ge2:on
gen, maar m eesta l voor het gewone
volk.
Wij kennen tegenwoordig geen echte
straatzangers meer, maa r de ouderen
kunnen zich die nog heel goed herin
neren. Die stra atzangers v erkochten op
gekleurde papiertjes hun liederen en
later kreeg men zelfs hel e boekdelen
van schlagers, die op m a rkten werden
verkocht. Nog zie ik die "brenger van
het levenslied" op de G-orcumse paas.
markt . Hij bood •z ijn waar niet alleen
te koop aan maar zong daarbij van de
voornaamste numm ers een ,paar regels.
Zong? Och, eigenlijk was het meer het
af.raffelen van de korte inhoud zo in de
geest van: ,,En dan staat er in dat
mooie lied van aan de muur van het
oude kerkhof, zat een moeder met haar
kind, en van Marietje vrijt met een
huzaar, en Louise ·z it niet op je nagels
te bijten, bah. . . Van je rik-tik-tik zo
k lopt mijn hartje" . Ik kan het u on
mogelijk op papier vertellen, dat moest
je horen. ·E n zien, want onze zanger
had een weinig verzorgde facie g etooid
met een welige snor, hij dr oeg een hoge
hoed die lezen en schrijven kon e n h ij
zorgde wel vo-or de nodige "amazuur"
door telkens zijn keel te smeren, want
zingen maakt dorstig.
·De gewone liedjeszangers waren de
opvolgers van de voordragers van het
lied met de platen, dat de tekst illus
treerde van een meestal aangrijpend
vers. Met een stok werden dan de op
·z eildoek geschilderde taferelen aange
wezen en niet zelden werd de zang be
geleid door de muziek van een buik- of
pootorgeltje, dat steeds maar weer het
zelfde korte refreintje liet horen, waar
bij de zanger zijn coupletten liet aan.
sluiten. 'Het was een eenvoudig geën
sceneerde voorstelling, met even een
voudige middelen. En het lied had een

belangrijk nieuwselement in een. tijd
toen men nog niet over dagbladen, ra
dio- en televisienieuws beschikte. Was
er ergens wat ergs gebeurd, dan had
men gauw een lied klaar en van stad
tot stad, van dorp tot dorp trok de
liedjeszanger met vrouw en kinderen
om, speculerend op het gevoel van het
volk, zijn lied te brengen en er het no
dige aan te verdienen om met zijn dik
wijls rei.z end gezin rond te komen.
-
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Was het eerst de ballade, het liefdes
verhaal met veel avontuur, ook het on
deugende liedje over vrijage en minne
rij, later kwam het moordlied meer
naar voren •e n er werden heel wat gru.
welen bezongen. ,/Dit illustere bedrijf
stamt uit de achttiende eeuw, toen de
k ermissen en jaarmarkten werden af
g ereisd door potsenmakers, kiezen
trek kers en liedjeszangers" . 78) .
Die straatzangers, zingend bij hun
p renten zijn al oud. In een boekje van
1620 79 ) komt een prent voor van het
handelsleven in die tijd, met in alle
drukt e een m a n met een tableau waar
naar hij met een stok wijst.
En wie kent niet het verhaal van
Mackie Messer, uit Brecht's Dreigro
schenoper. ·De wandaden van Mackie
worden niet alleen bezongen, maar ook
afgebeeld op het tableau: een moord,
een 'brandstichting en de verkrachting
van een minderjarige weduwe. Moet u
niet uitvlakken.
Over die iz angers met hun buikorgels
vertelt Neerlands draai-orgelkenner bij
uitstek, Mr. Romke de Waard, het vol
gende : .,Van de buikorgels werd onder
meer gebruik ,g ema akt door g roepj es
m uzikant en, die op pleinen en in stra
ten waar ze optraden t a bleaus opstel
den waarop in verschillende vakken
( meest al n egen of ·zes tie n) in schrille
kl euren a ller lei dramatische en hoog.
romantische taferelen waren geschil
derd. Soms ,w aren de·ze taferelen ont
leend aan werkelijke gebeurtenissen en
soms waren ze aan de fantasie ont
sproten, als het - want daar ging het
om! - maar griezelig was. Zulks om
tegemoet te komen aan de zucht tot
sensatie van het publiek. \De hoogro
mantische tweede helft van de negen
tiende eeuw werd immers gekenmerkt
door de algemeen bestaande nei•g ing
om aan alle gevoelens de vrije loop te
la ten. Welnu, hiertoe boden de toen
malige straatmuzikanten alle gelegen
heid!" 8 0).
Het ,p laatje bij ons verhaal toont zo'n
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tot afstand" een versie op d
tot besluit laat ik t wee lezing
van dit gruwelijke moordverb:
vrienden, luistert naar dit lie

DE MOORD TE RA,UISJ

( Oudste lezing)

Kom vrienden, luistert naar
Al wat te Raamsdonk is ges
Er leefden daar een m a n en ~
In eer en deugd en goede tro

Refrein: Hori a la Ja Ja (:

Die menschen hadden een bee
Daar waren de moordenaars ,

De dieven kwamen ·z eer belruJ
En klopten 's avonds bij hun

De oude man, een aardige kJ;
Die sprong al uit zijn Jedikan
Hij sprong zijn bed recht uit
En schopte de waterpot aJ vai

De keukenmeid met haar ra
Die sloop al stiekum door de
ke
De oude does die waken m o
Die was van angst de plaat
voorstelling van de "Verschrikkelijke
Moord in Noordbraband gepleegd aan
Vijf 'Persoonen April 1841". De vrouw
zingt het verhaal en laat •z ich bege
leiden door haar buikorgeltje de
man wijst de coupletten ,o p het tableau
aan.
Een enorme hoeveelheid liederen is
samengevat in twee delen "Het straat
lied". 81 ). Liederen met prachtige titels:
Treurlied van een jongeling die door
zijn meisje werd afgewezen en haar
toen uit jaloersheid heeft vermoord. Van een gruwelijke moord gepleegd
aan een meisje van -z eventien. - Lage
moord gepleegd op een broer en een
zuster. - Walgelijke moord gepleegd
op een tienjarig meisje. - Van een ver
schrikkelijke moord ,g epleegd door hoo
vaardij en kwade raad. - Ontzettende
moord gepleegd op een 15-jarig meisje.
En meer van dergelijke titels, die ik
niet allemaal kan vermelden, zowel
vanwege de veelheid als om de klare
taal welke in de aanhef als in de ver
zen wordt gebruikt en die er bepaald
niet om liegt.
Wij kennen nagenoeg geen liederen
rvan dit genre meer, maar een lied met
een lang leven was dat over de Moord
te Raamsdonk. ,,Daar is het een grap,
door elk met de klomp aan te voelen,
want de ,w a re .g riezel ontbreekt er aan.
De populariteit die spoedig De Moord
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te Raamsdonk genoot, de dwaasheid
er van, de spot met de g e·zagsdragers,
•p olitie en gerecht, 't was echt iets voor
de massa, en bracht zelfs een concur
rent tot de Moord te Buiksloot, maar
deze kon zijn prototype niet evenaren".
82).

Hij schoof het raam al op ee:
En sprak wat is dat voor ee

De dieven in hun vak bekw a.
Die klommen door het open

De oude man werd sebiet ve
De vrouw werd in haar bed
De jongste zoon, wat een sc:t
Zwe'm t in zijn bloed gelijk ee

Er bestaan verschillende versies van
de moord van Raamsdonk. ,,Dit lied,
waarvan circa 200 c oupletten bekend
·zijn, is tot optellied geworden. Ieder,
die een geestige inval had, voegde er
een tweeregelige strofe bij. Zo kwamen
er wel 6 à 7 moorden •e n 10 moorde
naars. Hier hebben wij een van de heel
zeldzame gevallen, dat meerdere ,p er
sonen een lied maakten. En zelfs hier is
mak en niet zuiver. 't Is meer een
uitbouwen van een lied, dat door één
persoon gemaakt is" . 83 ).
Vele lezingen dus van hetzelfde lied
over Raamsdonksveer, zo dicht bij ons
in de buurt. Een lied, dat ook hier veel
werd -gezongen in een vorm, die ik el
ders ,w eer niet aantrof. Die luidde dan:

De politie kwam al met een
Op 't verschrikkelijk moordt<
•De commissaris, nog al glad
Zag wat glinslren op de ma1

In Raamsdonksveer woonden man en
vrouw,
Die zwoeren elkander eeuwig trouw.
Van je hoempapa, van je hoempapa,
van je hoempapapapa.

De advocaat sprak: Dat is t
En greep den rechter bij zijr
En wat er verder is geschie,
Dat weet ik wel, maar ik ze

Zelfs E. du Perron geeft in " Poging

Refrein : Hori a Ja Ja Ja ( dr

Daarna legden zij wat op de
De dieven kozen toen het hf
De oudste zoon die heette F1
Dorst niet te naadren al van

In 't onderzoeken ,w as hij ee1
De dieven vluchtten toen op
Zij kropen daar in het kippe
De kippen die kakten op hun
'De rechter zeide: Nu ,zal je ~
Dwangarbeid doen, voor een

:donk .genoot, de dwaasheid
i spot met de gezagsdragers,
gerecht, 't was echt iets voor
en :b racht zelfs een concur
le Moord te Buiksloot, maar
iijn prototype niet evenaren".
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du Perron ,g eeft in "Poging

DE MOORD TE RAAMSDONK
tot afstand" een versie op dit lied en
tot besluit Iaat ik twee lezingen volgen
van dit gruwelijke moordverhaal. Komt . Komt vrienden luistert naar mijn lied
Va n wat te Raamsdonk is geschied.
vrienden, luistert naar dit lied .. .
Daar woonde eens een man en vrouw
'Die waren elkander niet .getrouw.
DE MOORD TE RAAMSDONK
( Oudste lezing)
Die man da t was een grote sok,
f[) ie voor het mins t geritsel schrok.
De vrouw dat -w as een groote tang,
Kom vrienden, luistert naar dit lied
AI ,w at te Raamsdonk is g eschied,
Maar voor het huwelijk niet bang.
Er leefden daar een man en vrouw
In eer en deugd ·en goede trouw.
De menschen die hadden een beetje
geld
Waarop de moorden a ars waren gesteld.
Refrein: Hori a Ia Ia Ia (3 maal)
In 't hartje van de nacht
Die menschen hadden een beetje geld
Toen 1a1g en de moordenaars op de
wacht.
Daar wa r en de moordenaars al op
gesteld,
En toen ze waren n a ar bed gegaa n
De dieven k wamen zeer belaan
Toen klommen ze door 't secreetraam .
De v rouw die werd van 't bed g·e sleurd
En klopten 's avonds bij hun aan .
En in de lengte doorgescheurd.
'De oude man , een aardige klant,
Die sprong al uit zijn ledikant,
De man, die riep : Och God, och God,
Hij sprong zijn bed recht uit de flank,
Ze maken ons allema al kapot.
En schopte de waterpot al van de pla nk De moordena ars besmeerden hem
Heelemaal met petroleum ;
De keukenmeid met haar roode kleur
Zij staken hem toen in brand
En maakten hem alzoo van kant.
Die sloop al stiekum door de
keukendeur. 'De knecht die werd het hart doorboord
De oude does die waken moest,
En in zijn eigen bloed gesmoord.
'Die was van angst de plaat gepoetst.
De s chout van 't Dorp, ook niet mis
Hij schoof het raam al op een kier
Die pakte ze bij hun v erdommenis .
En sprak wat is dat voor een woest
D e zaak die kwam toen voor 't gerecht
getier,
De moordenaars werden t er dood
De dieven in hun vak bekwaam
gezegd.
Die klommen door het open raam.
De rechter sprak op ieders verlangen,
Zullen wij de moordena ars op gaan
hangen
De oude man werd sebiet v ermoord,
D e vrouw werd in haar bed gesmoord.
De man die vond h et lang niet mals
De jongste zoon, wat een schandaal
Toen hij de strop kreeg aan den hals.
Zwe'mt in zijn bloed gelijk een aal.
'De ander die kwam op 't schavot
Daarna legden zij wat op de mat
En zei: Beul, och maak het toch kort.
De diev en ko21en toen het ha zenpad.
De beul die trok h et tra pke weg,
De oudste zoon d ie heette Fra nk,
Toen zei de moor denaar : Och pech.
Dorst niet t e naadren al van de s tank.
En toen viel het schavot ook urn
T oen viel h ij in de petroleum,
De politie kwam a l met een deel
En nu vrienden tot besluit
Op 't verschrikkelijk moordtoneel,
Is dit beroerde mopske uit.
'D e commissar;s, nog al glad,
Va n vieval valder a van vievaderom,
Zag wat glinstren op de mat.
Va n v ia bom.

In ' t onderzoeken ,w as hij een baas
De dieven vluchtten toen op de plaats,
Zij kropen daar in het kippenhok
De kippen die kakten op hun kop.
'De r echter zeide: Nu ,zal je allegaar
Dwang arbeid doen, voor een tachtig
j aar.
De advocaat sprak: Dat is t e veel,
En ,g reep den rechter bij 'Zijn k eel.
En wat er v erder is geschied
Dat weet ik wel, maar ik zeg h et niet.
Refrein: Hori a la la la (drie maal)

~ o-Zo, en dit was dan de beroemde en
beruchte moord van R a amsdonk, in het
komische vlak g etrokken . Maar dat
mag wel na zoveel echt gruw elijke za
ken in onze vorige verhalen.
W ij zijn hierme e a l a ardig in de
jongste tijd t er echtgekomen en een
volge nde ma al besluiten wij dan met
h et verhaal over J a nnetj e Struik van
Vuren, de miljoenenjuffrouw.

