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Weer twee hisfor 

In stille bewondering het 
tentoonstelling van aanwinst 
Rijksmuseum in Amsterda1 
bij dat edel stuk zilversmifü 
in de 17e eeuw en ook; late 
de tafel tijdens de plechtige , 
sten van de St. Jorisschut 
Gorcumse Doelen heeft gesi 

In stille bewondering, wan 
den die zilversmeden van vr 
prachtige voo.rwerpen ver 
"Ja, maar die hadden de tt 
zeggen. Gelijk heeft u, maa 
dan bij, dat ze er ook iets vi 
Wanneer je de twee vergul 
bokalen, waarvan de voet rt 
leeuwen, rustig bekijkt -0ntd 
veelheid van ornamentiek -
gevoel van vandaag misschie 
ven - dat je het een wonder 
men dat deze grootmeeste: 
zilversmidkunst het kond, 
Vooral het grote tafereel me 
en de draak, die men ook 
op het deksel irn,poneert. 
allerlei andere onderdelen SJ 
g root vakmanschap en de t, 
als geheel zijn met .recht jU' 
noemen. 

Daar staan ze dan, die 
bekers . In het Amsterdams< 
seum. Niet in Gorinchem. Da 
in de negentiende eeuw zij1 
bezit voor een habbekrats, 
bij de kapitalen die men nt 
steden om het met veel moe 
telijk terug te krijgen. 

'Deze twee bokalen heeft 
museum b.v . kunnen kopen 
zameling Gustave de Rothsc 
er zwerft nog veel meer -0ve 
reld. Het 'was in de eerste h 
negentiende eeuw toen de 
Confreriëh van St. Joris en 
toffel te Gorinchem het sch1 
verkochten aan een Haagse 
Zij kregen er f 3.000,- voo 
voor die tijd een respectat 
maar niettemin betekende c 
voor onze stad een groot 
nu en dan kan men iets vat 
terugzien. Een deel er van 1: 
in de Wallace Collection in 
deze twee bokalen zijn r. 
zwerftocht terug in ons la: 
den als kostbaarheden bij f 



• 

Segget voort: 

Weer fwee historische Gorcumse bekers terecht 

door H. F. van Peer 

In stille bewondering heb ik op de 
tentoonstelling van aanwinsten van het 
Rijksmuseum in Amsterdam gestaan 
bij dat edel stuk zilversmidskunst, dat 
in de 17e eeuw en ook later nog wel 
de tafel tijdens de plechtige 1bijeenkom
sten van de St. Jorisschutters in de 
Gorcumse Doelen heeft gesierd. 

In stille bewondering, want wat kon
den die zilversmeden van vroeger toch 
prachtige voorwerpen vervaardigen. 
"Ja, maar die hadden de tijd", zult u 
zeggen. Gelijk heeft u, maar ... zeg er 
dan bij , dat ze er ook iets van konden! 
Wanneer je de twee verguld zilveren 
bokalen, waarvan de voet rust op drle 
leeuwen, rustig bekijkt ontdek je zo'n 
veelheid van ornamentiek - voor ons 
gevoel van vandaag misschien overdre
ven - dat je het een wonder mag noe
men dat deze grootmeesters van de 
zilversmidkunst het konden maken. 
Vooral het grote tafereel met St. Joris 
en de draak, die men ook terugvindt 
op het deksel imponeert. Maar ook 
allerlei andere onderdelen spreken van 
groot vakmanschap en de twee bekers 
als geheel zijn met .recht juweeltjes te 
noemen. 

Daar staan ze dan, die Gorcumse 
bekers. In het Amsterdamse Rijksmu
seum. Niet in Gorinchem. 'Dat verkocht 
in de negentiende eeuw zijn kostbare 
bezit voor een habbekrats, vergeleken 
bij de kapitalen die men nu moet •be
steden om het met veel moeite gedeel
telijk terug te krijgen. 

'.Deze twee bokalen heeft het Rijks
museum b.v. kunnen kopen uit de ver
zameling Gustave de Rothschild, maar 
er zwerft nog veel meer overal ter we
reld. Het 'was in de eerste helft van de 
negentiende eeuw toen de Verenigde 
Confreriëh van St. Joris en St. Chris
toffel te Gorinchem het schutterszilver 
verkochten aan een Haagse antiquair. 
Zij kregen er f 3.000,- voor. Mogelijk 
voor die tijd een respectabel bedrag, 
maar niettemin betekende die verkoop 
voor onze stad een groot verlies. Zo 
nu en dan kan men iets van dat zilver 
terugzien. Een deel er van bevindt zich 
in de Wallace Collection in Londen en 

· deze twee bokalen zijn nu na hun 
zwerftocht terug in ons land en wor
den als kostbaarheden 'bij andere rijk-

dommen uit vervlogen eeuwen be
waard. 

Op de rand van de bokalen staat als 
inscriptie: DEES - ONDERSOREV'EN 
- ALJS CONINXTABELS - BINNEN -
GORCUiM - IN - HAER - TYT - TOT 
- SCHUTTERY•S - GLORY - VAN -
SINT JORI-S - HEBBEN - 'DOE'N -
MAECKEN - VAN DINCOMSTE -
DEES - COPPEN - TOT - EEN - ME
MORY - J. C. VAN DER WERVEN -
I. VER.VOREN - FOLPT. CORNELIS 
- 1. VAN ARMEYDE - ANNO 1603. 
Deze bekers waren ook te bewonderen 
op de tentoonstelling van Delfts Zilver, 
die in 1957 in het Prinsenhof te 'Delft 
werd gehouden . 

Het is verheugend dat de bokalen 
weer in ons land terug zijn en dat zij 
in 's lands expositiezaal voor een iede-r 
te bewonderen zijn, ook al zag ik ze 
dan liever samen met al dat andere 
Gorcu.mse zilver in onze eigen stad. 
!Gelukkig echter heeft de gemeente de 
laatste jaren een en ander van dat zil
ver kunnen terugkopen en zo is "Oud
Gorcum" in het bezit van drie zilveren 
bekers van de Broederschap der Ro~ 
meinen en Jeruzalemsheren.- 'Maar veel 
bevindt zich nog "in de verstrooiing", 
zoals een groot expert van het N ede-r
lands zilver, mevrouw Th. 'M. Duyvené 
de Wit-Klinkhamer die o.a. het boek 
,.Geschiedenis van het Nederlands zil
ver" (Amsterdam 1958) schreef, mij 
vertelde. Dat er zo nu en dan wat te
rugdruppelt kan ons alleen maar blij 
maken, want wij kunnen nog .zo be
k•waam zijn vandaag, de produkten van 
de vroegere handwerkslieden hebben 
ons toch ook wel wat te zeggen. 

* * 
* 

'Later verkocht men ook de 19 schil
derijen van de schutters en deze zijn 
eveneens over de wereld verspreid. Wat 
zouden we rijk zijn als we dit alles nog 
hadden. Ook dat prachtige gezicht op 
Gorcum van Jan van Goyen, een schil
derij dat bij ,Christie in Londen voor 
f 40 .000 naar Amerika werd verkocht. 
Een ander schilderij - de Gorcumse 
Groenmarkt omstreeks 1750 - bevindt 
zich in Engels bezit en ons rest een 
prentbriefkaart van dit schilderstuk. 

5 



Het originele tegeltableau va 
Bloempotten uit de Bloempc 
vindt zich in een Engels mus, 
hebben in de oude gevel eei: 
tableau. Schilderijen van be 
derlandse schilders - uit G 
komstig - werden voor veel 
kocht en bevinden zich in v 
van de wereld, maar IGorcu 
bezit uit vroeger eeuwen is 
tig. In juni 1960 kon de gen 
een stuk kopen van de Gorcu 
schilder Joachim Govertsz. 
sen. 'Een bosgezicht (paneel 
dersgroep. Het kostte toen . 
gemeenteraad ,wilde het stul 
ben ( en het is zo'n goede 
ging) en in 1963 deed het op 
beurs in Delft al f 5.500 en z, 
het steeds verder van Gor: 

Tussen haakjes, de Car 
waren schilders! :De oude 1 
twee zonen. Allereerst de 
Dirk Rafaelszoon, aanvank 
der later predikant en dicht 
al in beide laatste functiei 
daag nog een bekendheid. 
zoon was Govert en diens '1 
waren eveneens schilders: l 
Joachim Govertsz. Ook de d 
Rafaelsz. had zoons die schi 
ieder geval twee, mogelijk é 
onderzoek naar de Camph 
schilder raak je heus een 
dwaald . 

De prijzen die momente 
die kunstwerken betaald \ 
fabelachtig. Maar er is e, 
weest, dat .ze voor een app1 

te koo,p waren. Victor de . 
zamelde aan het eind van c 
tekeningen van onze grc 
Zo kocht hij twee tekenin, 
grote Gorcumer Abraham 
voor zes gulden. Ja, u lee~ 
Voor zes gulden de twee! 
camp deed toen f 3,75, ei 
van Cuyp f 1,- , een Her1 
ven een gulden en twee \ 
resp. f '1'1,50 en f 15,-. 
die nu als grote kostbaarhE 
bewaard en gelukkig ook 
geëxposeerd! 

Wij vergapen ons er aai 
waardeerde de Gouden Eel 
stenaars? •Wees er van 01 

de meesten het moeilijk ha 
zij die niet in het gareel ' 
geloof of conventie wilden 
stierven in armoede. In Ge 
"Schilderkunst en litteratu 
en 17e eeuw" kunt u het 
Steen en Jan Wynants w e De twee verguld zilveren bokalen van het Gorcumse St. Jorisgilde (1603/ 06) , die 

door het Rijksmuseum te Amsterdam in 1963 werden aangekocht. Fraaie staaltjes 
van vroegere zil~ersmidskunst . 
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St. J orisgilde (1603/06), die 
1 aangekocht. F raaie staaltjes 
:unst. 

Het originele tegeltableau van De Drie 
Bloempotten uit de Bloempotsteeg be
vindt zich in een Engels museum en wij 
hebben in de oude gevel een namaak
tableau. Schilderijen van bekende Ne
derlandse schilders - uit Gorcum af
komstig - werden voor veel geld ver
kocht en ·bevinden .zich in vele landen 
van de wereld, maar Gorcums kunst
bezit uit vroeger eeuwen is maar ma
tig. In juni 1960 kon de gemeente nog 
een stuk kopen van de Gorcumse kunst
schilder Joachim Govertsz. Camphuy
sen. Een bosgezicht (paneel) met her
dersgroep . :Het kostte toen f 3.750. De 
gemeenteraad wilde het stuk niet heb
ben (en het is zo'n goede geldbeleg
ging) en in 1963 deed het op de Antiek
beurs in Delft al f 5.500 en zo verdwijnt 
het steeds verder van Gorinchem. 

Tussen haakjes, de Camphuysen's 
waren schilders! :Oe oude Rafael had 
twee zonen. Allereerst de beroemde 
Dirk Rafaelszoon, aanvankelijk schîl
der, later predikant en dichter en voor
al in beide laatste functies ook van
daag nog een bekendheid. De andere 
zoon was Govert en diens ·beide zonen 
waren eveneens schilders: Raphael en 
Joachim Govertsz. Ook de dichter Dirk 
Rafaelsz. had zoons die schilderden; in 
ieder geval twee, mogelijk drie. Bij een 
onderzoek naar de Camphuysen's als 
schilder raak je heus een beetje ver
dwaald. 

De prijzen die momenteel voor al 
die kunstwerken betaald worden zijn 
fabelachtig. Maar er is een tijd ge
weest, dat ze voor een appel en een ei 
te koop waren. Victor de Stuers ver
zamelde aan het eind van de 19e eeuw 
tekeningen van onze grootmeesters. 
Zo kocht hij twee tekeningen van de 
grote Gorcumer Abraham Bloemaert 
voor zes gulden. Ja, u leest het goed. 
Voor zes gulden de twee! Een Aver
camp deed toen f 3,75, een tekening 
van Cuyp f 1,- , een Herman Saftle
ven een gulden en twee Van Goyen's 
resp. f 1'1,50 en f 15,-. Tekeningen, 
die nu als grote kostbaarheden worden 
bewaard en gelukkig ook nog worden 
geëxposeerd! 

Wij vergapen ons er aan, maar hoe 
waardeerde de Gouden Eeuw zijn kun
stenaars? Wees er van overtuigd dat 
de meesten het moeilijk hadden, vooral 
zij die niet in het gareel van politiek, 
geloof of conventie wilden lopen. Velen 
stierven in armoede. In Gerard Brom's 
"Schilderkunst en litteratuur in de 16e 
en 17e eeuw" kunt u het lezen: ,,Jan 
Steen en Jan Wynants werden herber-

gier, Pieter de :Hooch kamerknecht. 
Hobbema werd van de armen begra• 
ven, Frans Hals stierf in het armen
huis en ook Aert van der Neer eindigde 
berooid. 

'De vrouw van de vruchtbare etser en 
schilder Adriaan van der Velde hield 
een kousenwinkel, terwijl Filips de 
Koninck een ,baantje bij de veerdienst 
kreeg. Vermeer werd vergeten". 

En zo kan men doorgaan. Wij :bekij
ken hun werken in stille bewondering 
- hun éigen tijd liet deze meesters in 
alle stilte sterven. En meesters waren 
het! Bezoek onze museums, ·bekijk hun 
doeken, panelen en tekeningen. Zij kon
den er wat van! 

En wat denkt u van de grootvorst 
onzer schilders? Welk een strijd moest 
Rembrandt voeren. In welke ellende 
verkeerde hij, ook al was hij dan een 
slecht boekhouder en een lastig man. 
Zijn boedel werd aangeslagen en ver
kocht. Lees er dat prachtige boek van 
Jan Mens eens op na - ,,Amsterdam -
Paradijs der herinnering". 

,,Segget voort... isegget voo·rt, Hol
land van de glorieuze Gouden Eeuw, 
segget in 's hemelsnaam voort! Pieter 
van Laar is zelfmoordenaar geworden; 
Hercules iseghers heeft zich van ge
brek doodgedronken; ,Frans Hals is 
moeten eindigen met het aannemen 
ener toeslag uit de Haarlemse gemeen
tekas; Jan Steen kon ondanks 500 
schilderijen niet tot welvaart komen; 
goede vrienden hebben Jacob van 
Ruysdael in een proveniershuis be
steed; :Hobbema is 'begraven van de ar
men; toen Vem1eer stierf stond hij 
voor f 617,- bij de bakker in het 
krijt. Segget voort, •bazuin deze schan
de van de torens gij, welgedane Am
sterdammers, die Hendrickje Stoffels 
as op het hoofd strooiden en tezamen 
met Rembrandt de woestijn instuur
den". 

Segget voort! Maar vandaag staan 
wij in bewondering voor dit alles van 
deze meesters en biedt men als waan
zinnigen op hun werken. Steeds hoger 
en steeds meer. En de gemeenten waar 
ze vandaan kwamen mogen •blij zijn 
met een plaatje van het schilderij, of 
van die mooie Gorcumse :bekers. 'Seg
get voort! .Maar neem de kans als er 
nog iets voor een redelijke prijs ge
kocht kan worden. Wij besteden van
daag zoveel miljoenen aan dingen die 
de eeuwen niet trotseren, dat het waard 
is ook wat tienduizendjes te reserve
ren voor onvervangbaar kunstbezit. 
Segget voort! 
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R.K. Parochiekerk 

1. Van sch1 

Het is t e begrijpen da t de ' 
Katholieken het na 1572 niet , 
lijk hadden. H et was niet afü 
actie op het onderdrukken 
wat in Gorinchem met "de nie 
te maken had, maar daarnaa 
in ons land in het algemeen w, 
heid tot uitoefening van het 
loof. Vergeleken hierbij was 
rinchem een opmerkelijke tolE 
in allerlei organen speelden c 
Heken zelfs nog een belangrij 

Het is overigens een triesh 
denis. Onderdrukking van hei 
aangetrokken voelden tot d, 
r eligie. Het belijden van het I 
tisme in het geheim. Het bijw 
hagepreken en geheime bijeer 
Vonnissen van Alva's bloedra 
of verbanning, verbeurdverkl: 
goederen. En dan . .. . .. de kom 
Geuzen. Opgekropte gevoele1 
den zich - hadden zich ook a 
geuit in het vernielen van kei 
en het roven van kerksierade 

Het getij keerde - 1572. 
geestelijken vielen in handen 
Geuzen, werden gevangen geh 
gemarteld in het kasteel De 
Toren aan de Merwede. Weer i 

er een schavot op de Grote Mf 
ren het in 1568 Hans Jansz. v 
eyck - de herbergier van dE 
dijk - en Barend Rutgersz c 
ten sterven omdat zij hagepre 
den bijgewoond, nu waren 
Bommer en De Konink die, a 
digers van De Blauwe Toren, 
Geuzen ter dood werden gebr. 
was een geluk voor Bommer's 
een meisje hem op het schavo 
welijk vroeg, waardoor hij, na 
woonte van die dagen, de doo, 

Het was een droeve tijd. D 
lijken, die op De Blauwe Tor, 
stand hadden geboden, warer 
leverd aan de woede van de G 
van het volk, dat na jaren Vf 
drukking natuurlijk veel te · 
Maar wij kennen die reactie. 

Dit is het bosgezicht met herders van Joachim Govertsz. Camphuysen 
(1602-1659), een zoon van Govert Rafaelsz. (1576-1627) , de broer van 
de bekende Dirk Rafaelsz. Camphuysen (1586-1627) , eerst schilder, 

later predikant en dichter. 
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1 Govertsz. Camphuysen 
576-1627), de broer van 
}--1627), ee rst schilder, 
r. 

R.K. Parochiekerk te Gorinchem 125 jaar geleden 
ingewijd 

door H. F. van Peer 

1. Van schuilzolder tot Waterstaatskerk 

Het is t e begrijpen dat de Gorcumse 
Katholieken het na 1572 niet gemakke
lijk hadden. Het was niet alleen de re
actie op het onderdrukken van alles 
wat in Gorinchem met "de nieuwe leer'' 
te maken had, maar daarnaast was er 
in ons land in het algemeen weinig vrij
heid tot uitoefening van het R.K. ge
loof. Vergeleken hierbij was er in Go
rinchem een opmerkelijke tolerantie -
in allerlei organen speelden de Katho
lieken zelfs nog een belangrijke rol. 

Het is overigens een trieste geschie
denis. Onderdrukking van hen die zich 
aangetrokken voelden tot de nieuwe 
r eligie. Het belijden van het protestan
tisme in het geheim. Het bijwonen van 
hagepreken en geheime bijeenkomsten. 
Vonnissen van Alva's bloedraad. Dood 
of verbanning, verbeurdverklaring van 
goederen. En dan ...... de komst van de 
Geuzen. Opgekropte gevoelens ontla
den zich - hadden zich ook a l vroeger 
geuit in het vernielen van kerkbeelden 
en het roven van kerksieraden. 

Het getij keerde - 1572. De R.K. 
geestelijken vielen in handen van de 
Geuzen, werden gevangen gehouden en 
gemarteld in het kasteel De Blauwe 
Toren aan de Merwede. Weer ook stond 
er een schavot op de Grote Markt. Wa
r en het in 1568 Hans Jansz. van Maes
eyck - de herbergier van de Korten
dijk - en Barend Rutgersz die moes
ten sterven omdat zij hagepr eken had
den bijgewoond, nu waren het Dirk 
Bommer en De Konink die, als verde
digers van De Blauwe Toren, door de 
Geuzen ter dood werden gebracht. Het 
was een geluk voor Bommer's zoon, dat 
een meisje hem op het schavot ten hu
welijk vroeg, waardoor hij, naar de ge
woonte van die dagen, de dood ontliep. 

Het was een droeve tijd. De geeste
lijken, die op De Blauwe Toren tegen
stand hadden geboden, waren overge
leverd aan de woede van de Geuzen en 
van het volk, dat na jaren van onder
drukking natuurlijk veel te ver ging. 
Maar wij kennen die reactie. Was het 

in 1945 na vijf jaren van Duitse bezet
ting anders? Wij weten wel beter. 

Negentien geesteliiken, voor het me
rendeel uit Gorinchem, werden in Den 
Briel omgebracht en zij leven in de R.K. 
kerk voort als de H .H. Martelaren van 
Gorinchem. Onder hen waren zeventien 
priesters en twee lekebroeders. Vooral 
de Gorcumse Minderbroeders van het 
klooster in de Arkelstraat betaalden 
hun tol. Van de negentien die gedood 
werden waren er elf Franciscaan. Ver
der behoorden tot d~ Martelaren: Leo
nardus van Veghel, de pastoor van de 
St. Maartenskerk ( op de plaats van de 
tegenwoordige Grote Markt) en de 
hulppastoor Nicolaas van Poppel; Dirk 
van der Eem, de rector van de Tertia
rissen (het klooster van Sinte Agniet 
aan het Zusterhuis); Jan Lenaerts van 
Oosterwijk, de r ector van de Regula
rissen van het Oud-Begijnhof aan de 
Haarstraat. De jongste onder hen was 
drie en twintig, de oudste was een 
Deense vluchteling van negentig. Hij 
vluchtte uit Denemarken naar Enge
land en Schotland en vond tenslotte in 
ons land de dood. 

In de nacht van 8 op 9 juli 1572 wer
den deze 19 geestelijken in Den Briel 
ter dood gebracht, ondanks het uit
drukkelijke bevel van Prins Willem 
van Oranje, dat wreedheden vermeden 
moesten worden. 

Waarom ik dit "oud zeer " ophaal? 
Omdat historiebeschrijving geen ver
doezeling verdraagt en om duidelijk te 
stellen onder welke moeilijke omstan
digheden de Katholieken hun geloof 
moesten belijden. Ruim twee eeuwen 
lang, totdat zij in 1795 meer vrijheid 
kregen. Zij behoefden toen geen f 200,
meer t e betalen als een soort recht om 
kerk te houden en zij behoefden ook 
niet meer t e wachten tot het uitgaan 
van de Protestantse kerken. Maar die 
eerste decennia na 1572 hadden zij het 
moeilijk. 

Gelukkig dat er nu een beter begrip 
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De Waterstaatske 

is ontstaan en de mensen van uiteenlo
pende religie meer naar elkaar toe
groeien. Het begrip oecumene wordt 
meer levend, ook al is de weg niet ge
makkelijk en heel lang. Wij mogen ech
ter dankbaar zijn, dat de scherpe kan
ten meer en meer slijten en de verwij
ten wederzijds minder worden. 

Wanneer wij echter de historie be
schrijven dienen wij de zaken openhar
tig voor te stellen. W·a,nneer wij van 
goeden wille zijn kunnen wij er alleen 
maar uit leren, zoals de historie ons 
dikwijls een spiegel voorhoudt. 

Moeilijke jaren dus na 1572. Het was 
in 1616 dat zich pas weer een priester 
in Gorinchem vestigde: de wereldgees
telijke Herman Strick. In 1628 kwam 
de Franciscaanse missionaris Joannes 
van Rooy naar onze stad. Hij werd in 
1643 uit de stad verbannen omdat hij 
de R.K. godsdienst in het geheim had 
bediend in een schuur aan de (Oude) 
Lombardstraat, maar men tolereerde 
zijn aanwezigheid toch, omdat deze 
geestelijke zich tijdens het heersen van 
de ·pest op uitmuntende wijze had ge
dragen en velen hulp en bijstand ver
leende. 

Men moest dus in het geheim zijn 
godsdienst beoefenen. Zo kwam men 
bijeen in een kamer achter de herberg 
,,De Roos" aan de Hoogstraat (t.w. 
huis van de familie Worm). Door een 
poortje in de Eendvogelsteeg kon men 
hier komen en uiteraard geschiedde dit 
alles zoveel mogelijk in het geheim. 

Dan was er een schuilkerk op de 
Langendijk, ,,In Abrahams Schoot" ge
heten, waar Joannes Hortensis van We
velinckhoven, zoon van een bekende 
Gorcumse brouwersfamilie, pastoor 
was. Het karakter van deze schuilkerk, 
de tegenwoordige Lutherse Kerk, is 
nog goed waar te nemen. De kerk lag 
vroeger achter de huizen van de Lan
gendijk en men kon er ook komen door 
een poortje in de Molenstraat. 

Pater Joannes van Rooy oefende de 
R.K. eredienst dus aanvankelijk uit op 
een zolder achter de Haarstraat gele
gen. Later werd dit een schuilkerkje, 
"Het Klooster" genoemd en pas in 1758 
onder pastoor Lambertus Kouwenberg 
kwam er dan weer een echte kerk op 
de plaats waar nu het R.K. vereni
gingsgebouw "De Instuif" staat, dus 
naast de tegenwoordige parochiekerk. 

Enkele eeuwen moest men zoveel 
mogelijk in het geheim zijn geloof uit
oefenen en uiterlijk mocht de kerk be
slist niet op een kerk lijken en ook zo
veel mogelijk van de openbare weg af 

liggen. De weg van zolder, via schuil
kerk naar kerk duurde ongeveer twee
honderd jaar (1572-1758). 

---0--

De tegenwoordige R.K. kerk werd 
gebouwd onder het pastoraat van Pa
ter Petrus Robijns. Op 23 februari 1836 
werd de bouw aanbesteed - de begro
ting voor de nieuwe kerk bedroeg 
f 103.000,-. 

De R.K. kerken werden in die tijd 
gebouwd onder goedkeuring en con
trole van het Ministerie van Water
staat, 2'!0als dat in de eersrte helft van de 
negentiende eeuw gebruikelijk was. 

Architect was Joannes van Nunen en 
de bouw geschiedde naar model van de 
R.K. kerk in Dordrecht. Alleen was de 
Gorcumse kerk iets groter, maar dan 
ook maar iets, namelijk een el breder 
en 1½ el langer. 

De regering gaf f 17.000,- subsidie, 
de provincie f 3.000,- en de gemeente 
f 2.000,-, waaruit men kan zien dat 
subsidie bij kerkbouw, zoals vandaag 
voorkomt, besUst niet nieuw is. 

Het toezicht op de bouw werd uitge
oefend door Ir. A. Greve van de Water
staat. Vele van de kerken uit die tijd 
lijken op elkaar en men spreekt ook 
vandaag nog over zgn. ,,Waterstaats
kerken". 

Op 9 mei 1836 werd de paal, die ge
heid zou worden op de plaats van het 
H. Tabernakel, door de R.K. jongeren 
plechtig door Gorinchem gedragen. De
ze paal was met bloemen versierd en 
werd door de jongeren zelf in de grond 
geheid. 

Het terrein waarop de kerk werd ge
bouwd was bij deze gelegenheid om
ringd door negentien vlaggen, als eer 
aan de negentien Martelaren, en de 
Stafmuziek van het Gorcumse garni
zoen luisterde de plechtigheid op. 

Pastoor Robijns legde op 17 juni 1836 
de eerste steen en in juni 1838 werd de 
nieuwe klok op een slede, getrokken 
door een met bloemen versierd paard, 
naar de oude kerk gebracht om gewijd 
te worden. 

Ik herinner me nog hoe ik in de 
Duitse bezettingsjaren deze klok uit de 
toren van de kerk zag halen omdat de 
Duitsers meenden het materiaal nodig 
te hebben voor oorlogsdoeleinden. AI 
was het dan erg gevaarlijk, er werden 
van deze roof op 10 februari 1943 foto's 
gemaakt, waarvan ik er in dirt artikel 
één opneem. 

En dan komt de grote dag! Het is 16 
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2. Hoogaltaar en gebr 

Het nieuwe hoogaltaar, 
Mgr. Dr. J . de Jong, ·de Aart 
van Utrecht, werd geconsa 
uitgevoerd in Giallo di 'Sienr. 
en in edelsmeeuwerk van de 
edelsmid J. E. Brom u'it Uh 

Het altaar wordt beheerst 
groot koperen kruis met de 
figuur. Hier omheen slingere 
ranken van de passiebloem 
gentien openbloeiende passi, 
Elke bloem is voorzien van E 

het kruis van het martelaars< 
daarboven een kroon, de k 
de overwinning. Het geheel 
bloedrode achtergrond. 

'De legende over de pa 
zegt: ,,De delen van de bloerr 
ren ons aan het lijden en stE 
Christus: de drie stijlen aan 'd 
waarmee Hij werd vastgena 
aan de voeten en twee aan d 

De vijf meeldraden aan ~ 
den, twee 'in Zijn handen, tw, 
voeten en één in Zijn zijde. I 
gynophoor aan de kruispaal 
kroon aan de doornenkrans ' 

In de communiebank voo 

een prachtige pelikaan, < 

bool 

De klok werd in de 
Duitse bezettings

jaren uit het to 

rentje gehaald en 

weggevoerd. 

oktober 1838, dus vandaag 125 jaar ge
leden, dat de kerk geconsacreerd werd 
door Mgr. Ludovicus, Baron van Wij
ckersloot, Bisschop van Curium. De 
kerk werd toegewijd aan de H. Maria 
Onbevlekt Ontvangen en de H . Nicolaas 
Pieck en Gezellen. In de tombe op het 
hoogaltaar werden de reliquieën ge
plaatst van de H.H. Martelaren van 
Gorcum, afkomstig uit de schuilkerk 
van pastoor van W evelinckhoven aan 
de Langendijk. 

Het is interessant te vermelden, dat 
in dezelfde tijd ook Woudrichem een 
nieuwe R.K. kerk kreeg. De eerste steen 
voor h et gebouw aan de Vissersdijk 
werd gelegd op 20 maart 1838 en op 5 
september werd de kerk ingewijd door 
de Deken van Heusden. Deze kerk is 
toegewijd aan de H . Joannes Nepomu
cenus, wiens beeld aan de gevel van h et 
kerkje is aangebracht. 

-o-

Honderd jaar later . Op zondag 16 ok
tober 1938 werd ter gedachtenis aan dit 
eeuwfeest een plechtige Hoogmis opge
dragen door de Pater Provinciaal Hono
ratius Camtnada O. F. M. 
De reliquieën werden in de nieuwe re
liekschrijn de kerk binnengedragen en 
onder het nieuwe hoofdaltaar geplaatst. 
K.J.C.-ers hadden aan beide zijden van 

het altaar de er ewacht betrokken. H et 
kerkkoor, o.l.v. de heer Jac. de Kroon, 
zong de H. Mis in A van F. Coenen en 
Theodorus Breys bespeelde het orgel. 
Beide musici hebben zich vele jaren op 
lofwaardige wijze ingezet voor het ker
kelijke en ook voor h et overige Gorcum
se muziekleven! 

De f eestpredikatie w erd gehouden 
door pastoor J. C. J . Gillissen O.F.M., 
een man, die voor de Gorcumse parochie 
veel heeft gedaan en onder wiens pas
toraat de kerk van 1838 een ander aan
zien kreeg door het nieuwe hoogaltaar 
en de gebrandschilderde ramen, die ter 
ere van de H.H. Martelaren van Gor
cum in de kerk werden geplaatst en een 
waardevol bezit genoemd mogen wor
den. Pastoor Gilissen was ook een warm 
beoefenaar van de historie van de stad 
en zijn kerk en hij h eeft er veel toe bij
gedragen, dat hiervoor ook meer be
langstelling werd gewekt. 

Vele kerkelijke en wereldlijke autori
teiten waren bij deze eeuwfeestviering 
aanwezig en de Katholieke Radio Om
roep zond deze plechtigheid via de radio 
uit, zodat velen konden meeleven met 
dit heuglijke feit. 's Middags was er een 
Plechtig Lof met Te Deum en het is t e 
begrijpen, dat het op 16 oktober 1938 
voor de Gorcumse Katholieken een gro
te dag was. 
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2. Hoogaltaar en gebrandschilderde ramen spreken over de 

Martelaren 

Het nieuwe hoogaltaar, dat door 
Mgr. Dr. J. de Jong, 'de Aartsbisschop 
van Utrecht, werd geconsacreerd, is 
uitgevoerd in Giallo di Siennamarmer 
en in edelsmeedwerk van de bekende 
edelsmid J . E. Brom u'it Utrec'ht. 

Het altaar wordt beheerst 'door een 
groot koperen kruis met de Christus
figuur. Hier omheen slingeren zich de 
ranken van de passiebloem met ne
gentien openbloeiende passiebloemen. 
Elke bloem is voorzien van een kruis, 
het kruis van het martelaarschap, met 
daarboven een kroon, de kroon van 
de overwinning. Het geheel heeft een 
bloedrode achtergrond. 

De legende over de passiebloem 
zegt: ,,De delen van de bloem herinne
ren ons aan het lijden en sterven van 
Christus : de drie stijlen aan 'de nagelen 
waarmee Hij werd vastgenageld, één 
aan de voeten en twee aan de handen. 

De vijf meeldraden aan Zijn won
den, twee 'in Zijn handen, twee in Zijn 
voeten en één in Zijn zijde. De andro
gynophoor aan de kruispaal. De bij
kroon aan de doornenkrans welke Pi-

latus' krijgsknechten op Zijn hoofd 
plaatsten. De t'ien kelk- en k roonbla
den aan 'de tien apostelen zonder Pe
trus en Judas." 

Onder het altaar bevîndt zic'h de 
zilveren reliekschrijn (ook van Brom ), 
waarin de relieken van de H .H. Mar
telaren aanwezig zijn. Op de altaar
tafel het tabernakel en zes verguld 
g edreven kandelaars. 

De afsluiting van het priesterkoor 
wordt gevormd door de communie
bank, ook weer edelsmeedwerk. In het 
midden twee herten, die drinken van 
het water uit het Christusmonogram, 
aian de ene •zijde het lam Gods en aan 
de andere kant de pelikaan, die zijn 
jongen met zijn eigen bloed voedt. Het 
geheel omkranst met korenaren en 
dru'iventrossen, de symbolen van de 
H . Eucharistie. 