53

Jannetje Struik van Vuren - De miljoenenjuffrouw
Een vrouw uit onze contreien, die
nog in het recente verleden door
haar kwade daàen en het speculeren op
de goedgelovigheid van anderen in het
laatst van de negentiende eeuw de ge
moede-r en in beweging bracht, was
Jannetj e Struik uit Vuren bij Gorin
chem, de miljoenenjuffrouw genoemd,
omdat zij enorme kapitalen onder valse
voorwendsels in handen wist te krijgen
en er een rijk leven van leidde.
Jannetje Cornelia Struik was op 25
juni 184 7 te Vuren gebO'I'en. Zij had
twee broers: Jan, die door zijn ouders
als wonderkind op de kermissen werd
gebrui'kt en Ger rit, die aanvankelijk
een oppassend m etselaar was.
Als kind al was zij al erg gesteld op
geld en het verhaaI doet de remde, dat zij
de kinderen die bij haar in de klas van
de Vurense schoo'l zaten wist over te
halen, haa:r elk een cent te geven. Zij
zou er dan jenever voor kopen en
dronken op schoo,l komen! Waar haalde
ze het vandaan. Zij vulde het fl esje
echter met water, dronk het zoge
naamd als kla:re jenever op en ze had
haar eerste buit binnen : acihttien cen
ten.
Toen haar vader, een tamelijk wel.
gest eld man, overleed, ·kreeg zij een
fl in'k bedrag in handen waar ,,'t bultje"
zo genoemd naa:r haar hoge rug, roy
aal van leefde samen met de horloge
maker Hoetinl{ uit Gorinchem, die Zies
jaar jonger was dan J aantje. Zij ging
vlot met het geld om en het moet voor
gekomen ·zijn, dat zij in Gorcum goud
stukken uit het r aam wierp, want hoe
veel kwaad er van haar ook geze,g d
kan worden , verig was zij bepaald
niet en zij liet velen delen.
-

0---

'Trouwen deed Hoetink haar niet,
maar graag profiteerde 'hij van het
geld, dat als zand door· haar vingers
liep. Zo gingen ze een r eisje van drie
weken ma:ken om de rest van de eTfe
nis e'f door te draaien en toen was het
gebied van Gorinchem en Vuren t e
k lein voor hen geworden. Zij vestigden
zich eerst in Amsterdam, later in Haar_
lem, en van daaruit opereerden zij met
h un mooie verhalen over te verwach
ten grote erfenissen, waarop zij geld
van •g oedgelovigen wisten los te
krijgen.
Zo wist Jaantje een verhaàl op te
dissen over een t e verwachten erfenis
en zij kree·g er f 1.800,- op binnen van
een predikant, die het verh aal geloofde.
Jann:etje en H oetink werkten in dit spel
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om de duiten samen met haar broer
Gerrit en zij pakten de zaken in Am
sterdam waarlijk gro•ot aan.
In Amsterdamse kranten werden ad
vertenties ge2iet, waarin J aantje a ls de
erf.gena m e van een boedel ter waarde
van enige miljoenen dollars werd opge
r oepen . Uiter aard doo-r zic'hzelf! Met
die advertentie als "bewijsstuk''' wist
zij heel wat geld los t e k rijgen, hon
derdduizenden guldens, waardoor zij
wee·r een rijk leventje konden leiden.
En royaal dat zij was - vlot deelde ze
geschenken uit en een ieder kwa m on
der de invloed van haar goedgeefsheid,
waartoe zij kwam door eerst anderen
geld onde-r valse voor wendsels te ont
futselen.
In Amsterda m woonde ze met Hoe
tink in het Bible.Jhotel en zij hadden
vier kamers tot hun beschikking. De
wekelijkse hotelrekeningen beliepen
f 1.000,- tot f 1.200, - en h et geld
werd ook verder vlot uitgegeven. Zij
had een kostbare bontjas van maaT
liefst f 4.200,-, een collier m et bril.
janten van f 13.000,- en Hoetink deed
het niet m inde r, hij hulde zich in een
pelsjas van f 2.700,- en ook de hond
àeelde in de w eelde met een gouden
halsband! In àe Winkel van Sinkel,
waar a lles te koop was, kocht zij g rote
hoeveelheden goederen , maar lang niet
alles we-r d betaald en met de opbrengst
van verkochte en beleende go·e deren
leefde zij weer verder met Hoetink en
broer Gerrit.
En toen gingen Zie in ondertrouw een rijk diner, overgoten met dure wijn
en een luisterrijke receptie be2iegelden
deze stap. Het bedienend personeel
wer d rijkelijk beloond m et grote fooien,
wel honderd tot honderdvijftig gulden
per persoon, gedeeltelijk rondgestrooi'd
in gouden tientjes.
In één van de vroegere liederen vo'Or
ihet voLk werd over haar gezongen :
Nu gaat zij n aar de Amstelstad:
En a ls een K onin gin
Stapt zij 't Hotel de Bible
Met alle statie in.
Daa r leeft ze in de grootste pracht,
Geen geld hoeft ze te ontzien,
Zij geeft voor het minst wat m en
haar bracht
Een muntje soms van tien.
De brievenbesteller weet het goed.
Als-ihij kwam met een brief
D at hij dan kreeg 'n rijksdaalder port
Van J annetje Struikje-lief.

En als er e•e n kind uit haai
ding in ondertrouw" - trot
ze nimmer - wordt gebor
weer een en al weelde en 001'
wordt goed beloond voor haai
De baker van haar lieve kin
Is erg op haar gesteld,
Maar waarom zij 't kind bei
Is 't meeste om het geld.

- o-
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En als er een kind uit haar "verhou
ding in ondertrouw" - trouwen deed
ze nimmer - wordt geboren is het
Weer een en al weelde en ook de baker
wordt goed beloond voor haar dienst,en:
De baker van haar lieve kind,
Is erg op haar gesteld,
Maar waarom zij 't kind bemint,
Is 't meeste om het geld.
---0-

Ondertussen gingen de verhalen over
miljoenenerfenissen door en het geld
bleef stromen. Ook een Amsterdamse
juwelier werd i'n Jaantjes netten ge
strikt. Eerst kocht zij voor tienduizen
den aan juwelen die zij betaalde, totdat
ze haar grote slag sloeg en van de ju
welier voor f 115.000,- aan kostbaar
heden in hande11 wist te krijgen, maar...
toen was de maat toch bijna vol en in
aUJg,ustus 1882 kwam er een eind aan
haar spectaculaire bliksemcarriere en
werd zij door de politie, samen met
haar trawanten en heleTS gearresteerd.
Men legde beslag op wat zij nog had.
Merkwaardig, bij de inboedel bevond
zich ook ... het wetboek van strafrecht!
De rechtzaak stond volop in de be
langstelling en de dagbladen wijdden
er grote aandacht aan. Jannetje werd
in caricatuur itfgebeeld en haar "roem"
was zo groot, dat in het Amsterdamse
Panopticum een beeld van haar stond.
In juni 18:83 moest Jannetje zich vooT
de Rotterdamse reohtbank - zij was
inmiddels naar deze stad verhuisd en
hier had zij ook haar grote juwelenslag
gesiagen verantwomden. 'Zij was
toen pas 34 jaar. Ook de 28-jarige An
tonie Hoetink en haar broer de 44.
jarige Gerrit Struik stonden toen te
recht.
Tijdens de rechtzitting bleek zij nog
steeds niet op haar mondje gevaHen te
'zijn, zij viel de getuigen herhaaldelijk
in de rede en toen de president haar
dit verbood zei ze brutaal: ,,Als ik n iet
mag spreken, verwijder ik me liever".
Jaantje kreeg vijf jaar gevangenis
straf, maiar Hoetink en haar broer
kregen geen straf, omdat hun schuld
niet voldoende be,wezen werd geacht.
In de gevangenis leerde zij Christina
Goedvolk (het leven kan zijn persona
ges merkwaardige namen geven), de
vrouw van Jut kennen, die in 1872
mevrouw van der Kouwen en haar
dienstbode Leentje Berloo in Den Haag
had vermoord. Toen zij vrij kwamen
begonnen zij samen in Amsterdam een
bierhuis aan de Haarlemmerdijk, maar
dat was geen succes en nadien kreeg
ze verschillenie baantjes. Zo kwam zij
terecht als trekpleister van een ver-

maaksinrichting en men kon op de
aankondigingen van deze "attractie"
lezen:
,;Gaat dat zien, gaat dat zien!
Mejuffrouw Jannetje Stru'ik, de
Miljoenenjuffrouw is vanaf vrij
dagavond 16 september a.s. als
buffetjuffrouw geëngageerd en
dagelijks te consulteren CJ1Ver
haar bekende levenswaardighe
den in het Japansche café van de
Dwaaltuin, Vondelstraat 17, Am
sterdam. Entree vijftien cent.
Men verzuim,e niet van deze ge
legenheid gebruik te maken.
Slechts weinig dagen. Gaat dat
zien, gaat dat zien!"
Zo was Jarrnetje tot bezienswaardig
heid geworden. In haar laatste jaren
verviel zij steeds meer en zij werd een
onooglijk straattype. Zij zat in de Pa.
leisstraiat als bedelares tegen de muur
van het paleis en zij, die in een mis
dadige weelde had gebaad, moest nu
leven van een aalmoes. Zij woonde toen
in een logement in de Amsterdamse
Duvelshoek - vervallen tot bittere ar
moede.
Op 25 januari 1908 stierf zij op 60jarige leeftijd in het Binnengastihuis te
Amsterdam. Zij, Jannetje Struik uit
Vuren, die met haar broer en een Gor.
cumse hmlogemaker voor één van de
meest fabelachtige oplichtingsaffaires
van de tweede helft van de negent'iende
eeuw had gezorgd en wier praktijk in
vele geschriften is va:stgelegd 84).

SLOT
U zag het, er waren veel boze man
nen en kwade vrouwen. Ook uitgesto
tenen en paupers, misdeelden en ont
spoorden.
De jonge mens van heden kan zich
waarsohijnlijk moeilijk een voorsteUing
vormen van de toestanden in vroeger
eeuw en. Armoede en sociale onzeker
heid zijn hem onbekend, honger kent
hij alleen als woord en al het voorgaan
de zal 'h em ongeloofwaardig in de oren
klinken.
De oudere zal er veel meer van be
grijpen. Hij herinnert zich de bedelaar
nog als een daigelijks verschijnsel van
enige dece:mia geleden. Hij ziet nog de
,,kistjesman" bij zich aan de deur ko
men, de blinde, de Jamme en de inva
lide, die dikwijls thuis ,.een vrouw en
zeven Moeikes van kinders" hadden.
Hij herinnert zich de logementen die
het trekkende volk in Gorinchem ,huis
vestten, in het Schevetje bij de Gasfa
briek, ,,•D e reizende koopman" op de
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Rosmolensteeg, op de Kortendij·k bij
Boender en in de Passage, Zo waren er
meer, maa·r ze zijn er niet meer, al
kwamen er ook nog nà 1945 voor.
De oudere herinnert zich ook dat bij
zondere "kerm1svollk'', dat naar de stad
kwam, soms volk van twijfelachtig al
looi, waar men voor moest uitki;fken.
Ook kunstenmakers en acrobaten, be
renleiders en liedjeszangers.
Nog in het Gorinc'hetnsch Nieuws
blad van 11 november 19'38 maken
Bu11gemeester en Wethouders van Go
rinchem bekend, dat gedurende de ker
misweeik straatkunstenaars, hardlo
pers, vertoners van beren en apen, lied
jeszangers, orgeldraaiers, harmonica
speles, straatmuzikanten, houders van
slagmachines, dobbelaars, rijfelaars en
dergelijke, ze.e~ streng zullen worden
geweerd.
[)ie oudere ziet ook nog de zigeuners
aankomen met hun woonwagens en hun
paarden. Zij stonden aan het Kanaal
van Steenenhoek bij de Schelluinse
V.!iet, waar nu het kantoor van Ge
meentewerken is. Hij ziet de vrouwen
de stad intrekken om de burgers de
toekomst te gaan voorspellen, want zij
kunnen uit de lijnen van de hand alles

lezen, die vrouwen met hun ravenzwar
te haren en lange oorbellen, met hun
kleurige jakk()n en een veellheid van al
even kleurig•e rokken. De mannen ver
handelen hun paarden op de markt en
proberen ook alles wat los en vast zat
te pakken te krijgen. En 's avonds za
ten ze rond het vuur - wij keken op
een afstandje nieuwsgierig naar dat
vreemde volkje. En nooit zullen wij die
oude zigeunerin vergeten, met haar
verweerde gezicht. Ze Ieelk wel honderd
en zij rookte vakkundig haar pijp, ter
wijl ze luisterde naar de vurige ge
sprekken van it.et zigeunervolk.
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zes stuivers).
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Mr. Jan Handers, ,,Van 1
Saken ende Quade F ,e yter
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selt 1961, pag. 72.

21).

'D. J . Baarslag Dzn. ,,i::
!h istorie van e>en klein Jam
deel VI, pag. 14'6-147.

-rouwen met hun raverrzwar
n lange oorbellen, met hun
.kken en een veellheid van al
ige rokken. De mannen ver1un paarden op de markt en
ok alles wat los en vast zat
te krijgen. En 's avonds za
d het vuur - wij keken op
1dje nieuwsgierig naar dat
)lkje. En nooit zullen wij die
merin vergeten, met haar
gezicht. Ze leek wel honderd
te vakkundig haar pijp, ter
isterde naar de v,urige ge
an 1r.et zigeunervolk.
--0--

,logen tijd - met voor ons
en romantiek, ook met veel
onbillijkheid. Een tijd, die
vreemd aandoet, maar toch
~lijkheid was. Een tijd oolk,
le mannen en kwade vrou
n, zoals ze er vandaag ook
l zijn de kentekenen dan an
, het kwade blijft, missclhien
in de mens zit, missc,hien
in alle tijden kan gedijen hoe
'lig'heden ook zijn.
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Tien ;aar geledei
D<

Toen tien jaar geleden oc
bruari 1953 werd g eteist,
secretaris-penning mees te1
een serie art ikelen onder
beter dan hij was in staat
torisch in streekverband
boeiende serie, die later
handel besteld kan w order
Nu w ij na tien jaar deze g
juist een deel van deze s
stormvloeden, hier op te 1
vele malen ons gebied doe
fen. W ij plaatsen dit deel
de man, die zoveel lezens
tot onze streek in zijn strijc

Niet de ee rste .. .

Zelfs de kinderen in de A lblas
weten het wel, deze o,v erstiro1
niet de ee,r ste, die onze goe',
trof.
De angstige wekroep "H
komt" heeft tien:tallen malen ,
ken op de dijken en over de
akkers en de weiden.
De stormvloed van 1 febri
heeft een rangnummer, dat J
ligt, oon preoies te zijn: het w
sinds de omdijkin,g.
Drie en dertig malen heef
b lasserwaardse volk in der
loop de str.iem ende macht var
water zien uitlo pen op dij'k/
overstroming.
Drie en dertig malen heeft
hul1peloos gestaan te,midden v ~
mult der krachten, di e Gol'.
wonderbare scheppin,g heeft n
Drt.ie en dertig malen ook h
de eerst:e slagen, die hard nee1
zichzelf hervonden, de 'handE
mouwen gestoken en gered ,
redden viel. Dan werden de n
'k!romd en de gaten gedicht. l
h et naar binnen gebulde-r de w .
zoetjesaan teruggeleid naar <
waar h et hoort : de rivieT .
Zoe tj-e saan, n iet omdat onz
ren traag,heid ons in deze;

hond aan de galg". Vele tafe.
uit de geschiedenis van de
,traflijke rechtspleging, bij
lr gebracht en naar het leven
1etst door Dr. J. M. Fuchs"
. Querido's Uitgeversmij., Arm
am 1957.

Tien jaar geleden sloeg de waterwolf weer toe

ipraak van den 'baljuw van
Lland bij geleegenheid der aan
ing van den dood aan H. H.
ands, P. Albert, A. M. E. Wal
en E. Josephs, ·e tc. 1805.

Toen tien jaar geleden ook onze streek door de stormramp van l fe
bruari 1953 werd geteisterd, schreef burgemeester M. W. Schakel,
secretaris-penningmeester van het Waterschap "De Overwaard",
een serie artikelen onder de titel "De Waterwolf slaat toe". Niemand
beter dan hij was in staat onze waterstaatkundige "belevenissen'' his
torisch in streekverband te bezien en zijn artikelen werden tot een
boeiende serie, die later in boekvorm verscheen en nog bij de boek
handel besteld kan worden.
Nu wij na tien jaar deze grote ramp van 1953 herdenken achten wij het
juist een deel van deze stof, in het bijzonder betrekking hebbend op
stormvloeden, hier op te nemen omdat daaruit zo duidelijk blijkt, hoe
vele malen ons gebied door de waterwolf werd aangevallen en getrof
fen. Wij plaatsen dit deel ter herdenking en ook uit waardering voor
de man, die zoveel lezenswaardigs heeft gepubliceerd met betrekking
tot onze streek in zijn strijd tegen het water.
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Niet de eerste . . .
Zelfs de kinderen in de Alblasserwaard
weten het wel, deze uversbroming was
niet de eerste, die onze goe·d e streek
trof.
De angstige wekroep "Het water
komt" heeft tien.tallen malen weerklon.
ken op ·d e dijken en over de hennep
akkers en de weiden.
De stormvloed van 1 februari 195·3
heeft een rangnummer, dat heel hoog
ligt, om preoies te zij•n: h et was de 33e
sinds de omdijking.
Drie en dertig malen heeft het Al
blasserwaardse •volk in der eeuw en
loop de striemende macht van wind en
wateir zien uitlopen op dijklbreuk en
overstroming.
Drie en dertig malen heeft dat volk
hu1'peloos gestaan temidden van het tu
mult der krachten, die God in Zijn
wonderbare schepping heeft neergelegd
Drlie en dertig malen ook heeft 't na
de eerste slagen, die hard neerkwamen,
zich•z elf hervonden, de 'ha nden uit de
mouwen gestoken en gered wat er te
redden viel. Dan werden de ruggen ge
k !romd en de gaten gedicht. Dan werd
het naar bi,n nen gebulderde w ater weer
zoetjesaan teruggeleid naar de plaats,
waar het hoort: de rivier.
Zoetjesaan, niet omdat onze ingebo
ren traagheid ons in dezen parten

speelt, maar omdat het nu eenma:al niet
snel kan uit deze langwerpige bak, die
vrijwel geen natuwrlijke lozing kent.
32 vloeden in nog geen 4 ½ eeuw.
Men denke het zich even in: gemid
deM iedere 15 jaar een watervloed.
Vier watervloeden, doorleefd door
hen, die de leeftijd der sterken en vijf
do'o r hen, die de leeftijd der zeer ster
ken bereikten.
Is het 'n wonder, dat die waterdreiging
een stempel zette op het volk, dat ge.
boren werd, leefde, z:woegde en stierf
in de landen tussen Merwede-, Lek-,
Noord- en Dief dijk ?
Het w ater kon ons voorgeslacht wel
onrverhoeds aanvallen, maar verrassen
kon het ze toch niet .
Ze rekenden eir mee: in hun huizen
bouw, in de b edrijfsvoering, in de plaat
sing van hun kerken, in hun alarme
ringssysteem, in hun dijk- en water.
schapsorgarusaUe .
'W ij waren verwend. De waterwolf
heeft ans meer dan een eeuw lang ge
spaard. Wij hebben vertrou1wd op onze
dijken en op de techniek.
1820 viel de voorla:atste dijkbrelllk in
onze streek. Wie rekende in 1953 nog
in volle ernst met deze mo,g elijkheid?
De eerste februari Anno Domini 1900
heeft ons u-it de dut geschud! Wie durft
beweren dat zij de laatste was?
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De bedijking van onze streek

Overstromingen in soorten

WH er sprake zijn van een dij1kbreuk,
dan moet er eerst een dijk zijn. Het is
met die omdijking van de Alblasser
waard eigenlijk een wat 1ngewikk eld
geval.
Wij doen er goed aan, nu wij op weg
zijn naar een Verenigd Europa, nog
eens te bedenken, dat in het grijze ver
leden zelfs de Alb1asserwaaJrd uit oon
grnot aantal zelfstarrdige "staatjes"
was samengesteld.
Daar waren het Batjuwschap van
Zuid-<Hollwid, de baronie van Liesveld,
het drosam:bt van Arkel, alle weer
bestaande uit een aantal ambachts
heerlijkheden of schoutamlbten. Daa;r
tiuss,e n lagen dan de "steden" en de
vrij1e en hoge heerlijkheden.
En iedere Heer was baas in zijn ei
gen huis. Eigen wetten, eigen recht
spraak, eigen belastingsysteem, en n~et
te vergeten... een eigen dijk.
"Wie het water deert, die het water
keert •·• dat is de oude zinspreuk. In de
A1blasserwaard voegde men er aan toe:
,,Ieder voor zich en God voor ons allen"'
Het wa:!'en füjkjes van zeer lichte sa
menstelling, die in het allergunstigste
geval e1en aantal dorpen gemeenschrup
pelijk Olmvatten.
Er was -een krachtig figuur nodig om
in deze warwinkel meer lijn en rugge
graat te brengen.
Die figuur trad naar voren.
Het was de graaf van Holland.
Floris V .
,,[)er Keerlen God".
'Hij b:mcht een groot aantal van die
eigenlzinnige Heren aan één tafel bij
een, sloeg bij wij'z e van spreken met
zijn vuist op die tafel en wist te berei
ken dat om een groot deel van de Af
blasserwaard voor gezamenlijke reke
ning en onder gezamenlijk behee:r één
doorlopende ringdijk kwam.
IDe dijk was Jaag en smal.
Ze -liep over en brak door.
Het volk verhoogde en verbreedde
haar.
De dijk liep over en brak door.
Het volk verhoogde en verbreedde weer
En de dijk liep... .. .

Men ·z ou geneigd zijn te veronderstel
len: een overstroming is een overstro
ming.
Aloo is het niet voor de Alh!asser
waard.
Onze streek heeft ze in soorten te
verstuwen gekregen. En de ene soort
verscMlt in betekenende mate van de
andere.
De ligging van onze streek aan het
lage benedendeel van een langgerekt
eHand, omarmd door de twee machtig
ste takken van de Rijn, doorsneden
door de in tijden van wateribezwaar gro
te hoeveelheden water afvoerende Lin
ge, bovendien - de recente historie
heeft het ons weer eens doen voelen binnen het bereik van de grijparmen
der storm.vloeden, is er oorzaak van,
dat hier de dijkdoorbraken verschillen
de oorzaken hadden.

1

Het verhaal zou eentonig worden, als
het niet zo hartaangrijpend was en als
het niet appèlleerde aan bepaalde, inge
boren instincten, die na ruim een eeuw
van vrede in de sector Alblasserwaard
van het waterfront weliswaar sLuimer
den, maar die zich weer in vol'le kracht
deden gelden toen de oude erfvij,and in
het aUerprilste begin van Sprokkel
maand 195'3 op de dag des Heren het
Al'blasserwaardse volk op rauwe wijze
besprong.
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Vier oor2iaken vallen te noteren:
1. opperwate1·
2. ijsdammen
3. sförmv-Ioeden
4. miHtaire inundaties (3) .
De liefhebbers van cijfers zij hier me
deged·e eld, dat de overstromingen als
volgt zijn in te delen :
door het opperwater 15
door het vloedwater 9
door ijsdammen 6.

Drie Allerheiligenvloeden
Bij enig nadenken zal het niemand
verwonderen, dat elke vloed zijn eigen
tijd heeft. De stormvloed, die wij beleefd
hebben, was over tijd. Een stormvloed
hoort thuis in de n ovembermaand.
Van de 9 geboekstaafde stormvloe
den vallen er 6 in november en één eind
oktober (21 oktolber 1468).
Het is orprnerke!ij1k, dat de allereerste
en de laatste - ,,onze" stormvloed beide in dit opzicht uit de rij getreden
zijn.
Zij vert1onen ook overigens o,p val!ende tre·kken van gelijkenis.
'De oudste viel op 2 februari 13'7'3 .
iDe laatste op 1 februari 1953.
Beide waren stormvloeden. Met één
dag verschil liggen ·ze 580 jaar uitéén.
Beide heibben toeges!a,gen aan de West
zijde van de Alblasse:rwaard. De laatste
sloeg een gat bij Papendrecht. De eer
ste heeft in deze hoek nog ruwer huis
gehouden. De polder Voor-'Donkersioot,
die thans tot IJsselmonde (gemeente
Rtdderk'erk) behoort, lag vóór 2 :febru
ari 1373 in de Alblasserwaard. De
Noo·l'Cl stroomde er ten westen van.
'I1engevol-ge van die vloed is de stroom-

baan van de Noord oostwa;
de huidige bedding verplaats·
'Z onder orrze eerste A!bilassE
vloed 0011 het industrie·eI st
vende Alb1asserdam thans e
boerendorp in de Binnenwaa1
zou mij kunnen voorstellen,
in diit: nijvere dijkdorp aan d,
vloed met gevoelens van grot
baarheid terugdenken dan
opzichte van de laatste het
zijn.
Novembermaand, stormVllo
A-Igemeen bekend is de All.:
vloed van 1 no'Vember 1570.

Minder bekend is wellicht
dat de Afblasserwaard liefs!
heiligen'Vloeden te verwerkt
t.w.:
1 november 1470
1 november 1532
1 november 1570.

De drie andere novembervl,
!en resp. op 5 november 15,
vember 151512 en in de novem

>mingen in soorten

geneigd zijn te veronderstel
werstrO'Ining is een overstTo-

1

het niet voor de Albiasser

treek heeft ze in soorten te
gekr·eg,en. En de ene soort
in betekenende mate van de

1

'i.ng van oillze streek aan het
idendeel van een la nggerekt
1armd door de twee machtig
m van de Rijn, doorsneden
L tijden van watex,be·z waar gro
lheden water afvoerende Lin1dien de recente historie
ons weer eens doen voelen ~t bereik van de grijparmen
:1vloeden, is er oorzaak van,
le dij,kdoorbraken verschillen
:en hadden.

or1Jaken vallen te noteren:
rwate1·
romen
nv•l oeden
aire lnundaties (3).

baan van de Noord oostwaarts naa:r
de huidige bedding vevplaatst.
Zonder onze eerste Alb'1asserwaardse
vloed zou het industrieel sterk ople
vende Alb1asserdam tha ns een rustig
boerendorp in de Binnenwaard zijn. Ik
zou mij kunnen voorste!len, dat velen
in dit nijvere dijkdO'rp aan deze eerste
vloed met gevoelens van grotere dank
baarheid terugdenken dan zulks ten
opzichte van de laatste het geval zal
zijn.
Novembermaand, stormviloedmaand !
Algemeen bekend is de Allerheiligen
vloed van 1 nCl'Vember 1570.
Minder bekend is wellicht het feit,
dat de Allblasserwaard liefst 3 Aller.
heiligenvloeden te verwerken kreeg,
t.w.:
1 november 1470
1 novem!Jer 1532
1 nOIVember 1570.
De drie andere novembervloeden vie
len resp. op 5 november 1530, 14 no
vember 151512 en in de novembermaand

van heit jaar 1599. Die van 1599 is te
vens als stormvloed de onmiddefüjke
voorganger van die van 1953.
IHet was dus op diie fatale zondag
in februari 3 ½ eeuw geleden, dat een
stormvloed onze dijken een overwin
ning afdworng.

Waar vallen stormvloeden aan 7
Het hu:idige geS'lacht behoeft niet veel
moeite te heoben met het antwoord op
deze vraag. Het hoogtepunt in de wa
tersnood-discussie was het gat bij Pa
pendrecht! Het moge dan waar zijn,
dat deze februarivloed zwaar over tijd
was, de ,breuk sloeg hij - der storm
vloeden gewoonte getrouw - bij Pa
perndrecht.
In veruit de meeste ge·vallen vielen
sto,r mv-loedgaten onder de gemeente
Papendrecht, als regel in de Merwede
dijk, maar ook wel in de Noorddijk
Diezelfde Noorddijk brak ook onder
Alib'1asserdam en Nieuw.Lekkerland
meermalen.

1ebbers van cijfers zij hier me_
., dat de overstromingen als
in te delen:
~t opperwater 15
!t vloedwater 9
:dammen 6.

erheiligenvloeden
g na,denken za,} het niemand
,ren, aat elke vloed zijn eigen
. D e stormvloed, die wij beleefd
vas over tijd. Een stormvloed
is in de novembermaand.
! 9 geboekstaafde stormvloe1 er 6 in november en één eind
21 oktober 1468).
opmerkelijk, dat de allereerste
LtS'te - ,,onze" stormvloed dit opzicht uit de rij getreden
:~men ook overigens opvallen
:n van gelijkenis.
ste viel op 2 februari 1317'3.
tste op 1 februari 1953.
waren stormvlo·eden. Met één
~'hil liggen ze 580 jaar uitéén.
rben toeges-lagen aan de West
de Alblassetwaard. De laatste
gat bij Papendrecht. De eer
in deze hoek nog ruwer huis
. De polder Voor-'Donkersioot,
, tot IJsselmonde (gemeente
rk) behoort, lag vóór 2 februin de Alblasserwaard. De
troomde er ten westen van.
ge van die vloed is de stroom61

Het Land van Heusden en Altena in de
Merovingische en Karolingische tijd
DOOR H. VOOGD
Het machtige Romeinse rijk kwam in
de derde eeuw geleidelijk aan in verval.
Telkens weer woedden er burgeroorlo
gen, een gevoig van de eerzucht van
veldheren, die ,z ichzelf Keizer wilden
zien en gesteund door hun troepen, de
macht aan zich trachtten te trekken.
Bloedige twisten tussen wie de macht
hàd en wie haar begéérde !
De welvaart verminderde, de kracht
van het rijk verzwakte, ook aan de
grenzen van het uitgestrekte gebied,
tot tenslotte onder de heerschappij van
Keizer Honorius (i:193-4~3) voorgoed
een eü1de kwaim aan de Romeinse orver
heersing in de bezette gebieden.
Wij hebben met orrze onderzoekingen
in het gebied van het Land van Heus
den en Altena maar op twee plaatsen
een Romeinse bezetting tot in de 4e
eeuw kunnen vinden, en wel te Aa1bur.g
en te Heesbeen, twee plaatsen die in de
Romeinse tijd een belangrijke rol schij
nen gespeeld te hebben. Aalburg, ge
legen aan de Romeinse weg van Nijme
gen uit naar het westen, en Heesbeen
aan de Romeinse Maas.
V,e el eender reeds was de bew00,ing in
de rest van h et gebied afgebroken. Na
een bloeitijd van de bezetting in de 2e
eeuw ebde de bewoning geleidelijk weg,
tot dat in het midden van de 3e eeuw
de ruim 50 Romeinse nederzettingen
geheel verlaten blijken te zijn. Met het
ontruimen van deze woonplaatsen
schij111t men de tactiek van de ver
schroeide aarde toegepast te hebben.
We hebben namelijk op een tweetal
plaatsen verbrande wandleem aange
troffen en wel te Aalburg en te Rijs
wijk.
!Het ontruimen van het g,e bied kun
nen we tot twee oorzaken terugbren
gen. Hiervöör hebben we reeds opge
merkt, dat in de derde eeuw de over
heersing geleidelijk aan was beëindigd,
als gevolg van de toestanden in het
moederland.
De legioenen aan de grenzen gelegen,
w:erden hierdoor verzwakt en door druk
van de Germaanse stammen van over
de Rijn, de verdediging van het rivier
kleigebied prijsgeven.
Over het algemeen kunnen we aan
nemen, dat de geromantiseerde bevol
king met de bezetting is weggetrokken,
vandaar dat op de grote en sterk on
der Romeinse invloed staande, neder62

zettingen, de Hoge Woerd bij Genderen
en de Zwaansheuvel in de gemeente
Veen, de bewoning met de Ro meinse
periode geheel afbreekt.
De andere oonzaak van het prijsge
ven van de Romeinse bewoning, kun
nen we zien als gevo1g van een gelei
delijk natter worden van de woongron
den, tussen '2150 en 300 n. Chr. Onde,r 
zo'e kingen, die zich uitstrekten over het
gehele rivierkleigebied hebben aange
toond, dat de :nivier de Waal met zijn
open verbinding met de Maas in de
Romeinse tijd tussen Heerewaarden en
Alem, betrokken is geweest in de wa
terstaatkundige veranderingen van ons
gebied. De Waal heeft geruime tijd wa
ter door het Maa.sbed afgevoerd en af
voer van deze rilvier verhinderd met
overstromingen als gevolg.
De hoogst gelegen woon:gronden met
,een meer inheemse en minder geroma
niseerde bevolking, bleven echter be
woonbaiar en het zijn dan ook die ne
derzettingen, die na het vertrek van
de Romeinse bezetting bevolkt werden
door een andere volksstam, de Fran
ken.
1

Dit Germaanse vofä, dat in West
Europa de belangrijkste macht zal
gaan vormen in het naar haar genoem
de Regnum Francorum - het Fran
kenrijk heeft oorspronkelijk ge
woond ten Oosten en ten Noorden van
de Rijn. Dit kan men aannemen op
grond van enkele historische vermel
dingen, maar ook van oudheidkundige
vondsten.
Sinds het midden van de derde eeuw,
hebben de'z e Franken getracht de Ro
meinse grenzen aan de Rijn te force
ren en in de vijfde eeuw blijken ,z e hier
in volkomen geslaagd te zijn. De vroeg
ste Frankische, of naar hun eerste
vorst Merovech, Merovingische bewo
ning in het Land van Heusden en Al
tena hebben we aangetroffen te Hees
been, Rijswijk en Berne. Het aardewerk
is typisch dubbel..conisc'.h, grijsachtig,
en voorzien van een radstempel versi:e
ring. Het is mogelijk, zelfs met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid,
dat op meer plaatsen als de hier-voor
genoemde, deze '5e eeuwse Merovin
gische bewoning heeft plaats gevonden,
wanneer we rekening houden met het
voorkomen van eng-namen in 't gebied.