De kerk heeft een fraai gebeeld
houwde preek stoel, met t aferelen uit 
het leven van Franciscus, welke Hei
lige wij aan de voet van de pr eek stoel 
aantreffen met een wolf, die een 
schaap wer d. 

In de communiebank voor het hoogaltaar in edelsmeedwerk van Brom 

een prachtige pelikaan, die met zijn bloed zijn jongen voedt als sym

bool van het H eilig Misoffer. 
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men, uitgedrukt •door de ten 
de vlammen. In de kop van 1 
ziet men de Matelaren, het '. 
zingend, langs de galg in r: 
trekken. 

DIRK VAN EEM, rector 
zusters van Sinte Agniet aan 
terhuis, dat in 1401 werd gest 

Het hoogaltaar in de R.1 

siebloemen als eerbetoo 

Deze preekstoel werd in 1859 ver
vaardigd door de beeldhouwer G. Lu
cius uit Den Bosch. 

In het priesterkoor bevinden zich 
ter weerszijden van het hoogaltaar 
twee kleïne gebrandschilderde ramen, 
welke de mo'tieven tonen van de 
hoofdzaken waarvoor de Martelaren 
zijn gevallen. Op het ene raam de tiaar 
met de sleutels, de symbolen van het 
pausschap, op het andere de Heil'ige 
Hostie en de kelk als symbolen van 
het Heilig Sacrament des Altaars. Op 
beide ramen dan verder een tweetal 
engelen. 

- 0 -

In de kerk treft men verder twaalf 
grote gebrandschilderde ramen aan als 
herinnering aan de Gorcumse Marte
laren. Deze ramen zijn gemaakt door 
Pater Hubertus Randag O.F.M., des
tijds kapelaan van de Mozes en Aä
ronskerk te A'msterdam. Aan !beide 
zijden van de ·kerk vijf ramen, uitge
voerd in een zware blauwe tint, welke 
het interieur wel donker maakt. Hier
op worden tien Martelaren uitgebeeld. 
Bovenin elk raam vindt men een epi
sode uit de geschiedenis van de Mar
telaren en het belangrijkste gedeelte 
wordt gevormd door de figuur van de 
Martelaar, omringd met allerlei sym
bolen, die aan zijn leven herinneren. 
De eerste ramen werden in 1938 ge
plaatst, die drie laatste in 1945 bij het 
Veertigjarig priesterfeest van pastoor 
Gilissen. Ter weerszijden van de in
gang van de kerk bevinden zich nog 
twee gebrandschilderde ramen, waar
op vier en vijf Martelaren wovden ge
eerd. Deze ramen zijn veel richter van 
tint. 

De tien genoemde ramen stellen 'de 
volgende Martelaren voor: 

HIERONYMUS VAN WEERT, die 
in zijn jonge jaren in het Heilig Land 
was geweest en daar in de gevange
nis heeft gezeten, uitgedrukt door de 
ketting om zijn polsen en de palm van 
het martelaarschap in zijn hand. Ver
der vinden wij in het raam het wapen 
van Weert en bovenin de aankomst 
van 'de Geuzenschepen op de Merwede 
te Gorinchem. 

LEONARDUS VAN VEGHEL, pas
toor van de St. Maartenskerk. Hij 
kwam uit Den Bosch, waarom het wa
pen van !deze stad 'is aangebracht. 
Leonardus was een ,man van de we
tenschap, getuige de boeken aan zijn 
voet. Hij houdt 'beschermend zijn man-

tel over het wapen van Gorinchem, de 
stad die geestelijk aan zijn zorgen was 
toevertrouwd. In de kop van het raam 
vindt men hem spreken·d in de paro
chiekerk. 

ANTONIUS VAN WEERT, hem 
werden belangrijke ambten ruangebo
den, maar hij begeerde ze niet en met 
zijn voet stoot hij de ambtsketens weg. 
Hij verloochende niet de leer van de 
H. Eucharistie, uitgebeeld door de 
druiven en de korenaren. Bovenin het 
raam z'iet men het roven van de 
kerkschatten. 

NICOLAAS VAN POPPEL, de 
hulppastoor van Gorinchem, afkomstig 
uit Poppel in België, vandaar het wa
pen van de prov'incie Brabant. Nico
laas werd "het slaafke Gods" ge
noemd, omdat hij steeds werkzaam en 
hulpvaardig was. Dit wordt uitgebeeld 
door het juk aan zijn voet. Bovenin 
het raam ziet men hem, de Gorcumse 
schutters toesprekend. Een prachtige 
voorstelling, zoals vele van deze ra
men op treffende wijze de geschiede
nis van de Martelaren afbeelden. 

WILHADUS DE DEEN, het laatste 
raam aan de Evangeliekant. Een ont
roeren'de voorstell'ing van deze negen
tigjarige priester, oud en mager. Hij 
was afkomstig uit Denemarken en 
bij de geloofsvervolging naar Engeland 
en Schotlan!d getrokken, getuige de 
wapens. Later kwam hij 'in ons land 
en in het Gorcumse Minderbroeders
klooster terecht. 'Zijn pelgr'lmstocht 
wordt uitgebeeld door de pelgrims
staf en de proviandbuidel. Hij was 
de enige Deense heilige, hetgeen wordt 
gesymboliseerd door de groene 'boom, 
die in de top verdort. Verder ziet men 
in het raam, de martelingen die hij 
moest ondergaan. 

GODFRIED VAN MELVEREN, de 
koster van de kloosterkerk in de Ar
kelstraat, uitgebeeld door de sleutels 
en de bel. Hij schildevde heiligenplaat
j'es, vandaar het palet en 'de ezel. Ver
der vinden wij in dit raam de aan
komst van de Martelaren aan het 
Groothoofd te Dordrecht, waar zij door 
het publiek bespot werden. 

JAN LENAERTS VAN OOSTER
WIJK, een Augustijn, rector van het 
Oud-Begijnhof in de Haarstraat. Wij 
zien het wapen van Oosterwijk. Hij 
werd geprest zijn geld af te geven, hij 
stoot met zijn voet de geldbuidel weg. 
Hij leefde zeer ascet'isch en zo wilde 
hij zich bijvoorbeeld nimmer verwar-
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1n de kloosterkerk in de Ar
' uitgebeeld door de sleutels 
.. Hij schilderde heiligenplaat
aar het palet en 'de ezel. Ver
en wij in dit raam de aan
van de Martelaren aan het 
.fd te Dordrecht, waar zij door 
:ek bespot werden. 

:.ENAERTS VAN OOSTER
en Augustijn, rector van het 
ljnhof in de Haarstraat. Wij 
wapen van Oosterwijk. Hij 

,rest zijn geld af te geven, ihij 
t zijn voet de geldbuidel weg. 
e zeer ascetisch en zo wilde 
bijvoorbeeld nimmer verwar-

men, uitgedrukt 'door de terugwijken
de vlammen. In de kop van het raam 
ziet men de Matelaren, het Te Deum 
zingend, langs de galg in Den Briel 
trekken. 

DIRK VAN EEM, rector van de 
zusters van Sinte Agniet aan het Zus
terhuis, dat in 1401 werd gesticht door 

Eise, de weduwe van Fl.oris Spronck. 
Hij kwam uit Amersfoort, wat te zien 
is aan het stadswapen. Dirk had een 
bisdom kunnen krijgen, maar hij ver
koos de eenvoud van Sint Franciscus. 
Daarom ziet men in het raam •dat hij 
de mijter en de bisschopsstaf opzij 
schuift. In de plaats daarvan het kruis, 
de doodskop en de boetegordel. Hij 

Het hoogaltaar in de R.K. kerk met de negentien openbloeiende pas

siebloemen als eerbetoon aan de H.H. Martelaren van Gorinchem. 
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Toen de heer Van Peer, de 
w inter, me verzocht als o: 
vertellen over de ontwikke 
heb ik me daartoe dadelijk 
seren, welk een taak ik op l 
schrik over de omvang van 
wikkelingsgeschiedenis var, 
zijn deze anderhalve eeuw 
die voor een inleiding voor , 
baar is. 
Als men dan nog in aanme 
ouderen onder ons voor ee 
waarin zich op velerlei geb: 
gedaan, waardoor de samt 
in ons land geweldige ver 
maatschappelijk, economis, 
een poging dit alles in een 
kans op slag en zal hebben. 
Ik moet daarom bij voorbc 
zekere volledigheid te verw. 

Ontredderc 
Om nu tot mijn onderwerp te 

zou ik u even terug willen vo< 
de 20ste februar i 1814, de dag 
Gorcum aan de geallieerden we: 
gegeven en •door de Fransen or 

Nadat Generaal Rampon 01 
bruari had gecapituleerd, haid 
volking nog een periode van c 
heid doorgemaakt, zoals veler 
zich uit de meidagen van 1941 
herinneren, maar geleidelijk a 
het inzicht in de wijze, waarop 
zag door de geallieerden van d 
sen zou worden overgenomen, 1 

ker geworden en was de rust 
zwaar getroffen stadje in 
weergekeer d, dat men kon t 
tot een zeker inzicht te kome 
gevolgen van een 'beleg van o 
3 maanden en de daarmee 
gaande bombardementen . 

Door een wonder was bij è 

was een asceet en sprak zo weinig 
mogelijk. Daarom heeft pater Randag 
hem uitgebeeld met de vinger op de 
mond als teken van de zwijgzaamheid . 

GODEFRIDUS VAN DUINEN, een 
Gorcumer die in het Minderbroeder
klooster alhier rust vond voor zijn ge
stoorde gemoedstoestand. Hij beoefen
de sterk de •zuiverheid, waarom wij 
hem zien met een linnen 'doek om de 
hals. Prachtig vooral is in dit raam 
het Lam op de sterrenbaan, uitbeel
dend zijn uitroep tot Leonardus van 
Veghel als hij ter galg wordt geleid. 
"Spoedt u, vandaag nog zullen wij 
feestvieren met het Lam". Men wilde 
hem vrijlaten wegens zijn zwakheid 
van vermogens, maar in de kop van 
het raam ziet men hem de ladder op
gaan om samen met zijn broeders te 
sterven. 

NICOLAAS PIECK, de gardiaan 
van het Minderbroederklooster in de 
Arkelstraat. Hij was de aanvoerder 
van de Martelaren. Hij kwam uit een 
gezeten Gorcums·e familie. Wij zien in 
het raam zijn familiewapen: drie ek
sters. Hij beschermt zijn ketenen want 
hij wil niet dat men hem vrijlaat te
gen een afkoopsom, hoewel zijn fami
lie daarvoor veel moeite heeft gedaan. 
Nicolaas wil echter 'bij zijn broeders 
blijven en zo het moet met hen ster
ven. Hij werd erg mïshandeld, 'daar
om de blaker met de kaars, de bijl en 
het koord waarmee hij tegen een deur 
werd opgetrokken. Hij laafde zijn 
broeders in nood met water, uitgebeeld 
door de kruik aan zijn voet. In de kop 
van het raam vindt men de intocht van 
de Martelaren in de hemel. 

Deze ramen vormen een kostbaar en 
kunstzinnig bezit voor Gorinchem en 
de Katholieken . Men kent ze nog te 
weinig en voor al de prachtige symbo
liek die er in te vinden is. 

Vele malen heb ik met de opeenvol
gende pastoors van •de R.K. parochie
kerk in Gorinchem rondleidingen langs 
deze ramen mogen leiden en honder
den belangstellenden kunnen vertellen 
over de rijke historie van de stad en 
van de Martelaren, die hierin geëerd 
worden. Deze ramen zijn waard ge
kend te worden, omdat ze met elkaar 
een stuk Gorcumse historie uïtbeelden 

Ook na 193'8 is er veel veranderd. Go
rinchem is belangrijk uitgebreïd en in 
het noordwestelijke stadsdeel is de 
hulpkerk St. Mart:inus gesticht, toege
wijd a-an de schutspatroon van Gorin
chem: Sint Maarten. Met waardering 
denk ik aan pater Castelein, die hier 
zijn pioniersarbeid verrichtte. Inmid
dels is hier een zelfstandige parochie 
gevormd. 

Evenzo denk ik aan pater Verhaar, 
die in Hardinxveld-Giessendam een 
parochie stichtte. En overigens aan 
alle priesters, waarmee ik in de loop 
van de jaren mocht spreken over de 
historie van het Gorcumse Katholi
cisme, als belangrijk onderdeel van 
onze plaatselijke geschiedenis. 

De kerk van 1838 aian de Haar
straat werd in 1962 uiterlijk gerestau
r eerd en het torentje staat er nu weer 
trots bij. Het kan de eeuwen weer 
trotseren. Mogen wij a ls Gorcumers 
die eeuwen tegemoet treden in dank
baarheid voor alles wat ons werd ge
schonken in samenwerking tussen 
"andersdenkenden". Dan alleen kan 
het de gemeenschap goed gaan. 

H et r aam dat herinnert aan 
pas toor Leonardus van Veghel. 
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Anderhalve eeuw Gorcumse ontwikkeling 
door G. van Andel 

1814 - 1964 

Toen de heer Van Peer, de samensteller van ons programma voor deze 
winter, me verzocht als onderdeel van dit programma wat te willen 
vertellen over de ontwikkeling van Gorcum in de periode 1814 tot 1964, 
heb ik me daartoe dadelijk bereid verklaard, zonder me goed te reali
seren, welk een taak ik op me had genomen. Nu bevangt me een zekere 
schrik over de omvang van de taak, want ook al zijn 150 jaren in de ont
wikkelingsgeschiedenis van onze stad nog maar een korte periode, toch 
zijn deze anderhalve eeuw wel zeer erg lang, afgemeten tegen de tijd, 
die voor een inleiding voor een van onze "historische avonden" beschik
baar is. 
Als men dan nog in aanmerking neemt, dat juist de periode, welke de 
ouderen onder ons voor een groot deel hebben beleefd, een tijdperk is, 
waarin zich op velerlei gebied een diep-ingrijpende evolutie heeft voor
gedaan, waardoor de samenleving in West-Europa, maar vooral dus 
in ons land geweldige veranderingen hebben doorgemaakt, zowel op 
maatschappelijk, economisch als sociaal terrein, dan rijst de vraag of 
een poging dit alles in een korte inleiding samen te vatten wel enige 
kans op slagen zal hebben. 
Ik moet daarom bij voorbaat U verzoeken in geen enkel opzicht een 
zekere volledigheid te verwachten. 

Ontredderde stad 
Om nu tot mijn onderwerp te komen 

zou ik u even terug willen voeren tot 
de 20ste februari 1814, de dag waarop 
Gorcum aan de geallieerden werd over
gegeven en 1door de Fransen ontruimd. 

Nadat Generaal Rampon op 4 fe
bruari had gecapituleerd, haJd de be
volking nog een periode van onzeker
heid doorgemaakt, zoals velen onzer 
zich uit de meidagen van 1945 zullen 
herinneren, maar geleidelijk aan was 
het inzicht in de wijze, waarop het ge
zag door ·de geallieerden van de Fran
sen zou worden overgenomen, duidelij
ker geworden en was de rust ïn het 
zwaar getroffen stadje in zoverre 
weergekeerd, dat men kon trachten 
tot een zeker inzicht te komen in de 
gevolgen van een beleg van ongeveer 
3 maanden en de daarmee gepaard 
gaande bombardementen. 

Door een wonder was bij de bom-

bardementen maar een gering aantal 
burgers omgekomen, maar, zoals de 
heer D. 'de Graaf, de "Ooggetuige" van 
het "Verhaal betrekkelijk Beleg, Bom
bardement en Overgave van Gorcum" 
dit beschrijft: 

"De lichamen en het zenuwgestel 
van velen onzer waren door de schrik 
en de angsten, die we gedurende de 
belegering hadden uitgestaan, zowel 
als door de kommer en het gebrek van 
anderen zo gevoelig getroffen, dat deze 
en veTscheiden volgende dagen, ja we_ 
ken zelfs, onze gezondheid daardoor 
aanmerkelijk heeft geleden. Kort voor, 
doch vooral na het bombardement 
openbaarden zich vele ziekten, waar
onder een aantal inwoners van allerlei 
jaren en beiderlei kunne is bezweken." 

De materiële schade was echter ont
stellen'd. Van de ruim 1400 woningen 
van het stadje waren er geen 300 ge
heel onbeschadigd en deze bestonden 
voor het grootste deel uit kleine huis-
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lonen van de ambachtsma 
doende waren om een talr: 
onderhouden. In de loop der 
de toestan'd er niet beter o 
<lelijke prijsstijging, die J 
werd niet gecompenseerd d, 
neming van de lonen." 

Dit is dan dus de tijd wa 
L. G. J. Verberne in zijn C 
van Nederland zegt: 

,,Een rapport van 1816 
~/11 van ~e "Nederla;~dse 
m .de rubnek "armen , m. 
verpleegden der godshu'izer 
schouwing. Wil men ander 
zie men andermaal naar L 
men in 1817 op een be, 
28000 zielen niet minder 
bedeelden teMe. Hierbij m 
worden, dat in menig geval 
een toeslag betekende op 
lonen, dat een betrekkelijl 
deelte der bedeelden gehe 
was, dat de betrouwbaarh 
ling volstrekt ni'et vastst: 
gaven blijven onm'iskenbaa: 
een noodtoestand. Vooral h, 
was een hongerjaar. In Z 
moest 23 % der bevolking 
worden. Van ambtelijke z 
men het aantal bedeelden 
land op 1/9 van 1de bevc 
andere berekening gaf z 
uitkoms,t en telde evenm 
pleegden in de "godshuizer 

Door de korte tijd van vc 
ben ik er niet in geslaagd 
zich.t te komen in de maat 
verhoudingen in onze stad : 
de pen.ode. Omdat Gorcum 
streekcentrum was, waar 
ning van de omliggende stx 
handel groter mogelijkhede 
waar de handel in de la 
<lukten, die uit de omge, 
voevd werden, een zekere '. 
veroorzaakte, terwijl teven 
van ons stadje bij de samen 
Maas en Waal, aan het e 
benedenstromen, die nog c 
vloed van eb en vloed sto: 
het bijzonder geschikt maa 
pelp!Jaats en voorraadhou'ds 
groot omliggend gebied, zu 
de arbeiders hier wat mind 
drukking hebben verkeerd 
pische industrieplaatsen 
waar men wel heel erg < 

gevoelig was en waar dE 
werkloosheid elkaar maar : 
volgden. Wellicht heeft l 
visserij wat meer mogelt 
bracht. 

jes in de stegen en uit de schuren 
stallen en dergelijke van minder be
lang zijnde gebouwen. 
In wijk C, de wijk waar voor het me
rendeel flinke woonhuizen ,stonden, 
werd de schade op f 106.000,- ge
schat en de totale schade binnen de 
stad aan openbare en particuliere ge
bouwen beliep f 300.000,-, terwijl bui
ten de stad <loor vernielingen om het 
schootveld vrij te maken aan gebou
wen en beplant'ingen nog ruim 
f 100.000,- schade was aangericht. 

Tegen de toenmalige geldswaarde 
ontstellende bedragen, welke te in
drukwekkender zullen zijn geweest, 
omdat weinig door verzekering gedekt 
kan zijn geweest en van rijksbijdragen, 
zoals wij die kennen, geen sprake was. 

Hulp 
De 'beschrijving van onze ,,Oogge

tuige" over de aanblik van de stad na 
het staken van de vijandigheden kan 
ons een vage indruk geven van de 
verwoestingen: 

,,Allerwegen was het verwoesting. 
Alles riep ons luide toe om hulp, om 
herstel. Trad men zijn woning of !die 
van een vrien:d binnen, dan beefüe men 
angstig terug, op het zien van zoveel 
vernieling, als het bombardement had 
teweeg gebracht. Waar 't oog van de 
wandelaar thans op een naakte vlakte, 
op puinhopen, op jammerlijke over
blijfselen van der verwoesting nog ge
deeltelijk ontkomen huizen viel, daar 
tierden weleer onze lommerrijke lanen, 
daar bloeiden onze rijke boomgaarden, 
daar prijkten onze vrolijke tuinen, 
daar stonden onze bevallige tuinhuizen 
en koepels, d'aar verhieven zich des 
landmans hechte gebouwen." 

"Verwoesting was nu overal waar 
men de ogen heenwendde op een ver
schrikkelijke wijze aan woningen en 
huisraad met grove trekken getekend. 
Een ,groot aantal huizen zonder daken, 
de meeste ruiten verbrijzeld." 

De opeenhoping van puin en vuil 
was zo groot, dat de regering vanuit 
Dordrecht een aantal arbeiders zond 
voor de opruiming. 

Maar ook de voedingstoestand was 
in de laatste weken van het beleg 
steeds slechter geworden en vooral het 
minvermogende deel van de bevolking 
zal ernstig gebrek geleden hebben. 
Een probleem, waarover de geschied
schrijvers niet veel vermelden, maar 
'dat men kan afleiden uit de medede
ling, dat spoedig na de overgave "Een 
grote hoeveelheid vleesch, brood, ge
pelde garst, azijn, zout, olie, jenever, 
boter, kaas, stokvisch, tabak, benevens 

gemaakte mans- en vrouwenklee<leren 
op 26 wagens werden aangevoerd en 
daarenboven 6 schoone ossen, welke 
voorraden aan de meest behoevenden 
werden uitgereikt." 

Van deze smalle basis af moest men 
dan onze stad, die bij het terugtrekken 
van de Fransen uit ons land wel heel 
zwaar werd getroffen, weer trachten 
op te bouwen. 

Zonder veel hulp van overheidswege, 
zonder veel geldelijke steun en voor 
een groot deel aangewezen op eigen 
middelen, en als men dan leest, in welk 
'n bewonderenswaardig tempo men de 
herbouw der stad ter hand heeft geno
men, en hoe men naast het herstel van 
'de schade reeds enkele jaren later ook 
voor die tijd .grote werken begint uit 
te voeren, dan is· men vervuld van 
respect voor de energie en het door
zettingsvermogen van een betrekkelijk 
klein deel van de toenmalige bevolk
king. 

Want bij dit alles moeten we ons 
toch ook weer voor ogen houden, dat 
ook voor Gorcum in die tijd wel zal 
hebben gegolden, dat de welvaart be
perkt bleef tot een klein deel van lde
bevolking, maar dat de grote meerder
heid een zeer armelijk bestaan leed. 

Schamel bestaan 

Zoals prof. dr. I. J. Brugmans in 
"Paardenkracht en Mensenkracht" over 
de sociale verhoudingen in de jaren na 
1814 zegt : 

,,Onder de sociale groepen of klas
sen, waaruit de samenleving was op
gebouwd, trekt de arbeidende klasse 
het meest de aandacht. Het merkwaar_ 
dige feit doet zich voor, dat deze klasse 
als zodanig vóór het midden der eeuw 
niet bekend was. Want de loonarbei
ders gingen schuil in die grotere groep, 
die de naam droeg "de armen" of "het 
volk", waartoe ook de armlastigen be
hoorden, die door de bedeling of bede
larij in het leven moesten worden ge
houden. Deze amalgamering was niet 
zo vreemd als zij schijnt. Het loon was 
zo laag, dat de arbeiders gevoeglijk 
tot de " armen" konden worden gere
kend. Het gemi'ddelde dagloon voor 
volwassenen bedroeg omstreeks 1820 
in Holland en Zeeland f 1 per dag, in 
de over ige provincies, waar veel huis
industrie voorkwam, vijftig tot tachtig 
cent per dag. Van den Bosch stelde in 
1829 de verdienste van 'de Nederlandse 
arbeider op gem:id>deld f 200 per jaar. 
Hoogendorp noemde iets eerder het in
komen van de armen nog geen f 150. 
In 1816 merkte hij op, dat de werk-
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lonen van de ambachtsman niet vol
doende waren om een talrijk gezin te 
onderhouden. In de loop der jaren werd 
de toestan'd er niet beter op: de gelei
delijke prijsstijging, die plaats had, 
werd niet gecompenseerd door een toe
neming van de lonen." 

Dit is dan dus de tijd waarvan prof. 
L. G. J. Verberne in zijn Geschiedenis 
van Nederland z·egt: 

,,Een rapport van 1816 rangschikt 
1 / 11 van de "Nederlandse bevolking" 
in de rubriek "armen", maar laat de 
verpleegden der godshuizen buiten be
schouwing. Wil men andere cijfers, zo 
zie men andermaal naar Leiden, waar 
men in 1817 op een bevolking van 
28000 zielen niet minder dan 14000 
bedeelden tel'de. Hierbij moge erkend 
worden, dat in menig geval de bedeling 
een toeslag betekende op de te lage 
lonen, dat een betrekkelijk klein ge
deelte der bedeelden geheel werkloos 
was, dat de betrouwbaarheid 1der tel
ling volstrekt niet vaststaat, de op
gaven blijven onmiskenbaar wijzen op 
een noodtoestand. Vooral 'het jaar 1817 
was een hongerjaar. In Zuid-Holland 
moest 23% der bevolking ondersteund 
wol'lden. Van ambtelijke zijde schatte 
men het aantal bedeelden in het hele 
land op 1/9 van 1de bevolking. Een 
andere berekening gaf zelfs 1 /7 als 
uitkomst en telde evenmin de ver
pleegden in de "godshuizen" mee." 

Door de korte tijd van voorbereiding 
ben ik er niet in geslaagd tot een in
zicht te komen in de maatschappelijke 
verhoudingen in onze stad in deze zelf
de pericide. Omdat Gorcum een typisch 
streekcentrum was, waar de voorzie
ning van de omliggende streek voor de 
handel groter mogelijkheden bracht, en 
waar de handel in de landbouwpro
dukten, die uit de omgeving aange
voerd werden, een zekere levendigheid 
veroorzaakte, terwijl tevens de ligging 
van ons stadje bij de samenvloeiing van 
Maas en Waal, aan het einde van de 
benedenstromen, die nog onder de in
vloed van eb en vloed stonden, het in 
het bijzonder geschikt maakte als sta
pelpliaats en voorraadhoudster voor een 
groot omliggend gebied, zullen wellicht 
de arbeiders hier wat minder in de ver
drukking hebben verkeerd, dan in ty
pische industrieplaatsen als Leiden, 
waar men wel heel erg conjunctuur
gevoelig was en waar de tijden van 
werkloosheid elkaar maar al te snel op
volgden. Wellicht heeft hier ook de 
visserij wat meer mogelijkheden ge
bracht. 

Daarnaast krijgt men uit de weinige 
gegevens die beschikbaar zijn, de in
druk, dat het aantal ambachtslieden, 
dat voor een deel zijn opdrachten uit 
de omstreken ontving, tamelijk groot 
was en dat zich reeds een zekere win
kelstand, die hoofdzakelijk produkten 
van eigen nijverheid verkocht, begon 
te ontwikkelen. Maar toch kan men 
met zekerhei'd aannemen, dat ook hier 
een groot gedeelte van de bevolking 
tot die groep behoorde, welke men 
rangschikte onder "de armen" of "het 
volk" en dat :daarnaast velen in kleine 
bedrijfj•es maar een schamel bestaan 
vonden. 

Als variatie op de toestanden in het 
midden Oosten voor 1940, welke een 
econoom beschreef als een samenle
ving waarin de rijken steeds rijker en 
de armen stee'ds armer werden, zou 
men in dit geval kunnen zeggen, dat 
de rijken wellicht niet heel rijk waren, 
maar dat de armen wel erg arm 
waren. 

En toch leest men in de Kroniek 
van Gorinchem van de heer Emck, 
dat reeds op 25 augustus 1814 door de 
kleine Israëlitische Gemeente een be
graafplaats wordt gesticht en dat deze 
zelfde Gemeente op 20 juni 1817 een 
Synagoge inwijdt in het herstercte 
kerkje van de Lutherse Gemeente aan 
de Havendijk, waarvan het herstel in
grijpende verhouwingen gevraagd moet 
hebben, omdat het door de Lutherse 
Gemeente werd verlaten in verband 
met het feit, dat het wrak geschoten 
was. 

Maar ook de Luther,se Gemeente 
blijft niet bij de pakken neerzitten. Zij 
koopt op 7 augustus 1815 de kerk "In 
Abrahams Schoot" aan de Langendijk 
en begint met zo grote voortvarend
heid met verbouwing en herstel, dat 
deze kerk reeds op 13 maart 1816 kan 
worden ingewijd. 

Grote werken 

En in een periode, waarin men ver
wacht, dat alle energie nodig zal zijr 
om moeizaam de schade van het bom 
bardement te herstellen en de meeste 
inwoners het druk hebben gehad met 
het herstel van eigen schade en de 
wederopbouw van door de oorlog ver
stoorde bedrijven en bedrijfjes, legt 
men een nieuw plantsoen aan. Onge
stoord door tegenslagen, als twee over
stromingen in 1816 en 1820, gaat men 
voort met de bouw en de verbouwing 
van openbare gebouwen. 

In deze tijd zal de uitvoering van 
verschillende in die tijd zeer arbeids
intensieve waterstaatswerken, als het 
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daar, waar zich een minder 
voordoet, terstond verminc: 
onderstand toepast of wel 
intrekt. 

Aanzienlijk mag het VE 
noemd worden tussen de on 
door het burgerlijk armbest 
vroeger door de kerkelijke i 
van weldadigheid verleend", 
men een indruk van de to, 
de arbeidende bevolking, diE 
economische tegenslag, doe 
vallen van het voorjaar, s 
terweer, ongunstig water v, 
vangst enz. uiterst kwetsb. 

Dat men in die tijd wel 
vattingen had over social< 
thans, blijkt uit de volger 
king in het verslag van :l 

"Waren de armen vroeger 
voor de winter, omdat zij 
armbesturen vonden, wel 
ruim in hunnen behoeften 
thans is het geval omgekee1 
den gedwongen om in tij< 
gelegenheid is om te W< 
hunne verdiensten iets te s 
'den winter, wetende dat het 
Armbestuur hen ook gedurE 
mer gade slaat en steeds 
derstand verleent. De tham 
wortelde zorgeloosheid za 
tot meerdere spaarzaamhe 
leiden." 

In een periode waarover 
mans zegt, dat zij in Ne< 
kenmerkt werd door grote 
heid en door lage lonen , , 
sitie van "het volk" extra 
doordat de lonen vrijwel 
ven, maar de prijzen van 
levensbehoeften sterk fl 
zoals blijkt uit de prijsve1 
van de op de Gorcumse 1 
gevoerde landbouwproductE 
in de Beredeneerde Versla 

In de jaren 1854 tot 1863 
de gemiddelde jaarprijzen 
tussen f 8,10 en f 15,42 pe 
rogge tussen f 6,18 en f 1: 
aardappelen tussen f 1,75 
per mud. 

Belangrijke m 
Men moet hierbij toch 

king nemen, dat in een pe1 
in de bevoorrading van de l 
hoofdzaak moest komen v 
bouw in de streek, omdat l 
vervoer aanvoer van grot 
moeilijker maakte, de 
marktnoteringen bepalend 
de prijzen van de eerste 1 
!en en dat èn de landbou 
verbruikers uiterst afhanl1 

maken van de nieuwe Waaldijk vanaf 
de vesting tot de Dalemse Kerk in 
1815, de bouw van een nieuwe Mer
wedekeersluis bij de Waterpoort en de 
Korenbrugsluis in 1818, het graven 
van het Ka,naal van Steenenhoek met 
de daarbij behorende sluizen in de ja
ren 1818 en 1819 en de aanl'eg van het 
Zederikkanaal in 1825, niet alleen ar
beid gebracht hebben voor het "Volk" 
maar ook voor de vele ambachtsbe
drijfjes, met daarnaast een toeneming 
van de bedrijvigheid, die ook de mid
denstand ten goede zal zijn gekomen. 

Ook hier zal toch wel gegolden heb
ben dat - vooral in nog betrekkelijk 
besloten gemeenschappen - een samen
loop van bijzondere omstandigheden, 
waardoor de bedrijvigheid gestimu
leerd wordt, van grote invloed op de 
algemene conjunctuur kan zijn en de 
algemene ondernemingsgeest kan aan
wakkeren. 

Gunstige ligging 
Als men toch leest, hoe moeizaam 

het economisch herstel in ons land na 
1816 verliep, hoe juist onze haven- en 
handelssteden deze jaren nodig hebben 
gehad om de internationale scheep
vaart en handel weer op gang te bren
gen en hoe de periode van 1816 tot 
ongeveer 1860 een tijd is geweest van 
grote armoede voor het ,,Volk" en van 
geringe mogelijkheden voor de kleine 
middenstand van ambachtslieden en 
kleinhandelaren en winkeliers, voor zo
ver zij er waren, dan doet het een 
beetje wonderlijk aan, dat men in een 
stadje, dat in 1825 nog geen 6000 in
woners te1de, zovele plannen durfde 
maken en uitvoeren. 

Uit alles blijkt dan ook, dat de Gor
cumse ondernemers van alle gunsti.ge 
omstandigheden en vooral ook van de 
toenmaals extra gunstige ligging van 
Gorcum gebruik hebben weten te ma
ken en bovenal, dat zij een open oog 
hebben gehad voor de marktsituaties 
van een veel grotere markt, dan die 
van de plaats of van de streek. 

Het feit, dat in 1830 Gorcum reeds 
in het stoombootverkeer werd opge
nomen en dat onze stad reeds in 1832 
het beginstation werd voor de stoom
sleepdiensten op Duitsland, wijst niet 
alleen op een verbeterde bevaarbaar
heid van de rivier, door de ommekeer, 
die de stoommachine bracht, maar 
wijst er naar mijn mening op, dat het 
goederenverkeer van en naar Gorcum 
van voor die tijd behoorlijke omvang 
moet zijn geweest. 

Iets waarvan men een bevestiging 
zou kunnen zien in het snel toenemen 

van het aantal stoombootdiensten, dat 
Gorcum aan gaat doen en vooral ook 
in het aantal van dergelijke diensten, 
dat door Gorcumse ondernemers wordt 
ingesteld. Juist omdat in die periode 
het eigenvervoer voor vele reders de 
reden was om tot instelling van beurt
diensten te komen, lijkt dit laatste me 
een aanwijzing van ·een belangrijk 
goederenverkeer. 

Men keek verder dan Gorcum zelve 
en had relaties met bedrijven in bin
nen- en buitenland en beschikte over 
een ondernemingsgeest en een doorzet
tingsvermogen, die het mogelijk maak
ten in deze kleine gemeenschap plan
nen uit te voeren, als de bouw van een 
schouwburgzaal, de afbraak en de 
herbouw van kerk en stadhuis, waar
van wij de resultaten niet altijd be
hoeven te waarderen, maar die ons 
toch met respect moeten vervullen voor 
een gemeenschap, die nog geen der
tig jaar na de ramp van het beleg 
dergelijke blijken van liefde voor haar 
stad wist te geven. 

De geleidelijke bevolkingstoename 
wijst op een gezonde groei, maar bin
nen de wallen is nog voldoende ruimte, 
niet alleen voor de bevolking, maar 
ook voor de stichting van bedrijven, 
want ook Gorcum begint te industria
liseren. 

Velen naar de bedeling 

Onwillekeurig zouden we .geneigd 
zijn aan te nemen, dat dit alles ook 
op een toenemende welvaart van de 
gehele bevolking zou moeten wijzen, 
m aar als men de Beredeneerde Ver
slagen van den Toestand van de Ge
meente in de jaren 1857 tot 1861 
leest, dan blijkt het aantal mensen, 
dat voor een groot deel van het jaar 
van de "bedeling" moet leven, nog ont
stellend groot. 

In de vier wintermaanden van 1856 
totaal 905 in 1857 608 in 1858 469, in 
1859 323 en in 1860 451, in 1861 627, 
maar in de acht zomermaanden zijn 
de aantallen nog respectabel, te weten 
resp. in dezelfde jaren 179, 188, 175., 
153, 161 en 174. Naast deze uitkerin
gen had men dan nog de spijsuitke
ringen, in 1861 23864 porties en uit
delingen van brandstoffen. 

Als men daarbij in aanmerking 
neemt, dat men met uitkeringen zeker 
niet royaal was, zoals blijkt uit de vol
gende opmerking in het verslag van 
1858 : ,,met gepaste strengheid wordt 
door het Burgerlijk Armbestuur een 
verhoging van onderstand geweerd, 
terwijl het steeds een nauwgezet oog 
houdt op den toesta,nd der armen en 
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aantal stoombootdiensten, dat 
aan gaat doen en vooral ook 
3,ntal van dergelijke diensten, 
Gorcumse ondernemers wordt 

. Juist omdat in die periode 
overvoer voor vele reders de 
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wijzing van een belangrijk 
verkeer. 
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toenemende welvaart van de 
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dezelfde jaren 179, 188, 175, 
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men dan nog de spijsuitke-
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ien daarbij in aanmerking 
3,t men met uitkeringen zeker 
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imerking in het verslag van 
iet gepaste strengheid wordt 

Burgerlijk Armbestuur een 
5 van onderstand geweerd, 
et steeds een nauwgezet oog 
, den toestand der armen en 

daar, waar zich een mindere behoefte 
voordoet, terstond vermindering van 
onderstand toepast of wel die geheel 
intrekt. 

Aanzienlijk mag het verschil ge
noemd worden tussen de onderstanden 
door het burgerlijk armbestuur en die, 
vroeger door de kerkelijke instellingen 
van weldadigheid verleend", dan heeft 
men een indruk van de toestand van 
de arbeidende bevolking, die bij iedere 
economische tegenslag, door laat in
vallen van het voorjaar, streng win
terweer, ongunstig water voor de vis
vangst enz. uiterst kwetsbaar was. 

Dat men in die tijd wel andere op
vattingen had over sociale zorg als 
thans, blijkt uit de volgende opmer
king in het verslag van 1858: 

"Waren de armen vroeger onbezorgd 
voor de winter, omdat zij kerkelijke 
armbesturen vonden, welke steeds 
ruim in hunnen behoeften voorzagen, 
thans is het geval omgekeerd, zij wor
den gedwongen om in tijden dat er 
gelegenheid is om te werken, van 
hunne verdiensten iets te sparen voor 
'den winter, wetende dat het Burgerlijk 
Armbestuur hen ook gedurende de zo
mer gade slaat en steeds karig on
derstand verleent. De thans nog inge
wortelde zorgeloosheid zal daardoor 
tot meerdere spaarzaamheid en zorg 
leiden." 

In een periode waarover prof. Brug. 
mans zegt, dat zij in Nederland ge
kenmerkt werd door grote werkloos
heid en door lage lonen, was de po
si tie van "het volk" extra kwetsbaar, 
doordat de lonen vrijwel stabiel ble
ven, maar de prijzen van de eerste 
levensbehoeften sterk fluctueerden, 
zoals blijkt uit de prijsvergelijkingen 
van de op de Gorcumse markt aan
gevoerde landbouwproducten, vermeld 
in de Beredeneerde Verslagen. 

In de jaren 1854 tot 1863 varieerden 
de gemiddelde jaarprijzen van tarwe 
tussen f 8,10 en f 15,42 per mud, van 
rogge tussen f 6,18 en f 11,08 en van 
aardappelen tussen f 1,75 tot f 3,95 
per mud. 

Belangrijke marktplaats 
Men moet hierbij toch in aanmer 

king nemen, dat in een periode, waar
in de bevoorrading van de bevolking in 
hoofdzaak moest komen van de land
bouw in de streek, omdat het beperkte 
vervoer aanvoer van grote afstanden 
moeilijker maakte, de regionale 
marktnoteringen bepalend waren voor 
de prijzen van de eerste levensmidde
len en dat èn de landbouwers èn de 
verbruikers uiterst afhankelijk waren 

van deze markt en evenzeer van de 
vraag of de oogst mee- of tegenviel. 

Gorcum had zich toch inmiddels ont
wikkeld tot een belangrijke markt 
voor landbouwprodukten, wat moge 
blijken uit de volgende cijfers: 

Jaar- Aard
aanvoer Tarwe Rogge Haver appelen 
1854 6742 4475 5085 1816 
1858 12656 5929 4660 1898 
1865 22045 8345 11365 4050 
alles in mudden. 

Het opmerkelijke is, dat in een peri
ode, waarin de aardappelen het be
langrijkste voedingsmiddel voor "het 
volk" waren, zozeer dat vele schrijvers 
de erbarmelijke lichamelijke toestand 
van de arbeiders aan deze eenzijdige 
en onvoldoende voeding toeschreven, 
de aanvoeren van aardappeJen in Gor
cum niet van grote betekenis waren. 
Waarschijnlijk is dit verklaarbaar 
door het feit, dat een groot deel van 
de gronden om Gorcum zich niet voor 
de teelt van aardappelen leende, met 
het gevolg, dat, zoals een andere 
schrijver dit stelt, de bevolking van 
deze streek zich voor een groot deel 
voedde met grutten en karnemelk, met 
zoals hij zegt het resultaat, dat de jon
gens uit dit gebied, die voor de militie 
opkwamen, in hun lengte en lichaams
bouw een gunstige uitzondering vorm
den. 

Waarschijnlijk zal met dit al de eco
nomische toestand in Gorcum wat min
der ongunstig zijn geweest dan elders, 
en zal ook de grote groep van de be
volking, die tot de minvermogende ge
rekend werd, het hier wat minder 
slecht gehad hebben, omdat de bedrij
vigheid, voortvloeiende uit de functie 
van de stad als streekcentrum en ver
sterkt door de invloed van vele vrij 
grote en in ieder geval zeer arbeids
intensieve waterbouwkundige werken 
enz. ook voor hen betere kansen ge
bracht zal hebben. 

Gepatenteerde kooplieden 

De toenemende belangrijkheid van 
onze stad als markt voor de produkten 
van de streek blijkt uit de bouw van 
een Korenbeurs aan de Havendijk in 
1853, waar al spoedig belangrijke aan
voeren plaats vonden, zoals blijkt uit 
de uitvoerige bepalingen cvan de Ver
ordeningen voor de Korenbeurs, waar
van nog een exemplaar in onze biblio
theek aanwezig is. 

Dat het een typische markt was 
voor de verkoop van eigen produkten 
door de landbouwers blijkt uit de be-
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was het oude op deze wijze te 
niseren. 

De stad had inmiddels bijn 
inwoners en de vestingwallen 
nen hier en daar wat te knellen 

Op enige afstand van de wal 
den zich industrieën gevest 
deels met inachtneming van 
voorschriften inzake de 
kring, hun bedrijfsruimten ha• 
bouwd, deels juist buiten die li 
vestigd waren. 

De fabrieken van De Vriei 
de suikerfabriek Hollandia, VI 
de siroopfabriek van Duintjes, 
Meihuizen & Co. en de sch, 
Fortuna begonnen het accent 
bedrijvigheid meer en meer in 
ting van de industrie te v< 
maar daarnaast bleef Gorcum 
typische voorzieningscentrum 
streek en een marktplaats 
produkten van deze streek. F 
vestingsprobleem van de groei 
volking had men opgelost, doo 
de wallen nieuwe straten te 
Successievelijk waren de Vi~ 
de Pompstraat, de Verlengd• 
straat en het Wilhelminaplei 
bouwd met woningen voor de 
klasse van de bevolking en 
er in de buurt van de gasfa 
elders blokken typische arbe 
ningen. Woningen, welke wij 
voor een deel als onbewoonb 
ben afgebroken, of welke rn 
mening dit stadium snel 
maar die in die tijd een opg, 
verbetering voor de huisves1 
deze bevolkingsgroep beteken 
ouderen herinneren ons toch 1 
goed de erbarmelijke woning 
steegjes aan de Appeldijk, de 
dijk, de Kortendijk en op vel 
plaatsen in Gorcum, deels e1 
woningen en voor een groot 
der enig sanitair. 

De verplichting, dat in ie 
waterleiding moest zijn, had 1 

al opgelost, door vlak achter 
deur een kraan aan te bren 
waar de bewoners het benodii: 
dan maar met een emmer ] 
keuken of woonkamerkeuken 
brengen. 

In de samenleving, de soc 
houdingen, en de economie 
stad was ogenschijnlijk nog 
veranderd. 

Nieu, 
De nieuwe geest van na 18' 

met prof. Brugmans gemaks 
Moderne Kapitalisme kunner 
drong in deze besloten gem 

paling, dat de zuidelijke galerij be
stemd is voor gepatenteerde kooplie
den en de noordelijke voor de land
bouwers. 

We moeten ons immers niet wijs 
maken, dat alleen in onze tijd vrijwel 
alles geregeld is en dat er in de vorige 
eeuw een grote vrijheid zou hebben 
bestaan. De uitdrukking gepatenteer
de kooplui wijst wel overtuigend op 
een beperking van de vestigingsver
gunningen en de verordening op den 
Verkoop van Brood. do. 1856, waar
van we ook nog een exemplaar bezit
ten, toont aan dat de behoefte om 
voor te schrijven niet minder groot 
was en evenzeer dat maatregelen no
dig waren om de verbruikers te be
schermen. 

Het is waarschijnlijk dat omstreeks 
1860 ook Gorcum nog een stad was, 
die 's nachts gesloten werd, maar uit 
een Reglement op het Sluiten en Ope
nen van de Poorten van 2 december 
1847 kunnen we lezen, dat toen iedere 
avond om elf uur alle poorten geslo
ten moesten worden, behalve in de 
nachten voorafgaand aan de jaarlijk
se paarden -of rundermarkten. Dit 
geeft de indruk, dat een jaarmarkt zo 
verbroederend werkte, dat men dan 
geen overvallen behoefde te vrezen. 

Het feit, dat men na 1855 poorten 
afbreekt en een Vijfde Uitgang maakt, 
geeft me de indruk, dat men de be
hoefte aan afsluiting wel een beetje 
overwonnen had. 

Industrie 

Dat de economie van ons stadje, dat 
inmiddels ruim 9000 inwoners had, nog 
hoofdzakelijk gebaseerd was op han
del en kleine ondernemingen, blijkt uit 
de lijst van Fabrieken, Trafieken en 
Ambachten, waaruit we lezen, dat het 
aantal werknemers per bedrijf slechts 
bij uitzondering meer dan een of twee 
is, en dat mechanisatie tot enkele be
drijven beperkt blijft. 

Er zijn drie grutters, waarvan de 
één een stoommolen van 6 P.K. heeft 
en de andere tezamen vier paardemo-
1ens. Een koperdraaier met een stoom
werktuig van 1½ P.K. Een stoom- en 
twee windmolens en een meelfabriek 
met een stoommolen en drie oliesla
gers, waarvan één een stoomwerktuig 
van 12 P.K. heeft en ten slotte, als be
wijs van andere levensgewoonten een 
snuifmolenaar met een stoommolen. 

Maar toch komt ook Gorcum zo 
langzamerhand onder de invloed van 
de industriële revolutie en beginnen 
vele ondernemers "groter" te denken. 

In de volgende decennia richt men 
zich in de eerste plaats op het vervoer 
en neemt het aantal stoombootonder
nemingen geleidelijk toe, maar ook 
ontwikkelen plaatselijke bedrijven 
zich meer en meer tot fabrieken, ter
wijl ondernemers van elders zich ook 
hier vestigen. 

De plaatselijke meelfabrieken en 
bierbrouwerijen worden groter en be
ginnen, wat de afzet van hun produc
ten betreft, mede door de vele geregel
de bootdiensten, hun afzetgebied te 
verruimen en ook de handel gaat meer 
en meer nationaal en zelfs internatio
naal, dan regionaal denken. 

Welvarende stad 

Het onderwijs, vooral ook het mid
delbare onderwijs, komt in het middel
punt van de belangstelling te staan en 
het aantal onderwijsinrichtingen neemt 
geleidelijk toe, maar ook het lager- en 
het nijverheidsonderwijs krijgt steeds 
meer de aandacht. 

Tegen het einde van de negentiende 
eeuw is Gorcum dan ook een welva
rende sta,d, waar afgezien van de in
vloeden van kortere conjunctuurgol
ven, een behoorlijke bedrijvigheid 
heerst, welke opnieuw gestimuleerd 
wordt door grote werken, als het gra
ven van het Merwedekanaal en de aan
leg van de spoorweg Geldermalsen
Dordrecht. 

Dit alles had ook het beeld van onze 
stad ingrijpend gewijzigd, de aanleg 
van de spoorbaan en het graven van 
de uitmonding van het Merwedeka
naal, had ten westen van de stad het 
landschap volkomen gewijzigd en 
veel natuurschoon, waarop de bewo
ners trots waren, als hun beroemde 
Kastanjelaan en een deel van het 
Plantsoen doen verdwijnen, maar ook 
ha,d de toenemende welvaart in de 
stad vele veranderingen gebracht. Een 
opkomende winkelstand en de behoef
te aan grotere en aantrekkelijke win
kels bracht mee, dat allerwegen ge
vels van oude huizen verbouwd werden 
en dat veel, waarop wij tegenwoordig 
zuinig zouden zijn, zonder enige be
zwaren werd vernield. Terzelfder tijd 
bracht de beroemde Portland Cement 
de mogelijkheid om oude gevels te be
pleisteren en werd het mode zoveel 
mogelijk achter een cementlaag te ver
bergen. Deels omdat men meende op 
deze wijze het bezwaar van het voch
tig zijn, van de dikwijls poreuze oude 
muren, te kunnen ondervangen, maar 
evenzeer omdat het, wat we tegen
woordig noemen, een status-symbool 
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L<l, waar afgezien van de in
ran kortere conjunctuuro-oJ-
1 behoorl~jke bedrijvigheid 
ve!ke oprueuw gestimuleerd 
Jr grote werken, als het gra
tet Merwedekanaal en de aan
de spoorweg Geldermalsen

t. 
~- had ook het beeld van onze 
'!Jpend gewijzigd, de aanleg 
poorbaan en het gra vsen van 
nding van het Merwedeka-
ten westen van de stad het 

volkomen gewijzigd en 
urschoon, waarop de bewo
s waren, als hun beroemde 
aan en een deel van het 

doen verdwijnen, maar ook 
Jenemende welvaart in de 
veranderingen gebracht. Een 
e winkelstand en de behoef
otere en aantrekkelijke win
l1t mee, dat allerwegen ge
,ude huizen verbouwd werden 
el, waa_~op wij tegenwoordig 
.iden z1Jn, zonder enige be
erd vernield. Terzelfder tijd 
beroemde Portland Cement 

ikheid om oude gevels te be
en werd het mode zoveel 

.chter een cementlaag te ver
eels omdat men meende op 

het bezwaar van het voch
an de dikwijls poreuze oude 
kunnen ondervangen, maar 

)mdat het, wat we tegen
oemen, een status-symbool 

was het oude op deze wijze te moder
niseren. 

De stad had inmiddels bijna 12.000 
inwoners en de vestingwallen beo-on0 

nen hier en daar wat te knellen. 
Op enige afstand van de wallen had

den zich industrieën gevestigd, die 
deels met inachtneming van de vele 
voorschriften inzake de verboden 
kring, hun bedrijfsruimten hadden ge
bouwd, deels juist buiten die kring ge
vestigd waren. 

De fabrieken van De Vries Robbé 
de suikerfabriek Hollandia wat late; 
de siroopfabriek van Duintj~s Wilkens 
Meihuizen & Co. en de scheepswerf 
Fortuna begonnen het accent van de 
bedrijvigheid meer en meer in de rich
ting van de industrie te verlego-en 0 

maar daarnaast bleef Gorcum nog ee~ 
typische voorzieningscentrum voor de 
streek en een marktplaats voor de 
produkten van deze streek. Het huis
vestingsprobleem van de groeiende be
volking had men opgelost, door binnen 
de wallen nieuwe straten te •bouwen. 
Successievelijk waren de Vissersdijk, 
de Pompstraat, de Verlengde Pomp
straat en het Wilhelminaplein volge
bouwd met woningen voor de midden
klasse van de bevolking en verrezen 
er In de buurt van de gasfabriek en 
elders blokken typische arbeiderswo
ningen. Woningen, welke wij nu reeds 
voor een deel als onbewoonbaar heb
ben afgebroken, of welke naar onze 
mening dit stadium snel na deren, 
maar die in die tijd een opgelooflijke 
verbetering voor de huisvesting van 
deze bevolkingsgroep betekenden. Wij 
ouderen herinneren ons toch nog al te 
goed de erbarmelijke woningen in de 
steegjes aan de Appeldijk, de Vissers
dijk, de Kortendijk en op vele andere 
plaatsen in Gorcum, deels eenkamer
woningen en voor een groot deel zon
der enig sanitair. 

De verplichting, dat in ieder huis 
waterleiding moest zijn, had men veel
al opgelost, door vlak achter de voor
deur een kraan aan t e brengen, van 
waar de bewoners het benodigde water 
dan maa r met een emmer naar hun 
keuken of woonkamerkeuken moesten 
brengen. 

In de samenleving, de socia le ver
houdingen, en de economie van onze 
stad was ogenschijnlijk nog niet veel 
veranderd. 

Nieuwe geest 
De nieuwe geest van na 1870, die we 

met prof. Brugmans gemakshalve het 
Moderne Kapitalisme kunnen noemen, 
drong in deze besloten gemeenschap, 

met zijn wat uitzonderlijke structuur, 
vergeleken bij die van andere delen 
van Nederla nd, wat langzaam door. 

Een gei:neenschap, die voor een groot 
deel gericht bleef op de voorzie
ning van een nog steeds, door primi
tieve verbindingen, wat geïsole,erde 
streek, en waarin het kleinbedrijf in 
de ambachtssector sterk overheerste 
met een economie, die nog voor eer: 
groot deel berustte op de riviervisserij 
en het overslaan van goederen, met de 
daarbij samenhangende sterk wisse
lende inkomsten van een grote groep 
arbeiders, wier werk weer leidde tot 
een zekere onafhankelijkheid van 
geest, paste zich nu eenmaal in zijn 
denken maar langzaam aan bij de 
nieuwe geest. 

Standen 

Zoals dit eeuwen lang was geweest, 
bleef de bevolking verdeeld in groe
pen of standen, wier aantal wat groter 
was geworden, maar wier onderling 
isolement in de gemeenschap Gorcum 
daarom niet minder hermetisch was. 

Geleidelijk aan was de indeling in 
een deftige stand, waartoe de adel en 
een zekere groep gezagsdragers met 
enige bepaalde families behoorden, de 
fatsoenlijke stand, waartoe de hande
laren, winkeliers, ambachtslui en kan
toorbedienden enz. werden gerekend en 
het volk of de armen, waarin men al
len indeelde, die met handenarbeid 
maa r ook door bedeling in leven moes~ 
ten blijven, een beetje m eer genuan
c~~rd geworden, m aar de deels op tra
ditie, deels op een soort zelfdiscipline 
b~rustende scheiding, was wel inge
wikkelder, maar niet minder scherp 
geworden. 

Aan de top bleef de deftige macht 
bestaande uit enige adellijke families, 
de leden van de rechterlijke macht de 
hoofd-officieren van het garnizoen' en 
enige anderen. Dan had men de betere 
stand gevormd, door een groep welge
stelde families, grotere ondernemers, 
sommige academisch gevormden, af
hankelijk van hun ambt enz. 

Vervolgens de burgerstand, gevormd 
door kleinere zelfstandigen, beambten 
enz. en ten laatste weer het volk. 

Gelijk een soort kastensysteem wa
ren de contacten tussen de leden van 
deze groepen aan vaste regels gebon
den , gebaseerd op een soort onderbe
wuste afsluiting van iedere groep in 
zichzelv e, waardoor overgang van de 
ene groep naar de andere vele maat
schappelijke weerstanden opwekte, 
echter ook omdat de leden van iedere 
groep "hun plaats kenden" en het 
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derarbeid ingeperkt en de wi 
voor vrouwen en jeugdige pers, 
maxima gebonden, en gaf vo 
ten met het oog op de veilighE 
gezondheid van de arbeiders. 

Daarna had de Ongevalle1 
1901 een verplichte verzeker 
bracht voor de werknemers 
groot aantal bedrijven tegen 
volgen van bedrijfsongevalle1 
ook uit de kringen van de f 

zelve kwam onder de invloed 
ter onderwijs en van het do< 
van de beslotenheid van pla 
gemeenschappen een andere g 
dat zij meer en meer voor hun 
durfden opkomen en uit de wi 
king tussen de gewijzigde opv 
in bepaalde kringen van ondE 
en het toenemende zelfbewust 
de arbeidersleiders geleidelijk 
zigingen in de verhoudingen 
den, die hun invloed op de s 
van het bedrijfsleven deden gi 
de verheffing van de arbeiden 
se deden voortgaan. Stakinge1 
niet uit, maar gaven, waan 
door de enigszins gemoedelijl 
van onze gemeenschap, zelder. 
ding tot ernstige conflicten. 

Wel brachten zij in bepaal, 
gen van ondernemers een ge, 
oude zekerheden bedreigd we 
gaven zij velen het gevoel, fü 
midden van een revolutie leefd 
ke er op gericht was het bezi' 
tasten. Wat dat betreft is er t, 
nig veranderd. 

Dit alles bracht geleidelijk < 
door voor een deel ongemerkt 
grijpende verandering in de 
schappelijke sfeer en in de m1 
verhoudingen. Terzelfder tijd 
ken zich echter op dezelfd 
structurele veranderingen, die 
nomie van onze gemeenschap 
loop van een betrekkelijk klei: 
jaren ingrijpend zouden wijzig 

Levendige 
Hoewel de Gorcumse week 

bij het begin van de twintigf 
nog van grote betekenis war, 

regelmatig vele produkten uit 
streken werden aangevoerd, b, 
accent te veranderen. De Ko 
verloor haar betekenis, doo 
werkelijke graanmarkt zich 
meer naar Rotterdam verpla 
de aanvoer van graan uit he 
gende gebied voortdurend afü 
mijn jeugd kan ik me dan oo 
herinneren van een zekere b 
heid in de Korenbeurs, in well 
heid ik toch opgroeide. 

eigenlijk als een gebrek aan zelfres
pect beschouwden zich te gedragen als 
de leden van een hogere groep. 

Scheidingsnormen 
Het was even fout om een gehuwde 

vrouw uit de deftige stand als juf
frouw te betitelen, als het fout was 
om een getrouwde vrouw uit de bur
gerstand mevrouw te noemen, of een 
arbeider en diens vrouw resp. mijn
heer en juffrouw te noemen. 

Maar ook zelf ervoer men dit als 
een fout. Ik herinner me nog de ver
ontwaardiging van de gehuwde vrouw 
uit de burgerstand, toen een reiziger 
uit een andere stad haar als mevrouw 
aansprak, iets wat eigenlijk gevoeld 
werd als een accenturcring van eigen 
mindere positie in de samenleving, en 
ook de verwondering van een van onze 
koetsiers, toen hij van zijn jonge dok
ter een brief ontving geadresseerd 
aan de heer zo en zo. 

Maar niet alleen op deze wijze gol
den de scheidingsnormen tussen de 
groepen, en kwam de indeling in stan
den aan de dag. Verre van dat. Men 
had standenscholen, men had afzon
derlijke sociëteiten voor de deftige 
stand, de betere stand en de burger
stand, resp. genaamd de Grot,e Socië
teit, de Sociëteit "De Gezelligheid" en 
de Burgersociëteit. 

Maar ook op vele andere wijzen ac
centueerde men de verschillen. Als 
iema,nd uit de deftige stand paarden 
en rijtuigen hield, dan was dat een 
equipage, maar voor iemand uit de 
betere stand was het "gerij", waarbij 
dan het zelfrespect meebracht, dat 
m en geen vigilante, maar een brik 
reed als men tot de betere stand be
hoorde en ook niet zonder noodzaak 
met twee paarden reed. 

Het "volk" 
Daaronder leefde dan de grote groep 

van het volk, in het verleden bijna be
handeld en beschouwd als een soort 
andere wezens, die niet de capaciteiten 
hadden om het verder te brengen dan 
tot handenarbeid enz. en met wie m en 
weinig rekening behoefde te houden. 

Een gemeenschappelijk verantwoor
delijkheidsgevoel tegenover zijn mede
mensen begon overal wel door te bre
ken, maar de sociale zorg ging toch 
altijd nog meer in de richting van de 
bedeling ten einde de uiterste nood te 
voorkomen, dan in die van een sociale 
verantwoordelijkheid voor die groep 
van de bevolking, die economisch ach
terbleef. 

De lonen waren laag en eigenlijk 
niet veel hoger dan in 1860, toen een 
dekknecht van het gemeentelijk veer
bedrijf f 365,- per jaar en een machi
nist f 520,- per jaar verdiende. 

De arbeidstijden waren ongelooflijk 
lang, zes dagen van twaalf uur ook 
voor jongeren was in de bedrijven nor
maal en bij de scheepvaart waren 
werkweken van 80 tot 85 uur geen 
uitzondering. 

Door de primitieve woningen, de lan
ge en ongeregelde werktijden, de zeer 
wisselende inkomsten van vissers en 
transportarbeiders, en vooral ook door 
de funeste gewoonte dat het loon van 
de leden van arbeidsploegen in de 
kroeg werd uitbetaald, was het drank
misbruik ontstellend. 

Een ontwikkeling, die ·nog werd 
verergerd, doordat in de bedrijven 
iedere voorziening in de vorm van 
schaftlokalen ontbrak, en losse arbei
ders doorgaans de keus hadden hun 
brood buiten in de open lucht te ge
bruiken of naar de kroeg te gaan. 

Toen bijv. in ons bedrijf een oude 
houten quarantaine-stal op de meest 
primitieve wijze werd ingericht als een 
schaftlokaal voor de kolendragers, 
werd dat beschouwd als een opzienba
rende verbetering. 

Sociale voorzieningen 
Juist wellicht omdat de economie in 

onze stad slechts voor een klein deel 
gebaseerd was op <le industrie en de 
oude bedrijfsvormen nog lang een be
langrijke factor bleven, kwam de vak
beweging langzaam op gang en trad 
de druk van de zijde van de werkne
mers om tot betere voorzieningen te 
komen en de behoefte om sociale eisen 
te stellen hier later aan den dag dan 
in vele andere plaatsen. 

De beroemde spoorwegstaking van 
1903 bracht dan ook in de kringen van 
de "betere standen" een •grote schrik, 
welke wellicht het best kan worden 
gedemonstreerd, door het feit, dat ik 
me nog goed herinner, ik en mijn klas
genoten, onder de invloed van de 
spanningen in de kringen van onze 
ouders, in die dagen naar de gaswal 
trokken om liggende op een der heu
vels, goed gedekt, voorzichtig naar het 
spoorwegemplacement te kijken, alsof 
zich daar in ons vredige ingeslapen 
Gorcum de verschrikkelijkste inciden
ten konden voordoen. 

Maar, hoewel dan vertraagd, de so
ciale ontwikkeling ging voort en de 
invloed van de gewijzigde arbeidsver
houding drong door. 

De Arbeidswet van 1889 had de kin-
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2n waren laag en eigenlijk 
hoger dan in 1860, toen een 
t van het gemeentelijk veer-
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dagen van twaalf uur ook 
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uarantaine-stal op de meest 
e wijze werd ingericht als een 
aal voor de kolendragers, 
beschouwd als een opzienba
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1 slechts voor een klein deel 
1 was op de industrie en de 
rijfsvormen nog lang een be
factor bleven, kwam de vak
langzaam op gang en trad 
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tot betere voorzieningen te 

l de behoefte om sociale eisen 
hier later aan den dag dan 
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·oemde spoorwegstaking van 
:ht dan ook in de kringen van 
·e standen" een grote schrik, 
"llicht het best kan worden 
:treerd, door het feit, dat ik 
oed herinner, ik en mijn klas-
onder de invloed van de 

m in de kringen van onze 
1 die dagen naar de gaswal 
om liggende op een der heu
l gedekt, voorzichtig naar het 
emplacement te kijken, alsof 
~ in ons vredige ingeslapen 
:!e verschrikkelijkste inciden
!n voordoen. 
1oewel dan vertraagd, de so
wikkeling ging voort en de 
an de gewijzigde arbeidsver
lrong door. 
,eidswet van 1889 had de kin-

derarbeid ingeperkt en de werktijden 
voor vrouwen en jeugdige personen aan 
maxima gebonden, en gaf voorschrif
ten met het oog op de veiligheid en de 
gezondheid van de arbeiders. 

Daarna had de Ongevallenwet in 
1901 een verplichte verzekering ge
bracht voor de werknemers van een 
groot aantal bedrijven tegen de ge
volgen van bedrijfsongevallen. Maar 
ook uit de kringen van de arbeiders 
zelve kwam onder de invloed van be
ter onderwijs en van het doorbreken 
van de beslotenheid van plaatselijke 
gemeenschappen een andere geest, zo
dat zij meer en meer voor hun rechten 
durfden opkomen en uit de wisselwer
king tussen de gewijzigde opvattingen 
in bepaalde kringen van ondernemers 
en het toenemende zelfbewustzijn van 
de arbeidersleiders geleidelijk aan wij
zigingen in de verhoudingen ontston
den, die hun invloed op de structuur 
van het bedrijfsleven deden gelden, en 
de verheffing van de arbeidende klas
se deden voortgaan. Stakingen bleven 
niet uit, maar gaven, waarschijnlijk 
door de enigszins gemoedelijke sfeer 
van onze gemeenschap, zelden aanlei
ding tot ernstige conflicten. 

Wel brachten zij in bepaalde krin
gen van ondernemers een gevoel, dat 
oude zekerheden bedreigd werden en 
gaven zij velen het gevoel, dat zij t-e 
midden van een revolutie leefden, wel
ke er op gericht was het bezit aan te 
tasten. Wat dat betreft is er toch wei
nig veranderd. 

Dit alles bracht geleidelijk en daar
door voor een deel ongemerkt een in
grijpende verandering in de maat
schappelijke sfeer en in de menselijke 
verhoudingen. Terzelfder tijd voltrok
ken zich echter op dezelfde wijze 
structurele veranderingen, die de eco
nomie van onze gemeenschap in de 
loop van een betrekkelijk klein aantal 
jaren ingrijpend zouden wijzigen. 

Levendige handel 
Hoewel de Gorcumse weekmarkten 

bij het begin van de twintigste eeuw 
nog van grote betekenis waren en er 

regelmatig vele produkten uit de om
streken werden aangevoerd, begon het 
accent te veranderen. De Korenbeurs 
verloor haar betekenis, doordat de 
werkelijke graanmarkt zich meer en 
meer naar Rotterdam verplaatste en 
de aanvoer van graan uit het omlig
gende gebied voortdurend afnam. Uit 
mijn jeugd kan ik me dan ook weinig 
herinneren van een zekere bedrijvig
heid in de Korenbeurs, in welks nabij
heid ik toch opgroeide. 

Wel herinner ik me de etalages op 
de stoepen van de graanhandelaren, 
waar verschillende soorten graan in 
zakken, waarvan de bovenrand kun
stig was opgerold, ter keuring ston
den. 

Een teken, dat Gorcum voor de 
graanhandel in plaats van een kopers
een verkopersmarkt was geworden. 

De paarden- en veemarkten, zowel 
wat de week- als de jaarmarkten aan
gaat, bleven nog van grote betekenis 
en vooral de periodieke jaarmarkten 
brachten kopers uit binnen- en bulten
land naar Gorcum. 

Verder was op de weekmarkten de 
1ranvoer van boter en kaas en van 
groenten en fruit, maar ook van 'klein
vee nog tot na 1910 van grote beteke
nis. 

De aankomst van de vele beurtdien
sten op maandagmorgen bracht dan 
ook een grote bedrijvigheid en uit verre 
omtrek kwam men naar Gorcum om 
eigen produkten te verkopen en inko
pen te doen. 