In Woudrichem, Uualdering
777/866, ,E mmikhoven, Emmin
O
a 1200, ontmoeten wij in de,
voorbeelden van - ingaheem
ingahoven - foranaties die to1
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Tot dezelfde Germwanse la:
ren ook de bouwakkers met
Henghemenghe bij Woudriche1
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trekking op de bestemming
grond na collectieve ontginni
gekregen en zijn de eerste culi
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In Woudrichem, Uualderinghem, a 0
777 /8fi6, Emmikhoven, Emminchoeven,
a O 129•2, ontmoeten wij in deze streek
voorbeelden van - ingaheem - en ingahoven - fonmaties die tot de oud
ste Gerllllaanse laag 'Van bewoonde
plaatsen gerekend moeten worden.
Tot de·zelfde Germaanse laag beho
ren ook de bouwakkers met de naam
Henghemenghe bij Woudrichem, Meeu
wen ,e n Andel, benevens de na.aim Eng
bij Emmikhoven, Rijswijk, Giessen,
Veen en Aalbung.
Deze bouwakkernamen hebben be
trekking op de bestemming, die de
grond na collectieve ontginning !heeft
gekregen en zijn de eerste cultuurgron.
den in het gebied.
Zoals hier,v oor is aangetoond, was de
Merovingische bewonirug in dit gebied
in de 5e eeuw een voldongen feit. Glo
baal kunnen we dit tijdperk leggen tus.
sen de jaren 450 en 750 na Chr.
Andere dan de hiervoor genoemde
vindplaatsen van Merovingisch aarde
werk uit de 5e eeuw, troffen we aan
te Eethen, Meeuwen, Dussen, Wijk,
Andel en Uitwijk, die we globaal in de
7e eeuw kunnen stellen.
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men en de Eng-namen van bouwakkers
wijzen op een vroeg middeleeuwse be
woning, echter ook de vroe1g e venmel.
dingen van een aantal dor.pen in de
oorkonden duiden op een hoge ouder
dom. Het zijn de plaatsen Aalburg a
889 Aföurch, Andel a 8'50 villa Analo,
Babilonäën('br,oek) a O 113'1 villa Babi
lonia, Dussen a O 1H~6 Dussan, Eethen
a O 850 Teratina .( ter Eeten), Genderen
a O 983 Ganderon, Giessen a O 1178 Gis
een, Meeuwen a O 850 Medua, Rijswijk
a O 1196 Risewihe, Uitwijk a O 1108 Ut
Wic, Veen a 0 1'1 08 Veien, de Werken a 0
1178 Werchina, Woudrichem a 0 777
Uual'derri.ng!hem en Wijk a O 113'5 Wyck.
[)e resultaten van het oudheidkun
dige onderzoek, in vergelijking met de
schriftelijke overlevering van de plaats
namien, bewijst dat de bewoning van
deze dorpen veel ver,der teruggaat dan
hun eerste voorkomen in de gesCihre
ven bronnen.
[).e Merovingische kunst en cultuur
stond op een zeer hoog peil, geheel in
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strijd met wat ons vroeger wel'd voor
gehouden als de duistere middeleeuwen
met barbaa!'se Germanen.
De producten van de pottenbakker,
van de goud- en zilversmeden en de
g lasblazer, zij alle geven hiervan ge
tuigenis.
Na het Merovingi'lche tijdperk, dat
omstreeks het jaar 750 eindigt, neemt
met het tweede geslacht van Fran
kische konirugen, dat der Karolingen,
de volgende cultuurperiode, de Karo
lin'g ische tij'd, een aanvang.
Nu moeten wij ons deze o,vergang
van de Merovingische naar de Karolin
gische periode niet indenken als een
plotselinge overgang van de ene in de
andere cultuur, maar meer als een ge1,e idelijke overgang, een langzame evo
lutie in de vormgeving van de ge
bruiksvoorwerpen.
Met de Karolmgische tijd (750-11000),
breekt een tijdperk aan van uitbr1eidm1g
van de nederzettingen in het Land van
Heusden en Altena waarmede een loca
lisatie in de spr1eidin1g h iervan tot stand
kwani, die de •g rond vorm gebleven is
van vsrijwel ,a l de huidige dorpen -in het
gebied.
Ook de landbouw breidde zich in deze
periode uit, uiteraard alleen op de
stroomgrondruggen,
en
daarmede
kwam in gr1ote lijnen de landbouwkun
dige indeling van :h et gebied tot stand
:zioals wij ,d ie tot de dag van vandaag
nog kennen.
Als voorbeeld van een zeer oude per
celering willen we in dit verband de ge
bogen perceelsvormen noemen, die aan
de Karolingische tijd ·hun onstaan te
danken 1h ebben.
Door de eeuwen heen heeft de boer
op deze oude cultuurgronden ge
ploegd, gezaaid, geoogst en het land
gege'V'en wat het nod~g had. 'De eeuwen
staan gevonden en hij was tevreden.
staan gevonden en was tevreden.
'I1hans wordt het gebied, 1zoals men
dat noemt, ontsloten en in het verschiet
·z al een geher- en geruilverkavelde boer
het ·o ude land 'bewerken. Niets ·zal hem
echter dan herinneren aan dé eeuwen
lange geschieden'is van de ont'Wikke
ling ,v an de landbouwkundÎlge indeI!ng,
die dool' vele generaties vóór hem tot
stand ge'bracht was.
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Historie en hobby
DOOR H. F. VAN PEER
Verzamelen begint meestal als spelen
en uit uw ·e igen jeugd herinnert u zich
ongetwijfeld nog wel, met welke dingen
u urenlang en dagen bezig kon zijn.
Een tijd waarin u veel plezier be
leefde en w aaraan u zeker met genoe
gen zult t erugdenl{en.
Ik heb over het belang van verzame
len eens wat uitvoeriger nagedacht,
omdat ik dezer dagen een tweetal
vraaggesprekken had over het verband
tussen historie en hobby. Een verband
wat er bepaaldelijk is. De historie als
zodanig kan voor iemand een hobby
zijn en in dat geval verschaft ze de
beoefenaar een ongekende rijkdom,
want in het verleden liggen grote
schatten voor ieder, die ze weet te vin
den - die schatgraver wil zijn. Onuit
puttelijke schatten, want voor wie wéét
te zoeken is het materiaal in ruime
mate voorhanden, niet alleen van de
hoofdzaken, dikwijls ook van het de
tail. Wie de historie als hobby heeft
is levenslang "onder de pannen", om
het dan maar eens populair te zeggen.
Ook wanneer wij niet rechtstreeks
de historie als hobby kozen, kan die
hobby ons toch in vele gevallen met de
historie in contact brengen. Zodra men
b.v. gaat verzamelen is het contact met
de historie gelegd, want dan let men
er meestal niet alleen op hoe het nu is,
maar ook hoe het was en daarJ oor legt
men dat verband met het verleden.
Fotografeert men, dan legt men ver
anderende beelden vast en later con
stateert men bij vergelijking die ver
anderingen en dat kan een interes
sante en verrassende bezigheid zijn.
Verzamelt men postzegels, dan heeft
men ook al spoedig dat aanrakings
punt met de historie, want ... op post
zegels wordt geschiedenis gemaakt!
Onderschat de grote waarde van dit
verzamelen ni et , er zijn prachtige
voorbeelden van en door middel van
die kleine getande stukjes papier kan
men heel wat leren.
U kunt koekplanken verzamelen er is in ons land een hele vereniging
van liefhebbers - dan ziet men de onL
wikkelingsgang van het onderwerp en
het contact met het verleden is al weer
spoedig gelegd. De verzamelaar is
voor het vastleggen van het verleden
van grote betekenis en een verzame
ling pamfletten en bescheiden uit de
laatste wereldoorlog, om maar iets te
noemen, is zeker zo belangrijk a ls of-
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ficiële documentatie en leert ons de
achtergronden misschien beter ken
nen dan welk document ook.
De verzamelaar kan het verlengstuk
van het museum zijn, want hij ver
schaft in allerlei materiaal datgene,
wat waard is behouden te worden en
betekenis krijgt, ook al ziet men dit
niet als men zijn verzameling opzet.
De verzamelaar is dikwijls echter
meer! Hij kan ook de voorloper van
het museum zijn, want hoeveel belang
wekkende verzamelingen zijn er al
niet opgebouwd uit iets wat als spel
of als hobby begonnen is . H eel veel
van onze belangrijke verzamelingen
zijn uit deze individuele hobby voorL
gekomen.
Men begint met een speeMoos en
men krij gt een muzikaal museum. Men
begint met een klok en men regis
treert verder Vader Tijd in zijn doen
en laten. Men begint met een enkel
knipsel en men kan er een museum
voor knipselkunst uit zien voortko
men. M en gaat aan het fotograferen
en men bouwt aan een monument van
belang voor het nageslacht. H eeft u
interesse voor oude auto's, verzamel
wat u er van en over kunt vinden en
over een aantal jaren is uw verzame
ling mogeluk van meer dan indivi
duele betekenis, als u het tenminste
goed doet.
Als u geld heeft om veel te kopen
gaat het wat gemakkelijker, maar ook
met geringere middelen kan men toch
iets van betekenis opbouwen. Verza
melen kan enorm leerza:am zijn, zelfs
van dat simpele sigarenbandje . Een
van mijn kinderen heeft bandjes van
Nederlandse steden, met vlaggen van
allerlei landen, met kledel'drachten,
enz. Zelfs op het sigarenbandje kan
men de historie zien, b.v. in beeltenis
sen van allerlei bekende figuren .
De hoofdzaak bij het goed verzame
len is een flinke dosis speurzin, daar
naast een diepgaande interesse voor
het onderwerp en aanverwante ter
reinen, contact met gelijkgezinden
en.. . vooral de moed om vol te hou_
den! Dat contact met anderen kan bij
zonder leuk en nuttig zijn en met el
ka;ar bereikt men door uitwisseling
weer veel meer. En het is typisch, ge
lijkgezinden zijn er a ltijd, de moeilijk
heid is wel eens om ze te vinden.
Als u m et de hier genoemde factoren
uitgerust bent kunt u een verzameling

opbouwen van wel eens
waarde, of, wat minder hoo
u heeft al gauw die verbindi
historie, want het verzamele
alleen vast voor de histor
toekomst, u vindt er ool{
het verle•Jen in terug. Omd
en h obby zoals wij zagen v
kingspunten hebben hield
vraaggesprekken, die niet ~
tact legden met de verzame
ook met de verzamelaar.
gaat a ls mij, leert u door dE
ling de verzamelaar in zijn
k ennen en u ontc.ekt dan
een ander mens in hem, d
wachtte.
Graag vertel ik u hieronde
meer over enkele verzame
verzamelaars .

Tinnen figuren

Allereerst vertel ik u
over het tinnen soldaatje.
heeft u er in uw jeugd oo}
gespeeld, zonder natuurlijk t
van welk belang die figu1
zijn, want 'h et zijn beslist mé<
nen soldaatjes, zeker wanneE
der geworden die kleine bei
andere ogen gaat zien. En é
ook heel wat meer figuren c
soldaatjes alleen. Men spreE
woordig trouwens over cui
rische figuren en er zijn er
men schat beslist meer da
verschillenden uit alle tijde
oertijd af. En er komen er
steeds bij. In enkele landen 2
de fabrikanten van deze fig1
catalogussen kan men ze
keus in overvloed. Men n
kleine figuurtjes zo natu
mogelijk na en wanneer ze d~
in de goede kleuren beschil
den ontstaan levende figm
een bepaald onde rdeel van c
sprekend k unnen uitbeelden.
dit alles vertelde Mr. A. T e
Hij is in Gorinchem belast rr
hee r over het gemeentearch
heeft vanzelfsprekend een
langstelling voor het verlede
leen van onze stad, maar oo
Franse historie, de Franse e
militaire geschiedenis en d1
vergeten ... Napoleon! Over
langwekkende historische fi!
hij een uitgebreide bibliothee
neer hij wil weten hoe een
infanterist uit 1811 b.v. er u
grijpt hij naar zijn ·document
kan zijn tinnen figuurtje op
wijze beschilderen.
Mr. Telders begon in het
de dertiger jaren intensief
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, belangrijke verzamelingen
eze individuele hobby voorL

~gint m et een speel'doos en
t een muzikaal museum. Men
et een klok en men regis
•der Vader Tijd in zijn doen
Men begint met een enkel
n men kan er een museum
pselkunst uit zien voortko1 gaat aan het fotograferen
ouwt aan een monument van
)Or het nageslacht. H eeft u
voor oude auto's, verzamel
van en over kunt vinden en
aantal jaren is uw verzame
:elIJk van meer dan indivi
.ekenis, als u het tenminste
5eld heeft om veel te kopen
wat gemakkelijker, maar ook
Lgere middelen kan men toch
betekenis opbouwen. Verza
n enorm leerza:am zijn, zelfs
simpele sigarenbandje. Een
kinderen heeft bandjes van
ise steden , met vlaggen van
anden, met klede!'drachten,
, op het sigarenbandje kan
istorie zien, b.v. in beeltenis
Lllerlei b ek ende fig uren.
fdzaak bij het goed verzame
l flinke dosis speurzin, daar1 diepgaande interesse voor
rwerp en aanverwante ter
:ontact met g elij kgezinden
:al de moed om vol te hou_
contact met anderen kan bij
uk en nuttig zijn en met el
eikt men door uitwisseling
meer. En het is typisch, ge
en zijn er altijd, de moeilijk
e! eens om ze te vinden.
.et de hier genoemde factoren
bent kunt u een verzameling

opbouw en van wel eens historische
w aarde, of, wat minder hoog gegooid,
u heeft al gauw die verbinding m et de
h istorie, want het verzamelen legt niet
alleen vast v oor de historie van de
t oek om st, u vindt er ook al spoedig
het verle·J en in terug. Omdat historie
en h obby zoals wij zagen veel aanra
k ingspunten hebben hield ik deze
vraaggesp rekken, die niet alleen con
tact legden met de verzameling, maar
ook m et de v erzamelaar. A ls het u
gaat a ls mij, leert u door de verzame
ling ·de verzamelaar in zijn interessen
kenn en en u ontdekt dan misschien
een ander mens in hem , dan u ver
wachtte.
Graag vertel ik u hieronder eens wat
meer over enkele verzamelingen en
verzamelaars.