Interessant was altijd de aankomst 
van de Brakelse beurtschipper, die zijn 
bedrijf nog met een zeilscheepje uit
oefende en wiens accommodatie voor 
zijn passagiers daarin bestond, dat hij 
in het open ruim banken aanbracht, 
zodat men van verre de witte Brakelse 
mutsen van de vrouwelijke passagiers 
boven de "denneboom" zag uitkomen. 

De verbetering van de bevaarbaar
heid van de rivier en de afsluiting van 
de Maas bij Andel, waardoor ook om
liggende plaatsen beter mogelijkheden 
kregen voor rechtstreeks verkeer met 
äe snel ontwikkelende zeehaven van 
Rotterdam, gepaard aan een geleide
lijke verbetering van de wegen en een 
toenemende betekenis van het spoor
wegverkeer, begonnen de betekenis van 
Gorcum als een voorzieningscentrum 
voor het omliggende gebied minder te 
maken, en ongemerkt voor vele Gor
cumers beginnen de Gorcumse bedrij
ven hun bevoorrechte positie te verlie
zen. 

Bedreiging van buitenaf 

Dordrecht en Rotterdam worden 
meer en meer concurrenten bij de voor
ziening van het gebied, dat voorheen op 
Gorcum was aangewezen, maar boven
dien verandert er ook veel in de econo
mische opbouw van dit gebied. Een 
zich vrij snel ontwikkelende coöpera
tieve beweging in de streek neemt voor 
een groot deel de taak van de Gorcum
se handel, in het opkopen van de pro_ 
dukten van landbouw en veeteelt en in 
de voorziening met veevoer enz. over, 
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de meesten buiten Gorcum een 
zoeken. 

Hetzelfde werd bevorderd 
opkomst van een meer uit 
sportbeoefening. De oprichti 
voetbalclubs en gymnastiekv1 
gen heeft vooral de jeugd tocl 
normen van waardering geb1 
heeft er toe bijgedragen, dat 
cent voor het tot elkaar kom, 
verlegd werd naar karakter 
soonlijke eigenschappen, dan ; 
komst of achtergronden. 

Op deze wijze naderde men d 
het jaar waarin Gorcum op 
wijze het feit herd'ac'ht, dat J 
geleden de stad door de Frans 
ontruimd, zonder dat men er ; 
bewust was, dat de rust van o 
gezapige samenleving nog d 
jaar verstoord zou worden d 
uitbreken van de eerste wereld 

Eerste werelc 

Het afkondigen van de mo 
en de vele maatregelen voor d, 
diging van onze stad ga ven i 
gen en angst, zonder dat we on 
land, dat zo lang in vrede had 
een voorstelling konden mak 
de werkelijke risico's. De binn1 
spoedig daarop van de Belgisch 
telingen confronteerde velen 
bittere ellende van een oorlog 
grote bereidheid hebben ontelba 
ingespannen om deze mensen e1 
te 'helpen. 

Toen geleidelijk aan velen b, 
te geloven, dat ons land wel voc 
oorlogsgeweld gespaard zou 
hernam het leven in Gorcum 
wone loop en maar al te velen 
ten in de :kleine beslommerin~ 
het dagelijks leven en bij hun p, 
om zich te vrijwaren voor de eri 
volgen van de steeds krapper w , 
voorziening met goederen ·en 
middelen, dat hun zorgen en de 
kingen, waartoe we gedwonge 
den, maar een bijverschijnsel wa 
een wereldoorlog, die miljoene 
senlevens kostte, in een groot é 
de wereld de grootste ellende 
zaakte en uiteindelijk voor alle 
ren grote en zelfs revolutionai 
anderingen inluidde. 

Naarmate de voedselvoot 
slechter werd en de wel enigs2 
ternellistisch werkende distribu· 
lingen van die tijd minder in st: 
ken om een enigszins redelijke 
ling van de beschikbare voedir 
d elen over de bevolking te bew, 
ligen, werden de spanningen 
onze stad groter, en leidden z, 

zonder dat men hier de tekenen des 
tijds voldoende verstaat om bereid te 
zijn nieuwe wegen te zoeken. 

In plaats· van de gewijzigde omstan
digheden te zien als een uitdaging, die 
tot groter inspanning moet aansporen, 
en die reden moet zijn om nieuwe oplos
singen te zoeken, heeft men een nei
ging om in zelfvolda:anhei'd met een 
beetje minachting naar deze nieuwko
mers te kijken en de bedreiging te on
derschatten in een overschatting van 
de economisohe belangrijkheid van 
Gorcum. 

Deze geest van overschatting van de 
ligging van Gorcum en van haar bete
kenis voor de streek brengt mee, dat 
men 'achterblijft in de strijd om nieuwe 
arbeidsvelden en nieuwe markten, 
maar dat men ook verzuimt te trach
ten het verworvene te behouden, door 
1de outillage te verbeteren en Gorcum 
voor de omliggende plaatsen zo aan
trekkelijk mogelijk te maken. 

Terwijl men in 's-Hertogenbosch en 
Utrecht de markt-accommodatie verbe
tert en deze veemarkten zich snel ont
wikkelen, blijft men hier vasthouden 
aan de traditionele veel te smalle 
marktstraten. 

Ook tegenover industrievestiging 
staan de gevestigde Gorcumers een 
beetje afwijzend, want ze vrezen het 
gevaar, dat de geest van het volk er 
door bedorven zal worden en het so
cialisme er door zal worden aange
wakkerd. 

Afwijzende houding 

Wellicht moeten we dit alles zien 
als een uitvloeisel van 'het feit, dat 
in Gorcum, in zijn geïsoleerdheid, na 
een periode waarin doorstroming tus
sen de verschillende bevolkingslagen 
minima!a.l was, de leiding van de ge
meenschap en ook van een groot .deel 
der plaatselijke bedrijven en bedrijfjes, 
in handen was van een wel erg beslo
ten groep mensen, die na een lange 
periode van wonderlijke welvaart in 
deze sta:d, in hun denken meer gericht 
waren op het behoud van het door 
voorgaande geslachten en het door hen 
verworvene, dan op een actief deelne
men aan de economische strijd, welke 
juist in die periode, door het verbete
ren van het verkeer en de verbindings
middelen in volle ontwikkeling was. 

Ook geloofde men nog maar al te 
zeer in de voordelen van lage lonen en 
men moedigt zeker de vestiging van 
arbeidsintensieve industrieën niet aan, 
maar blijft ook in eigen bedrijven veeL 
al afwijzend staan tegenover alles wat 

in de richting van modernisering of 
mechanisatie gaat. 

'De Gorcumse graan- en kolenhande
laren voelden zich volkomen gelukkig 
met hun verouderde en dikwijls ongun
stig gelegen opslagplaatsen, omdat de 
lage lonen het mogelijk maakten de per 
schip aangevoerde goederen met ge
ringe kosten te doen lossen en opslaan. 

In de graanhandel liet men het graan 
vanuit de schepen naar de bovenste 
verdieping dragen, teneinde het van
daar via de verschillende zolders naar 
de eerste verdieping te laten lopen 
voor 'het successievelijk ondergaan van 
verschillende bewerkingen, vanwaar 
het dan ook weer door de zwaarte
kracht op de wagen belandde. 

Men verloor uit het oog, dat in een 
tijd waarin elders de mechanisatie in 
ontwikkeling was en velerlei verbete
ringen in de verzorging werden toege
past, stil blijven staan achteruitgang 
betekende. 

Zo ging het ook met de scheepvaart
ondernemingen. Hoewel de eenheden 
overal groter werden en de snel'heden 
toenamen, bleef men met het oude ma
teriaal doorwerken, meer trachtend 
door lange werktijden zoveel mogelijk 
te vervoeren dan te beantwoorden aan 
het verlangen van S'Ileller bediening, 
dat ook tmm reeds aan de dag trad. 

Verschillende oude Gorcumse bedrij
ven zag men dan ook geleidelijk in
slapen en ongemerkt hun ondergang 
tegemoet gaan, omdat ze nog wel teer
den op een groep van oude afnemers 
uit de streek, maar het elan ontbrak 
om in de wedstrijd met de vanuit an
dere steden in hun rayon binnendrin
gende concurrentie met energie mee te 
ve·chten. Toc'h voltrokken zich in onze 
menselijke samenleving vele en op den 
duur ingrijpende veranderingen. 

Ingrijpende veranderin gen 

Behalve het gymnasiaal onderwijs, 
dat nog lang het voorrecht bleef voor 
de kinderen van een bepaalde bevol
kingsgroep, brachten de goed bekend 
staande H.B.S. en U.L.O.-school voor 
velen, die voorheen daarvan verstoken 
bleven, de mogelijkheid tot verdere 
ontwikkeling en tot voorbereiding van 
academische studie. Dit had dan weer 
ten gevolge, dat de jeugd van de ver
schillende bevolkingsgroepen en ook 
die uit omliggende gemeenten meer en 
meer m et elkaar in contact kwam. 
en in vele gevallen werd de basis ge
legd voor een doorbreking van eeuwen
oude standenindeling. Helaas gaf het 
Gorcum van die tijd voor weinigen mo
gelijkheden tot ontplooiing en moesten 
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de meesten buiten Gorcum een bestaan 
zoeken. 

Hetzelfde werd bevorderd door de 
opkomst van een meer uitgebreide 
sportbeoefening. De oprichting van 
voetbalclubs en gymnastiekverenigin
gen heeft vooral de jeugd toch andere 
normen van waardering gebracht en 
heeft er toe bijgedragen, dat het ac
cent voor het tot elkaar komen meer 
verlegd werd naar karakter en per
soonlijke eigenschappen, dan naar af
komst of achtergronden. 

Op deze wijze naderde m en dan 1914, 
het jaar waarin Gorcum op grootse 
wijze h et feit herdacht, dat 100 jaar 
geleden de stad door de Fransen werd 
ontruimd, zonder dat men er zich van 
bewust was, dat de rust van onze wat 
gezapige samenleving nog datzelfde 
jaar verstoord zou worden door het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog. 

Eerste wereldoorlog 

Het afkondigen van de mobilisatie 
en de vele ma:atregelen voor de verde
diging van onze stad gaven spannin
gen en angst, zonder dat we ons in ons 
lan'd, dat zo lang in vrede had geleefd, 
een voorstelling konden maken van 
de werkelijke risico's. De binnenkomst 
spoedig daarop van de Belgische vluch
telingen confronteerde velen met de 
bittere ellende van een oorlog en met 
grote bereidheid hebben ontelbaren zich 
ingespannen om deze mensen enigszins 
te helpen. 

Toen geleidelijk aan velen begonnen 
te geloven, dat ons land wel voor direct 
oorlogsgeweld gespaard zou blijven, 
hernam het 'leven in Gorcum zijn ge
wone loop en maar a1 te velen verga
ten in de kleine beslommer ingen van 
het dagelijks leven en bij hun pogingen 
om zich te vrijwaren voor de ergste ge
volgen van de steeds krapper wordende 
voorziening met goederen en levens
middelen, dat hun zorgen en de beper
kingen, waartoe we gedwongen w er
den, maar een bijverschijnsel waren van 
een wereldoorlog, die miljoenen men
senlevens kostte, in een groot deel van 
de wereld de grootste ellende veroor
zaakte en uiteindelijk voor alle volke
ren grote en zelfs revolutionaire ver
anderingen inluidde. 

Naarmate de voedselvoorziening 
slechter werd en de wel enigszins pa
ternellislisch werkende distributierege
lingen van die tijd minder in staat ble
ken om een enigszins redelijke verde
ling van de beschikbare voedingsmid
delen over de bevolking te bewerkstel
ligen, werden de spanningen ook in 
onze stad groter, en leidden zelfs tot 

demonstraties, die hoe betrekkelijk on
schuldig ook, in de kleine kring die de 
leiding in de stad had, een gevoel van 
onveiligheid bracht en bij velen de in
druk wekte dat de oude zekerheden in 
gevaar raakten. 

De ontstellende berichten over de 
veldslagen in N oord-,Frankrijk en op 
andere fronten, die dagelijks duizenden 
mensenlevens kostten, drongen bij ve-
1en maar oppervlakkig door, vervuld 
als ·zij waren door eigen zorgen en be
slommeringen en hier en daar door ei
gen pogingen om van de moeilijkheden 
te profiteren, en helaas kreeg men de 
indruk, dat het hoofdzakelijk de jonge
ren waren voor wie dit alles e·en diep
ingrijpend' politiek en menselijk pro
bleem wa:s. 

E n toch speel'de dit drama zich zo 
dicht bij ons land af, da t vele avonden 
de ruiten in Gorcum t rilden van het ge
weld van de ongelooflijke artillerie
duels aan het Franse front. 

Maar ook de sociale problemen in 
eigen land en eigen stad, waren groot. 
De ontwrichting van onze economie en 
de verschuiving van het accent van in
voer en produktie, door velerlei beper
kingen in het ruilverkeer, hadden een 
grote werkloosheid gebracht. De stij
gende kosten van levensonderhoud de
den het toch al lage reële inkomen van 
de gesteunden, maar ook de Ionen van 
hen, die werk hadden, steeds verder 
achterblijven, een verschijnsel dat nog 
sterk werd geaccentueerd, omdat in 
vele, niet directe maar daarom niet 
minder noodzakelijke behoeften moest 
worden voorzien in een nog vrije markt. 

Kippen-paarden-mest 

Ook in het beeld van Gorcum bracht 
de eerste wereldoor log ,gr ote verande
r ingen. Nog a ltijd was Gor cum een ty
pis ch la ndelijk s tadje, waar als in vo
rige eeuwen de k ippen op de Haven
dijk en Appeldijk liepen om m ee te 
pikken van het graan, dat bij het los
sen van schepen gemorst werd en op 
velerlei plaatsen voltrok het werk van 
ambachtslui zich deels in hun werk
plaa ts, deels op straat. Het beslaan 
van paarden, het monteren van wa
gens en het aanbrengen van beslag 
om wagenwielen gebeurde veelal op 
straat, maar ook de timmerman ge
bruikte de straat als werkplaats voor 
het monteren van grotere werkstuk
ken. Daarnaast had Gorcum nog zijn 
,,binnenboerderijen" en zijn paarden
stallen van stalhouders en bedrijven, 
zodat het lossen van hooi, het afvoeren 
van mest, en het drijven van loslopend 

27 



Hoven bouwden, als zonderlin 
schouwde, begint men na 19~ 
en meer aan die zijde van de 
bouwen, wel onder bepaalde ir 
in de vorm van een ongeorder 
bebouwing, maar later beter 1 

Ex 
Economisch kwam Nederlan 

zaam op gang en ook Gorct 
snapte niet aan deze ontwi 
maar als in 1923 aan de econ 
depressie een eind komt, dan Ji 
dat er ook voor onze stad VI 

tere tijden zullen komen. 
En inderdaad brengen de jar 

tot ongeveer 1930 ook in Gore 
opmerkelijke industriële expar 
fabriek van De Vries Robbé 
kelt zich tot een van de gro1 
strieën van ons land en breidt ; 
reinen en gebouwen in korte 
weldig uit, maar ook ander, 
strieën tonen een zeer opme 
expansie. 
De hoop, dat vele nieuwe ind 
zich hier zullen vesti,g,en, ga 
in vervulling ten spijt van het J 
baar zijn van geschikte terre 
terugkijkend vraagt men zich , 
af of men in die periode, bij p 
om nieuwe bedrijven aan te 1 
niet te veel uit het oog heeft , 
dat de "Cost voor de baet u 

Streekfuncti« 
Als streekcentrum gaat , 

niet vooruit. Men verliest uit 1 
dat daarvoor de verbindingen 
le,en frequent en goed, maar , 
makkelijk moeten zijn en in 
van vervoersondernemingen 
moedigen Gorcum in hun dier 
lingen opgenomen te houden, 
men de passagiersdiensten af de 
hoging van kadegelden en men 
niet aanmoedigend voor het a 
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vee door de straten, nog een gewoon 
verschijnsel was. 

Veranderingen 

Naar mate de oorlog voortduurde 
veranderde het beeld echter. De boot
diensten namen snel in aantal af, door
dat de moeilijke kolenpositie van ons 
land, concentratie van het vervoer 
noodzakelijk maakte. 

Maar ook andere bedrijven kwamen 
door dit alles in moeilijkheden en de 
hoge prij'zen van materialen brachten 
velen in de verleiding hun bezit te 
gelde te maken. 

Boten werden verkocht, fabrieken 
werden geliquideerd, inventarissen 
van brouwerijen werden geveild en 
zelfs de oliemolen op de wal werd ver
kocht omdat oud eikenhout zoveel geld 
opbracht. 

Vele oude zaken en winkelbedrijven 
hebben onder invloed van de schaar
ste hun voorraden, ook wat reeds lang 
onverkoopbaar leek, tegen hoge prij
zen uitverkocht, en onder de invloed 
van een soort renteniers-mentaliteit 
zien verschillende ondernemers er wei
nig nut in, de strijd in het zakenle
ven voort te zetten, op een moment, 
waarop zij menen dat hun vermogen 
het hen mogelijk zal maken rustig te 
gaan leven. 

Zo verdwijnen verschillende zaken, 
die door hun typische streekfunctie en 
hun wat conservatieve opzet een soort 
stempel op het Gorcum van die tijd 
hadden gedrukt uit het stadsbeeld. 
De oorlogsjaren 1914/ 18 zijn dan ook 
meer jaren van afbraak dan van op
bouw en de behoefte aan expansie of 
de bereidheid om nieuwe plannen te 
maken is niet ,groot. 

In 1916 wordt een nieuwe veerboot 
in bedrijf genomen, die in de ogen van 
vele echt•e Gorcumers zo groot is, en 
zoveel dure kolen verbruikt, dat som
migen zich er over verheugen, dat ko
lenschaarste noopt tot stillegging en 
en tot instandhouding van de verbin
dingen met de oude boot. Op de socië
teit rekende men uit, dat men op die 
manier de nieuwe boot snel aan bespa
ringen zou terugverdienen. 

Inmiddels zijn de invloeden van de 
politieke ontwikkeling, welke zich ook 
in ons land voltrok niet ongemerkt aan 
Gorcum voorbij gegaan en voltrokken 
zich politieke verschuivingen, waarover 
de heer Swaters ons uitvoerig heeft 
voorgelicht. 

Als we dan na 1918 ook in Gorcum 
met de wederopbouw van onze samen
leving beginnen, dan blijkt er toch veel 
veranderd te zijn en onder leiding van 

een energieke burgemeester schijnt er 
een nieuwe tijd aan te breken. 

Elektriciteit 

Gorcum krijgt elektrisch licht, wel 
in de vorm van een distributiebedrijf, 
dat de stroom van Dordrecht betrekt, 
in plaats van door een eigen centrale, 
zoals meer vooruitziende ondernemers 
dit hadden gehoopt, maar in ieder ge
val komen er door de beschikbaarko
ming van electriciteit voor de bedrij
ven aanmerkelijk ,groter mogelijkhe
den om deel te nemen aan de industri
alisatie, die overal aan de gang is. 
Daarnaast geeft het beschikbaar zijn 
van electriciteit een impuls voor de 
modernisering van vele winkels, die 
Gorcum als koopcentrum aantrekke
lijk maken. 

Zandvoort 

Het langzamerhand wel vrijwel vol 
gebouwd raken van de binnenstad 
dwingt er toe de beklemming van de 
vestinggordel te doorbreken en nadat 
men in het begin van de twintigste 
eeuw, gebruikmakende van een wijzi
ging in de verboden kring, reeds aan 
de Arkelse Dijk een wijk had gebouwd, 
in de eerste plaats ten behoeve van de 
werknemers van De Vries Robbé, 
wordt in deze periode begonnen met 
de verdere uitbreiding van deze wijk. 
Of het nu door gebrek aan materiaal 
of door gebrek aan haast was weet 
ik niet, maar de huizen waren reeds 
lang bewoond eer men tot aanleg van 
straten op dit met zand opgehoogde 
terrein begon. Met Gorcumse humor 
kwam deze wijk daardoor aan haar 
nog thans geldende naam Zandvoort. 

Beslotenheid doorbroken 

Ook ten westen van de stad, waar 
men in een opwelling van voortvarend
heid een industrieterrein had aange
legd, waarvan men, toen er niet spoe
dig kopers kwamen opdagen, een deel 
voor woningbouw bestemde, werd een 
woonwijkje gebouwd, het huidige Uit
breiding West en daarna de tweede 
wijk: de Indische Buurt. Oplossingen 
van het woningvraagstuk, waarover 
men zich toen verheugde, maar die wel 
wonderlijk in het stadsplan passen, 
en waaraan door onjuiste planning nog
al bezwaren kleven. 

In ieder geval was echter de beslo
tenheid van Gorcum, ook in het den
ken van de bevolking, doorbroken en 
terwijl men de twee mensen, die in 
1909 de eerste huizen aan de Nieuwe 
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Hoven bouwden, als zonderlingen be
schouwde, begint men na 1920 meer 
en meer aan die zijde van de stad te 
bouwen, wel onder bepaalde invloeden 
in de vorm van een ongeordende lint
bebouwing, maar later beter gepland. 

Expansie 

Economisch kwam Nederland lang
zaam op gang en ook Gorcum ont
snapte niet aan deze ontwikkeling, 
maar als in 1923 aan de economische 
depressie een eind komt, dan lijkt het, 
dat er ook voor onze stad weer be
tere tijden zullen komen. 

En inderdaad brengen de jaren 1925 
tot ongeveer 1930 ook in Gorcum een 
opmerkelijke industriële expansie. De 
fabriek van De Vries Robbé ontwik
kelt zich tot een van de grote indu
strieën van ons land en breidt zijn ter
reinen en gebouwen in korte tijd ge
weldig uit, maar ook andere indu
strieën tonen een zeer opmerkelijke 
expansie. 
De hoop, dat vele nieuwe industrieën 
zich hier zullen vestigen, gaat niet 
in vervulling ten spijt van het beschik
baar zijn van geschikte terreinen en 
terugkijkend vraagt men zich wel eens 
af of men in die periode, bij pogingen 
om nieuwe bedrijven aan te trekken, 
niet te veel uit het oog heeft verloren 
dat de "Cost voor de baet uitgaat". 

Streekfunctie taant 
Als streekcentrum gaat Gorcum 

niet vooruit. Men verliest uit het oog, 
dat daarvoor de verbindingen niet al
leen frequent en goed, maar ook ge
makkelijk moeten zijn en in plaats 
van ver,voersondernemingen aan te 
moedigen Gorcum in hun dienstrege
lingen opgenomen te houden, schrikt 
men de passagiersdiensten af door ver
hoging van kadegelden en men is ook 
niet aanmoedigend voor het autobus
verkeer, dat zich begint te ontwikke
len. 

De betere verbindingen, die ontstaan 
voor de bewoners van de Alblasser
waard, doordat door het gereedkomen 
van de sluis aan Hardinxveld waar
door dit gebied voor het eerst di
recte scheepvaartverbindingen met de 
grote rivieren krijgt en zich makke
lijker op Dordrecht en Rotterdam kan 
gaan oriënteren, dan afhankelijk te 
blijven van de oude "stapelplaats" 
Gorcum, zijn geen aansporing tot gro
ter inspa•nning voor de gemeente of 
het bedrijfsleven en zo krimpt het af
zetgebied meer en meer in. 

Maar ook de ondernemingsgeest van 
de Gorcumse bedrijven is niet over
matig groot. Men tracht het oude in 
stand te houden, maar staat weinig 
open voor het nieuwe en het is dan 
ook opmerkelijk, dat in deze periode 
m Gorcum, waar vorige geslachten de 
grootste interesse voor het vervoer 
toonden, eigenlijk geen belangstelling 
bestaat voor het opkomende autobus
verkeer en het ,goederenvervoer over 
de weg, en dat het meer de bewoners 
van de omliggende plaatsen zijn, die 
het initiatief opbrengen om diensten 
te gaan exploiteren. 

De ontwikkeling van verschillende 
garagebedrijven wijst er op, dat ande
r en de nieuwe mogelijkheden, samen
hangend met de evolutie van de ver
keerstechniek, heel goed hebben aan
gevoeld. 

Maar ook het feit, dat bedrijfstak
ken, waaruit gevestigde Gorcumse be
drijven zich terugtrokken, elders tot 
,grote bloei kwamen, geeft te denken. 

Moeilijk is het dan ook om zich te 
ontrekken aan de gedachte, dat de 
echte Gorcumse geslachten niet meer 
de veerkracht opbrachten van hun 
voorgangers en dat de bereidheid om 
te erkennen, dat nieuwe tijden nieuwe 
aanpak eisen, bij velen ontbrak. 

Remmende werking 
Maar vooral krijgt men de indruk, 

dat deze geest van bedachtzaamheid 
wel erg heerste in die kringen, die ge
roepen waren om met de energieke 
burgemeester Gaarlandt diens plannen 
uit te voeren om Gorcum weer tot 
bloei te brengen. De behoefte om de 
bedrijven te helpen bij hun expansie 
was niet groot en soms kreeg men wel 
eens de indruk, dat de echte gezeten 
Gorcumers zich niet alleen verheugden 
over de mogelijkheden, welke een ver
dergaande industrialisatie kon bren
gen, maar dat ze in hun hart meer 
zorgen hadden over de risico's, die een 
meer conjunctuurgevoelige ontwikke
ling van onze economie kon meebren
gen, dan over de mogelijkheden van 
verbetering van de welvaart. Hun 
behoefte aan rust, vooral aan politie
ke en sociale rust, en hun angst voor 
het binnendringen van een andere 
geest in hun gemeenschap, werkten in 
vele opzichten remmend. 

Nog altijd was de behoefte aan de 
verdedi,ging van het eenmaal verwor
vene groter dan het verlangen naar 
het avontuur van het gaan van nieuwe 
wegen. 

Als er mogelij"kheden komen als een 
der eersten in Nederland een vaste 
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de grondslag heeft gevormd 
inzicht in de woningbehoefü 
oorlog, aan de voorbereiding 
brei'dingsplannen enz. enz. 

Ook Gorcum heeft in deze 
grote offers aan mensenlever: 
brengen, deels door oorlo! 
maar me-er nog door de or 
terreur van de bezetters. Dit 
in bitterheid aan die tiJ'd teru 

Ontw 

Daarnaast heeft het oorlo 
zijn sporen achtergelaten, ma; 
houding tot andere delen va 
land zijn wij niet overmatig 2 
troffen. 

Toch waren de achterstanc 
en is er een grote energie 
groter_ doorzettingsvermogen 
weest om de wederop:bouw 
hand te nemen, om niet iall 
achterstanden in te halen, mi 
naast vooral de vele weerst 
overwinnen die ie'der op zijn 1 

en vindt, die pogingen wil doe: 
ningbouw en uitbreiding va1 
trieën en bedrijven gelijke tre, 
houden met de snelle ontwikk 
deze na-oorlogse tijd. Hoewel 
tijd tot tijd een gevoel van 
denheid besluipt als we zien, ·d 
18 jruar er nog niet in geslaag 
woningnood te overwinnen, en 
plannen, die we zonder meer r 
lijk achten, niet tot uitvoering . 
kunnen worden, vervult het on 
andere kant weer met ontzag 
op welke wijze Gorcum zich r 
vrij·ding heeft uitgebreid en w 
stand is gebracht. 

Geestelijk◄ 

Opmerkelijk en verheugend 
zien hoe geesten in Gorcum 
geworden voor deze evolutie 
ontelbaren van ons de fantasi 
doorzettingsvermogen hebbe1 
bracht om mee te werken aa 
te dragen tot de grote planne 
van onze burgemeester voor e 
deel de geestelijke vader is. 

We leven in een periode van 
ontwikkeling en van een zo 
wekkende expansie, dat het 
wordt tot een inzicht te kom 
richting, waarin we zullen 
gaan en het behoeft •daarorr 
verwonderen, dat ik me ov 
periode niet in bespiegelingen 
begeven. 

Laat ons hopen, dat Gor, 
nieuw een periode van grote 

oeververbinding met Noord-Brabant te 
krijgen, ziet men alleen het direct 
aantoonbare verlies van de winst van 
het ,veerbedrijf en kan men niet be
grijpen, dat alles, wat de welvaart 
van de gemeenschap kan verbeteren, 
belangrijker is dan de schijnbaar gro
te, maar in werkelijkheid voor de eco
nomie van een gemeenschap onbete
kenende winsten van zo'n bedrijf. 

Met overdreven eisen voor vergoe
ding van de (eigenlijk nog maar twij
felachtiige) veerrechten bereikt men, 
dat de brug over de Merwede in het 
Rijksbruggenplan steeds verder wordt 
weggeschoven, om ten slotte te ont
dekken, dat ook de winstmogelijkhe
den voor een veerdienst maar zeer fic
tief zijn. 

Zelfs als het zover is, dat de brug 
in aa:nbouw is, zijn er nog vel-en, die 
zich zelve en anderen wijs maken, dat 
het gereedkomen van een directe ver
binding ernstige nadelige gevolgen 
voor de stad zal hebben. 

Als dan na 1930 ook Gorcum de in
vloeden gaat ondervinden van de be
ruchte crisisjaren en de industrie zul
ke moeilijke tijden doormaakt, dat 
ook hier de werkloosheid groot is en 
de menselijke ellende ontstellend, dan 
zien sommigen daarin een bevestiging 
van hun sombere voorspellingen over 
de gevaren van industrialisatie en van 
de daaruit naar hun mening voort
vloeiende politieke ontwikkeling in 
onze stad. 

Kansen gemist 

Met het gevolg, dat als burgemees
ter Gaarlandt vertrekt en wordt op
gevolgd door een amtbsdrager, die -
ook door de economische omstandighe
den - een politiek van de grootste be
zuiniging uitvoert en die het kunst
stuk verricht om in deze moeilijke ja
ren de financiële reserves van Gorcum 
belangrijk te vegroten, velen zich 
daarover dermate verheugen, dat het 
hen ontgaat, dat de lijn van het beleid 
van zijn voorganger gericht op het 
ontwikkelen van onze stad, volkomen 
verloren is ,geraakt en dat Gorcum we
derom vele kansen mist. 

Vooral in de periode na 1936, als het 
economisch herstel in ons land weer 
intreedt, volgt Gorcum de ontwikke
ling maar langzaam en terwijl het be
drijfsleven zich wonderlijk herstelt, 
dringt het maar langzaam tot de Gor
cumse gemeenschap door, dat deze om
mekeer alleen maar zal kunnen wor 
den gebruikt, als men besluitvaardig i 
en ondernemingsgeest toont. 

Tweede wereldoorlog 

De komst van een nieuwe burge
meester met grootser visie en met een 
grote energie en vol nieuwe plannen 
opent nieuwe perspectieven, maar het 
reeds spoedig daarna uitbreken van de 
tweede wereldoorlog remt dit 1alles op 
ontstellende wijze af. 

En nu dan zijn we dan genaderd 
tot een periode in het leven van onze 
stad, die voor mij en vele anderen nog 
zo dicht bij ligt, dat het moeilijk zal 
zijn daarvan die afstand te nemen, die 
nodig is om tot een niet al te bevoor
oordeelde historische stellingname te 
komen. 

Mijn persoonlijke herinneringen aan 
de sombere en droevige perriode van 
1940 tot 1945 geven me altijd weer de 
indruk, dat een groot deel van ons 
volk, hoewel maar bitter slecht voor
bereid op de beproevingen van een oor
log en een daarop volgende langdurige 
bezetting, op een opmerkelijke wijze 
daarop heeft gereageerd, door alle po
gingen van de bezetter om geestelijke 
invloed te krijgen af te wijzen en in een 
grote saamhorigheid elkaar tot steun 
te zijn ·en een gezamenlijk front te vor 
men. 

Met grote dankbaarheid denk ik dan 
ook altijd terug aan de wijze, waarop 
ik met velen uit alle bevolkingsgroe
pen heb mogen samenwerken bij onze 
pogingen om met een wat primitieve 
organisatie als de luchtbescherming 
ons voor te bereiden op de hulpverle
ning in geval van rampen, en hoe weer 
anderen op dezelfde wijze met terzijde
stelling van eigen belang en met grote 
risico's zich ten volle hebben ingezet 
bij onze pogingen om brandstoffen. 
voorziening en voedselvoorziening on -
der de moeilijkste omstandigheden op 
gang te houden. En nog indrukwek
kender zijn mijn herinneringen aan de 
velen, die altijd weer bereid waren al
les te wagen voor de vader11andse zaak. 

Het lijkt me, dat ook al was deze 
periode dan een tij·d waarin onze mate
riële vooruitgang stagneerde, we als 
gemeenschap veel hebben geleerd en 
velen onzer geestelijk ·zijn gegroeid op 
een wijze, dat het ons voorbereid heeft 
voor de geweldige evolutie, welke we 
na de bevrijding op velerlei gebied 
hebben kunnen en mogen doormaken. 