Tinnen figuren
Allereerst vertel ik u dan iets
over het tinnen soldaatje. Misschien
h eeft u er in uw jeugd ook wel mee
gespeeld, zonder natuurlij k te beseffen
van welk belang die figu urtjes wel
zijn, want het zijn beslist m éér dan tin
nen soldaatjes, zeker wanneer men ou
der g eworden d ie kleine beeldjes met
andere ogen gaat zien. En dan zijn er
ook heel wat m eer figu r en dan tinnen
soldaatj es alleen. Men spreekt tegen
woordig t rouwens over cultuurhisto
rische figuren en er zij n er heel wat,
men schat beslist meer dan 100.000
verschillenden uit alle tijden, van de
oertijd af. En er komen er ook nog
steeds bij. In enkele landen zijn beken
de fabrikanten van deze figuren en in
catalogussen kan men z e uitzoeken ,
keus in overvloed. Men maakt die
k leine figuurtjes zo natuurgetrouw
mogelijk na en wanneer ze ·dan ook nog
in de goede k leuren beschilderd wor
den ontstaan levende fi g u urtj es, die
een bepaald onderdeel van de historie
sprekend kunnen uitbeelden. Veel over
dit alles vertelde Mr. A . Telders mij .
Hij is in Gorinchem belast met het be
heer over het gemeentearchief en hij
heeft vanzelfsprekend een grote be
langstelling voor h et ver leden , niet al
leen van onze stad, maar ook voor de
Franse historie, de Franse en Engelse
militaire geschiedenis en dan niet te
vergeten ... Napoleon! Over deze be
langwekkende historische figuur heeft
hij een uitgebreide bibliotheek en wan
neer hij wil weten hoe een bepaalde
infanterist uit 1811 b.v. er uitzag, dan
g rijpt hij naar zijn 'd ocumentatie en hij
kan zijn tinnen figuurtje op de juiste
wijze b eschilderen.
Mr. Telders begon in het begin van
de d ertiger jaren intensief met h et

verzamelen, nadat hij natuurlijk reeds
in zijn jeugd m et het tinnen soldaatje
had g espeeld. Hij kreeg allerlei inter
nationale contacten met andere verza
melaars en op die wijze leerde hij v eel.
Zijn tinnen figuurtjes zijn kleine ju
weeltjes, die een deel van de Napoleon
tische tij'J tonen, een stuk Franse ge
schiedenis, prach tige Bourgondische
vaandels en zijn lievelingsonderwerp is
de Garde Imperial.
Hoe ontstaat nu zo'n klein maar
sprekend figuurtje? Allereerst gaat
de ontwerper aan het w erk, dan wordt
alles gegraveerd en gesneden en dan
kan het van tin gegoten worden. D e
staande beeldjes zijn 30 mm hoog, de
r ijdende 38 mm. De verzamelaars ont
vangen ze in blanke toestand en dan
komt h et "aankleden". Dit schilderen
vraagt kennis van de figuren ,een goed
oog voor de juiste uitbeelding en de
goede kleuren en een grote mate van
geduld, want het is alles h eel minus_
cuul. H et ·beschilderen kan dan ook a l
leen maar geschieden als men een lou
pe gebruikt om het goed te kunnen
zien en uiteraard heel :dunne penseel
tjes. D e heer Telders heeft zijn figuur
tjes ook wel in Parijs laten schilderen,
m aar vele heeft hij ook zelf op de juis
te manier aangekleed. Zo door elkaar
is men wel een paar uur aan één sol
daatje bezig C!l de grotere vragen
meer tijd. U begrijpt wel, dat ze in se
rie beschilderd worden, nadat ze eerst
in de g rondverf zijn gezet.
Als ze dan klaar zijn krijgt men een
goe d inzicht van al. die verschillende
figuren en als men ze m et de loupe be
k ij kt dan ziet men ze ook leven. Zelfs
met de schaduwen wordt rekening ge
houden. Wil men het goed doen, dan
komt men in aanraking met allerlei
andere interessante zaken, b.v. met de
costuum- en uniformkunde, met d e he
raldiek, enz. En wil men zo echt mo
gelijk werken, dan dient m en heel wat
voorbeelden te bestuderen. Mr. Telders
beschikt over onnoemelijk veel docu
mentatie en het is een lust dit alle s te
bekijken. Dan beseft m en ook, dat iets
wat als spel begon en als hobby voort.
ging, van grote betekenis voor anderen
kan worden. Vooral voor het onderwijs
want die tinnen figuurtjes sprek en
vaak meer tot de mens dan "het boek
je" .

Vele Gorcumers herinner en zich mo
gelijk nog wel de t entoonstelling die in
1955 tijdens de vakantiefe estweken in
Gorcum werd gehouden onder icte titel
" Van Babylon tot Napoleon" . Daarop
toonde Dr. W. G. L. Wieringa uit
Haarlem zijn cultuurhistorische dio
rama' s, waarin de figuurtjes op de
juiste wijze gegroepeerd t egen een goe65

de achter g rond sprekende historie wer
den. Men noemde Dr. Wieringa wel
eens "een dichter met tinnen figuur
tjes". Het is leuk en juist gezegd! Ook
voor de samenstelling van diorama's
is veel 'detailkennis vereist. Dr. Wie
ringa beeldde de klassieke oudheid uit
zowel als het leven van Jezus, onze mid
deleeuwen en Napoleons strijd en on
dergang. Om u een paar van die dio
rama's t e noemen: het oude Babylon,
de markt van Athene, een Romeinse
triomftocht ; de volksverhuizing, Karel
de Grote, de Noormannen, een rid'der
tournooi, de intocht van een nieuwe
landsheer, het beleg van Haarlem, Na_
poleon bij Austerlitz en op Sint Hele
na. Het is slechts een g reep uit een
veelheid, di e op boeiende wijze de his
torie vastlegt.
Ik bezocht in 1956 in de Amsterdam
se Waag een tentoonstelling "Historie
in tin" en ook daar was veel te genie
ten. Om maar weer enkele onderdelen
te noemen : de ontwikkeling van het
costuum in de loop der eeuwen, Egyp
tische strij jwagens en olifanten, aller
lei legeronderdelen, lijfgarden, muziek_
korpsen en vaandels, het postvervoer
door de eeuwen met postboden, postil
lons, postwagens, e.d., vele vervoer
m iddelen als oude reiswagens, calèches,
vrachtwagens, boerenwagens, een bier
wagen , een omnibus, kortom, teveel
om op te noemen .
Ook de ontwikkeling van de ha n del
werd in een exposit ie uitgebeeld, even
eens in het Waaggebouw te Amster
dam. Het was in 1960 en 'd aar zag men
o.a. ruilhandel in het bronzen tijdperk,
straathandel in J eruzalem en Rome,
Afrikaanse, Romeinse en handelska
ravanen, middeleeuwse koopmansstoe
ten, markten, scheepvaart en een gil
denoptocht, een Turkse markt, handel
met Indianen en Groenlanders, goede
rentransport door negers en noemt u
maar op, het werd een boeiend stuk
handelsleven door ,cte loop der eeuwen.
Ik noem u dit a lles om u een indruk
te geven van de vele mogelij kheden
die er zijn om met tinnen figuren iets
te laten zien, wat beter gaat spreken
door kleur, groepering, achtergrond en
belichting. Plaatst men de figuurtjes
in een kast van s lechts geringe afme
ting, b .v. 80 X 60 X 40 cm en verlicht
men h et geheel, dan is het zeker niet
teveel gezegd om van " levende histo
rie" te spreken. Want hoe men het ver
leden tot de mens van vandaag br en gt
is van - •je grootst e betekenis en dan
krijgt het ook zin voor hen, die anders
missch ien nog wel eens zeggen : ,.Wat
koop ik voor al die dingen van vroe
ger".
Ho>bby en historie -- ze zijn innig
1
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ver bonden in het verzamelen .en groe
peren van tinnen figuren en Mr. Tel
ders heeft mijn interesse en die van
vele anderen voor deze nuttige vorm
van vrijetijdsbesteding gewekt. Graag
heb in er u over verteld en u zult het
met me eens zijn, dat er veel meer
vast zit aan dat kleine tinnen mensje
dan u altijij vermoedde. Historie in
tin - een levende en sprekende histo
rie!

Prentbriefkaarten
Ditmaal gaan wij verder verzamelen
en wel prentbriefkaarten. Nu zult u
misschien wel vragen: Heeft het ver
zamelen van dit soort kaarten nog meer
waar de dan alleen maar een prettige ·
vrijetijdsbesteding? Daarop kan ik met
een volmondig "ja" a ntwoorden, zeker
nadat de heer H . van Hoogdalem mij
daarover het nodige heeft verteld.
Ik zal u de heer Van Hoogdalem wel
niet verder behoeven voor te stellen.
Hij is plaatselijk historicus, conservator
van het museum "Dit is in Bethlehem",
een man die zich graag beweegt op het
t errein van de genealogie en ook ie
mand, die prentbriefkaarten verzamelt.
In de loop der jaren kreeg hij een col
lectie van wel 3000 kaarten, die op Go
r inchem betrekking hebben. Het waren
niet allemaal verschillende, maar door
ijverig speuren en ruilen kon hij een
collectie van wel 1000 kaarten van
Gorinchem opbouwen. Hli heeft deze
verzameling ten geschenke gegeven
aan de gemeente, die ze verder beheert
en in samenwerking m et de h eer Van
Hoogdalem aanvult, zodat de collectie
nog steeds groeiende is.
D e heer Van Hoogdalem vertelde mij,
da t er vanaf zo omstreeks 1893 prent
briefkaarten van onze stad bestaan.
Aanvankelijk waren h et geïllustreerde
brief kaarten, waarop een bepaalde
ruimte vrij was om er aan familieleden
en k ennissen op te berichten dat het
met ons goed ging en dat men het
zelfde hoopte van tante Marie en Oom
Willem. Heel wat beschr even brief
kaa rten met illustratie bevinden zich
in de verzameling, met de hartelijke
groeten van Cato en vele kusjes van
Mientje.
De heer Van Hoogdalem begon al
vroeg met dit verzamelen en bij fa
milieleden waar hij logeerde "pikte"
hij er in alle eer en deugd wel eens een
paar m ee, die zijn verzameling aan
vulden. Toen de boekwinkel van d e
heer Van Eck {thans Van Asch) in de
Gasthuisstraat werd opgeheven mocht
1 oij een duik in drie grote kisten nemen
en ook daaruit kwamen weer nieuwe
exemplaren voor zijn verzameling te

1

voorschijn. Overigens heeft
van "De Verzam-e laar" h ee
tacten in het land en hij ruil
!en, die hij dan weer kon J
kaarten van b.v. Vlaardinge
sluis. Zo helpen verzamelai
En er zijn bij de prentbriefk
,.beeldverzamelaars ", mense:
kastelen, kerken, torens, n
zernes, stadhuizen of kled
verzamelen. Een ander legt
kaarten van spoor- en tran
kaarten met militairen er op
Het meest gefotografeerd
Gorinchem noemde onze Gor
zamelaar Buiten de Waterpc
geving. Zo kan men op de
veranderingen in de loop der
delijk waarnemen en zo z
alleen van nut voor de doe
maar ook voor de topogra
prentbriefkaarten van Buit
terpoort met alleen nog
ouwe werk", d.i. het terrein
het park, de rest bestond nc
kwam later en dan vindt
verzameling dus het zgr
werk". Men ziet het Wilh,
nog met een hek er om en
van " Jan met de vinger" in 1
De Punt nog niet met die
kastanjebomen maar met k
boompjes, het huisje van r:
raderboten van die goeie
Smit en de oude Woerrekum:
,.'t strijkijzer" werd genoen
tuurlijk ontbreekt de ech
poort niet op de prentbriefl
poort die nu in de tuin van
museum in Amsterdam staa1
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voorschijn. Overigens heeft hij als lid
van "De Verzamelaar" heel wat co n
tacten in het land en hij ruilde met ve
len, die hij dan weer kon helpen aan
kaarten van b.v. Vlaardingen of Maas
sluis. Zo helpen verzamelaars elkaar.
En er zijn bij de prentbriefkaarten ook
"beeldverzamelaars", m ensen die alleen
kastelen, k erken, torens, molens, ka
zernes, stadhuizen of klederdrachten
verzamelen. Een ander legt zich toe op
kaarten van spoor- en tra mwegen, op
kaarten met militairen er op, e.d .
Het meest gefotografeerde plekj e in
Gorinchem noemde onze Gorcumse ver
zamelaar Buiten de Waterpoort en om
geving. Zo kan men op de kaa rten de
veranderingen in de loop der jar en dui
delijk waarnemen en zo zijn ze niet
alleen van nut voor de documentatie,
maar ook voor de topografie . Ik zag
prentbriefkaarten van Buiten de Wa
terpoort m et alleen nog m aar "het
ouwe werk" , d.i. het t errein tot en m et
het park, de rest bestond no g niet, dat
kwam later en dan vindt m en in de
verzameling dus het zgn. ,.nieuwe
werk" . Men ziet het Wilhelminapark
nog met een hek er om en h et beeld
van "Jan met de vin ger" in het midden.
De Punt nog niet met die r euzen van
kastanjebomen maa r m et kleine jonge
boompjes, h et huisje va n D e Beer, de
raderboten van die goeie ouwe Fop
Smit en de oude Woerrekumse boot, die
.,'t strijkijzer" w erd genoemd. En na
tuurlijk ontbreekt de echte Water
poort niet op de prentbriefkaarten, de
poort die nu in de tuin van h et Rijks
museum in Amsterdam staat.
U kunt op deze kaarten de Grote
Markt nog zonder fontein zien, dus van
vóór 1898, h et kazerneplein nog zonder
Citadelkazerne en de Kriekenmarkt
mèt de oude oliemolen. Aan de Appel-

dij{ staan a an de kant van de haven

nog huizen, op de Kalkh a ven staat nog
de vroegere lagere school, die op de
plaats stond van de t egenwoordige
openbare lagere school no. 1. En die
kleine huisjes waarin Gorcumse vissers
woonden op de hoek van de Kalkhaven
en de Lombardstraat (nu huis van dok
ter Den Hartog) ontbreken niet. De
RHBS staat op de k aarten nog als klei
nere s chool vóór de uitbreiding en zon
der conciergewoning. En wat een mooie
hoge bomen stonden er toen op de
Kalkha ven. Waar nu de Chr. lagere
school is trof men oude huizen aan met
mooie gevels van historische waarde en
zo ziet men wat er in de loop der jaren
verdween . Loopt u door de Gasthuis
straat, de Hoogstraat, de Arkelstraat
of de Westwagenstraat, dan ziet u win
kels die nu al lang verdwenen zijn en
vooral oudere Gorcumers kunnen via
de prentbriefkaart en hun hart ophalen
aan de herinneringen. En. .. men her
kent ook h eel wa t bekende figuren,
want op vele kaarten w erden de voor
bijgangers keurig in groepjes opge
steld. Niet om de kaart t e "stofferen",
maar omdat lopende fi g uren bewogen
en geen goed beeld gaven . Van een bij
zonder karakter waren de kaarten die
de oude heer Tukker als fotograaf
m a akte "Gorcum bij nacht" , m et mili
tairen in de olie, een St. Janstoren die
mee feest viert en het museum, van
waaruit de koppen van bekende volks
typen je aankijken.
Historie op prentbriefkaarten, het
lijkt van zo weinig betekenis, maar als
je de collectie va n 1000 verschillende
uit d iverse tijden bekijkt, dan ligt er
een stuk documentatie van betekenis
en dat heeft Van Hoogdalem opge
bouwd!

:r Va n H oogdalem begon al
it dit verza melen en bij fa1 waar hij logeerde "pikte"
tlle eer en deugd wel eens een
i, die zijn verzameling aan
roen de boekwinkel va n de
Eck ( than s Van Asch ) in de
;traat werd opgeheven m ocht
lik in drie grote k isten nemen
laaruit kwamen weer nieuwe
en voor zijn verzameling t e
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Alva - de val van Antwerpen en .. . Gorinchem
DOOR H. VAN HOOGDALEM

Ik kan mij voorstellen dat men de
titel van dit onderwerp lezende niet
direct door heeft, wat Alva en de val
van Antwerpen met de geschiedenis
van Gorinchem zouden kunnen te ma
ken hebben. Voor wat Alva betreft is
het nog mogelijk enig verband te zoe
ken, maar wat kan er nu voor verband
zijn tussen de val van Antwerpen en de
geschiedenis van onze stad? Ik hoop
U dit in wat volgt duidelijk te maken.
De Heer H. A. van Goch is in zijn
bekende werk "Van Arkels Oude Ves
te" zeer uitvoerig in zijn beschrijving
van het tijdvak, dat ook ons zal bezig
houden, namelijk het tijdvak tussen
1550 en 1600, de laatste helft dus van
de 16e eeuw. In dit tijdvak grijpt een
aantal gebeurtenissen plaats, die ik U
eerst noemen zal om Uw vergeten
schoolkennis weer wat op te frissen.
U krijgt dan wat mijlpaaltjes op de
weg, die het volgen van mijn betoog
wat vergemakkelijken zullen.
In 1555 deed Karel V op een wat
theatrale wijze afstand van de rege
ring dezer gewesten ten behoeve van
zijn zoon Philips H .
In 1559 sluit Philips II een vredes
verdrag met Hendrik II van Frankrijk,
een feit dat hem de gelegenheid zal bie
den naar Spanje te vertrekken. De Ne
derlanden zal hij daarna nimmer terug
zien. Hier voelde hij zich niet thuis, in
tegenstelling met Karel V die b.v.
gaarne te Gent vertoefde. Margaretha
van Parma wordt door hem aangesteld
als landvoogdes.
Dan volgt na enkele jaren de oppo
sitie der edelen tegen Granvelle, één
van Margaretha's raadslieden, welke
tegenstand leidt tot een terugroeping
van Granvelle. In 1566 volgt dan het
smeekschrift der edelen om verzach
ting der plakkaten en handhaving der
privilegies en de beeldenstorm. Voor U
wellicht nog allemaal bekende feiten,
maar ik moet ze even vermelden voor
de entourage rondom het onderwerp.
De beeldenstorm wordt door Philips
II gebruikt als een aanleiding om Alva
naar deze gewesten te zenden met een
groot leger. Ik zeg "aanleiding" , want
het hoofdmotief was het niet. In 1567
vlucht Willem van Oranje naar de Dil
lenburg, want Alva was op komst.
Eén van Alva's eerste daden was de
instelling van de Raad van Beroerten,
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door het volk " Bloedraad" genoemd.
Zijn tweede grote stap was de gevan
genneming van Eigmond en Hoorne en
hun terechtstelling. In 1569 komt Alva
met zij,n bekende l0e penning, die al
lerwege verzet ontmoet. In 1572 nemen
de Watergeuzen Den Briel, het grote
k eerpunt in onze strijd tegen Spanje.
Als Alva in 1574 vertrekt wo11dt hij
opgevolgd door Requessens. In 1>584
w ordt Prins Willem van Oranje door
Balthazar Ger ards vermoord. In 1585,
als Prins Maurits stadhouder wordt en
Leicester in ons land k omt, gaat Arut
wer pen verloren. Marnix van St. Alde
gonde moet de stad na een langdurüg
beleg aan Parma overgeven. De onder
gang van de Armade in 1588 brengt
aan Spanje een gevoelige slag toe. T en
slotte dan in 1600 de slag bij Nieuw
poort, u allen bekend.
Dat was dan in g rote trekken de
tijd waarin de gebeurtenissen d>ie ik u
ga beschrijven zich afspelen.
Het was mij al meermalen opgeval
len bij het doorsnuffelen van de doop
en trouwboeken van d e Kerk, dat onder
de oudste opgetekende huwelijken, na
melijk die vanaf 1583 tot 1636 zo veel
namen voorkomen van mensen afkom
sttg uit de Zuidelijke Nederlanden. De
plaats di'. e daarbij het meest wordt ver
meld als plaats van herkomst is Ant
werpen.
Zo'n verschijnsel constateren is al
voldoende om de drang naar onderzoek
te doen ontstaan. Toen verder ook
bleek, dat de ons bekende schrijvers
oever Gorcums geschiedenis ons op dit
punt in de steek lieten, moest nader
onderzoek temeer noodzakelijk worden
geacht.
Reeds bij een eerste onderzoek kwam
vast te staan, dat van de huwelijken
gesloten tussen 1583 en 1615, ruim
13½ % van het totaal der bij deze hu
welijken betrokken personen (ruim
5000) afkomstig is uit de zuidelijke
nederlanden.
[)it verschijnsel kan weliswaar voor
meer Nederlandse plaatsen worden
vastgesteld, maar miet overal is men
zo gelukkig als in Gorcum waar het
optekenen der dopen en huwelijken al
vrij cvroeg begint.
Voor de huwelijken is dit 1583 en
voor de dopen 1619.
1
Wij zijn dus in staat vast te stellen,
1

1
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dat rondom het jaar 1585.
de val van Antwerpen., ::e
dit soort huwelijken een _
vertoont. Elders kan men
ontbreken van de bronnaa
constateren .
Verder had ik mijn boa
op het register van de
poorters van Gorinchem. -~
ders, die ik voor a l zijn ar
lijk dankbaar ben, heeft rl.:
voor mij on'derzocht , maar
helaas tot een teleurstellendi
komen. De opgetekende beëd
ters wo11den maar sporadisd
beroep vermeld en even spon
de plaats van hun herkomst_
In zufäe omstandigheden
grijpelijk dat men de bromw
zulk een belangrijke gebe11
een emigrigratie van zuid n
wat nader gaat beschouwen
daaruit wijzer te worden.
Nu is bekend dat vele p
Nederland, waarvan ik noe
Delft, Gouda, Haarlem, A
en Rotterdam aan deze in
hoofdzakelijk Vlamin g en 1
deel van hun opkomst en bi<
te danken. De,z e feiten ligge1
In tal van genealogieën vinc
vendien beschrijvingen van !
d ie om de een of andere r
't Noorden uitweken. Nerg1
heb ik dit gebeuren meer e1
belicht gevonden dan in 'n 2van J. H. Bekouw: ,,Banm
vluchtellingen uit Ronse"
In dit werk is een omvangr
en een minitieu.s onderzoek ,
landse en buitenlandse arch i
gelegd. Hij heeft uit de vo
p1aatsen van ons land, m a;
Engeland, Duitsland, Dener
Zweden zorgvuldiig genotee
men van Ronsenaren die na:
tenland waren uitgeweker
werk wordt ons duidelijk wi
aanleidingen kunnen zijn o
de steek te laten en de w ijli
naar elders. Sedert 1940 ken
eigen ervaring ook een aan1
aa,n leidingen die ons ten slo
gesteld voor het probleem v:
placed persons".
In Ronse was de eerste
de instelling van de Inqu
streeks het jaar 1'550. Ond1
Karel V benoemde inquisite1
zich o.a. Piere Tielemans,
van Ronse. Toen die beno
kend werd verspre:dde zich
door Ronse, wortelend in de
Tielemans bij zijn werk wel
bij huis zou kunnen begiII
vrees is, naar later bleek, i
geweest. Hij heeft in Rom

n .. . Gorinchem
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volk "Bloedraad" genoemd.
Ie g rote stap was de gevan
r van Egmond en Hoo'rne en
,tstelling. In 1569 komt Alva
,ekende l0e penning, die al
:rzet ontmoet. In 1572 nemen
~euzen Den Briel, het grote
in onze strijd tegen Spanje.
1 in 1574 vertrekt wordt hij
door Requessens. In 168'4
ns Willem van Oranje door
Gerards vermoord. In 1585,
\1:aurits stadhouder wordt en
in ons land komt, gaat Anit
rloren. Marnix van St. Alde
~t de stad na een langduriig
Parma overgeven . De onderde Armade in 1588 brengt
e een gevoelige slag toe . T 1en
in 1600 de slag bij Nieuw
llen bekend.
s dan in grote trekken de
1 de gebeurtenissen d,ie ik u
ijven zich afspelen.
1 mij al meermalen opgeval
. doorsnuffelen van de doop
ioeken van de Kerk , dat onder
opgetekende huwelijken, na
vanaf 1'583 tot 1636 zo veel
>rkomen van mensen afkom
i Zuidelijke Nederlanden. D e
daarb ij het meest wordt ver
)laats van herkomst is Antrschijnsel constateren is al
om de drang naar onderzoek
mtstaan. Toen verder ook
de ons bekende schrijve·r s
ums geschiedenis ons op dit
e steek lieten, moest nader
temeer noodzakelijk worden
j een eerste onderzoek kwam
.aan, dat van de huwelij'k.en
:us.sen 1583 en 161'5, ruim
tl het totaal der bij deze hu
betrokken personen (ruim
:omstig is uit de zuidelijke

m.
:chijnsel kan weliswaar voor
!e.riandse plaatsen worden
i, maar n,iet overal is men
ig als in Gorcum waar het
der dopen en huwelijken al
begint.
1 huwelijken is dit 1583 en
Jpen 1619.
dus in staat vast te stellen,
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dat rondom het jaar 1585, het jaar van
de val van Antwerpen, het aantal van
dit soort huwelijken een stijgende lijn
vertoont . Elders kan men dit door het
ontbreken van de bronnen niet altijd
constateren.
Verder had ik mijn hoop gebouwd
op het register van de beëdigde
poorters van Gorinchem. Mr. A . Tel
ders, die ik voor al zijn arbeid harte
lijk dankbaar ben, heeft dit materiaal
voor mij on1derzocht, maar hij moest
helaas tot een teleurstellende ervaring
komen. De opgetekende beëdtgde poor
ters worden maar sporadisch met hun
beroep vermeld en even sporad.isch m et
de plaats van hun herkomst.
In zulke omstandigheden is het be
grijpelijk dat men de bronnen rond om
zulk een belangrijke gebeurtenis als
een emigrigratie van zuid naar noord
wat nader gaat beschouwen ,i n de hoop
daaruit wijzer te wo rden.
'N u is bekend dat vele plaatsen in
N ederland, waarvan ik noem Leiden,
Del:Et, Gouda, Haarlem, Amsterdam
en Rotterdam aan deze invasie van
hoofdzakelijk Vlamingen een groot
deel van hun opkomst en bloei hebben
te danken. De,z e feiten liggen wel vast.
In tal van genealogieën vindt men bo
vendien beschrijvingen van geslachten,
d ie om de een of andere reden naar
't Noorden uitweken . Nergens echter
heb ik dit gebeuren meer en scherper
belicht ge.vonden dan in 'n 2-delig werk
van J . H. Bekouw: ,,Bannelingen en
vluchtebingen uit Ronse" (Renaix).
In dit we1·k is een omvangrijke arbeid
en een minitieus onderzoek van Neder
landse en buitenlandse archieven vast
gelegd. Hij heeft uit de voornaamste
plaatsen van ons land, maar ook uit
Engeland, Duttsland, Denemarken en
Zweden zorgvuldtg genoteerd de na..
men van Ronsenaren die naar het bui
tenlanid waren uitgeweken. Uit dit
werk wordt ons dutdelijk wat zo al de
aanleidingen kunnen zijn om alles in
de steek te laten en de wijk t e nemen
naar elders. Sedert 1940 kennen wij uit
e igen ervaring ook een aantal van die
aanleidingen die ons ten slotte hebben
gesteld voûr het probleem van de "dis
placed persons".
In Ronse was de eerste aanledding
de instelling van de Inquisitie om
streeks het jaar 1'550. Onder de door
Karel V benoemde inquisiteurs bevond
zich o.a. Piere Tielemans, de deken
van Ronse. Toen die be110eming be
kend werd verspre,:dde zich een paniek
door Ronse, wortelend in de vrees, dat
Tielemans bij zijn werk wel eens dicht
bij huis zou kunnen beginnen. D e·z e
vrees is, naar later b leek, gefundeerd
geweest. Hij heeft in Ronse dermate