Materiëel zijn dit jaren van stilstand 
en teruggang ,gewe-est, maar de voor
uitziendherd van sommige -leiders van 
onze gemeente en van onze bedrijven 
heeft er toe geleid, dat men in velerlei 
opzichten op de wederopbouw voorbe. 
reid was. Ik denk hierbij o.a. aan de 
inventarisatie van ons woningbezit, die 
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wereldoorlog 

1mst van een nieuwe burge
met grootser visie en met een 
1ergie en vol nieuwe plannen 
euwe perspectieven, maar het 
oedig 'daarna uitbreken van de 
Nereldoorlog remt dit •alles op 
nde wijze af. 
1 dan zijn we dan genaderd 
periode in het leven van onze 
: voor mij en vele anderen nog 

bij ligt, dat het moeilijk zal 
rvan die afstand te nemen, die 
om tot een niet al te bevoor
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dat een groot deel van ons 
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g, op een opmerkelijke wijze 
heeft gereageerd, door alle po
van de bezetter om geestelijke 
te krijgen af te wijzen en in een 
aamhorigheid elkaar tot steun 
,n een gezamenlijk front te vor 

;rote dankbaarheid denk ik dan 
jd terug aan de wijze, waarop 
velen uit alle bevolkingsgroe-
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n om met een wat primitieve 
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,r te bereiden op de hulpverle
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op dezelfde wijze met terzijde
van eigen belang en met grote 
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e pogingen om brandstoffen
üng en voedselvoorziening on -
moeilijkste omstandigheden op 
è houden. En nog indrukwek
zijn mijn herinneringen aan de 
lie altijd weer bereid waren al
•agen voor de vader1,andse zaak. 
lijkt me, dat ook al was deze 
dan een tijd waarin onze mate

Joruitgang stagneerde, we als 
schap veel hebben geleerd en 
nzer geestelijk ·zijn gegroeid op 
ze, dat het ons voorbereid heeft 
• geweldige evolutie, welke we 
bevrijding op velerlei gebied 
kunnen en mogen doormaken. 

riëel zijn dit jaren van stilstand 
ggang gewe€st, maar de voor
lhei:d van sommige leiders van 
èmeente en van onze bedrijven 
1· toe geleid, dat men in velerlei 
en op de wederopbouw voorbe-
1.S. Ik denk hierbij o.a. aan de 
.risatie van ons woningbezit, die 

de grondslag heeft gevormd voor ons 
inzicht in de woningbehoefte na de 
oorlog, aan de voorbereiding van uit
breidingsplannen enz. enz. 

Ook Gorcum heeft in deze jaren zijn 
grote offers aan mensenlevens moeten 
brengen, deels door oorlogsgeweld, 
maar meer nog door de ongeremde 
terreur van de bezetters. Dit doet ons 
in bitterheid aan die tijd terugdenken. 

O ntwikkeling 

Daarnaast heeft het oorlogsgeweld 
zijn sporen achtergelaten, maar in ver
houding tot andere delen van Neder
land zijn wij niet overmatig zwaar ge
troffen. 

Toch waren de achterstanden groot 
en is er een grote energie en nog 
groter. doorzettingsvermogen nodig ge
weest om de wederopbouw weer ter 
hand te nemen, om niet alleen deze 
achterstanden in te halen, maar -daar
naast vooral de vele weerstanden te 
overwinnen die ieder op zijn weg vond 
en vindt, die pogingen wil doen om wo
ningbouw en uitbreiding van indus
trieën en bedrijven gelijke tred te doen 
houden met de snelle ontwikkeling van 
deze na-oorlogse tijd. Hoewel ons van 
tijd tot tijd een gevoel van ontevre
denheid besluipt als we zien, ·dat we na 
18 ja;ar er nog niet in geslaagd zijn de 
woningnood te overwinnen, en dat vele 
plannen, die we zonder meer noodzake
lijk achten, niet tot uitvoering gebracht 
kunnen worden, vervult het ons aan de 
andere kant weer met ontzag te zien 
op welke wijze Gorcum ·zich na de be
vrij,ding heeft uitgebreid en wat er tot 
stand is gebracht. 

Geestelijke vader 

Opmerkelijk en verheugend is het te 
zien hoe geesten in Gorcum rijp zijn 
geworden voor deze evolutie en hoe 
ontelbaren van ons de fantasie en het 
doorzettingsvermogen hebben opge
bracht om mee te werken aan en bij 
te dragen tot de grote plannen, waar
van onze burgemeester voor een groot 
deel de geestelijke vader is. 

We leven in een periode van zo snelle 
ontwikkeling en van een zo indruk
wekkende expansie, dat het moeilijk 
wordt tot een inzicht te komen in de 
richting, waarin we zullen moeten 
gaan en het •behoeft daarom niet te 
verwonderen, dat ik me over deze 
periode niet in bespiegelingen durf te 
begeven. 

Laat ons hopen, dat Gorcum op
nieuw een periode van grote bloei te 

gemoet zal mogen gaan en dat we met 
elk1aar die visie zullen weten op te 
brengen en die eensgezinde inspanning 
zullen kunnen leveren, die nodig zal 
zijn om onze stad niet alleen de snelle 
ontwikkeling, die overal aan de dag 
treedt te doen bijhouden, maar ook zo 
mogelijk voor te blijven, opdat men 
later zich niet, als ik in mijn voorgaan
de beschouwing heb gedaan, zal moe
ten afvragen of ook dit geslacht geen 
goede kansen heeft ~aten voorbijgaan. 

De historie herhaalt zich niet, maar 
terugblikken in het verleden kan heel 
leerzaam zijn, omdat men zowel uit de 
wijsheden als uit de fouten van het 
verleden zijn lessen kan trekken. 

Als ik er dan ook met deze wat fi
losofische geschiedenisbeschouwing in 
geslaagd zou mogen zijn aan te tonen, 
dat niets geva;arlijker is dan een over
schatting van eigen belangrijkheid en 
van eigen positie, en dat zelfgenoeg
zaamheid een van de grootste vijanden 
van de vooruitgang is, dan zou dat 
reden tot een zekere tevredenheid ge
ven. 

Ik ben er van overtuigd, dat de lig
ging van onze stad aan een der belang
rijkste grote rivieren en aan een ka
naal van grote capaciteit, gepaard aan 
goede spoorwegverbindingen en de lig
ging aan een kruispunt van grote iu
ternationale wegen een groot voorrecht 
'is, dat voor de toekomstmogelijkheden 
van onze gemeenschap van grote be
teKenls is. 

Laat ons hopen, dat de huidige en 
volgende geslachten er zich voortdu
rend van bewust zullen blijven, dat -de 
gunstige omstandigheden alleen maar 
tot hun recht komen, als men bereid 
is er met de grootste inspanning het 
meest nuttige gebruik van te maken, 
maar dat ze van geringe betekenis zijn 
als men ze niet weet te benutten. 

De Cost gaat voor de Baet uit 

Ik zou zelfs verder willen gaan en 
het willen stellen, dat minder gunstig 
gelegen plaatsen, waar men tot volle 
inspanning weet te komen om de ves
tiging voor bedrijven en mensen aan
trekkelijk te maken, betere kansen zul
len maken dan de gunstigst gelegen 
plaats, waar men meent, dat men de 
voordelen, die men kan bieden, moet 
laten betalen, in plaats van ze te ge
bruiken om mensen en bedrijven tot 
vestiging te bewegen. 

In het verleden heeft de overschat
ting van Gorcums ligging ons parten 
gespeeld. Moge de toekomst ons daar
voor behoeden, maar mogen we ons er 
ook ten volle van bewust blijven, dat 
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ook thans nog de wijsheid geldt, dat 
de "Cost voor de Baet" uitgaat, en dat 
alles wat er toe kan bijdragen om de 
economie van onze stad te versterken 
en onze toekomstige wel'Vaart te bevor
deren, van groter betekenis is, dan 
eventuele voor- of nadelen voor onze 
afdeling grondexploitJatie. 

Wijs beleid nodig 

Veel wijsheid zal er dan ook ge 
vraagd worden van allen, die nu en in 
de toekomst belangrijke beslissingen 
met betrekking tot de ontwikkeling 
van onze gemeenschap en de hier ge
vestigde bedrijven zullen moeten ne
men, want in een gemeente, die uit 
zover uiteenliggende wijken bestaat en 
waar het heel moeilijk is dit conglo
mèraat van ondêirdelen tot één geheel 
te doen blijven, zal het denken er altijd 
wefü• op g ericht moet en zijn het 

nieuwe te ontwikkelen zonder het oude 
zijn kansen te ontnemen. 

Dat voor ons, leden van "Oud Gor
cum'", de toekomstige positie van de 
binnenstad daarbij een van 'de belang
rijkste vraagstukken is en zal blijven, 
behoeft geen betoog en als voorzitter 
van uw vereniging vraag ik me wel 
eens met grote zorg af, of de koers, 
die ons gemeentebestuur schijnbaar 
vaart, bij de ontwikkeling van de bui
tenwijken en bij de wel heel langzaam 
en weinig planmatig voortgaande sa
nering van de binnenstad, mede in het 
kader van alles wat gedaan zou moe 
ten worden om dit historisch deel van 
onze stad zijn functie te doen behou
den, wel zo is, dat latere geslachten 
met liefde voor de historie erg verrukt 
zullen kunnen zijn over de resultaten. 

Laat ons hopen, dat de uiteindelijke 
resultaten van dit beleid zullen tonen 
dat mijn verontrusting misplaatst was. 
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Vind u het vreemd dat men 
gaat speuren als men zoveel 
op zijn weg ontmoet? 

Café "De Zwaan" te Herwi 

Ook Gorinchem kende ze in 
eeuwen. Zo omstreeks 1750 was 
aan de Wes.twaigenstraat (noo,i 
tussen het Melkpad en de Oud 
bardstraat, het was de brouwi 
eene zwaan" 2) . 

Op de Kortendijk had men 
oostz,ijde t:us,sen de Rosmolenste 
de Broerensteiger de !brouwerij ,,, 
(gecroonde) swanen" 1635-161 
genoemd, ,,de drie ,swaantje.s" 161 
3). En dan was er aan de Lan 
westzijde tussen de Weessteeg 
Kerksteeg nog een derde brouw 
het bij de zwaanen hield, n.l ,,( 
zwaantgens" of "de drie (wildE 
nen" 1606-1792 4) Men kan ov 
zwanen-brouwerijen meer vin 
mijn studie "Over bier-bierbrou 
bierdrinken" 5). 

Ook Gorinchem had zijn herb 
21waan" 1514-1712, in 1714 "d( 
zwaan" 6) genoemd. Deze · 

Over zwanen gesproken 

door H. F. van Peer 

1. In de Herberg "De Swaen" 

Áls je iets bij herhaling tegenkomt gaat het je steeds meer interesse-
ren. Zo zal het ook u wel gaan en zo ging het mij met de zwanen. 

Ze hebben mij de laatste tijd danig bezig gehouden. 
Toen ik de eerste maal in de omgeving van Gorinchem een café zag, 
dat de naam "de zwaan" droeg, wel, toen ging ik er aan voorbij. Ook 
de tweede maal nog, maar toen ik de derde zwaan zag, ben ik in het 
onderwerp gedoken. En ik heb er geen spijt van. Allereerst omdat de 
studie van de huizennamen mij na aan het hart ligt, maar ook omdat 
bij het speuren het een het ander tot gevolg heeft en zo heb ik ontdekt 
welke grote betekenis de zwaan in de loop der eeuwen had. Als naam, 
als symbool en niet in de laatste plaats als onderwerp van de volksver
beelding. 
U weet dat de huizen vroeger geen nummers droegen maar een naam 
hadden, die veelal ook nog iets te zeggen had. Men kan een heel leven 
wijden aan de bestudering van de huizennamen en de verleiding is groot 
er nu weer eens dieper op in te gaan, maar .... ik beperk mij tot de zwaan. 
En men heeft er eigenlijk al zijn handen aan vol. 

Men treft in de omgeving ,van Gorin
chem ,heel wat zw;an,en ,aan, waar ,men 
te ibier of te wijn kan gaan en meestal 
verkoopt men er ook nog wel wat ster
kers. Zo vindt u het café "De Zwaan" 
aan de Waaldijk in Herwijnen en aan 
het dorpslein van Schoonrewoerd. In 
Giessendam kunt u logeren in Hotel 
,,De Zwaan"', evenals in Dussen. Gen
deren heeft "Het Zwaantje" en aan de 
Gasthuisstraat in Heukelum vindt u 
al weer café "De Zwaan." 

Bij enkele staat de naam .zonder 
meer op de gevel of op het bovenlicht 
van de deur, bij andere staat die op 
het uithangbord of zoals in Andel aan 
de Maas op een karakteristiek gevel
bord, waarop u verteld wordt, dat men 
een logement heeft en rijtuigen stalt 
en verhuurt. Omdat het bord er zeer 
waarschijnlijk reeds in de Franse tijd 
was, lkunt u er op lezen: ,,HöteUe,rie
écurie et louage de voitures." En pas
sant vertelt men u op het bord ook 
nog, dat u zich aan het "Andels Veer" 
bevindt. 

Dit waren al zeven zwanen, er zijn 
er beslist nog meer en ik houd mij aan
bevolen voor meldingen van nog meer 

zwanen-herbergen in de Alblasser
waavd, de Vij:fiheerenlanden, het Land 
van Heusden en Altena, de Bommeler
waard en de Tielerwaard. Verderweg 
ken ik er nog wel meer, maar zij vallen 
buiten het terrein van mijn "zwanen
onderzoek" omdat men nu eenmaal bij 
een onderwerp een grens moet stellen. 

0-0 

In vroeger eeuwen kwam de zwaan 
als herbergniaam no,g veelvuldiger vooir. 
Zo hadden zowel Vianen als Lexmond 
"de 8waen" en men kan lezen 1) oveir 
Giel Leeuwensteyn, de kastelein, en 
zijn vrouw Antonia Diepenhorst te 
Lexmond uit de herberg " de Swaen." 
Dat was in de eerste helft van de acht
tiende eeuw, dus al meer dan twee 
eeuwen geleden daar al een zwaan 
en . . . een Diepenhorst in de herberg, 
wat bijvoorbeeld vandaag in Ameide 
nóg het geval is, ook al drinkt men 
daar zijn biertje in ,,'t Fortuin." 

Tussen Gorinchem en Vianen aan 
1het 'Zedel1ikkanaal hing "Het Zwaens
kuyc!ken" bij een he,rfuerg uit, waarvan 
vandaag nog de Zwaanskuikenbrug 
spreekt. 
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t je steeds meer interesse
ng het mij met de zwanen. 
uden. 
1. Gorinchem een café zag, 
tng ik er aan voorbij. Ook 
: zwaan zag, ben ik in het 

van. Allereerst omdat de 
1art ligt, maar ook omdat 
heeft en zo heb ik ontdekt 
Ier eeuwen had. Als naam, 
11derwerp van de volksver-

·s droegen maar een naam 
d. Men kan een heel leven 
en en de verleiding is groot 
ik beperk mij tot de zwaan. 
·ol. 

b.erbergen in de Alblasser
ie Vijfheerenlanden, het Land 
tsden en Altena, de Bommeler
n de Tielerwaard. Verderweg 
r nog wel meer, maar zij vallen 
.et terrein van mijn "zwanen
,k" omdat men nu eenmaal bij 
irwerp een grens moet stellen. 

0-0 

,eger eeuwen kwam de zwaan 
,rgnaam nog veelvuldiger voor. 
en zowel Vianen als Lexmond 
.en" en men kan lezen 1) over 
euwensteyn , de kastelein, en 
,uw Antonia Diepenhorst te 
i uit de herberg " de Swaen." 
in de eer st e helft van de acht-

,euw, dus al meer dan twee 
geleden daar al een zwaan 

m Diepenhorst in de herberg, 
•oorbeeld vandaag in Ameide 

g eval is, ook al drinkt men 
1 biertje in ,,'t Fortuin." 
1 Gorin chem en Vianen aan 
~rükka naal hing "Het Zwaens
" bij een herberg uit, wa.arvan 

nog de Zwaanskuikenbrug 

Vind u het vreemd dat men verder 
gaat speuren als men zoveel zwanen 
op zijn weg ontmoet? 

Café "De Zwaan'' te H erwijnen 

Ook Gorinchem kende ze in vroeger 
eeuwen. Zo omstreeks 1750 was er een 
aan de Westwa;genstraat (noordzijde) 
tussen het Melkpad en de Oude Lom
bardstraat, het was de brouwerij "de 
eene zwaan" 2) . 

Op de Kortendijk had men aan de 
oostzijde tussen de Rosmolensteiger en 
de Broerensteige,r de !brouwerij ,.,de •drie 
(gecroonde) swanen" 1635-1677, ook 
g,e•noemd "de drie ,swaantjes" 1656-1662 
3). En dan was er aan de Langendijk 
westzijde tussen de Weessteeg en de 
Kerksteeg nog een derde ,brouwerij, die 
het bij de zwaanen hield, n.l "de drye 
zwaantgens" of "de drie (wilde) zwa
nen" 1606-1792 4) Men kan over deze 
zwanen-brouwerijen meer vinden in 
mijn studie "Over bier-bierbrouwen en 
bierdrinken" 5) . 

Ook Gorinchem had zijn herberg "de 
21waan" 1514-1712, in 1714 "de witte 
zwaan" 6) genoemd. Deze herberg 

stond aan de Gasthuisstraat tussen de 
Kelenstraat en de Tinnegietersteeg. 

En dan had onze stad, niet te verge
ten, zijn veerherberg "de zwaan" aan 
de Oude Wolpherensedijk (tegenwoor
dig: de Punt), waarvan nog een af
beelding bestaat 7). Men ziet er de 
herberg op met een uithangbord, waar
op te lezen staat "Het veer" met een 
sierlijke zwaan er boven. Deze herberg 
werd op 11 september 1877 voor af
braak verkooht., ,wa,armede een !belang
rijk stuk uit de veergeschiedenis ver
dween. 

Het was aan de herberg" De Zwaan", 
dat Napoleon in 1811 te Gorinchem ar
riveerde. Men had daar een "propere 
tent"ter ontvangst van de keizer ge
reed gemaakt 8) . 

0 - 0 

De zwaan als uithangteken is al oud 
en zeker is het, dat men het reeds in 
de 15e eeuw kende, zoals mijn goede 
vrienden Mr. J. van Lennep en J. ter 
Gouw in hun •belangwekkende studie 
over uithangtekens en gevelstenen 9) 
vertellen. 

Waarom gebruikte men zo veelvul
dig de zwaan als uithangteken voor de 
herbergen? ,,Omdat het zulk een vro
lijk waterdier (is) , d'at met :zijn 1larugen 
hals een bijzondere geschiktheid heeft, 
diep in 't 1111at te dllliken, een r •echten 
nathals, en alzoo 't beste symbool, dat 
men aan een drinkhuis wenschen kon." 

En dichterlijk gezegd: 
"Een tapper hangt een Zwaan, die 

zich met kop en vlerken Graag in het 
nat verbergt." 

Een 17e eeuwse poëet schreef op een 
glas in een herberg waar de zwaan 
uithangt: ,,De Swaen voert ieder kroeg, 
zo wel in dorp als stad, omdat hij al
tijt graeg is m et de bek in 't nat." 
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Het mooie gevelbord aan het Andelse veer. 

Of het uitsluitend die kwaliteit van 
de zwanen bij de naamgeving is meen 
ik te moeten betwijfelen. De zwaan 
speelde immers ook een grote rol in 
de volksverbeelding en behoorde tot de 
beschermde vogels. Vooral in de stre
ken waar de zwanensage voorkomt 
treft men de naam veel aan. 

Het was "een edele vogel, die in de 
middeleeuwen in de burgwallen der 
kastelen, vervolgens ook in die der ste
den, onderhouden werd. De bewaar
ders der zwanen, die daartoe vanwege 
de Heer of de Stad werden aangesteld, 
hielden herberg en natuurlijk hingen 
zij de zwaan uit; en evenzeer geschied
de dit later, daar waar een kastelein 
er tot vermaak der bezoekers zwanen 
op na hield" 10). 

En dan als speelse verklaring: 
,,'t Zwaantje op het uithangbord kan 

in menig geval de mooie herbergier
ster hebben aangeduid: - en een mooie 
herbergierster was te allen tijde een 
aanbeveling voor een herberg" 11). 

Café "De Zwaan" 
te Schoonrewoerd. 

U ziet het, je begint met één izwaan, 
maar weldra heb je een hel-e vlucht v1an 
deze edele vogels. Waarom dit verhaal 
dan ook bepaald niet mijn zwanezang 
was, want er komt nog meer ')Ver de 
zwanen. 

1). P. Horden Jz. ,,Recht en Slecht in 
het Land van Brederode", pag. 196. 

2). W. F. Emck "Oude Namen van 
Huizen en Straten no 35. 

3). Idem no 443. 

4). Idem no 917. 

5). ,,Oud Gorcum Varia " 1961, pag. 
73 . 

6). W. F. Emck "Oude Namen van 
Huizen en Straten no. 1177. 

7). Zie Mr. A. Telders "Het veer
reoht van Gorinchem en de nieuwe 
Merwedebrug",, 1961, pag. 6. 

8). Zie mijn artikelen "Het bezoek 
van Napoleon en Marie Louise aan Go
rinchem" en "Napoleon in Gorinchem" 
in "Oud Gorcum Varia" 1960 pag. 
31-37. 

9). Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw 
"De Uithangtekens" deel 3, pag. 203 
e.v. 

10). Idem, pag. 204. 

11). Idem pag. 204. 
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Het huis "De Zwaan" t, 

Het uithangbord da 

2. ,.De Zwaan" en de echte Heukelumse krakelingen 

Ook overigens heeft de naam "de 
zwaan" een belangrijke rol in de naam
geving gespeeld. 

Men kende "<le ene zwaan" zowel 
als "de twee zwanen" en "de drte 
zwanen". ,,De witte zwaian", ,,de gou
den zwaan", ,,de vergulde zwaan", 
"de gepluimde zwaan", ,,'de gecroornde 
swaen", ,,de oude zwaan", ,,de groote 
zwaan" (in Dordrecht een huis waar
in tijdens de zeventiende eeuw het 
postmees'terschap was gevestigd), 
,,de Swaan:hals" (brouwerij in Delft), 
.,de zwaan met de twee halz'en", enz. 

Men komt de zwaan niet alleen te
gen op uithangtekens in ons lan<l, 
maar ook ,rn Duitsland en op 1dle uit
hangbor1den in Engeland, die meestal 
op palen, staande voor een huis, be
vestigd waren. En ook daar was "de 
zwaan" als herbergnaam gellefü. 

Over de Gorcums·e herbergen met 
de zwaan als naam hebben wij al ge
sproken, maar er kwamen in onze 
stad ook nog andere zwanen voor. 
Emck 12) vermeldt ·de vol'gen<le: Aan 
!de Havendijk oostzijde tussen Balen
steeg en Burgstraat "de ldrie swanen 
(swaentjes)" 1675-1749, aam de 
Burgstraat noordzijde tussen Keizer
straat en Viss,ersdij'k "de gecroonde 
swaan" 1608, ,,de witte swaan" 1668, 
,,de swaan" 1641-1784, ,,de witte ge
croonde swaan" 1623, aan de Appel
dijk Westzijde hadden we "van ornds 
het zwaanshals" 1707- 1738 en op de 
Langendijk aan de noordenhoek van 
1de W,eess'teiger "de vergulde swaen·• 
1636-1657. 

Ook ·elders treffen wij vele malen 
de zwaan als huizenna:am aan. De 
heer F. L. Blom, 1de conservator van 
de Oudheidkamer Leel'dam, die mij 
bij mijn studie zeer behulpzaam was, 
deelde mij o.a. mede, dat in Leerdam 
in <le achttiernde eeuw op de Hoog
straat een huis "De Zwaan" stond. 

In Heukelum 'heeft men behalve 
het café "De Zwaan" ook nog het 
huis "De Zwaan" op de Markt, tegen
woordig !de Voorstraat. Het is onge
twijfeld het mooiste huis van Heuke
lum, ook al is het dan in de loop der 
jaren erg verprutst. De gevel is ech
ter een grondige restaurati!e 'dubbel 
en dwars waard. Goed bewaard ge
b'l'even is een gevelsteen, waarop wij 
een witte zwaan met een kroontje om 
de hals vinden afgebeel!d. 

En... aan de gevel een fraai uit
hangbord waarop te lezen staat dat 
!de echte "echte" Heukelumse krake
lingen hier te koop zijn. En ik heb ze 
ge'koch't, dit speciale stroperige bak
sel. Het was bij Arie van Voorden & 
Zn., v/'h Wed. C. van Voorden. Ver
rukkelijk! Arie vertelt u, dat er ech
te Heuk'elumse krakelingen zijn, 
maar dat u bij hem de echte "echte" 
kunt kopen. Echter kan het niet lijkt 
mij. 

In ieder geval een mooi oud huis, 
dat een goede opknapbeurt vendient; 
een huis m·et een zwaian a ls gevel
steen; een huis met een aardig uit
'hangbor,d; een huis, waar de krake
lingen op u liggen te wachten. 

De gevelsteen met de witte gekroonde zwaan. 

38 



lumse krakelingen 

elders treffen wij vele malen 
an als huizennwam aan. De 
L. Blom, tde conservator van 

'heidkamer Leer,dam, die mij 
studie zeer behulpzaam was, 

nij o.a. mede, dat in Leerdam 
LCht'tiende eeuw op de Hoo,g 
~en huis "De Zwaan" stond. 

mkelum heeft men behalve 
é "De Zwaan" ook nog het 
e Zwaan" op de Markt, tegen-

Iele Voorstraat. Het is ongit 
het mooiste 'huis van Heu'ke~ 

:e al is h'et dan in de loop der 
•g verprutst. De gevel is ech, 

grondige restauratie \:lubbe! 
rs waard. Goed bewaard ge
.s een gevel-steen, waarop wij 
.e zwaan met een kroontje om 
vinden afgebeeM. 
aan de gevel een fraai uit
d waarop te lezen staat dat 
~ ,,echte" Heukelumse krake
ier te koop zijn. En ik heb ze 

dit speciale stroperige bak
was bij Arie van Voorden & 
Wed. C. ·van Voorden. Ver-

c! Arie vertelt u, dat er ech-
1kelumse krakelingen zijn, 
.t u bij hem de echte "echte" 
Jen. Echter kan het niet lijkt 

er geval een mooi oud huis, 
goede opknapbeurt v'e:ridient ; 

; m'et een zwa,an als gevel
en huis met een aardig uit
i; een huis, waar de krake
J u liggen te wachten. 

>onde zwaan. 

Het huis "De Zwaan" te Heukelum, waar de krakelingen verkocht 
worden. 

Het uithangbord dat u vertelt over de echte echte krakelingen. 



taalde. Als we eenmaal de z, 
volgd hebben, kunnen wij eer 
s·ante tocht door de histori, 
ook al zijn we 1dan geen zwa. 
al-s de Ai;kels, waarover ons 
zwanenverhaal zal gaan. 

12) W. F. Emck "Ou1de Na 
huizen en straten", ondei 
493, 553, 807 en 841. 

Maar deze: 

3. De zwaan van het Heukelumse kasteel "Merckenburgh" 

Wij blijven nog even in Heukelum 
en... het is de moeite waa:r'Cl, want we 
toeven op het kasteel Merckenburgh, 
ldat daar zo heerlijk ligt temidden 
van de trotse bomen. Het kasteel be
hoorde aanv·ankelijk aan de Arkels en 
nog siert een tratse zwaan als wind
wijzer de toren van ·de oude burcht, 
waaromheen in 1734 een herenhuis 
werd gebouwd. 

H et verhaal gaat - het is één van 
de vele zwanenlegenden dat 
een Jan van Arkel in het Heilige 
Land was, dat ·door de Kruisvaarders 
op kl.'e heidenen was veroverd. Jam van 
Arkel bevindt Zich met vele rid!ders 
en krijgers in e·en tentenkamp, als 
's nachts ·de aartsengel Ga:briël met 
een witte zwaan, omstraald door een 
he1'der lichtschijnsel, boven het kam
pement te zien is. Alleen Jan van Ar-
1keI ziet h'et en hoort de stem van de 
aartserrge'l, die zegt: ,,Volg deze 
zwaan met uw schip en bouw een 
bµrcht daar waar de vogel gaat nes
telen. Zolang d'e zwaan uw huis ·siert, 
zal het bij u 1en de uwen onverdeel'd 
in bezit blijven" 13). 

Jan van Arkel volgt het bevel op 
en scheept zich in. En zie, een zwaan 
vliegt voor het schip uit en wijst hen 
1de weg. H et 'is een mo'eilijk'e en verre 
reis, maar dan gaat de edele vogel aan 
land op een hoogte aan de Linge. 
Hî'er bouwt Jan van Arkel een sterk
te ·en op de hoogste toren zet hij een 
windwijzer met een witte zwaan! 
Had u anders verwacht? 

Toen in 1672 de Fransen het kas
teel van Heukelum met buskruit ver
woestten zou deze Windwijzer van de 
toen gespaaI1de en nu nog bestaande 
toren zijn gevlogen. De zwaan kwam 
terecht voor de vo'eten van 1de Fra:nse 
generaal. Het voetstuk boorde zich 
in de grond, maar de zwaan hield 
stand en er vertoonde zic'h zelfs geen 
spatje modder op zijn veren. De ge
neraal was hierdoor zeer geroerd en 
liet d'e windwijzer weer op de toren 
aanbrengen. 

En nog vandaag siert een witte 
zwaan als win1dwijzer het kasteel 
Heukelum. Hij herinnert aan het ver
haal van de zwa:neridder, dat in vele 
variaties voorkomt en zoals ook Ar
kel 'het heeft. Niet voor niets heeft de 
zwaan dus altijd de bescherming van 
·de AI'kels genoten. Geloof er -van wat 
u wilt, maar de zwanen in de slot-

40 

•gracht van het kasteel Merckenburgh 
zijn in ieder geval echt! 

De Heren van Heukelum hadden ook 
het tieerlijk recht van het houden van 
,,zwarrenldriften". Dit recht verplicht
te de bewoners van een b'epaald ge
bied het nest'elen en broeden van 
zwanen te dulden. De He~rf de stad 
(stadszwanen) hielden d ee aantal 
zwanen in de grachten en ande wa
teren 14). 

Vel'e Heerlijkheden hadden hun 
zwanen en elke Heerlijkh'eid ha:d zijn 
eigen teken, dat op de snep van de 
·zwanen werd aamgebracht. M. W. 
Schakel 15) spreekt over de zwanen-
1drift (drift komt van drijven) van 
Noordeloo·s en hij toont in zijn prach
Hge boek zelfs de verschillende te
kens van de zwanendriften. 

In verband met die zwa:nendriften 
in deze streek kan gewezen worden 
op de zgn. Zwanenbroederschap, tle 
Illustre Lieve Vrouwe Bro·ederschap 
van Den Bosch. Deze is o.n,tsproten 
aan de devotie voor onze Lieve 
Vrouw . In 1318 kreeg 1deze Broeder
schap haar bekrachtiging, maar ze 
bestond al eerder. Het was een ge
m·eenschap van leken uit •de hoogste 
adel en van geestelijken, de zgn. ge
zworen broeders. 

Na 1642 werd de religieuze grond" 
slag gewijzig1d en toen behoorde de 
helft van de 36 broeders tot de Gere
formeerden en de andere helft tot de 
Katholieken. Sinds Willem II zijn alle 
regerende vorsten en vorstinnen van 
ons land lid van de Broederschap ge
weest. In 1855 nam Koning Will'em 
III de titel van "zwanenbroeder" aan. 
Vandaag zijn zowel Koningi,n Juliana 
en Prins BernhaI1d als de Prinsessen 
Beatrix en Irene lid van de Zwanen
broederschap. 

Op de maaltij1den van de Broeder
schap kwamen steeds zwanen ter ta
fel en men sprak over "al:s men den 
zwaan eet". Prins Willem van Oranje 
was ook lid van de Broederschap en 
hij verleende in 1562 vergunning om 
ieder jaar uit zijn water te Leerdam 
zes jonge zwanen voor de Broelder
schapsmaaltijd te halen. Ook de Bra
bantse Hertogen schonken zwanen 
voor deze maaltijd uit hun zwanen
driften van Vianen en LeeI'!dam 16). 

U ziet, dat de zwaan zijn rol wel 
speelde en op tafel ook zijn tol be-
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zwanenverhaal zal gaan. 

12) W. F. Emc'k " Oude Namen van 
huizen en straten", onder ide no's 
493, 553, 807 en 841. 

l 

13) Ds. J. A. Barbas "Heukelum". 

14) H . W . M. J. Kit Nieuwenkamp 
,,Encyc-lopedi'e van de Heral
diek". 

15) ,,Geschiedenis van de Hoge en 
Vrije Heerlijkheden van Noorde
loos en Overslingeland", pag. 128. 

16) Zie ook Mr. F. J . van Lanschot 
,.'s-Hertogenbosch", H eemschut
serie. 

Maar deze zwanen zijn in iede r geval echt. 
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.,een schoon swaen" kw; 

daar 1op Gods genade, want h 
het land niet. Maar ziet ... daa 
onversins vliegen een schoon 
zegt Pauw 23). Bij Kemp 2 
het wat anders: ,,een schoorn 
komt snorren, over 1angh, 
dwars, dan voor, 'dan achter 
d' een, 1d1an aan Id' ander zy 
Schepen, als of sy desen aai 
den Heer wiTde begroeten en g 
daa!d end'lick in 't water, er 
V«10$ yt" . 

Natuurlijk laat Jan zich de 
zwaan leiden en hij gebood he1 
volgen. Zo kwam men dan op •c 
bij de Arkelse Dam en daar 
vogel aan land, wat voor Jan 
kel een teken was dat hij zi 
moest vestigen! 

Zo leidde een zwaan onze A1 
"voor sijn helmteyken op sijn 
twee witte zwaensvogelen r 
Witte wapen van Arckel v 
kO'OS. 

4. De Gorcumse Zwanejonker 

Wij hebben ,,de 2lwaan" leren ken
nen als vroeger veel voorkomende 
naam van 'huizen en vooral van her
bergen en 'het bleek v<Yl'doende, dat 
men ook vandaag nog in ,,'de Zwaan" 
zijn pint bier 'kan drinken. 

Daarnaast bespraken wij de zgn. 
zwanendriften en wij belandden t'oen 
ook bij de zwaan in de legen'de. En 
daarmee gaat een nieuw element le
ven, want het blijkt wel dat de zwaan 
in het volksgeloof in een groot deel 
van de wereld een belangrijke rol 
speelde. 