huisgehouden, dat deze belangrijke
stad, voornamelijk voor lakenweven,
na enkele jaren was vervallen tot ar
moede en gebrek. Een grote brand en
kele jaren later, vermoedelijk aange
stoken, voltooide de rest. Inmiddels
hadden velen zich met achterlating van
vrijwel alle bezit naar alle kanten in
veiligheid gesteld. Bekouw nu heeft
van deze banneHngen en vluchtelin
gen zorgvuldig de gangen nage
gaan en daarbij kunnen vaststel
len, dat ze voornamelijk zijn terecht
gekomen in Leiden en Embden, maar
nog in tal van andere plaatsen in Ne
derland, Duitsland, Denemarken en
Engeland. Hieronder wa.s rooms en on
rooms, want het hebben van bezit was
erger da.n het aanhangen van de "nije
leer". l!k kom wat d,:t laatste betreft
er nog op terug als we Gorcums aan
deel in ons verhaal gaan b ehandelen.
Het is Intussen we l duidelijk waar
aan Leiden de opkomst van zijn laken
handel heeft te danken. althans voor
een groot deel heeft te danken.
Uit het werk van Bekouw is nu voor
meer plaatsen in Nederland een derge
lijk verband vast t e stellen tussen de
opbloei van handel en bedrijf, om nog
maar te zwijgen over de invloed die
van de'z e invasies is uitgegaan op alle
mogelijke uittingen van de kunst in
onze gewe&ten. E·e n groot deel van de
ze ballingen, die b.v. in Londen en in
de Paltz terecht kwamen, heeft toch
later, na 1572 b.v. toen wat normaler
toestanden in de noordelijke gewesten
gingen heersen, de weg naar onze ste
den gevonden.
Uit Londen b.v. is later onder de pre
dikant à Lasco een deel dezer mensen
uit Ronse naar Embden gevaren, van
waaruit weer velen een weg naar De.
nemarken en naar ons land hebben ge
.v onden. Voor illmbden had het boven
dien nog tot resultaat, dat de hier ge
vormde Protestantse Gemeente kan
worden beschouwd als de moederge
meente van vele protestantse gemeen
sc,happen in Nederland. Van hieruit
en van uit Frankenthal in de Paltz zijn
vele gemeenten in Nederland, ook Go
r inchem, van predikanten voorzien.
Omstreeks 1600 kwam ook in Gorin
chem vanuit de Paltz een aantal ge.
slachten, oorspronkelijk uit de zuidelij
ke nederlanden afkomstig. Door hun
onderlinge huwelijken vormen zij voor
al d ie eerste tijd een hechte Vlaamse
geme,e nschap temidden van de Gor
cumse samenleving_
In het werk van Bekouw wordt Gor
cum overigens niet genoemd, dat ook
begrijpelijk is, omdat in 1555 nog niets
werd opgetekend van doop en huwelijk
Uit wat vooraf ging is het ons echter
1
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wel duidelijk geworden, dat er wem1g
voo·r nodig was om een paniek onder
de bevolking te doen uitbreken die dan
leidde tot een "sauve qui peut".
Zuks een aanleiding is er als in
de Nederlanden het gerucht bekend
wordt dat Philips II Alva naar de Ne
derlanden zal zenden om orde op zaken
te stellen. Voor ons die weet hebben
van namen als H itler, Himmler en
E1chmann is dit geen vreemde zaak
meer. Bij het noemen van zulke namen
rijzen als vanzelf de miljoenen slacht
offers die zij maakten voor ons oog
op . Nu wa.s Alva toen Philips hem
aanwees als reorgan,isator van de Ne
de·rlanden, want daarop kwam in feite
zijn opdracht neer, geen onbeschreven
blad meer. Het was een veldheer die
van zich had doen spreken. Voor Zijne
Allerchristelijkste Majesteit en gebie
der de Ko·n.i ng van Spanje, had h~i de
Paus op de knieën gedwongen. Daarbij
had hij de Kerkelijke Staat weliswaar
niet aangetast, maar hij had de Paus
tot consessies weten te dwingen ten
opzichte van kerkelijke zaken in het
rijk van Philips. Het kwam er op ~1eèr
dat het stichten van bisdommen en h et
benoemen van bisschoppen door de 1,J_
ning als een koninklijk recht werd op 
geëist. De latere uitbreiding van net
aantal bisdommen ging dan ook buiten
de 'Paus om, die er achteraf zijn sanc
tie aan mocht geven en dit ook deec'l.
Alva h 8Jd nog meer feiten op zijn boek
je en wel feiten, die er wat hard:.1eid
en ruwheid niet om logen en hem ha d 
den doen kennen als een onbarmhartig
man. Vindt u het zo verwonderlijk, dat
alleen al het gerucht van zijn komst in
15'6•6 velen deed besluiten maar het
illustere voorbeeld van Prins Willem
te volgen.
Ik heb getracht in Belgische archie
ven, voo:r namelijk in Antwerpen, te
speuren naar de gevolgen van de komst
van Alva, voor b.v. een stad als Ant
werpen, die in onze kerkelijke registers
het m eest wordt genoemd als plaats
van herkomst der bannelingen.
Het is voorts bekend dat Antwerpen
een grote rol heeft gespeeld in het ge
hele proces der uitwijking zowel vóór
als na 1'5 85. Van hieruit toch was het
gemakkelijker met scheepsgelegenheid
een andere plaats van vestiging te be
r eiken . Vanuit het binnenland had m en
die mogelijkheid niet in die mate.
Het aantal families nu, dat alleen al
op het gerucht van Alva's komst van
uit Antwerpen de wijk nam naar elders
bedroeg ten naastenbij 240 per maand .
Dat zijn a lleen dan de geregistr'eerde
gevaUen . Voeg da arbij nog de velen
die om een of andere r eden zonder ge
rucht wensten te verdwijnen en men
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komt op een aantal van 1000 à 1200
personen per maand VOO'I' Antwerpen
alleen.
'De onthoofding van Egmond en
Hoorne had onder de edelen en de be
tere standen, zoals de bedoeling was,
de schrik er in gebracht. Verder bleek
u it de vonniss en van Alva's Bloedraad
dat naar een systeem werd gewerkt, )
waarbij het resultaat altij.d was con
fiscatie van bezit. Bezit was erger en
groter risico dan het a anhangen van
de "nije leer".
We horen daar nog van als het gaat
om het aandeel van Gorinchem in dit
drama.
Margaretha van Parma had al spoedig
het veld moeten ruimen en zich terug
getrokken op haar bezittingen in Italië
Een door haar met tegenzin ingevoerde
maatregel, name,!ijk het benoemen en
aanstellen van een soort politieke cum
missarissen in de belangrijkste steden
en gewesten, werd door Alva r igoreus
uitge•v oerd en uitgeb.reid.
Deze commissarissen hadden hem te
rapporteren over alles wat in hun ge
bied geschiedde of soms niet geschied
de a1's het bevoien was. Lijsten moes
ten worden aangelegd van verdachte
personen en daarbij, zo luidde de in
structie, moest allereerst aandacht
worden geschonken aan de rijkste en
invloedrijkste personen. De rest kwam
later wel , die hadden toch minder mo
gelijkhe:d om te verdwijnen. De com
missarissen hadden zich bij hun werk
allereerst t e ver.ziekeren van de hulp
van de stedelijke en de kerkelij'.ke over
heid. Werd de,ze, wat maar al te vaak
gebeurde, niet altij.d vlot of helemaal
niet e-egeven , dan konden ze zich ook
bed ienen van alle andere middelen die
tot het doel konden leiden, des noods
het aantrekken van verraders, de z g . \
"zeven stuivers mannen".
'Dat in hun instructies bijzondere na
druk werd gelegd op de strafmaatre
gel van verbanning en confiscatie was
begrijpelijk. Uit deze middelen toch
moest het leger van AJva en zijn spi
onerend apparaat van commissaris.sen
en zeven s tuiversmannen worden be
kostigd.
In deze instructies die bewaard zijn
geble,v en wordt de gang van het proces
tegen verdachte personen nauwkeurig
omschreven. Vooral moest er de angst
wor:de.n ingebracht en ingehouden. Ste
delijke privileges behoefden, zoals aan
de ·stedelijke besturen al te verstaan
was gegeven, niet te worden geëerbie
digd. E.en beroep er op kon rustig als
het zo uitkw am ter•z ijde worden ge
schoven.
·z o reg eerde Alva via de rapporten
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van zijn koninklijke cornrr
met de Raad van Beroerten
hoofdige en stroeve bestm
tuur der nederlandse g ew esü
met één slag buiten gebrui
wat trouwens ook de bedo
van Philips II toen hij aan
opdracht verstrekte. Men h
getracht Alva in een wat
licht te stellen, maar w ie b
neemt van zijn correspond
Philips LI kan niet anders d:
deren, dat hij een punctueel 1
was d ie met vrijwel despotis,
angstvaJ.lig waakte voor de
van zijn heer. rzijn ietwa
Spaanse geest heeft het ve
dat hij zoveel tegenstand ,
Geen wonder dan ook dat hi
ver,trouwde, de plaatselijke
niet, de Staten noch de adel
de leden van de Raad van
voor zover zij nederlande1
Slechts op 2 à 3 leden van ,
stelde hij zijn vertrouwen
hield hij ook als voorzitter va
de touwtjes zelf in handen.
Het verhinderde hem echt1
als die kans er was aan zijn
'n schijn van recht te g even
doen uitvoeren door plaatse!\
ten en schepenen. Ook te <
heeft hij dit gedaan.
Het hiervoor getekende sch
kwam ook in Gorinchem to,
een tweetal commissarissen.
J . Lezaan en E. van Doet
twee Vlamingen, hun o·
maakten bij de kerkelijke en
lijke o,v erheid.
Over de werkzaamheid vai
ren he eft de heer E:mck om
door middel van een lezing
in 19;20 gehouden voor een
dispuutgezelschap. De gege
leende hij aan een in 1735 t
dam verschenen werkje waai
tel luidt : ,,S'ententiën en i
va;n den Hertog van Alva,
ken en geslagen in zijnen :E
,,mitsgaders die van bijzond,
tegen verscheide zoo edel
voorname burgers en inw,
Hollwndt, Zeelandt en a;nde1
ciën, van de jaren 1,5·67-1'5 7
ders e•en aanhangsel van a
stukken spruitende uit desel
tiën. Nu eerst in 't licht g
het oor spronckelijke handsc
Jacob Marcus . Te Amsterda
drik Vieroot, boekverkooper
1In zijn leizing, later gepub
als overdruk verspreid heeJ
namelijk belicht de sent,e nti
trekking hebben op GorcumE
Alva waren ingedaagd. De
tentiën vermelde gegevens h

een aantal van 1000 à 1200
per maand voocr Antwecrpen
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er in gebracht. Vecrder bleek
.nissen van Alva's Bloedraad
een systeem we:rd gewerkt, )
et resultaat altijd was con
Ln bezit. Bezit was erger en
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,n daar nog van als het gaat
mdeel van Gorinchem in dit
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moest allereerst aandacht
,schonken aan de rijkste en
:ste personen. De rest kwMn
die hadden toch minder mo
om te verdwijnen. De comn hadden zich bij hun wecrk
te verzekeren van de hulp
delijke en de kerkelijke overj deze, wat maar al te vaak
niet altijd vlot of helemaal
ren, dan konden ze zich ook
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Uit deze middelen toch
leger van Alva en zijn spi
pparaat van commissaris.sen
stuiversmannen worden be-

instructies die bewaard zijn
vordt de gang van het proces
lachte personen nauwkeurig
m. Vooral moest er de angst
gebracht en ingehouden. Ste
vileges behoefden, zoals aan
jke besturen al te verstaan
•en, niet te worden geëerbie
beroep er op kon rustig als
t~wam ter zijde worden ge1