De zwaan, 1die een Van Arkel van
uit het Heilige Land naar de Linge 
voerde 'is maar een enkel voorbeeldje 
van de grote rol, die deze vogel 'in sage 
en legende, spel en sprookje heeft ge
speeld en... n'og wel speelt. Waar men 
ook komt, men treft in het volksge
loof de zwaan aan. 

Reeds in de Germaanse mythologie 
vinden wij de zwanenmaagden (Wal
küren). De ZwaanridJer Elius van 
Graal 'kwam uit het aaridse paradijs de 
Rijn af 17). Richard Wagner voerde 
Lohengrin, een der Graalridders, in 
zijn opera met 'de zwaan ten tonele. 
Tschaikowski componeerde de prach
tige muziek bij het ballet Het Zwanen
meer, Pavlova danste de onsterfelijke 
stervende zwaan, de kinderen luisteren 
naar het sprookje "Zwaan kleef aan" 
en zij spelen "W'itte zwanen, zwarte 
zwanen". 

De zwaan vervu1'Je in het volksge
loof en ook in de kunst een belangrijke 
rol en "plaatselijke oorzaken werkten 
mee om de zwaan als uithangteken 
te kiezen, b.v. in streken waar de sage 
van lde zwanenridder populair was" 
18). Dat was zeker in Gorinchem en 
omgeving het geval, want de Van Ar
kels werden imme~s door een zwaan 
naar onze streken gelei'd. Dit inspi
reerde de Gorcumer Machiel M. Kos
ter tot het spel "De Zwanenjonker" 19), 
waar oudere Gorcumers nu nog over 
spreken. 

De Gorcumse dichter Jhr. Joan van 
Paffenro1de, Vrijheer van Ghussigny 
( 1618-----'1673) 20), vond er zijn stof in 
Voor "Den OIJldergang van Jonkheer 
W'illem van Arkel", 1dat later door L. 
de Klerk ( de t.w. prof. dr. L. de 
Klerk) bewerkt we11d 'tot openlucht
spel en dat in Gorinchem met groot 
succes werd opgevoerd. 

-0----

Direct komen wij bij onze Zwane
jonker, maar er lis ook een Zwaan-

jonkvrouw, die, al heeft ze dan 
niets met de Arkelse geschiedenis te 
maken, toch even ten tonele gevoerd 
kan worden, omdat het verhaal zo 
mooi is 21). 

"Ludolf van Adrichem, hij was een 
zoon van Heer Dirk van Bredero'de, 
jaagde op een dag in het duinbosch, 
niet ver van zijn kasteel. En hij kwam 
bij een kle'in meer, en zag hoe acht 
jonkvrouwen, uit 'der mate schoon van 
lijf, baadden in het water. En nader
bij tredend bespeurde hij dat het 
zwaanjonkvrouwen waren, want zij 
hadden haar vederhemden afgelegd op 
den oever. 

De jonkvrouwen, zeer verschrikt, 
zochten schielijk elk haar vederkleed, 
en vlogen heen. Doch Heer Ludolf 
greep een der hemden, zoodat de acht
ste moest blijven. En zij vluchtte in 
hel woud, doch Heer Ludolf, in minne 
ontbrand, achterhaalde haar, en over
reede haar met zoete woorden. En zij 
vo'lgde hem naar zijn hulis en werd 
hem 'tot boe'l. 

Zeven jaar woonde zij op het slot 
Adrichem. Zij spon schoone gewaden 
en hing 'haren Heer aan met grote 
trouw. Doch deze toog naar Ley,den, 
want hij begeerde Lijsbeth, 's Burg
graafs dochter ten wijve. En toen 'hij 
Lijsbet h kuste en 'haar trouw beloofde, 
zie, een blanke zwaa:n vloog het raam 
v<Yorbij, droevig zingend. 

Dienzelfden dag is Heer Ludolf ge
storven. En in later tijd, als te Adri
chem de wachter op den toren te 
wacht een klagelijk roepen hoorde, 
en een witte zwaan zweven zag, zoo 
wisten zij 'dat ramp of oorlog komenJe 
was". 

-o-

Een ontroerend verhaal, vindt u 
n:iet. Maar... nu eerst maar ons eigen 
zwanenverhaal. Het wijkt wel wat af 
van het Heukelumse, maar de beidoe
ling is gelijk. Wij komen weer terecht 
bij een van :de vele Arkelse Jannen, 
"Rijck en sterck". In Frankrijk steekt 
hij zich in de nesten, 'hij slaat de Heer 
van Baer dood en hij moet vluchten, 
omdat hem "heel Vranckrijck te nauw 
was" 22). ,,Ten laesten werdt hij den
ckerrde op dat onbewoonde landt van 
Arckel" waar hij zijn vader Heyman 
dikwijls over 'had horen praten en zo 
trok hij met "wijf ende kijnderen enide 
alle sijn huysgesin" naar onze streken. 

Hij kwam tenslotte terecht op de 
Alm in de Heerlijkheid Altena en voer 
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1em "heel Vranckrijck te nauw 
l). ., Ten laesten werdt 'hij den
op dat onbewoonde landt van 
waar 'hij zijn vader Heyman 
over 'ha:d horen praten en zo 
met "wijf ende kijnderen en1de 

. 'huysges'in" naar onze streken. 
:wam tenslotte terecht op de 
de Heerlij'kheid Altena en voer 

"een schoon swaen" kwam gevlogen en gmg bij de Arkelse Dam 
aan land. 

daar •op Gods genade, want hij kende 
het land niet. Maar ziet. .. daar "quam 
onrv-ersins vliegen ·een schoon swaen" , 
zegt Pauw 23) . Bij Kemp 24) gaat 
het wat anders: .,een schoone swaan 
komt snorren, over lang'hs, over 
dwars, dan voor, dan achiter, dan aan 
d' een, •dan aan Id' ander zy van de 
Schepen, als of sy desen aankomen
den Heer wil'de begroeten en geleyden, 
daarct end'lick in ' t water, en swemt 
vooruy't". 

Natuurlij"k laat Jan ·zich door deze 
zwaan leiden en hij gebood het dier te 
volgen. 'Zo kwam men dan op de Linge 
bij de Arkel-se Dam en daar ging 1cte 
vogel aan lan.i, wat voor Jan van Ar
kel ·een teken was 'dat hij zich daar 
moest vestigen! 

Zo leidde een zwaan onze Arkel, die 
"voor sijn helmteyken op sijn wapen 
twee •witte zwaensvogelen met die 
Witte wapen van Arckel verciert" 
k~os . 

17) K. ter Laan: .,Folkloristisch 
Woordenboek van Nederland en 
Vlaams B elgië" , pag. 93. 

18 ) Van Lennep en Ter Gouw: .,De 
Uithangtekens", deel III, pag. 204. 

19) In handschrift (1923) aanwezig 
in de Openbare Leeszaal te Gorin
chem. 

20) 'Zie Frederiks en v/d Branden, 
Bi1ografisch Woorj:enboek. 

21) C. Voor'hoeve: .,Legenden van 
Hollands ·kust" 1934. 

22) Zie mijn "Sterke Gorcumse Ver
halen" 1962, pag. 9. 

23) Dr. H. Bruch: .,Kr'onijcke des 
Lants van Arkel ende 1der Stede 
van Gorcum", door Dirck Fran
ckensz. Pauw, dissertatie, 1931. 

24) Abraha,m Kemp : ,,Leven der 
Doorluchtige Heeren van Arkel, 
Ende Jaar-BeschrijV'ing der Sta:d 
Gorinchem", Gorinchem b•lj Pau
lus Vink 1656. 
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Het gebrandschilderde ra; 

de kunstenaar D. van L( 

uit Leiden in he t nieuwer;: 

van Arkel, waarop de J 

zwaan met het wape1 

5. Arkel is wat trots op zijn zwaan 

Dat de zwaan bij de Van Arkels in 
hoog aanzien stond kunt u begrijpen, 
maar die bescherming was toch geen 
Arkel:se uitzondering, want ook elders 
treffen wij die bij de ridlderschap aan. 
De zwaan was een beschermde vogel, 
het dü'den van een zwaan werd ge
straft als moord 25). En in de mid
deleeuwen mochten zwanen alleen 
maar gehouden worden ddor :de rid
derschap. 

Over die bescherming van lde zwaan 
lezen wij een mooi verihaal in "De 
Laatste der Arkels" 26) , dat ook nu 
weer in de handel ~s, nl. als pocket
boek in Kluitma:ns Jeugdserie. Het 
verhaal speelt in 1407 als Willem van 
Beieren in •de plaats van de Arkels 
na verraad als Heer van Gorinchem 
gehuldigd is. 

De stemming onder de aanhangers 
der Arkels is natuurlijk somber. Jor
den, de lijfknecht van ridder Quanne
van loopt over het Mercktvelt, 1de te
genwo'ordige Grote Markt, als er plots 
een zwaan, dodelijk door een pijl ge
troffen, voor zijn voe'ten valt. Natuur
lijk is hij verontwaardigd, want de 
zwaan stond immers eeuwenlang on
der 'de bescherming van 'de Arkels. 
Het blijkt dat Govert, de d[enaar van 
Ambrosius Wouterszoon - één van de 
verraders der Arkels - deze sno'de 
daad op zijn geweten heeft. Jorden 
windt zich erg op en wijst Govert op 
de bescherming van de zwanen door 
de Arkels, maar 'het antwoord luidt: 
,,Wat maal ik om de Heren van Ar
kel, die waren immers niet eens in 
staat hun eigen sta!d te beschermen". 
Er ontstaat een oploop! .,Tegen ver
raders als j•ouw Heer en zijn aanhan
gers zijn eerlijke mensen niet opge
wassen", snauwt een schipper. 
"Scheurt hem die vogel van zijn 
schelmse rug" gil't een appelvr ouw. 
En zo 1gaa1t het door, men wil de ver
radersknecht tenslotte te water goo1en 
maar de Hollandse bezetting komt 
hem te hulp. 

Jorden is bij de schermutselingen 
gewond geraakt en 'laat zich verbin
,Jen door zuster Martina van het St. 
Agnieten:klooster, die vol aandacht 
naar J 1orden's verhaal luistert. ,,De 
komst van die zwaan, zo vroeg in het 
jaar al (14 september 1407) wil onge
twijfe1'd zeggen dat Arkel weldra in 
Gorinchem terugkomt. Dat het dier 
onm'idde!Iijk werd gedood kan echter 
wel niets anders betekenen, dan dat 
'de AI'kelse heerschappij van korte 
duur zal wezen" . 

En... de Ar'kels kwamen terug. In 
dezelfde nacht hernam Willem van 
Arkel de stad vanaf de Robbertstoren! 
Zie, 1da:t was het teken van •de zwaan. 
En 'zuster Marbina kreeg gelijk, want 
de Arke'1se heerschappij zou van korte 
duur zijn. In ieder geva'l een mooi ver
haal. 

~ o-

Is het na dit alles wonder, dat een 
zwaan als schildhouder in het wapen 
van de gemeen'te Arkel optreedt? U 
kunt hem o.a. vinden op 'het wapen 
van het oud1e gemeentehuis 27). De 
zwaan 'is in :de heraldiek een belang
rij'k embleem en komt voor met een 
ring of kroon om de hals. 

De zwaan als schildhouder van 
het Arkelse wapen aan het oude 

geme~ntehuis. 

Ook o,verigens kunnen wij de zwaan 
in Arkel aantreffen, nl. als gevelsteen 
in het nieuwe raadhuis op de Dam, 
een schepping van de Gorcumse beeld
ll'ouwer Markus Ravenswaay. Hij heeft 
hierin de zwaan sterk op de voorgrond 
geplaatst, omdat 'deze zo belangrijk is 
voor Arkels "historie". Het wapen 
wordt als het ware door de zwaan ge
dragen. De vogel s'lrijkt neer op het 
water van ,j,e Linge. Verder zien wij er 
het jaartal 1956 in voorkomen. 

Toen het nieuwe gemeentehuis in 
dat jaar in gebruik werd genomen, werd 
a}s geschenk van de burgerij ook een 
gebrandschilderd raam van de kun
stenaar D. van Leeuwen uit Leiden 
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geplaatst, waarin 'het wapen van Ar
kel met de zwaan als schil'dilouder een 
belangrij•ke plaats inneemt, naast de 
symbolen van landbouw, veeteelt en 
industrie. 

Toen H . M. de Koningi;1 en Prins 
Bernhard in 1951 onze streek bezoch
ten W€rüen zij in Arkel verwelkomd 
door de Arkelse zwaan op 'de Linge. 
Vindt u het vreemd? In Arkel ging 
immers de zwaan aan land, ook al 
zegt H. van Hoogdalem dan 28), dat 
door ·huwelijk - vooral met het huis 
van Kleef - de wapens werden gecom
bi'neerd, waardoor de zwaan in het 
Arkel:se wapen kwam, in tegenstel
ling dus tdt ,jie legen1de van de Arkel
se zwaan. 

Zie, dat is nu toc;h wel al te rea
listisch, ik gelnofde nog zo heerlijk in 
die ene echte zwaan, die de Arkels 
le'i'dde en bracht aan de boorden van 
onze Linge! 

25) Van Lennep en Ter Gouw: .,De 
Uithangtekens", deel III, pag. 
204. 

26) P. Visser: .,De Laa tsten der Ar
'kels", Historisch verhaal uit het 
'begin ·der 15e eeuw, Gebr. Kluit
man A'lkmaar, 2e 'druk 1918, pag. 
146-151. 

27) ,,Een €nkele maal wordt 'Clan 
'doorgaans één schild·h1ouder ach
ter het schild geplaatst". H. W. 
M. J. Kits Nieuwenkamp: ,,Ency
clopedie van lde H eraldiek" 1961, 
pag. 200. 

28) H. van Hoogdalem: ,.Arkels Ver
leden", pag. 7. 
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6. Zwanen op boere1 

Er rijden niet veel boer~ 
niet in ons land. De 

deel verdrongen en de ba1 
boerenwagen, die door de 
versierd. Voor- en achte: 
overlankwagen en ruggel 
wagenmakers toonden zie 
Lek en Merwe, in het geb 
het Land van Heusden en , 
van de voorbeelden nu no 
slechts weinig in getal - • 
.rredegradeerd tot kapstokk 

U kent ze wel, de zeepaardj 
vogels, de springende paardje 
bloemenvazen (manden), de 
en 'de ald'elaars, d'ie de wagenm 
vele uren arbeid wisten uit te 
of te snijden. En ...... vergeet 
nen niet ! Een voorbeeld er var 
vinden op de zittekist van een 
wagen uit Brake12n). 
Heerlijk eenvoudige ambachtsk 
u wilt: volksjrnnst. Maar toet 

Het mooiste mij bekende 
voorbeeld is de boerenwagen 
kunst in de achterschamel van 
gen uit de collectie-M. de Jong 
museum "Dit is in Bethlehem" 
Historische Vereniging "Oud G 
Een stoer achterschamel met 
pen van 1het Arkelse Land: he1 
der Arkels, met een leeuw 
zwaan als schibJij10urder. 

Verder treffen wij de zwaan 
op de arretikkers. Er zijn ·er, 
geheel het model van een zwa 
ben, een andere vertoont in dE 
van •de bak een zwaan so ). 

Dat men in deze streken cl€ 
graag als symbool gebruikte l 
oorz~ak vinden in de verban 
van' de Arkelse "histor ie" . 
zwaan, amderzijds ook ln het fel 
zwaan zich a ls sierlijke vogel 
maal uitstekend leende als or 

Overigens vinden wij lde zw: 
op oUJJe koekplanken en a ls 
ringsmotief op andere specirr 
volkskunst. Zo zijn b.v. boerdE 
Friesland, de Achterhoek en 
dijkwijls versierd met een gev 
ken, het zgn. oelebord, waarin 
zwanen veel voorkomende n 
zijn 31) . 
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6. Zwanen op boerenwagens, geveltoppen en koekplanken 

Er rijden niet veel boerenwagens meer in onze streek en ook elders 
niet in ons land. De tractor heeft het paard voor een belangrijk 

deel verdrongen en de bandenwagen kwam in de plaats van de oude 
boerenwagen, die door de wagenmaker met prachtig snijwerk was 
versierd. Voor- en achterschamel, steekleer en zittekist, achterkrat, 
overlankwagen en ruggebord waren dikwijls prachtig bewerkt. Die 
wagenmakers toonden zich vaak ware kunstenaars en vooral tussen 
Lek en Merwe, in het gebied van de Linge, in de Bommelerwaard en 
het Land van Heusden en Altena bedreven zij hun vakmanschap, waar
van de voorbeelden nu nog schaars bewaard zijn in oude wagens -
slechts weinig in getal - en allerlei boerenwagenonderdelen, al of niet 
.1edegradeerd tot kapstokken e.d. 

U kent ze wel, de zeepaardjes en de 
vogels, de spri111gende paardjes en de 
bloemenvazen (manden), de leeuwen 
en 'de aJj'elaars, die de wagenmakers in 
vele uren arbeid wisten uit te hakken 
of te snijden. En...... vergeet de zwa-
nen niet! Een voorbeeld er van kunt u 
vinden op de zittekist van een boeren
wagen uit Brake120). 
H eerlijk eenvQi\.ldige ambachtskunst. Zo 
u wilt : volkskunst . Maar toch kunst! 

Het moolste mij ~ek ende zwanen
voorbeeld is de boerenwagenmakers
kunst in de achterschamel van een wa
gen uit de collectie-M. de Jongh in het 
museum "Dit is in Bethlehem" van de 
Historische Vereniging "Oud Gorcum". 
Een stoer achterschamel met het wa
pen van 1het Arkelse Land: het wapen 
der Arkels, met een leeuw en een 
zwaan als schitJhou1der . 

Verder treffen wij de zwaan ook aan 
op de arretikkers . Er zijn er, die als 
geheel het model van een zwaan heb
ben, e·en andere vertoont in de schulp 
van de bak een zwaan 30 ). 

Dat men in deze streken de zwaan 
graag als symbool gebruikte kan zijn 
oorzaak vinden in de verbondenheid 
van de Arkelse "historie" met de 
zwaan, amderzijds ook in het f eit, dat de 
zwaan zich als sierlijke vo,gel nu een
maal uitsteken'Cl leende als ornament. 

Overigens vinden wij lde zwaan ook 
op oUiJ'e koekplanken en als versie
ringsmotief op andere speC'imen van 
volkskunst. Zo zijn b.v. boerderijen in 
Friesland, de Achterhoek en Twente 
dijkwijls versierd met een geveltopte
ken, het zgn . oelebord, waarin de twee 
zwanen veel voorkomende motieven 
zijn 31). 

J. H . Kruizinga geeft in zijn prach
tige boekje over de ornamenten enige 
voorbeelden van deze zwanen-oelebor
den en eveneens van de zwanetekens 
op muurankers 32). 

Voor het klinken en idrinken op het 
nog ongeboren kind hald men vroeger 
vaste formules, zoals "Hansje in de 
keMer" ( de moederschoot) en ook het 
zwaantje kwam voor als motief op 
deze drinkbekers, mogelijk afkomstig 
uit het Germaanse volksgeloof, waarin 
de zwaan ook reeds een rol speelde. 
En.... .. de heilwens was dan "dat je 
zwaantje zwemmen mag" 33). 

-0---

Wanneer je op zwanentocht bent is 
het verrassingselement groot. Spre
kende met de heer F . L . Blom uit Leer
dam werd ik getrokken naar de boer
derij Dieföijk 2 in Schoonrewoerd, 
staande aan de voet van rJ·eze dijk. In 
dit pand is het aan de zijgevel een 

Het wapen van het Hoogheem
raadschap "De Alblasserwaard 
met Arkel beneden de Zouwe". 

47 



Friese geveltoptekens met de 
zwaan, de zgn. oeleborden. 

grote witte zwaan die opvalt. Niet al
leen "door zijn formaat, maar ook door 
de vorm van het ornament. Het blijkt 
de helft van een fronton te zijn, met 
het wapen van Arkel (botweg door
midden gehakt) en als schildhouder een 
zwaan. Onder ·het wapen kan men vaag 
de volgende letters herkennen: 

,, ... AN ARKEL", 

waarschijnlijk het overblijfsel van 

,,LAND VAN ARKEL". 

Mogelijk 'hel:Yben wij hier te doen met 
een vestiging van het HoogheemraaJd-

sdhap, maar het kan ook ·zijn, daJ!: 'het 
fragment van het fronton naar dit 
pand werd overgebracht. 

In het wapen van het Hoogheem
schap De Alblasserwaard met Arkel be
neden de Zouwe komt eveneens het Ar
kelse wapenembleem voor, met een 
leeuw en een ziwaan als sch'ildhouders. 

Naar mijn meni·ng heeft het gevel
fragment in het huis aan de Diefdijk 
wel iets met onze regionale waterhuis
houding te maken. Wie mij in ldit op
zicht wijzer kan maken, moge r ekenen 
op mijn dank . 

Over zwanen gesproken! Kedichem 
heeft een Zwanenweg en Vianen zijn 
Zwanegat. En... is er ook ergens IJJiet 
een Zwaanspolder? 

29) Zie H . Braber e.a. ,,Van klep tot 
krat" (Bij-dragen over boerenwagens 
en andere voertuigen), pag. 39. 

3o) fü'em, zie pag. 117. 

a1 ) VoorlYeeld uit "Het merckwaer
'digste meyn bekent", Lijntrekker's se
rie in De Volks'krant. 

a2) J. H. Kruizinga "Ornamenten 
van huis en hof", deel I, Van Dishoeck 
Bussum, pag. 59 en 79. 

33) Neerlands Volksleven, orgaan 
van het Nederlarrds Volkskundig Ge
nootschap, mei 1958, een viertal volks
kundi,ge studies rondom het kind, pag. 
115. 

Het wapen van de Alblasserwaard met de leeuw en de zwaan a ls 
schildhouders op de achterschamel van een boerenwagen, aanwezig 

in het Gorcumse museum. 
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De Lutherse kerk te Gor 
he t voorheen een R.K. ~ 

veer 20 jaar geleden toe 
niet was aangebracht. J 

7. De lutherse 2:waan tot besluit 

Tot slot de Lutherse zwaan. De Lu
theranen voeren immers als symbool 
de zwaan en ook Gorinchem heeft zijn 
Lutherse zwaan. Waarom hebben nu de 
volge'lingen va:n !deze Duitse Hervormer 
de zwaan als teken van 'hun geloofs
gemeenschap? Toen Johannes Hu.s op 
6 juH 1415 in Constanz op de brand
stapel stond als nieuwlichter op het 
terrein van het geloof, zou hij gezegd 
hebben: ,.Gij braadt nu een gans (Hus 
is de Tsjechische naam voor gans), 
maar na mij zal er een witte zwaan 
komen, die ge niet ·zult kunnen doden". 
En dit paste men dan later toe op de 
komst van Maarten Luther, na onge
veer honderf<:l jaar, toen hij op 31 ok
t ,dber 1517 zijn 95 stellingen aan de 
Slotkerk van Witterrberg bevestigde. 
Daarom beeldt men Luther vaak af 
met een zwaan naast ziclh en vele Lu
therse kerken tooien z'ic'h met lde zwaan 
als sym'bool. Boven de Lutherse kerk 
in Leerdam sitaat een zwaan afgebeeld 
en Lutherse kerken in Amsterdam heb
!Yen de zwaan als windwijzer:i-1 ) , wat 
ook het geval is met de Lutherse kerk 
in Gorinchem. Wij fotografeerden deze 
Gorcumse windwijzer toen deze voor 
herste'llingswerkzaamheden op de be
gane gronld stond (1960). 

Om aan te tonen, dat iemand vroe
ger naar de Luthers·e kerk ging, zei 
men ldfäwijls: .,Hij ga:at naar het 
2JWaantje". En er is ook een oud volks
rijmpje dat zegt: 

,.De Hervormden een haantje, 
,.de Luthersen een zwaantje, 
,.de Roomsen e·en kruisje, 
,.de Mennisten35 ) een huisje" . 

De Lutherse zwaan van het kerk
je aan de Langendijk. 

De Lutherse zwaan vinden wij dus 
in Gorinchem -als windvaan op het Lu-

fäerse 'kerkje aan de Langendijk Aan
vankelijk was dit een 'door R .K. we
reMgeestelijken bedien1d sc'hu1lkerkje, 
en tegen het eind van de zeventiende 
eeuw een Oud-Katholiek of Jansenis
tenkerkje36). 

Dit sclhuilkerkje ha,d twee uitgan
gen. De eerste liep door het huis van 
de koster aan de Langendijk, de twee
de door een gotisch poovtje aan de 
MolenstraaJt. Beide zijn in afbeelding 
aanwezig in het Gorcumse museum. 

Deze k·erk ontleende 'haar naam aan 
•het gevelbord "Lazarus in Abraham's 
Schoot", dat u nu nog in het museum 
"Dit 'i·s in Bethlehem" kunt zien. Dit 
ijzeren ui'th'angbovd zou uit 1588 ld'ate
ren en in 1743 en 1792 overgeschilderd 
zijn 37). 

Momenteel •bevindt zich in de gevel 
van ·het Lut'hera kerkje een gevelsteen 
met dezelfde afbeelding, vervaardigd 
door Markus Ravenswaay. 

Emck 38) vermelldt het huis aan de 
Langendij'k als volgt: 

Abralhams Schoot, huis en erf 
1643- 1687 

de Kerk van Abrahams Schoot 
1734-1798 

Jansenisten Kerkgemeente 1807 
Lut'herse Kerk 1816. 

De Lutheranen van Gorilllchem na
men he't oude schuilkerkje aan de 
Langendijk in 1816 in ·gebruik, naid:at 
zij 'hun bedehuis aan 'de Havendijk 
(1tussen de Burgstraat en de Balen
stee-g) na het bombardement tijdens 
het beleg van de stad (1813-1814) 
'hadden moeten verlaten omdat h'et al 
te ·zeer onder het oorlogsgeweld had 
geleden. 

Zo kwamen zij in lde oude R.K. en 
(latere) Jansenisten schuilkerk "In 
Abrahams Sclhoot" 39 ) . Zij sierden het 
dak met 1de Lutherse zwaan die ook nu 
nog als windwijzer aanwezig is en zo 
'heeft Gorinchem vandaag nog een 
zwaan hoog op de daken. 

-0--

Het was mij een genoegen u te ver
tellen over de zwaan als naam van 
huis en herberg, over de zwanen van 
Heukelum en Asperen, over de zwaan 
als symbool in velerlei vorm en over 
de zwaan van Luther. 

U zag het, de zwaan heeft zijn rol 
in de eeuwen wet gespeeJld, ·zij het dan, 
dat daaraan kie vofäsve11beeld'irrg niet 
vreemd WBJS. 
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D e L utherse kerk te Gorinch em ligt van de openbare weg af doordat 
het voor heen een R.K. schu ilkerkje was . H et is een foto van onge
veer 20 jaar geleden toen de gevelsteen " In Abrahams Schoot" nog 
ni et was aangebrach t. De Lu ther se zwaan kroont het eenvoudige 

gebouwtj e. 
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Napoleo 
Verslag over een lezing, geh, 

Mr. A. Tel,d,ers, de 1inleider ov,E 
der,werp, wees op de moeilijk 
het spreken over Napoleon in 
denkingsdagen. Een vergelijl 
de Franse bezetting met die, \1 

zo kort geleden door ons zelf 
leefd, ligt voor de hand, maa 
standigheden waren toch wel 
schillend. De overgrote meerde 
inwoners der Republiek heef1 
de Franse troepen zelf te hu 
pen. De zoon van Prins Will, 
Erfprins van Oranje, onze Ia 
ning Willem I heeft in 1802 
besprekingen gevoerd met , 
C:Jnsul en diens minis ter Ta 

Vele landgenoten hebben dE 
trouw aan Koning Lode,wijk l 
en Keizer Napoleon gezworen 
den in 1813 en 1814 van die eE 
gen en een nieuwe eed afleg 
handen van een vertegenwoor, 
de Souvereine Vorst, bleven 2 

functies gehandhaafd. 
Spreker wees op dJ rol, 1 

wallen gespeeld hebben in de 1 

en de stedelijke geschiedenis. ] 
haar wel eens de naam va: 
nauw corset dat de uitbreid 
buiten te 1,ang heeft verh:inde 
hij zou haar willen betitelen 
ereteken voor bel,angrij:ke iJ. 
r(,clhtirnge1n1, dat zorigvuJdig 
wtn:1den bewarurd. 

De rondreis door de keize1 
zerin Marie Louise in 1811 
ingelijfde gebiedsdeel begon o 
tember vanuit Breskens. Op 2' 
ber 'kwamen vanuit Dordvec'h1 
des d'Honneur te paard, te v 
water met het muziekkorps v 
tionale gardes van die stad 
chem aan. In de stad werden 
ten opgericht op het Eind bij c 
poort, in de Westwagenstraa 
lenstraat bij de Markt, voori 
Arkelstraat en voor het huis , 
burgemeester Mr. Van Loi 
Nieuwstad. 

's Morgens vroeg om 7 uur 
keizer in Dordrecht aan; to 
Gorinchem bekend werd, 
Dordtse Gardes d'Honneur me 
fect De Stassart ( die zich me1 
lende andere autoriteiten ree, 
stad bevond) Napoleon tegerr 
ontmoetten de sloep, waarmE 
zer om twaalf uur uit Dord: 
vertrokken, ter hoogte van 1 

De z,waan bracht mij t(jt een irrteres
sant,e stu1die van een gebied, dat nog 
lang niet geheel verkend is, maar voor
lopig laat ik het hierbij in de overtui
ging, dat ook uw belangstelling gewekt 
is voor dat edele dier: de zwaan. 

Ik beschouw deze serie bepaaM niet 
als mijn zwanezang 40) . 

34) Jan ·Bouman "In 't Wapen van 
Amsterdam", deel I, 1952, pag 62 en 
88. 

35) Mennisten = Doopsgezirrden. 
Hun teken is een huisje, omdat zij 
vroeger in huizen of schuilkerken bij
een kwamen, omdat deze geloofsvorm 
in het open'baar verboJen was. 

36) Zie voor uitvoerige gegevens 
Drs. ·w. A. van der Donk "Gorcums 
OU'dheden V", pag. 75 e.v. 

37) Lijst van Monumenten van Ge
schiedenis en Kunst in de gemeente1 

Gorinchem. 

3 8 ) W. F. Emck "Oude Namen van 
Huizen en Straten", no. 907. 

39) Zie voor 'de Hi,storie van de Lu
therse Kerk H. A. van Goch "Van Ar
kel,s Oude Veste" 1898, pag. 47-51. 

40) K. ter Laan "Nerderlandse 
spre'ekwoorden/spreu'ken en zegswij
zen", Den Haag, 4e druk 1963: ,,Vol
gens overlevering zingt een zwaan wan
neer hij gaat sterven. Dit volksgeloof 
heeft betrekking op de wilde zwaan, de 
huilzwaan, die in de winter uit het 
noorden komt en die inderdaad wellui
dend "zingt", al is het dan ook niet al
leen vlak voor zijn dood. Zijn geleerde 
latijnse naam is dan ook cygnus mus
cus =de muzikale zwaan, reeds bij de 
Grieken beroemd als hij sterven gaat", 
pag. 425 
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ie Veste" 1898, pag. 47-51. 

ter Laan "Ne1derlandse 
oorden/spreuken en zegswij
m Haag, 4e druk 1963: ,,Vol
rlevering zingt een zwaan wan-
gaat sterven. Dit volksgeloof 

trekking op de wilde zwaan, de 
m, die in de winter uit het 
komt en die inderdaad wellui
ngt", al is het dan ook niet al
,;: voor zijn dood. Zijn geleerde 
naam is dan ook cygnus mus
' muzikale zwaan, reeds bij de 
beroemd als hij sterven gaat", 

Napoleon op Gorcums wallen 
Verslag over een lezing, gehouden door mr. A. Telders, voor "Oud Gorcum" op 

18 december 1963 

Mr. A . Telders, de irnleider over dit on
derweT>p, wees op de moeilij!kheid van 
het spreken over Napoleon in deze her. 
denkingsdagen. Een vergelijking van 
de Franse bezetting met die, welke nog 
zo kort geleden door ons zelf werd be
leefd, ligt voor de hand, maar de om
standigheden waren toch wel zeer ver
schillend. De overgrote meerderheid der 
inwoners der Republiek heeft in 1795 
de Franse troepen zelf te hulp geroe
pen. De zoon van Prins Willem V, de 
Erfprins van Oranje, onze latere Ko
ning WH!em I heeft in 1802 in Parijs 
besprekingen gevoerd met de eerste 
Consul en diens minister Talleyrand. 

Vele landgenoten hebben de eed van 
trouw aan Konin'g Lodewijk Na,po'1eorn 
en Keizer Napoleon gezworen. Zij wer
den in 1813 en 1814 van die eed ontsla. 
gen en een nieuwe eed afleggende in 
handen van een vertegenwoordiger van 
de Souvereine Vorst, bleven zij in hun 
functies gehandhaafd. 

Spreker wees op d3 rol. welke de 
wallen gespeeld hebben in de landelijke 
en de stedelijke geschiedenis. Men geeft 
haar wel eens de naam van een te 
nauw corset dat de uitbreiding naar 
!}uiten te hang heeft verh'inderd, maar 
hij zou haar willen betitelen als een 
ereteiken voor 'bela.n,grijke lk1rij1gsrver
r(1clh:tinige1rn, dat :ZO•I'igvuldi,g ~el!llt te 
WIOTld'ern 1b<ema8JI'd. 

De rondreis door de keizer en kei
zerin Marie Louise in 1811 door het 
ingelijfde gebiedsdeel begon op 23 sep. 
tember vanuit Breskens. Op 27 septem
ber kwamen vanuit Do!rdrec!ht de Gar
des d'Honneur te paard, te voet en t e 
water met het muziekkorps van de na
tionale gardes van die stad in Gorin
chem a:an. In de stad werden erepoor
ten opgericht op het Eind bij de Water
poort, in de Westwagenstraat, de Ke
lenstraat bij de Markt, vooraan in de 
Arkelstraat en voor het huis van wijlen 
burgemeester Mr. Van Lom in de 
Nieuwstad. 

's Morgens vroeg om 7 uur kwam de 
keizer in Dordrecht aan; toen dit in 
Gorinchem bekend werd, reden de 
Dordtse Gardes d'Honneur met de Pre
fect De Stassart ( die zich met verschil
lende andere autoriteiten reeds in onze 
stad bevond) Napoleon tegemoet en zij 
ontmoetten de sloep, waarmee de Kei
zer om twaalf uur uit Dordrecht was 
vertrokken, ter hoogte van Sliedr echt. 

Na het brengen van de eregroet, reden 
de gardes terugen en ontmoetten bij 
Giessendam een ander cavalerie-deta
chement, waarbij zich de Maarschalk 
Oudinot en de generaals Molitor en Van 
Hogendorp hadden aangesloten. 

Om twee uur kwam Napoleon bij 
het veerhuis "De Zwaan" aan en de 
maire Cruysse van Hoey sprak daar de 
welkomstrede uit. De keizer steeg hier
na direct te p~.ard om de toestand van 
de vestingwal11~n t e inspecteren. Hoewel 
belegeringen en vestingen geen grote 
rol in !zijn leien hebben ,geispeeld, was 
zijn carrière toch eigenlijk in 1793 be
gonnen, toen hij als artillerie-kapitein 
de maatregelen aanwees, die tot de in
neming van Toulon geleid hebben. 

Bij een eventuele aanval op het kei
zerrijk zou, zoals uit zijn corresponden. 
tie blijkt, de linie van Gorinchem tot 
Naarden heel belangrijk zijn. 

Op deze rit oiver de vestinig,wail [hieeft 
Napoleon het aanvallig negenjarig 
zoontje van een batterij-commandant 
doen inschrijven op de leerlingenlijst 
voor de lycea. Daarna moest de komst 
van •de keizerin worden afgewacht. 
Marie Louise was die och'tenld uit 'Bredia 
vertrokken en werd in Sleeuwijk ont
vangen door de Prefect De Stassart 
en generaal Dirk van Hogendorp. Met 
een sloep, geroeid door de Dordtse Gar. 
des 1d'Honneur werd de Merwede over
gestoken. 

Ter illustratie hiervan was een 
prachtige apuarel te zien, ter beschik
king gesteld door de heer C. de Vries 
Robbé. 

In het huis van Mr. Van Lom, waar 
e:m kolfba'ln aan was verbonden - het 
daar nu staande gebouw draagt die 
naam nog werd na het gebruike
lijke korte diner, reeds om zes uur een 
audiëntie gehoud ~n, waarop alle in de 
stad aanwezige autoriteiten werden 
voorgesteld. Later is gebleken, dat Na. 
poleon gedurende zijn Nederlandse reis 
de indruk had gekregen, dat de bevol
king zich onder zijn regering had ge
schikt en naar geen ander gezag ver
langde. De komende tijd zou het twee 
jaar later anders tonen. 

Na een inspectie der troepen de vol
gende morgen om 7 uur vertrokken 
Napoleon en Marie Louise om 9 uur 
over Leerdam en Vianen naar Utrecht, 
waar zij door de Gorcumse poort de 
stad binnenreden, waarmede spreker 
zijn causerie afsloot. 
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kampen. Bovendien dienen w 
denken, dat die tijd sterker 
land en de daarin heersende 
den heeft ingewerkt, dan de 1 

reldoorlogen in onze eeuw da 

Gorcum kon het alleen 

Het jaar 1787 moet voor o: 
cumse stadsbestuurders geen 
jaar zijn geweest. Wat al zal 
den ze moeten regelen en Wé 

sluiten hadden ze moeten ne 
de zaken in de hand te kunr 
den en tenslotte was al hur 
nog t e vergeefs geweest. Het 
genlijk al in 1783 begonnen. 
stemhebbende stad van Hol•lé 
ook Gorcum zich geschaard i 
van steden, die er zoveel moi 
uit waren om de invloed van l 
houderlijk bewind op de ste'de 
schakelen. Ze zouden in het 
zelf wel uitmaken wie op het 
kussen zitten moest en voor 
vette posten waren. Daar h 
Den Haag en de stadhouder 
nodig. Er school echter wel 
dertje onder het gras. Niet al 
van de stachsregering hadden 
ingestemd en de conventiebe: 
van 16 juni 1783 willen teken 
lot d'Escury, de drossaard, , 
man en goed vriend van wijl 
lem IV, had geweigerd te 
en met hem nog enkele ande 
zag het nut van al dit, naar , 
ning overdreven patriot'tistiis, 
doe niet in. Men kon hem moei 
slaan, maar ontnam hem toe 
vast zijn plaats in d'e vroedsci 
der voorgeven, dat de nieuw 
van zaken niet gedoogde, dat 
in het vervolg maar dan één i 

gelijk bekleedde. Hiermee h 
zich in het verle'den niet altijè 
bezig gehouden, integendeel. 1 
was men wel bereid zich te 
naar de nieuwe beginselen, 
Frankrijk overwaaiden. M 
feite bleef men conservatief 
de zetels verkleefd. 

De maatregelen, die men 
verruiming van de recht 
Rooms Katholieken en het 
van vreemdelingen tot het 
schap der stad in korter tijd d 
ger daarvoor nodig was, wa 
middelen. Eén ding liet mer 
getast: het regeerkasteel. HE 
ten hliervan bleef bij alle ' 
voorbehouden aan hen, die 1, 

geboorte en opvoeding geach1 
alleen verstand van regeren 
ben. 

Gorinchem in de Franse tijd 
door H. van Hoogdalem Hzn. 

Ik sta voor een moeilijke taak. Het onderwerp mij opgegeven "Gorin
chem in de Franse tijd" zou zich feitelijk alleen bezig moeten houden 
met de gebeurtenissen in de tijd van 1795 tot 1813. Ik zou dus, met an
dere woorden, met Daendels en Pichegru moeten binnenvallen en met 
Napoleon moeten verdwijnen. 
Daarbij kan ik het mij dan nog gemakkelijker maken door de jaren 
1806 tot 1810 van het Koninkrijk Holland maar over te slaan en mij ook 
maar niet te bekommeren over de jaren 1810 tot 1813 de tijd van de 
inlijving bij Frankrijk, want na mij zullen er komen die daarover han
delen zullen. Maar zelfs deze zelfbeperking neemt de moeilijkheden 
niet weg. 
De eerste moeilijkheid is dat b.v. Van Goch in zijn werk "Van Arkels 
oude Veste" over deze tijd zo uitvoerig is, dat er feitelijk weinig nieuws 
meer overblijft, dat de moeite van het vertellen waard zou zijn. 
Maar de tweede en wel belangrijkste moeilijkheid is, dat U, zonder 
kennis van wat aan de Franse tijd voorafging, niet in staat bent de 
motieven te begrijpen die onze voorouders er toe brachten de Fransen 
met vlag en wimpel binnen te halen en te dansen om de vrijheidsboom. 
Wat waren nu de oorzaken die tot onze nationale débacle leidden in 
1795? Want dit jaar was er maar niet zo in eens. Er ging wat aan voor
af, dat eigenlijk eerst moet worden gekend, wil men de gebeurtenissen 
van 1795 en daarna in ons kleine Gorcum verstaan en begrijpen. 

1787: keerpunt 

Ik zou u moeten vertellen van 
vreemde in'vloe'den als "de Verlich
ting" ,,Het Rat1onalisme", over de 
hang naar het sentimentele onder de 
invlded van de werken van Rousseau. 
En dan van die andere Franse en 
Engelse schrijvers, die met de door 
hen gepropageerde ideeën de gang 
va;ru ·za;ke[]_ bij o;rus hebben 'beïn1vloed. 
Ik zou uitvoerig moeten stilstaan bij 
de Franse revolutie en haar gevol
gen. Vergelijkingen moeten maken 
tus.sen die b-loedige -tonelen da ar en de 
bloedloze revolutie, die van ver vóór 
1783 tot 1813 onze verscheul'de en 
verdeel\d'e gewesten omvormt tot een 
één en ondeelbaar Koninkrijk onder 
een Souverein Vors't u'it het Huis van 
Oranje. 

Z·ouden we dit alles doen, dan werd 
ons betoog te lang en daarom heb ik 
mij een tweede beperking moeten op
leggen en laat daarom voor onze stad 

de gebeurtenissen aanvangen in het 
jaar 1787. Niet in 1783 maar 'in 1787 
begint eigenlijk voor ons land, en dus 
ook voor onze s'tad, het keerpunt in 
onze hïst"Orie. We worden dan de 
speelbal van de in de loop der jaren 
om ons heen opgekomen gIX>Otmach
teni, die we om beurten vrijwi•IaLg in
vloed verschaffen op on:ze binnenlandse 
aiaingel,egen:heden. 

In het jaar 1787 roept namelijk 
stadhouder Willem V, door he't initia
tief van zijn vrouw Prinses Wlille
mina, de Pruisen te hulp om zich in 
zijn rechten te laten herstellen, ter
wijl in 1795 het de Fransen zijn, die 
daadwerkelijk ingrijpen en Oranje 
verdrijven. 

Gezien met de ogen van ons 20e 
eeuwers, met de kennis die wij hebben 
na twee wereldoorlogen, is al dit ge
doe een weinig belachelijk, maar voor 
de mensen van die dagen was het bit
tere ernst. Het verdeelde hen in 
scherp tegenover elkaar staande 
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!r Willem V, door het initia-

zijn vrouw Prinses Wlille
P ruisen te hulp om zich in 
ten te laten herstellen, t er-
195 het de Fransen zijn, die 
elijk ingrijpen en Oranje 

met de ogen van ons 20e 
Tie't de kennis die wij hebben 
wereldoorlogen, is al dit ge
reinig belachelijk, maar voor 
1 van die dagen was het bît
L Het verdeelde hen in 
:egenover elkaar staande 

kampen. Bovendien dienen we te be
denken, dat die tijd sterker op ons 
land en de daarin heersen'cle toestan
den heeft Ingewerkt, dan de twee we
reldoorlogen in onze eeuw dat deden. 

Gorcum kon het alleen wel af 

Het jaar 1787 moet voor onze Gor
cumse stadsbestuurders, geen prettig 
jaar zijn geweest. Wat al zaken had
den ze moeten regelen en wat al be
sluiten hadden ze moeten nemen om 
de zaken in de hand te kunnen hou
den en tenslotte was al hun moeite 
nog te vergeefs geweest. Het was ei
genlijk al in 1783 begonnen. Als 8e 
st,emhebbende stad van HoHan.ct had 
ook Gorcum zich geschaard in de rij 
van steden, die er zoveel mogelijk op 
uit waren om de invloed van het stad
houderlijk bewind op de ste'den uit te 
schakelen. Ze zouden in het vervolg 
zelf wel ui tmaken wie op het regeer
kussen zitten moest en voor wie de 
vette posten waren. Daar had men 
Den Haag en de stadhouder niet bij 
nodig. Er school echter wel een ad
dertje onder het gras. Niet a lle leden 
van de stadsregering hadden hiermee 
ingestemd en de conventiebepalingen 
van 16 juni 1783 willen tekenen. Col-
1:ot d'Escury, de drossaard, een oud 
man en goed vriend van wijlen Wil
lem IV, had geweigerd te tekenen 
en met hem nog enkele anderen. Hij 
zag het nut van al dit, naar zijn me
ning overdreven patriottistische ge
doe niet in. Men kon hem moeilijk ont
slaan, maar ontnam hem toch maar 
vast zijn plaats in d'e vroedschap, on
der voorgeven, dat de nieuwe stand 
van zaken niet gedoogde, dat iemand 
in het vervolg maar dan één ambt te
gelijk bekleedde. Hiermee had men 
zich in het verle'den niet altijd serieus 
be'zig gehouden, integendeel. Maar nu 
was men wel bereid zich te richten 
naar de nieuwe beginselen, die uit 
Frankrijk overwaaiden. Maar in 
feite bleef men conservatief en wan 
de zetels verkleefd. 

De maatregelen, die men nam als 
verruiming van de rechten der 
Rooms Katholieken en het toelaten 
van vreemdelingen tot het burger
schap der stad in korter tijd dan vroe
ger daarvoor nodig was, waren lap
middelen. Eén ding liet men onaan
getast: het regeerkasteel. H et bezet
ten h'iervan bleef bij alle wisseling 
voorbehouden aan hen, die krachtens 
geboorte en opvoeding geacht werden 
alleen verstand van regeren te heb
ben. 

Niemand sc'heen door te hebben, 
dat er machten aan het groeien wa
ren, die eens het door en door rotte 
en gammele regeerbestel der afzonder
lijke staten en steden zou1den wegva
g,en. ,Men zag d~ veranderingen wel 
groeien en werd maar al te vaak ge
dwongen mee te gaan, ,maar elke stap 
die gedaan werd, was te laat en reeds 
achter bij de ontwikkeling, die de za
ken dan inmiddels hadden genomen. 
Een echt kenmerk van elke revolut!ie. 

Een "sof" 
In voorbije jaren b.v. had het ste

delijk bestuur met het oog op de on
gunst der tijden ·een reorganisatie 
doorgevoerd in de plaatselijke burger
wacht en het povere restje van deze 
burgerwacht blij gemaakt met nieuwe 
vaandels, voor elk van de vier kwar
tieren één, een rood, een Wit, een 
blauw en een oranje vaandel. 

Wie kon het de burger kwalijk ne
men, dat hij het hardst juichte en 
riep als het kwartier van de Lam1gen~ 
dijk en de Koritendijk onder het omn
jevaandel voorbij trok. Niet omdat 
men zo gebrand was op Willem V en 
zijn aanh ang .riep men "Oranj'e Bo
ven ", maar meer om het ve,rzet tegen 
de plaatselijke overheden en de door 
hen toegepaste regeermethoden. 

Geen der burgerwachten toonde 
veel ijver bij de e xerci!Jies, zoials uit 
overheidsbesluiten b'Jijkt. Waarom zou 
men ook? Waarom zou men als bur
gers één hand in het vuur steken 
voor een overheid, die te schriel was 
om een werke1ijk weerbaar leger voor 
het gehele landsgebied in stan'd te 
houden? Waarom zouden we ons druk 
maiken voo;r -lieden, die de Kapitein.
Generaal van het leger, Willem V, er 
als een onmondig kind naast hadden 
gezet ? Zelf bleken ze nîet in staat 
een vuist te maken als onze nationale 
belangen door Engeland werden aan
getast. 

Men meende de geesten te kunnen 
bezweren door een verbod op het roe
pen van "Oranje boven" listig geca
moufleerd in een verbod tegen het 
vloeken in het openbaar en tegen par
tijschappen. De jeugd werd gewaar
sc'huwd tegen het bedrijven van 
straatschenderij. Ik neem aan, dat de 
noz·ems van die dagen zich in de wat 
rechtloze en tuchtloze sfeer van de 
jaren rondom 1787 danig hebben ge
weerd. Anders waren bepalingen 
overbodig geweest. Met alle maat
rege1en, die men nam, werd het, om 
een modern woord te gebruiken, ,.een 
sof". 
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manier orde op ·zaken stelde1 
dra;aiers inrekenden en naai 
voerden. 

Toch was men er, zelfs m e 
niet gerust op, dat de boere 
zo maar zonder meer bij zou 
leggen. 

Rust v, 

'Men zag met zorg de week:n 
31 jan uari 1785 tegemoet, or 
verwachtte,dat vele boeren m 
goede bedoelingen naar Gorcu 
trekken en 'ZO werd op die 
alles in gereedheid gebracht 
tuele onlusten te keren. 

De enige ivanigst van de helE 
slechts een dronken touwsJag, 
die in een roes van vre1 
ommj•ecocarde op de borst 'h: 
ti'gd of had laten bevestigen 
weer di:e lhrutaliteit van het 
gilde der stad, om van de ov 
man en de cocarde terug te 
Waar ging het toch naar tot 
vol'k ? Deze vraag heeft oni 
gespookt in menig ife,gentenJ 
der de 1bepoederde pruik. N eer 
ze'kerheid van macht en aar. 
21oek en wat moest men doE 
oude luister te herstehlen? 
had eenvoudig geen eerb':ed r. 
hen en jongeren zowel a ls ou 
droegen zich, als men de steè 
soluties van die dagen moet 
onbetamelijk en tuchteloos. D 
de veiligheid op 's Heren weg 
zoek, godsdienstoefeningen, we 
haalde lijk door straatka:baal , 
Rukte de dienstdoende burger, 
d'an gingen de poppen eerst 1 

het dansen en waren de schel 
niet 'Van de lucht. 

Z>o stonden de zaken in he' 
rond de jar·err 1787, het GO'rc1 
v,an, de ()IVerheid, zoals u intl 
zult hebben 'begrepen, de part 
triotten was toegedaan. 

Het lijkt mij hier de plaat i 
dieper in te ·gaan op de 001der 
bestaande t ege·nsteUingen, om 
uit veel veriklaard wordt, w: 
duister Z'OU blijven. 

Patriot~en en Oran j, 

Dat ons vol'k 'in twee kan 
deeld was, patriotten of : 
Oranjeklanten zoals ons op t 
Jeerd werd, is wel wat simpt 
Je was ,het één of het ande 
eni'ge nuance in die verdeHrug 
de schoolboekjes van die dag 
naar voren. In gedachte had 

Platteland was ook onwillig 

Men mene nllet, dat alleen de stads
jeugd buïten de ordelijke paden wan
delde. 0 neen' De invloed van de 
drossaard van Gorcum reikte ook tot 
Hoornaar. Als de ,stedeli:rngen dam niet 
wilden, ,dan het plattelan'd maar aan
gepakt. Zo kon het gebeuren, dat de 
drossaard v'an Gorcum op last der 
Staten van Hdlland van de preekstoel 
te Hoornaar een plakkaat !1et afkon
digen, dat de aanmelding beval van 
alle mannen tussen de 18 en 60 jaren 
voor de oefening in de wapenhandel 
of zich <laarvoor vrijwillig beschik
baar te stellen . Men wilde een tegen
wicht tegen de op vele plaatsen door 
de patriotten opgerichte vrijkorpsen. 

Maar hierover later. 
Het antwoord, dat de bevolk~ng van 

Hoornaar gaf op het plakkaat, kon 
niet mis worden verstaan. Zij droog
d en eerst in die week daarna enige 

jongelieden af, die zich in een schuur 
stiekum met de wapenhandel bezig 
hielden. Na een tweede lezing van 
de karrse1 op de volgende zondag 
plantte men de Oranjevlag op de to
ren te Hoornaar. Men wenste wel 
voor de Prins, maar niet voor de Sta
t en van Holland te exerceren! Op last 
van 1de 'drossaard begaf zich zijn stad
houder Van Diepenbrugge naar Hoor
naar om de vlag van de toren te doen 
halen en mede naar Gorcum te bren
gen. Aldus geschiedde, maar de man 
had zijn hielen nog niet gellicht, of er 
stond al een nieuwe vlag op de toren 
en de sc'hout van Hoornaar werd g e
dwongen naar Gorcum te r e1'zein om de 
a ndere rvl'a:g terug te eisen. 

W,aar haa1de dit volk de !brutaliteit 
vandaan om zo de hog,e 'heren te G01r
cum te attaqueren? iDeze riepen da.n 
oOlk 'Om '.hun ge~ag te hamdihaven de 
huJrp in vam ide dr,agonders, d'ie te 
Raamsdonk waren ,gel•egerd, die op hun 

Zo trokken de pat riotten via de Kan selpoo'rt de stad uit , zoals een 
beschilderd bord in het museum laat zien. 
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en af, die zich in een schuur 
met de wapenhandel bezig 
Na een tweede lezing van 
el op de volgende zondag 
enen de Oranjevlag op de to
Hoornaar. Men wenste wel 
Prins, maar niet voor de Sta
Holland te exerceren! Op last 
lrossaard begaf zich zijn stad
{ an Diepenbrugge naar Hoor-

de vlag van -de toren te doen 
1 mede naar Gorcum te bren
.US geschiedde, maar de man 
hielen nog niet gellicht, of er 
een nieuwe vlag o,p de toren 

·'hout van Hoornaar w erd ge
naar GoTcum te reizen om de 

la:g terug te eisen. 
'haalde d'lt V'Odk de !brutaliteit 
<mi zo de hoge, h eren te G0tr·

atta q ueren? iDeze riepen dan 
hun ,geZ'ag te 'handlhaven de 
vam ide d11agxmd'ers, die t e 

,nk waren gelegerd, die op hun 

,ort de st ad uit , zoals een 
.1m laat zien. 

macnier orde op zaJrnn ,sitelden, de rad
draaiers inrekenden en naar Gorcunn 
voerden. 

Toch was men er, zelfs met die hulp 
niet gerust op, dat de boeren er zich 
zo maar zonder meer bij ·zouden neer
leggen. 

Rust was zoek 

'Men zag met zorg de weekmarkt van 
31 januari 1785 tegemoet, omdat men 
verwacht te,dat vele boeren met minder 
goede bedoelingen naar GoTcum zoude·n 
trekken en •zo werd op die maandiag 
alles in gereedheid gebracht om even
tuele onlusten te keren. 

De eni,ge ivanigst van de hele d'ag was 
slechts een dronken touwslagers knec'ht 
die in een roes van vreugde een 
o:m,nj'ecocarde op de 'borst had ibeves
Ugd of had laten bevestigen. En dan 
weer dl:e brutaliteit van het wevers
gilde der stad, om van de QIVerheid de 
man en de ·cocarde terug te vorderen! 
Waar ging het toch naar toe met het 
vofä? De21e vraag heeft o,n1getwijfeld 
gespookt in me·nig regentenhoofd on
der de bepoederde pruik Neen, de oude 
·zekerheid van •macht en aan:zt:,en was 
l'Joek en wat moest men doen om de 
oude luister te hers:telil•en ? 'Het vo.Jk 
had een'>"oudi'g geen eerb•~ed meer voo·r 
hen en jongeren :z,owel als ouderen· ·ge
droegen zich, a ls men de stedelij,ke re
soluties vain die dagen moet geloven, 
onbetamelijk en tuchteloos. De rust en 
de veiligheid op 's Heren wegen waren 
zoek, go·dsdienst oefeningen, werd,en 'her
haaldelijk door straatka;b'aal verstoord. 
Rukte de dienstdoende burgerwacht uit, 
dan igingen de poippen eerst recht aa:n 
het dans-en en waren de scheldwoorden 
niet van de lucht. 

:z.o ,st•onden de zaken in het Gorcum 
rond de jar-err 1787, het GoTcum waar
van de QIVerheid, zoals u intuss•en, wel 
zult hebben begrepen, de partij der pa
tr iotten was toegedaan. 

Het lijkt mij hier de p laats om wat 
dieper in te gaan op de onder het vo.Jk 
bestaande t egenst elli·ngen, omdat daar
uit veel ver,klaard wordt, wat anders 
du ister zou 'blijven. 

Patriotten en Oranieklanfen 

Dat ons volk 'in twee ~ampen ver
deeld was, patriütten of kezen en 
0ranje:klanten zoals ons op school ge
leerd werd, is wel wat simpel gestel'd. 
Je was het één of het ander en van 
en'i'ge nua:nce in die verdel1ng kwam 1jn 
de schoolboekjes van die dagen weinig 
naar voren. In gedachte lhad je j•e zelf 

al bij één •vain de kampen itrugedeeld als 
je in die tijd zou heblben geleefd. 

Ik moet u ten minste e·erlijk beken
nen dat ik, nu ik mij weer een:s in dat 
tijdvaik lhe'b in·geleefd en heb meege
leefd met de noden en zorgen onzer 
voor,ouders •m· die dagen, niet meer zo 
vlot zo,u zeggen dat ik toen Oranje
klant zou zijn geweest. Zo eenvoudig 
lagen de zaken nu 'I1iet, dat we de te
genstellingen onder on:ze stadgenoten 
van die tijd met een S'i:mpele zwart
witteken:ng zullen kunnen afdoen. 

Zo ma;ken we kennis met twee soor
ten patriotten, zowel in onze goede 
stad als elders in h et land, namelijk 
democratische en aristoc rat~sche p,a
triotten. Onder de eerste ,groep werden 
voornamelijk aangetroffen 'adivokaten, 
notarissen, procureurs, predikanten, 
doktoren, rectoren, professoren en aan
vankelijk 'het grootste deel der rooms
katholi'eike initellectue1en. De laatsten 
als eeuwenlang achtergeste1Lde .groep 
en van de nieuwe ·koers slaJ<:,i,n:g der 
ba;nde:n -verwachte·nd. 

De aristocratische patriotten waren 
de lieden van het "ancien re,gime", die 
desnoods met W•iUem V wel wilden 
aanpappen, als ze er zelf maar mee 
op het kussen 'bleven •zitten. In de·ze 
groep was •geen plaats ,voor de hierbo
ven verm·elde groep van "ambtenaren'·' , 
laat staan dat men, ziclh 21ou inlaten 
met de man van de straat. 

Aan de andere zijde, bij de Oranje
klanten, was het al niet •veel beter. 
Hier in de democratis che getinte groep 
minder intel'lectuelen, maar me:er ne
rirngdoenden en handwerkslieden. Het 
aristocratls ch de·el, ook hier lieden van 
het "ancien regime", die s1'eC!hts heil 
verwachtten van een strenger en sou
verein stadhouderlijk geza1g en daar
mee de toeg,ang tot de zetels, thans 
door de ,patriotten bezet. 

De afsta:nd tussen de democ-raten uit 
beide groepen was groter dan de af
stand tussen de arist<Ycraten van beide 
kanten, want die vonden elkaar wel 
van tijd tot tijd als gemeenschappelijke 
belangen hen er toe dwongen,. Er .zijn 
in meer steden van ons land conven
ties bekend, waar1n deze 'beide groepen 
overeenkomsten sloten oV'er de verde
Hrng der regerings-zetels. In Go•rcum 
vinden we •zoiets in het jaar 1783. 

Tussen deze groepen door dan nog 
de gewone man dn de s'traat, die zich 
om al deze partijschappen weinig !be
kommerde, maar wel ervaren had in de 
loop der jaren, dat een stadhOl\lderlijk 
bewind meer ;Jmnsen 1bood op een hand
having van hun reC'hten en vrijheden. 
Maar ook deze stell'ing was niet altijd 
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H et is dan ,ook s:trak.s het 
s,chap en nliet de orvenhei:d, waa 
ibes1uit komt 'Olffi miaar Utr 
Arrnersifoort te trekken om de 
daiar te helpen. Gorc,um lbetaa 

"f 
We :bezJ:tten ,uit de coHectie 

len d r . J. G. de Lint nog enkE 
dravende ,dicht:stu,k:klei!1J, d:ie n 
rug1kom.sl1: van de ,;he-1-de,n " 
werden ,gewijd. 

Zo -zin,gi Bastiaian van Moe 
di,e .in 1795 tot de voormanmen 
hionin, hen to-e: 

Tha:ns !grijp ik Harp en Li 
en s,peel t ,ot "l 

Geach te B ul'.ger.sc.hiaar ! 
roemwaarde Vir ijheids 

Uw 01nveirs'ChTokkeITT· Moeé 
1d,ie r ij'S't aan 't Sta,1 

Verheft m ijn snarentuich 
en rik s·J,a;a, W·eugdE 

De Braave ·zag Uw werk 
waare !hlijds'Cl 

Hij P~"ees Uw wij's 'beleid, 
en uwe va.ard 

Gij 'helbt door uw gedracth 
aian zijnen wens 

En mocht i.Jn 't heldenlSlpoo 
vam, een ClivHi.s 

Hoe zwol u:w ed'le Borst 
van moed en dar 

Toen gij op Miavors' veM z 
111w ,groot acht'br•e 

Zoo st,aat'i,g -voor h et fron 
gezic:ht voI M 

Het "heldhaftig" en "ed{ 

opgegaan. Hoe was het, naar o,n:ze 
maatstaf gemeten, mo1gelijk dat een 
vurig Orantieklant als Bilderdijk, later 
Lodewijk Napoleon kon onderwijzen in 
het Nederlands? En zoals Bilderdijtk 
waren er velen. 

Alle vergelijking met onze tijd gaat 
dan ook man'k. 

Na deze uitweiding, die tot goed he
grtp noodzakelijk was, komen we thans 
weer tot ons verhaal Z'oals het ·zich te 
GorinC'hem ,afs.peelde. 

Democratische patriotten 

Uit het vu-orafgaanlde is we'l naar vo
ren gekomen, dat de jaren die aan de 
Franse tijd vooraf gingen, geen jaren 
w-air,en van l'U:StiJge IJ:>ezill1ll1lin1g op d'e 
stand van 1zaiken, ri,nte,gendee'1. !De, poim
tieke hartstochten J,a;a;i,derru vaak hoo1g 
op en ook dn on21e ·glOede s'1:ad was het 
in 'Ci1e dtaigen niet aindersi. ne sterkste 
impu'lsen bij; dlit aHes :gingen vuortnla,me
iij!k uit ,van de d:eunocratische patriot
ten, de ,groep 'me J'k hiervoor lde "runb
t1enarem1" noemde. Deze tus:se,rul1aa;g der 
bevol:king stOIIld wat ontwCkkeQi~g :be
treft Îln' het a:l,gemeen well. lbovellll d1e 
van de rege,nten, waar •geb•oorbe een 
be,t.er bre,ve:t was dan ontwikkel:in,g om 
te stij1gen op de :maatschappelijtke 'laid
deir. fu deze ·groep haid:c.ren dan oolk de 
begrinseQen de:r F:ranse revoiJrt.ttîe het 
krachügst worte1l ·ge,schoten•. 

Het is ook deze groep, die te Gorin
cheim er naar .streef1d,e op den duur !het 
heft in handen te krij,gen. 

,zoals de rreg,enten 'hiurn c'001tv1enti-es en 
corres,pondell't;schappen 'haddieml, zo 
haidd•ein deze democratische patrJootten 
hiun .sociëteiiten, die rnUe mo,ge'lij!ke 
veir<heven :rnamen ,droegen. zo, ts onize 
tegenwoortdl:ge -Groote S1oc-iët eit vooTt
,gelkonn,en uit ,zuTk eoo patriotti,sche 00-

genaamde gezeHigheddsrvereni:gin1g. 
Het is oo'k vainuli t dew sociëteit, dat 

in 1,735 de sfoot wo:rdt .gc;gevoo tot de 
oprichting :vain een excercUitie,genoot
schap, ,ge:n.a:amd "'De Eerufa-a0ht". 

Zoals reeds eerder is gezegd, had de 
ovie1:1heid lde zakei!l rond 1787 ni~t tmeeil' 
Un de haJnd en l'le[f al ,getracht de be
stal'IDde -bungeirwachten do"Or ·al'le mo
g,e'lijke 11ac~1ifoiten ndeuw ,),even, ii,n te 
h1'aziern . W e hebben ge~en , dat dit o:nis
I"ukte. 

'Zo :kon .va,n een patrwottisch sta;ds
!bestuur :als -diat ivan ·Go,rc,u1m worrdern 
•v,erwacht, da:t het de oprli.chting van 
,zulk ,een vrijWliHi:gerSlkorps -o·ogluikend 
toe1ie1t . Men zou er, meende mem1, m. 
ctagein van :nood oip kunrue,n teriugva!llen. 

Maiar ook dit Jl2·ep ·h'en uit de hand. 
Bedioel:d ,als 1n'S't!el'l'i·J1Jgen om het te' ikort 
aain ,aimbitie teln opzichte rvan •de wa-

,peU11hainlde1l !bij de overi,ge lburg,ers •te 
omri,geren, ,groel:den ze al spoed'Lg u-it 
tO't :vrij!korp.sen, ,dri,e el'dieTs b.v. .in 
Utrecht ,en Amersfoort., !hand- en span
diensten :gingen ver!,eneiru ·om lde p1a:at
s,elij!ke .regerim1gen naar hun hamd te 
zetten. Ook in Go1:1cum zijn het de pa
trioittrsc'he democratelil, die iin 1787, 
terwijl Wi'11em V ,en zijn gezin ,in Nij~ 
megen zrtten, de vroed-s'chap niaar hiUJn 
hand 1zetten. Het exerdti-e,gen10otsc1hap 
bewij1st daarbij ,goed'e diensten. 

E xcercitiegenootscha p 

Wij bezaten van dit excerc,itiege
nootsc:hap hiet veglement, zoa!1s dat 
op 7 februari 1785 werd vastge
steld. Daaruit blijkt al direct de ver
amlderde sta.nd rvan ziaken. Wain:t miet 
langer stelt de overheid de reglemen
t en vast, m I1,ar het -geno"Otschaip. De 
o,verheid 1ma;g eir a!Le•en kenn!is van l!lle·
men ,en 'het achte11af goedkeuren. ne21e 
goedkeuring achteraf vers-chaft dan 
aain h elt ,genootschap het predicaat: 
Gelega!li:see,rd Excercitie Gernootschap. 

Het me,est me,rk,waardi•ge artl'keQ 1Uit 
het reglement i s ·art. III, da't ik U niet 
wil onthoudeiru. 