erde Alva via de rapporten

van zijn koninklijke commissarissen
met de Raad van Beroerten. De veel
hoofdige en stroeve bestuursap,para
tuur der ne:derlandse ge,w esten was als
met één slag buiten gebruik gesteld,
wat trouwens ook de bedoelling was
van Philips II toen hij aan Alva zijn
opdracht verstre,k te. Men heeft later
getracht Alva in een wat gunstiger
licht te s:teUen, maar wie b .v . kennis
neemt van zijn correspo-ndentie m<l't
Philips II kan niet anders dan conclu
deren, dat hij een punctueel ambtenaar
was die met vrijwel despotische macht
angstvallig waakte voor de helang en
van zijn heer. r,>;ijn ietw at slaafse
Spaanse geest heeft het v erwonderd,
dat hij zoveel tegenstand ontmoette.
Geen wornder dan ook dat hij niemand
vertrouwde, de plaatselijke overheden
niet, de Staten noch de adel zelfs niet
de leden van de Raad van Beroerten
voor zover zij nederlanders waren.
Slechts op 2 à 3 leden van deze Raad
stelde hij zijn vertrouwen en verder
hield hij ook als voorzitter van de Raad
de touwtjes zelf in handen.
Het verhinderde hem echter niet om
als die kans er was aan zijn vonnissen
'n schijn van recht te geven door ze te
doen uitvoeren door plaatselijke schou
ten en schepenen. Ook te Gorinchem
heeft hij dit gedaan.
Het h'iervoor getekende schrikbewind
kwam oo·k in Gorinchem toen in 156-7
een tweetal commissarissen, namelijk
J. Lezaan en E. van Doeijenbrugge,
twee Vlamingen, hun opwachting
maakten bij de kerkelijke en de stede
lijke overheid.
Over de werkzaamheid van deze he
ren heeft de heer Emck ons ingelicht
door middel van een lezing door hem
in 19 20 gehouden voor een Gorcums
dispuutgezelschap. De gegevens ont
leende hij aan een in 1735 te Amster
dam verschenen werkje waarvan de ti
tel luidt: ,,Sententiën en indagingen
van den Hertog van Alva, uitgespr o
ken en geslagen in zijnen Bloe draedt ,
,,mitsgaders die van bijzond ere steden,
tegen verscheide zoo edellieden als
voorname burgers en inwon ers van
HoUamdt, Zeelandt en ander e Provin
ciën, van de jaren 1'567-11572, mitsga
ders e•en aanhangsel van authentieke
stukken spruitende uit deselve senten
tiën. Nu eerst in 't licht gegeven na
het oo-rspronckelijke handschrift door
Jacob Marcus. Te Amsterdam bij Hen
drik Vieroot, boekverkooper 173-5".
1In zijn lezing, later gepubliceerd, en
als overdruk verspreid heeft hij voor
namelijk belicht de sententiën die be
trekking hebben op Gorcumers die door
Alva waren ingedaagd. De in de sen
tentiërn vermelde gegevens heeft Emck
1
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daarbij aangevuld met gegevens over
de ingedaagden door hem vermeld in
zijn "oude namen van huizen en stra
ten in Gorinchem". Het belangrijkste
van deze studie is wel dat we daar
door gegevens hebben gekregen van
het eigen erf die ons enig idee geven
van de wijze waarop dit alles toen in
zijn werk ging.
Er blijkt dan o.a. uit dat Heren Com
missarissen het te Gorinchem zonder
de Inquisitie hebben opgeknapt. Van
enige werk,z aamheid vam de beruchte
Ruwaard Tapper, onder wiens werkge
bied Gorcum resorteerde, blijkt niets.
In de sententiën nemen dan ook niet de
geestelijke delicten een eerste plaats
in. Het heeft hen blijkbaar weinig
moeite gekost om hun dossiers samen
te stellen. Ze zijn daarbij ongetwijfeld
door ingewijden geholpen, die er hun
Judasloon van zeven stuivers voor op
streken. Onder de geesteI~n die naar
Cas1p er Turk op heF'kasîeeI waren ge
vlucht zijn er zeker ook geweest, die
zich niet o-nbetuigd hebben gelaten.
Hoe anders de felheid te verklacren
waarmee speciaal de Gorcumse Water_
geuzen zich op enkelen van hen heb
ben geconcentreerd in het bedenken
van gruwelijke martelingen. Vooral
Nicolaas van Poppel had al twee doden
bijkans doorgemaakt eer hij werkelijk
te Den Briel het leven liet. Later wer
den 2 van de zeven.stuive,r smannen, die
de Geuzen in handen waren gevallen,
namelijk Bommert en de Coninck door
hen op de markt te Gorinchem terecht
gesteld.
!Bij het lezen der sententies komt
men direct tot de conclusie, dat al deze
feiten en daden door de commissaris
sen nimmer zelf kunnen zijn geconsta
teerd. De gegevens over de personen
zijn te uitvoerig en vaak van zodanig
particuliere aard dat alleen de naa3t2
omgeving ze moet hebben gekend.
1S!echts twee va:n de sententies dra
gen de zegels van de vier oudsten van
het college van Schout en Schepenen
en voorts de ondertekening van de se
cretaris Dudijns. Het zijn de sententies
tegen Hans Jans van Maeseijk en Go
vert Aerts van Genderen alias "Den
Uil" en die tegen Barend Rutgers alias
,,de N aijere" . De overigen zijn te Brus
sel gegeven. Het valt o-p dat er van
deze sententies bovendien nog één is,
die het waagt Koning Philps II het
recht be ontzeggen tot het nemen van
zekere maatrege,1-en tegen de inge
daagde. Men begrijpt dat zoiets door
Alva niet kon worden getolereecrd, van
daar ve~moedelijk de verlegging van
de beslissing naar Brussel.
Ik ga deze sententies natuurlijk niet
op de voet volgen, dat valt buiten het
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bestek van ons onderwerp. Het zou
echter te overwegen zijn om de verhan..
deling van Emck een keer op te nemen
in Oud Gorcum.JVaria zodat het gebeu
ren meer algemene bekendheid kreeg,
temeer waar het de droeve gebeurte
nissen van het jaar 15712 het juiste ka
der verschaft.
De zwaarste vergrijpen di·e ons in de
sententiën worden genoemd -z ijn de
deelne·ming aan hagepreken "in de
Quelling", op ,,'t Groot Hooft" op de
,,Ga1genwaard" en in zekere hopwerf
schuur buiten de Arkel-poort waar een
schipper Cornelis Corstenz oefeningen
had gehouden.
Een tweede punt i.s de steunverle
ning aan het legertje van Brederode,
waarin o.a. vele Gorcumers hadden
dienst genomen. Het betrekken va n de
wacht ( tegen plundering) bij het doo,r 
trekken van de troepen van de graaf
van Megen naar Utrecht kon al even
m in in de ogen van commissarissen ge
na de vin'den. Dan blijken naamlijsten
te zijn ingeleverd van beeldenbrekers
in de kerken te Gorinchem en te As
peren en in het klooster van de Min
rebroeders in de Arkels>traat{Haar
straat. De Hel'berg·p raat in de V'Onni.s
sen zal wel afkomstig zijn van lieden
a ls Hommert en de Coninck. Behalve
Ja n van Maeseijk en Barend de Nayere
ha·dden al de andere zich door de vlucht
in veiligheid weten te stellen. De twee
genoemden werden na een bekentenis
"buyten peijn en ba7rde" veroordee:d
en "gerecht metten zwaerde".
'Waarheen al deze gevluchte burgers
waren gevlogen? Ten dele naa,r Vianea
en vandaar verder . Elen deel kwam te
recht bij de Watergeuzen. Anderen zul
len een tijdelijk onderdak hebben ge
vonden in andere plaatsen van on.;
land. Het valt voorts -op dat een groot
deel der bannelingen ook hier weer
reeds vroeger geëmigreerde Vlamingen
waren. Opnieuw trof hen confiscatie en
verbanning.
Onder de invloedrijksten en de wel
gestelden bevond zich -o.a. de Burge
meest,e r Adriaen Dirks.z van den Heu
vel, die .z ich bij•z onder had ingespannen
ook bij Prins Willem van Oranje voor
de geloofsvrijheid zijner burgers.
Bove,ndien was de houten kerk op
het timmerhooft door een groot fin·a n
cieel offer van hem tot stand gekomen.
Maar ook de man die de planken had
geleverd ontliep zijn vonnis niet.
[Later toen hier weer normaler toe
standen heersten zijn stellig velen van
hen teruggekeerd. We vinden ten min
ste Burgemeester van den Heuvel terug
als ouderling in het eerste consistorie
dat in 1573 door de Gereformeerde
Gemeente gehouden werd.
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Terwijl men dus in Gorinchem en
andere plaatsen al volop van de vrij
heid genoot, gebeurde er in 1•5'8·5 in de
Zuidelijke Nederlanden iets dat van
grote invloed zou zijn op het verdere
verloop van de strijd om onze vrijheid.
Zoals reeds h'ierboven werd gezegd
moest Marnix van St. Aldegonde in
158'5 Antrwerpen aan Parma overgeven.
Men heeH hem dit zwaar aangerekend
en als verraad bestem peld. Later, in
zijn verweer, legt hij uit wat hem be
woog en Jlicht hij een tip van de sluier
op die om dit gebeuren hing.
:Hij doet uitkomen dat het grootste
deel van de schuld moet worden ge
schO'Ven op de rug van de zuinig,e Hol
landse regenten, d'ie hem in de steek
lieten toen Antwerpen in nood was.
Het strookte niet met hun eigen be
langen dat Antwel'pen behouden werd
Ook Ko,rling,in E'li.sabeth van Engeland
had .zich met de door haar toegezegde
hulp niet gehaast. Een door haar ge
zonden legertje zonder wapens bleef
bij de val van Antwerpen in Middel
burg steken.
Vl'issingen en Middelburg waren in
handen van de Prins, dus kon de Sch~l
de worden gesloten. Bij het fort Lillo
hadden de Hollandse schepen een groo:
aantal vaartuigen doen zinken en daar_
door het vaarwater geblokkeel'd. Zo
liet een ondankbaar Holland Antwer
pen in de steek en Marnix kon weinig
anders doen, wilde hij nutteloos bloed
vergieten voorkomen, dan capituleren
en de voorwaarden van Parma aan
vaarden. Op deze voorwaarden had hij
echter grote invloed gehad. Het be
la·ngrijkste was wel dat hij had weten
te bedingen da,t er een goddienstvrede
van 4 jaar voor Antwerpen werd afge
kondigd. Niemand zou gedurende die
4 jaren om zijn religie worden lastig
gevallen. Men 'k reeg alzo d e tijd zijn
bezitt-ingen van de hand te doen en
naar elders te vertrekken.
Het zijn deze jaren die een groot deel
van de nijvere beivo1king der gro~e
koopstad naar het Noorden hebben ge
dreven. Hieronder waren ook veel
Rooms Katholieken. W'ie zag voor zich
en de zijnen nog toekomst •i n een ;:en
dode op-geschreven koopstad?
Al die durzenden kwamen voor het
merendeel in de steden der Noordelijke
Nederlanden en ook te Gorinchem te
recht. De gouden tijd die daarop is ge
volgd kan naar het mij voorkomt niet
volledig worden verklaard zonder de
val van Antwerpen.
In Antwerpe·n op het gemeentear
chief heb ik getracht gegevens te ver
zamelen over de geslachten d ie naar
Gorinchem waren afgeschreven. In vele
archivalia vindt men de namen terug
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ver de geslachten d ie naar
waren afgeschreven. In vele
vindt men de namen terug

van geslachten die later ook in Gorin
chem wor>den gevonden, maar een vol
ledig verband heb ik niet kunnen vin
den. Ik heb mij daarom bepaald tot één
de zer geslac'.h ten, waarvan he<len ten
dage in Gorcum nog afstammelingen
worden gevonden, namelijk het ge
slacht (van) Steenwinkel. Verder heb
ik gegevens gevonden van de navol
gende geslachten waarvan er eveneens
nog in Gorinchem wonen en anderen
hier zijn verdwenen of u'i tgestorven. ik
noem ·z e u in een zeer willekeurige
volgorde: rs teenwinkel, Hooijdonk, (R.
K.) van der Donck, -(R .K .), Blommaert
Couwenbergh, van Steendergen, Valck,
Duym, Damens of Daems (van) Meer
hout, Verdonck Verschure, Houbracke
van L eent, van der Neer, Elen , Kelder
mans, Cremers ,( R.K.), (van) Wijnber
g-en, Boellaerd, Appelman, van der Aa,
Bianckart, - Cant,
van
CamP'(en),
Schrieck en Menn'inck.
Dit lijstje zou nog kunnen worden
aangevuld met vele andere namen.
Krijg ik daarvoor tijd en gelegenheid,
dan ligt het in mijn voornemen
h"ierin verder te 1gaan, want ook te
Antwerpen stelt men in dit a lles groot
belang. Men m ist daar en dat wel om
begrij-pelijke redenen veel gegevens die
men gaarne .zou be'z itten en die moeten
worden verschaft door archieven uit de
Noordelijke Nederlanden. Vel·e n van de
bannelingen lieten als ze vertrokk en en
nog geen volledige orde op zaken had
den kunnen stellen, wel een gemach
tig,cte achter, maar zelden een adres.
Door dit alles is het zeer moeilijk een
juiste indruk te krijgen van de uittocht
Er worden cijfers genoemd van 80.000
en meer.
Ook kerkelijke registers, als lidmaten
boeken, geven weinig mogelijkheid om
dat in die tijd geen achternamen, maar
z.g. patroniemen worden gebruikt. Men
benoemde dan de zonen en dochters
naar de vaders. ·z o is Jan Gerritsen de
zoon .v an IGerrH ,e n Pietertj e Claesen
de dochter van een of andere Nicolaas.
De eigen naia m blijft dus op •deze ma
nier, hoewel 'z e er s-oms is, in het duis
ter. Bij geslachten als de -Steenwinkels
ligt dit al anders.
'Z oals reeds •werd gezegd heb ik dit
geslacht (van) Steenwinkel ·b ijzonder
bewerkt, maar veel van wat van hen
wordt gezegd kan ook op d e andere
geslachten worden toegepast. Van het
geslacht Steenwinkel staat vast dat
het omstreeks ·1 400 in de om1g e-v ing van
Sluis al gevonden wordt. De naam be
tekent Steenhoek of hoek bij het Steen.
Bij :de val van Antwerpen was er nabij
Antwerpen een polder die door de
Steenwinkelendijk werd beveiligd. Ver
der is er niets over te vinden en hou-

den we 'het voorlopig maar op het oor
deel van Antwerpens stedelijke archi
varis, die aanneemt dat het een van de
vele dorpen ,e n gehuchten is <lie aan
inundaties in dit gebied 'z ijn ten prooi
gevallen.
Een 1der schepenen tijdens de val van
Antwerpen was Jan van Steenwinkel
van ,w ie ik heb gevonden, dat hij om
streeks •15&5 alle mogelijke moeite doet
zijn be'z ittingen •i n en om Antwerpen
van de hand te doen.
De verbindingen met Antwerpen
staan dus wel .v ast. Reeds bij de komst
van Alva moet een deel van dit ge
slacht zijn uitgeweken naar Embden,
vanwaar ze zich over Denemarken en
in Duitsland tot aan Dant:zig hebben
verspreid. Als nerin1g brachten ze in
Gorinchem het goud- ,en zilversmeden,
terwijl ook onder de m et hen te Gorin
chem levende vlaamse geslachten,
waaraan ze verwant zijn, b.v. de ge
slachten Knoop , NO"zemans, van Cou
wenbergh, van ·Steenbergen en lVfen
ninck, goud en ,z nversmeden worden
gevonden. Dat in het begin van de 17·e
eeuw het gildewezen een ,g rote uitbrei
ding en bloei gaat vertonen is stelli'g
in dit licht bezien geen toevallige om
standigheid.
Het huisvestingsprobleem moet de
stedelijke overheid wel zorgen h ebben
gebaard, maar men verkeerde in ·de
gelukkige omstandighei,d dat rnnd 1600
de stad !Zijn nieuwe wijdere jas je had
gekregen in de vorm van nieuwe ves
tingwerken.
Al spoedig verschijnen de1ze Vlaamse
emigra nten in de Gorinchemse ge
meensclmp als huizenbe'Zitters. Ook
blijkt dat ze ,v a:ak door reeds eerder
h :er gevestigde landgenoten werden
opgenomen •e n gehuisvest. (Zo komt
Mic'hiel 1Steenwinkel als jonig man in
1-606 via Middelburg te Gorcum aan en
vindt onderdak in "de dreije bollen" op
de Cortendijck. Enkele jaren daarna
vinden we hem echter als huizenbezit
ter in de Molenstraat in <le grutmo
len ook het pand "Antwerpen" op de
Langendijk aan het Eind is zijn eigen
dom.
Dit en liet toelaten to!l de gilden wijst
op e·e n ,z ekere gegoedheid die vele van
deze !Vlaamse -geslachten kenmerkt. In
de eerste 3 -generaties te Gorinchem
brengt het •g eslacht Steenwink el '3 pre
dikanten, één rechtsge1ee-ride en één
dichter voort. In aan hen verwante
families vinden we schilders, beeld
houwers, goudsmeden en andere kunst
vaardige beroepen.
[)e Hollandse Renaissance die in 'het
laatst van de 1·6 e en het begin van de
17e eeuw over Denemarken trekt is
eenvo udig niet verklaarbaar !zonder de
1
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via Embden naar Denemarken uitge
weken van 'Steenwinkels.
Aan hun invloed en aan hun werken
zijn in Denemarken vele boeken g ew ij•d
Veel ·zou daarover nog te zeggen zijn,
maar voor wie het interesseert is er
aan het eind van ons verhaal een ·b ron
nenlijst opgenomen ;voor raadpleging
en verder onderwek.
Na wat h iervoor is gezegd krijgt
men wel een indruk over het begrip
,,rasechte Gorcumers" . 'Z o ze er al 11:ijn,
zijn ze een mengproduct van Schotten,
Ieren, Engelsen .e n Duitsers die in de
huurlegers d ienden met Gorcum ali:
garnizoen. Daarbij dan nog wat
Vlaams, Waals- •e n Frans bloed dat
wat lichter vloeit en wat hupser is en
u hebt een beeld van wat onder "een
rasechte bliek" moet worden verstaan.
Zou uit deze gesteldheid wellicht
moeten worden verklaard de merk
waardige tolerantie die in Gorinchem
altijd is betoond tegenover R..K. me
deburgers, die men rustig in hun re
gentenzetels liet •z itten ondanks plak
katen en Synodale besluiten? Zo Go
rinchem een schilders.school had in de
17e eeuw, dan hadden de V1amingen
daarin 1zeker een .g roten invloed.
Het onder.werp is lang niet uit1g eput,
want w a t voor de Steenw inkels is vast
gesteld zou eigenlijk mo eten worden
nagegaan van vele der g enoemde g e
slachten. :Misschien is er in de toe
komst nog eens een Gorcumer die op
dit onderwerp promo.v eert. Het zou
een dankbaar onderwer p zijn!
- 0-

Lijst der geraadpleegde bronnen :
Van Arkel's Oude Veste, H. A. van
Goch.
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Oude namen van huizen en straten
door W. F . Emck Wzn.
De vonniss en van Alva's Bloedraad te
·g en Gorcumse ,bur,g ers, W. F. Emck
W ,zn.

Diverse archivalia uit
Brussel ·e n Mechelen.

Antwerpen,

Het poorterseedboek, Gemeentearchief
Gorinchem.
De doop. en trouwboeken der Gerefor
meerde (,Herv.) Kerk, Gemeente
archief.
L idmatenboeken der kerk, Kerkeraads
archief Gorinchem.
Eigen Schoon en de Brabander, orgaan
van den ·g eschiedkundigen en oud
heidkundigen kring van Vlaams
'Brabant, jaargangen XXVII, XXX
\en XXXVIII.
Bouwkunst der Neder!. Renaissance in
Denemarken, Ir. P. D . Slothouwer.
Dansk Biografisk Leksikon ,(voor mij
door vr iendelijke hu1p vertaald)
Kronborg C astle A Guide ans a 'H:is
t orical A ccount, F . Weilbach .
Allgemeines Lexicon der !Bildende
1Kunstler XXXI, Thieme-'Becker.
Gegevens ,v erstrekt door de Ambassade
v. h. Koninkrijk der Nederlanden t e
'Kopenhagen.
Bannelingen en Vluc1htelin1gen uit Ron
se, ·2 delen, J . H . Bekouw.
Diverse werken gewijd aan de val van
Antwerpen, door bemiddeling van de
Koninklijke 'Bibliotheek.