,,Iemand oot Excerce-erend meede
lid zijnde aangenomen, =l zicih 
volstrekt moeten onderwerpern wan 
al:11e de Wetten, Resolutl:en en Be
V1eel1eni wel:kie !door Hun Edele 
Gr oot AcJ:ttlbare:n -deeser Stad om
trent d~t ge,nlootschap in lhet 1bij
zan1der reeds gema:aikt, ,genomen en 
·gegeven zijn" . ( Men l€,tte er hier 
op, dat het 0Jnders gebruikelij:ke 
,,en no,g gen,on1en zm1l'l:en wiorden" 
hll-er ITTÜJet meer -voJigt. Neen, dat 
haid !men anders ,geTegeld en met 
deze re1geli1n1g had men nu jui,st het 
1heft i:n ha1nden. LuisteTt U maar!) 
"Als meede aan alle de gemaakte 
of nog te make·n Huishoudeiij'ke 
W•etten ,en verder tJe nem'en Reso
Luties V'a;n ict,it ge1I1Jootschap, ·zul'len:de 
hij V1oor1ts 'beneeverns ,de o,rvertge 
Excerceerende Lee den VMl het Ge
r.loO'bschap in -de te nemen Reso'1u
ti-en ,en in al-les wat lhet Gen!Oot
schap -betreft een vrije steim lbe
ho1Uden" . 

Met dit laatste was h et democratisch 
begt:irus,el vasltgel1'egd. Hier proeven we 
dus hiet karakte,r ivan de re:vol1utrie, die 
zich fa1 ,feit'e, ,zij' h et dain onbloefü,g, 
reeds voltrokken had met legaliisatt e 
van de p1laats1elij,ke 'overheid. Er mocih
ten d aml 1ge1en aristo·cratische iko,ppeln 
vallen, zoal.s in Frankrij:k, maa,r reëel 
waren de veranderingen wel. 
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i1l bij de O\"eriige bur:gem te 
n, ,groáden ze al spoedig ruit 
s<orpsen, die elders !b.v. ill1 
m Amers1f-0o•r't, halnd- en s1pan
g,ingen ve rlemeiru om 1de plaat
egerim1gen naJar hrun 'haind te 
>ok in Govcum zijn het de pa
,e dem:ocratelll, die irn 1787, 
7il'lerrn V •en zijn gemn ,in Ni} 
it ten, de vroe.cts·chap naar hun 
ten. Het exercitieg e,nlQotschap 
:aarbij ,g oede dienste n. 

tiegenootschap 

ezHten van dit excercJtiege
P 'biet rie•glement, zoa!ls dat 
'ebruari 1785 werd vastge
iaruit blijkt al direct de ver
stand 'Van zake,n. Want nd:et 
t elt de overheid de reglemen
., maar het genoutschaip. De 
rrna;g er al.Leen kennlis van irlie

llet achteraf ·goedkeuroo. :Deze 
,ing -:l!Chte raf verschaft dan 

,geno otschap het piredicaat: 
,eel'd Excercitie G er:oot.s,c·hap. 
.eest me~kwawdi•ge artLke[ uit 
;ment is art. III, daJt fä U miet 
LOUdeni. 

iand bot Excevceer,end meede
zijnrle aangen•omen, 2'lal zicih 
t r ek t moeten o,n,derwerpen aan 
de Wetten, Reso,lutllen en 'Be

eillJ welke tdoor Hun Edele 
)1t Ac:htlbaren deeser St ad om
t dtlt .gentootschap in \het !hij'
ler r eeds gema;aJkt, g•eno1men ·en 
~ven zijn" . (Men lette er hier 
·dat het ,arnders gebruikelijilrn 
nog :genomen zu['len WChl'den'' 

,ntiet meer •volgt. Neen, dat 
1m.en anders g1erege•ld en m ·et 

i reg•eli1n1g had ,men IlJU j:uwt het 
i:n ham:den.. IJu,istert U maar!) 

, meede aan alle de gemaakte 
no g te maken Huis1hO!U'd'elijke 
;ten ,en verder te nem'en, Res•o
s V1a:n 1cHt •ge1JJoot:schap, •zulle1rnde 
v100·11ts b ene,even1s d e orverfage 
erceerende Leeden v a n het Ge
JS'chap in de te nemen Reso>h1-

,en tn alles wat lhet Gem.oot
Lp betreft een vrije stem !be
den". 

it laatste was het dem ocratisch 
vasltg·ei1'egd. Hiar ,pro•evein we 

karakter ivan de revdl1utie, die 
feit'e, 1zij· het dam or.bloodrl,g, 

oltroikken had m et 'le,ga:J.i,s•at!::e 
plaatis1el'ijike ·overh!e,id . Er moClh
i 1ge1en avisto:cra:bische ikoppeln 
z;oals in Frankrij~, maar reëel 
Ie veranderingen wel. 

Het is diain o ok :s:tr.aks het genoot
scha p en nlï:et de •orverheid, w aa;l'.'V1an het 
hesLuit ikOIIDt om m=1• UtreClhlt en 
Am,eusd'o ort te :\.Te>kken om de vr:iendm 
daiar te helpen. Gorcum !betaalt ! 

,,Helden" 

W,e be:zJ:tten 11.!Ît de coHectie van wij
len dir . J . G. de Lint nog enkele hoog
dra.venide ddchtst'\.IJkkien,, die n,a d e te 
rugikam.s,t va:n de "helde n" a an h en 
werden gewijd. 

Zo zin1gt Basüaian van Moerkerken , 
cUe .in 1795 tot de voorma:runen zou be
horen, hen t o-e : 

Thans grij,p ik H a rp en Lier , 
en speel tot Uwen iof, 

Geachte Burg erscha ar! 
roemwa arde Vir ijheids Z,oo!ll!en! 

Uw onwer sch rokketn Moed, 
tdie r ijst aan ' t Star ren h•of, 

Verheft m ,ijn sn ar entuich , 
en ik sl•aa vireugde tooinen. 

De B raave ·za:g U w w erk met 
w aare lhlijds·chap aian, 

Hij pree1s Uw wijs beleid, 
en uwe va ardigheden, 

Gij h ell)t door uw g edra c:h 
aia:n zijnen wens voldaan. 

En mocht in 't hek lein1spoor 
vailll een Civilis treooen 

Hoe zwol 1u:w ed''le Borst 
van moed en dapperheid, 

Toen gij op Mavorn' ve'ld zagt 
,u w gr ,oot a cht'bir-e Va d'ren 

Zoo staiat'Lg ,voor het front, 
,gezicht vo'l Ma.jest•eiit! 

Men kroon dtie ed'Ie Schaar 
met ,onverwe,Lk'b'r.e blad're1n! 

NoCih eens hoe 21W~l uw Borst 
van waiare helden.moed, 

Toen gij Uw hoofdein ,zaagt 
met eriken bi!il.an :ver.eieren 

V:erruk''lijik Schouwtoneel! 
do,or eenen Maag,den,stoe:t, 

Tot wie111s :gedachtenis 
men steeits deez' da g ,zal Vtieiren. 

Het liegt er niet om. Mij dunkt 
R'ouss,eau ·kon tevreden zijn •met zijn 
leerlimtgen. 

Ook de maagdenstoet uit de laatste 
strofen vain het voo{,g.e gedicht ·liet zich 
n tet o nbebu:i;gd. Z·e no emt zich : Eeinle, 
van een Vaderland en Vrijheid mtin
n end Geze,lsc,hap van Jon,ge Juffeiren. 
W a wuit, we 2'lien dat dus ook de vrou
wen en j-cm,ge jufferen1 al a;a,n hun eman
cipaitLe bezi,g waren. Ze hadden ten
mimlSte e.en gezelschap, dat 'bUj'k!b:aar 
v er g1aiderde en J'8''ts deed. 

Hield men ziclh a;1'!eein maar beizig 
met het dichten ,van 'lofza,ngen en ih-et 
vlechten van e,i,k en!b,la,deren tot kronen 
voor hun >dapper e h elden ? We weten 
het nl:eit. 

Maar laJl:en we nu het ju ffeir5hart 
laten spre'ke1111 : 

Verrukkerlijk ,gezigt ! 
een schaar van Vrijlhei ds Zo,o,ne111 

Vert,oont ·zig a am ons oog, 
,op deez ,gewenschten dag. 

WHt dan, O 'Vrienden-rei! 
IllU ook op t 'lu,isiterijikst t •oon,em, 

Het "heldhaftig" en "edelmoedig" verlaten van Gorinchem door de 
patriotten. 
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karuoillllli,er". Gelijk ,I,ater v,an 
pelle i1n1 een ,geschrift ter ree 
ging van zij111 handel,wij1ze ve 
was er van de zijde van de i 

sClhot geLost, toe[JJ hij op 20 s 
1787 de staJd man de Prui'Slen :rru 
geven. Voor het echter zover · 
d!en vele patriotten, en we'l ~ 
'Sten, de st8Jd al rverl,aten, d: 
Vlolgd door de ,oog voorhalll 
kû'I'ps:le1den van .A:likmaar en 
ten ,v8Jll. Sternlbach. In strijc 
voorwaarden v,a;n ove!"gave p1 
de P11uLsen de huizen dezer p 
een plundering, die eerst op : 
door de stad kon wo11den af,g. 
betaling V8JIIJ f 1000,-. PrJns · 
in ,zij111 rechten hersteJd, - laa 
van ,zijn ciommissariss•en de s 
tj:n.g rveran!deren, ,-,oidat weer 
h81nde111 lis vian de Oramj•ep 
vaandels van de vrijkotrrpser 
verbr8Jlld. v ,an de Burg,erwac 
,dJe eed va;n trouw gevorderd, 
v,ankelijk wordt gewei:gerd 
8Jand,r8Jnlg VlaJn de nieuw ,gevor 
gerkrijgsraad toch is gegev 
plaa;ts meer voo,r patriotten ,j 

Ie1ge,s. Z'e wordein uitgesloten 
r81nt:ies aan de stad ,en aan de 
:z;en, ,een m8Ja;tre,gel, ,dJie oive,rû,g 
dig weer wordt iirugetrokkeu 
pI"oclamatie, ,aan de stad ,ger 
apri:l 1788, kJOndigt PrCns '\ 
een =esti,e af voor :hen, dii, 
gen hem en zijn hui,s hebbi 
met ,woord en da8Jd en roep 
b.urgers op ,partijschappen en 
teJlten te '1wt:Jen varen, het ge 
wed!ei11zijd.s te vergeveiru en t ,e 
-en v,ef\der in g,oede harmoni1 
kaar te leven tot welzijn var 
De vei,ander,Lng van klell.lir er 
decor !bracht evenwel de gewo 
weli,n:~g sou1a8Js. De zaken we: 
wat de reg,entel!l ;betreft op 
voet voo,rtge,zet. 

Het wel:,gerein van de eed v 
door het m,achts,apparaat "ds 
wacht" mag ,gerust ,worden~ 
een ,sym,ptoom van v,eranderè 
li'teä bij! hen die aLs de IIOO 

m8J'l.l kwam de ka;stianjes :uit 
moesten h8Jlen. A31n de ané 
treft Oill's een ifedt dat ,spreek1 
zekere t1oler8Jllltiie te,geno\Ser 
:zJ1cih h8Jc1den misdir:agen tege 
Pr,i;ns en :z;ijn aanhang. 

Zo had Mr. Cornelis Boonz 
tor der La;tijn,se ,school, zeer 
secr,etairis der sociëteit de Ee 
heid deel:ge111omen ,aan aàle pat 
woelingen in de stad. Voo 
werd hem door de Drossaair 
stad a81rnge=even dat hij: 

1

Dat mem. U steeds ,getrouw 
voor Vrijihelid g11oete111 mag. 

Nooit rijst'er IV'!11ge twlist 
uit helschen afgro'l1!d boove111, 

Nooit vtnd'men U V1eirdeeld, 
Nooit krijg' de nijd gehoor, 

Om Uw v1erboITT:den Oorps, 
zijn kir1acht te doein verdoove111,. 

Dat ,r.liets Uw :heij1 lbenij'; 
dat nLeits Uw we!v,aart stoor'! 

Ontvang van ons t'lbe1wijs 
van Vaderl1an1dschen moed, 

Van EENHRACHTS-Lied'de, 
en bede oirn ,ze,egelll op Uw poo~! 
On:tva,ng deeiz eikenbàaaill, 

ten blijk' dat dn ons 'bloed 
De Vrijhe1Lds ij:ver gloeit; 

die nim:mer kan ,gedoo,gen; 
Dat Vrijheid wordt vertrapt. 

Neen liever zelfs aan t'vechten, 
Dam, dat een Dwililgelairuds-Juk, 

op onze ,schoU!d',r,en dl'llllrk'; 
Veel à,iever 't staal met moed 

aa;n on2Je zijde hec:hte111, 
Dan dat dit vrij'e \hart, 

voor eenig DwLngelanid biukk' ! 
Doch dit verei'St de nood 

van orus 1n10,g heedel!l 1I1,iet. 
Wij du!"vien op Uw moed, 

op Uw iHe1dihafte da;cten, 
Ons t!'ouw verl8Jaten; 

en, daar m' U gewapend zJ:et, 
Blijf ste,ects dit trouwe hart, 

Uw laffe Hatea-s hiaten, 
Uw (N ij'der,s) zijn 'benijd 

door ons die U bel!lllÎnne111. 
Menl :haat den ~8J8Jg'en, 

die ,ge,en achting voor U voeàt. 
Och zag m' U1w' 't11ouw :bek,roonid, 

door vriend op vriend te winne111! 
Wij ziweeren, da;t dl::t hiart gestaaJg 

Uw Heij'1 lbedoe,It. 
Vaart, vaart dan moedig voort, 

O welge2'lÎll.llde Stoet! 
Zoo ,moo,g' het Vader'land 

,in U zijn' sterkte vinden! 
Ja vaa;rt dan moedi,g rvoort ! 

toon 1diat het He1dellllbloed 
Gestaag door d'adren sne~t 

van waare Vrijhe,ids-,vrinden! 
D'All,goedh.eid wlll' uw 1weI"k 

met H8Jaren zeigen 1kroo1ITeil.ll! 
Zij maak' U aàtijd sterk! 

Ja, Zij' a:Heen ,g,eEW' krachit ! 
Zij wJl!l' met Heure vreez', 

i1n uw harten woonen! 
Terwijl ,g'in stdHen moed, 

,dJe Zomer Zon verwacht. 

:Lk heb met orp,zet de vrouw maar 
langer ,aan ilret woord ,geilatem. om de 
m8Jnl!lein de i~luste te ollltneirnen, a:ls 
ziouden izij. ,a;lleen het ,i;n dd•e daJgen voorr 
het zegigen 1heblben ·gehad. We helbbe111 
er hier tenmi=te één, d!ie des111001ds 

zielf 1het st31al ,aan de izijde zou ihebhein 
gehecht om de dwilll,ge'land te ibevec:h
tern. ,ze =u er no,g •geruoeg tijd voor 
krijgen om dit te doen. MaaJr misschiien 
wa;s ze toen al grootmoeder of naar 
Frankrij!k geiv11Jucht. W 1e kunnem: er 'l.llll 

we1! eens om Iach1em, maar ,men hou.de 
er toch rekening mee, dat dit alles, 
hoewel naar onze smaak wat te hoog
dravend en te sentimenteel, voor hen 
bittere ernst was. 

Goejanverwellesluis 
E1n dan gebeurt er plotseling iets, 

dat aan a!'lc ivirijhe~ds11:lusies e•en Blinid!e 
zou ,maken,. Prinses WliUemijn, de par
maJLlt,iJg,e echtig,enote van WJ!Jlem V, 
wordt te 1Goejanverwelles1l11.tis door le
den vam een Gouds Vrijk,orps t 1egenge
J:J,ouden en verhl:1I1J<ford naar Den Haaig 
te rei,zen. We sc:hrij,V'en dam, 1787. Zo
als eens een bom, in ,Seraje'W'O ,gewor
pen, ,een wereldoor101g 01n1tketen1die, zou 
dit, op ziich izelf onbe1langrijke,fe,it, onze 
gewe'Sten maken tot spee[lbaJ van dn,
ternat,iona;le krachten en machten. We 
gaJa:n d8Jarorp llllU m[et dlieper m, maar 
wenden de blik naar Gori1l11Chem. 

Van de verwarring, die dit alles ook 
in Gorcum veroorzaakt, m8Jken de ,pa
triotten geh!'uGk om voHedig I1J81ar de 
maciht t ,e grijpen en door m1ddeil van 
hUJll\ excerciti:egeil.lJootschap de v'iroed
schap naar hUl!l 1hand te zetten en het 
a=;tial leden der vroedschap terug t ,e 
brengen vaJn 24 op 17. Dit alles gebeurt 
nog met de komst der Pruisen dreigend 
op de acl:1te•rgnond. De millibaire 1:Je.zet
t ,in1g 1der staJd is op 16 j1U1Dld 1787, 
1600 man sterk onder lbeve,! iv1ain, W8Jl
deck, naar Lexmond en 'V1ialllen veir
tl'okke•n. De st8Jd wordt d!us van lbezet
tiing onbbiloot met de vija;nd in ihet ver
schieilt. Om het garmJ;a;oen weer 8Jam: te 
V1U:l'len worden op advi,e.s van de Bur
g,erkrij;gsi,a;act ,enkele vrij!kiorpsen, o.a. 
hJet HaJagse, in de stad toe,gel:aten, 
maar reeds op 6 jul:i d.a.v. neemt ook 
dit korps de benen. 

Patriotten vertrokken 

13 septemlber 1787, juist 4 'Clla,gen 
vooir de d!8Jg, waarop 1d!e Prui'Slen voor 
Go1raum verschij,neITT, neemt jhr. A . Plh. 
won der OapeHe het beivel der .s•tad op 
zkh ,en daarbij de onmogelijke tiaiak de 
stad te \Serde,cfügen met een handje'V'0'1 
vrijwiHtgers: een detachement Schut
terij uit Al!kmaar en wat dra:g()lllders 
V8J'l.l R8Ja:m1sdionk. Het re,gLment Stern
bach, ter ,sterkte va;n 10 collillpagn,i,e:ëin, 
is pas opgenkht ,en beschikt over 
slechts een ,,,gedress,e:erde korpora;al 
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s'taial ,a,an de ~jdie wu ihe'bbem. 
om de dwim,geland te ibevec:h
.:oou er nog genoeg tijd voor 

>m dit te doen. MaaJr misschiien 
toen al grootmoede.r of naar 
ik g.erv,~ucllt. w ,e kunne!Il' er nu 
, ,om '1aclrein, maar ,men houde 

rekening mee, dat dit alles, 
11aar onze smaak wat te hoog

en te sentimenteel, voor hen 
irnst was. 

Goeianverwellesluis 
an ,gebeurt er ,plortseLing iets, 
alfo rv\rijheiidsiil:lusies een elindie 

Lein. ~;iinses Wd-llemijn, de par
echtgie,ruote Vl3Jll W1i'1lem V, 

e Goejaniverwel~es•lJuis door ie-
een Gouds Vrijkorps teigenge

. en veI'hE1ruderd naar Den IHaaig 
n. We IS·chrij,V'en dam, 1787. Zo
; ,een bom, in ,Serajewo gewor-
1 wereldoorLoig orntketeIJJde, zoiu 
lich ,zelf onhe,langrijike fe,it, onze 
n m1aken :tot spee!l!bal van lill1-
1na1e krachten en machten. We 
mrop nru IIlä.et dli.eper illl, m:aiar 
de blik naar Goritrnchem. 

1e verwarring, die dit alles ook = v,eroorzaakt, mruken de ,pa-
gebrui;k om voHefög naiar de 

t,e grijpen -en door mtddeil van 
.cerci:tiegen,ootschap de v'.roeid
Laar hlllil ha:nd te .zetten en het 
leden der vroedschap terug te 
L van 24 op 17. Dit alles gebeurt 
l de komst der Pruisen dreigend 
.c(lrtergrond. De millitaive be!llet
~r stad is op 16 jllllllli 1787, 
an sterk QIIlder ibev,el ;yiam, WaJ!
Laar Lexm,ond en Vdrunen ver-
1. .De ·stad wordt dn.ls van ibezet
thloot m;et de vijamd lin iheit ver
Om het ga.rnwwen weer aam te 
worden op advies van de Bu:r
~sraad •enkele vrij(lmr:p,soo, o.a. 
~a,,,o-se, in de stad toegeI,aten, 
eeds op 6 juli d.a.v. neemt ook 
)S de benen. 

Patriotten vertrokken 

~ptemlber 1787, juist 4 dagen 
: d!ag, rwaaoop de PrU!i·sen voor 
1 ve•rschij,nein, neemt jhr. A. Plh. 
1· Oap,eHe h'et bevel der stad op 
daarbij de ontmoge'lijlke taak de 
ver.dedEgen met een hanidj'e•V'O'l 

igers: een deta0hement Schut
t A:l'kmaiar en wat dra;gonders 
,a;m,sdonk. Het re,gi,ment Stern
er sterkte van 10 Dompa,gnieëru, 

opge.rkht en besch,ikt ov& 
een ,,,gedress~erde korporaJ3'1 

kainorun!Ler". Gelijk ,}ater v ,an de!!' Ca
pelle ilrn een geschrift ter rechtvaardi
ging van zij111 :hande1'wij1ze verklaarde, 
was er van de zijde van de stad geen 
.sahoc g·el,ost, toen, hij op 20 se.ptem'ber 
17-87 de stald .aan de Pruis-en :nme·st over
geven. Voor het echter zover was, had
den vele patriotten, en we!l. de heftlig
·sten, de stad .al rv,erlat,en, daa.rilll :ge
violgd door de ,n!Qg voorhaJlllden vrij
korps:led!en van .Aclikmaar en de so,lda
ten = Stern!bach. In strijd met de 
voorwaarden v•an over-gave plh.1JI1Kierden 
de PriuLsen de 'huizffil d'e.zer patriotten, 
eèn plundering, dié eerst op 8 oktober 
door de stad kon wonden ,af,getkoc.ht na 
'betaling van f 1000,- . Pru.ns WHlem V 
in ·zijtn rechten hersteld, laat droor 2 
va,n •zijlll ·commi.ssariss,en de stadsrege
Ij;;ng !Veranderen, zodat weer ial'les in 
handen ~s van de Oranjepartij. De 
vaandels van de vrij!k0ll'1psen wm:id!en 
verbr&1d. V,an de Burgerwacht wordt 
·ere eed van trouw gevorderd, die aan
vankelijk wordit gewe~ge,r:d maar na 
a.a:ndrrulllg va,n de nrieuw gevortn~e {Biur
gerkrijgsraad toch is gegeven. Geen 
plaats ,meer voor patriotten in de col-
1'ege,s. Z'e wovd81Il uitge,slot'en vam 'lerve-
ram:tlles aan de stad en aan de godshui
zen, -een mrua:tre,gel, die oveni.gens spoe
dLg weer wordt rin,getroikk81!1i. JJn: een 
prodamatie, aan de stad gericht op 5 
aipri:l 1788, ktondigt Prûns WdHem V 
een aJmnestie af voor ihell1, die zich te
gien hem en zijn huts hebben ver:zet 
met woord en daad ·en roept hij ·ahl,e 
bungers op ,partijschappen en 0lruimoSIÏ
teJ;ten te '1at!en varen, het gepass-eeroe 
wedru-,zijds te vergevein en te ,vergeten 
en rv-eroe,r in g;oede harmonie miet el
kaar te leven tot welzijn van de stad. 
De ver1a:nder,tn:g van klell.lir en vam :het 
decor !bracht evenwel de ,ge,woneburger 
wei-n:i;g :SOIUlaa:s. De ·zaken werden voor 
wat de regentein betreft op de oude 
voet voortgezet. 

Bet wel~gere111 v.an de eed van 1:irouw 
door het m,a,chtsap,par-aat "de burger
wacht" maig ,gerust worden ,gezien a;ls 
een symptOOim vrun v-eranderde menta
litieit tbiji .hen die als de nood aan de 
man :kwam de 'kasba:nj-es uit :het Vl.llll'r 
moesten ha,len. Aa,n de andere kant 
treft Olll'S •een if-eit da;t ,spreekt van een 
zekere :tJole•ranrt:iie tegenover h·e.n d'ie 
mclh hadden misdtragen tegenover de 
Prtns en z,ijn ruanhang. 

Zo had Mr. Cornelis Boonzajer, rec
tor der Latij111Se school, zeer actief a;ls 
secr,etMis der sociëteit de E.ensgezind
heid deed!ge1rmmen aan alle -patrliottische 
woelingen in de stad. Voornamelijk 
werd hem door de Drossaiard ,va,n de 
stad aangewreven dat hij-: 

,,wit 111aam van de gecoon:blineerde di
reoti-e, vain het g~1ega;Liseerd Excerci
tiegenoot,sch1a,p en van de Burger So
cieteit, lÎ.111 de ma.aJnd Juny 1787 getee
ktend heeft ·eene ,gedNJ.:kte Cireulai.re 
MJ:ssiv,e, .ge,ad,ress,eerd ,aan de respec
t<ive gen,oo'tsc:happen biinne[JJ deze P\ro
vuncie, in rwel:ke Missive de Staten van 
Gelderiland Vl'Orden rv•oorgedra.gein als de 
gede,el.areerde vyanden deser Pl'ovincûe, 
en de respectiev-e, Gein1oots,cha,ppen ge
ex1l110rteerd, om Zlich aan Hun Ed. Groot 
Mogendens Gecommiteerden vaini ihet 
Defen:siewe•2iellli deser Provincie ,en de 
stad Utrecht, te Woerden, aan te tbtie
den, ten einde die in staat gesteld wor
den, de ,noodû,ge sterkte !bij te :kurmen 
zetten, om de stad Gorin:chem te,gein 
wLle ,aan'VlaHen, weilke door de Gewelde
naar,s mogten ,worden orudernom,en, te 
helpen v'erdedtgen" . 

Mein be,grijpt deze stap van de Ba
triot als llll!en weet dat de Staten van 
Rol,ltamd ,en West Friesland de p,art,ij 
der Platriott81Il waren toegedaan, ter
wij[ cliie van Gelder'land Pr1nis,gezill1:d 
wiaren. 

Men haalde echter in Den Raag de 
hand over het hart en op 26 lllJOVember 
1789 b-esloot men om Mr. Oorne-lis 
Boonzajer weer toe te laten tot de 
stia,d en a,ls re-cto-r van de ~atijtnse 
school. 

Hij was dus weer waar hij .we,r1ken 
kon en werken 12iou, ma,ar niet aAleen 
aan zijn onder.wijs. Hij zou in de :ko
mende ,gebe,urtenis·sen !IlJog van 2iich 
doen sprek1en. Terwijl een groot deel 
der lbur.g,ers -in 'St. Oimer tin F:r,ankrij!k 
de .gelegenheli.d krijgt om na te denke;ru, 
maar ook om te ervaren dat wat de 
F·ranse revolu:ti-e 1bet:r,of ,'.l:ret nli.et a,lles 
goud was wat er blonk, gaat in Gor
cum het leven weer zijn gewone gang. 

De 'bungerwacht krijlgt een 111,ieuiw 
reglement. De Ko!l'enlbrug wor.dt vetr
nieuwd. De Prï:ns ·van or.aJn1e en Erf
stadhouder 'kO!Int enkele keren te Ger 
rinchem het ,giarrnwen i,ruspecter•en en 
schokke111de ,gebeurt!eniss-e,n vindetnJ ll1iet 
p1aats. Of het moest zijtn h.et ,bes1uit 
van de 1dllr•e,ct!euren der .S-ocïëtedt Eens
ge2iindheid om o,p 10 apriil ITT.et .geb:ouw 
,;de Wol-rok" te kope111 dat stond op de 
hoek van de Grote Markt en de Molen
straat mu daartn hU!Il Sociëteit t,e vies
tigen. 'Ze ,waren er dus nog of we:er en 
ze ·zochtein: ihet daJTI op een aJndere 
pJ'aats weer die gezelligihelid en de poli
tiek. '.Maar dat zou later pas !blijken. 

Wij .zijn nu toe aan de gebeurtein,issen 
v-an 1794 en 1795 die het ibe,gi1n beteke
nen van de Franse tijdvak. 
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Het Diaconiehuis is lang 

van de oudste instellinge1 

gebied in onze stad. Al 

werd in de Molenstraat } 

Mannenhuis gesticht, da 

woordig als "Huize Steynd 

in de oude binnenstad - 01 

vendijk - t!evestigd is. 

Het Burgerkinderweeshui 

eens in de Molenstraat, dat 

1557. Het is oud en der d. 

Het biedt geen veilig c 

meer aan de enkele kinder 

nog in gehuisvest waren , 

nu tijdelijk elders onder!! 

Of dit wel in overeensten 

met de wil van de stich1 

breek er mijn hoofd niet ov, 

min over de vraag of het , 

geest van de stichting is, , 

deze instelling andere kind 

,,volle wezen" zijn onder; 

en nog minder over het fe 

in de haak is dat in deze ir 

kinderen werden opgeno 

niet tot de "arme desolate 1 

keinderen" gerekend konc 

den. 

Het Oude Vrouwenhuis, 

menteel op de Groenmél 

domicilie heeft, dateert 

streeks 1602/ 03. Het was 

de Haarstraat op de terre 

het Oud-Bagijnhof geves 

. [ 

Nu het Diaconiehuis ging 

verhuizen 

Van "den blauwen hemel" naar /vtollenburg 
door H. F. van Peer 

Het was op 26 april 1752- dat do01· 
de Broederen Diaconen van de Neder
duits Hervormde Kerk te Gorinchem 
van Bernardus Spegt voor f 5.000,- een 
huis met erf aan de Westwagenstraat 
werd gekocht, ,,strekkende tot de 
Roomsche Kerk het Klooster toe, met 
uitzondering van den oliemolen". 

Dat huis heette vanouds "den blau
wen hemel" en was aan het eind van 
de zestiende en het begin van de ze
ventiende eeuw een herber,g. En hier 
dan vonden ruim tweehonderd jaar ge
leden de oude lieden en weeskinderen 
van de Hervormde Gemeente huisves
ting. 

Zij waren tot aan 1752 onderge
bracht in Gorcumse gezinnen, maar 
de diakenen waren over deze gang van 
zaken bepaald niet tevreden. Het ge
beurde dikwijls dat bepaalde burgers 
van de huisvesting der oudjes en de 
wezen een winstzaakje probeerden te 
maken, met alle gevolgen vandien. Van 
een goede verzorging en huisvesting 
kwam niets terecht en ook aan een 
redelijke opvoeding van de wezen ont
brak het. Deze "bestedelingen" had
den het dus niet best en sprekende 
over die kinderen zeggen de diaconen 
uit die tijd bijvoorbeeld: 

,,Geen of weynige komen tot perfec
tie, en het kan niet anders zijn: de 
Jeugt op zig zelfs geen agt slaande; 
en daar zy by besteed worden, niet 
minder als het welzyn der Jeugd in 
agt nemende, maar eyge voordeel, lo
pen in het wild, zelfs bij nagt en on
tyden, ja op dat wij niet zeggen, dat 
zy veel ligt tot vuyl gewin gebruikt 
worden. Welk a lles in so een Huys, on
der goede directie zou voorgekomen 
worden". 

U ziet het, de omstandigheden wa
ren niet rooskleurig en men gebruikte 
de bestedeling vaak voor "vuyl gewin". 
Men treft de kinderen zelfs "bij nagt 
en ontyden" op straat aan en daar 
moest een eind aan komen. Het 
"Huys" zou een oplossing betekenen 
voor de wantoestanden, waaronder de 
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bestedelingen moesten leven. De oude, 
ren onder ons kennen ook nog wel de 
vernalen over het "uitbuiten" van be
stedelingen door zogenaamde goeo
willenden, die er echter een zaakje in 
zagen om ze te huisvesten en daarbi) 
meer aan zichzelf dan aan de ver-
zorgde (n} dachten. 

Niet alleen de materiële omstandig
heden bepaalden de noodzaak tot het 
stichten van een tehuis. Ook op gods
dienstig gebied waren de toestanden 
niet rooskleurig. Luistert u maar weer 
naar de Broeders Diaconen: 

,,En wat aangaat haar eeuwige ziel
staat en een aannaderende eeuwigheid 
by haar voor de deur staande, daar 
hebben zy geen occassie mee, hoorende 
noyt van God of Godsdienst spreken; 
waartoe zy in zulk een Huys occassie 
zouden vinden". 

Dit alles bij elkaar was voor de 
"liefdebroeders" voldoende aanleiding 
om met medewerking van het stads
bestuur te komen tot de stichting van 
het Hervormd Diaconie Armhuis, in de 
volksmond het "erremhuis" genoemd 
en tegenwoordig en gelukkig het Dia
coniehuis der Ned. Hervormde Ge
meente. 

-o---

Hoe leefden kinderen en oudjes nu 
In dit huis? De grootste jongens moes
ten in het bijzijn van de moeder van 
het huis het bier tappen, op tafel 
brengen en schenken. Het bier was 
toen nog volksdrank en het vervulde 
de functie van de thee en de koffie 
van vandaag. Het was toen ook beslist 
geen zwaar bier dat men op tafel 
kreeg. 

De kinderen haalden ook hout en 
turf voor het vuur, want men kende 
nog geen centrale verwarming en het 
stoken was in het koude seizoen een 
dagelijkse zorg. Zo zorgden de kinde
ren er ook voor dat de bejaarde huis
genoten regelmatig vuur in hun stoven 
kregen. Als wij vandaag over "sto
ven" spreken weet de jeugd vaak niet 
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1aar /vtollenburg 
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ngen moesten leven. De oude, 
!r ons kennen ook nog wel de 

over het "uitbuiten" van be, 
;en door zogenaamde goeà, 
1, die er echter een zaakje in 
n ze te huisvesten en daarbi) 
m zichzelf dan aan de ver
L) dachten. 
.Heen de materiële omstandig
~paalden de noodzaak tot het 
van een tehuis. Ook op gods
gebied waren de toestanden 

;kleurig. Luistert u maar weer 
Broeders Diaconen: 
·at aangaat haar eeuwi,ge ziel
een aannaderende eeuwigheid 
voor de deur staande, daar 

:y geen occassie mee, hoorende 
1 God of Godsdienst spreken; 
zy in zulk een Huys occassie 

rinden". 
les bij elkaar was voor de 
·oeders" voldoende aanleiding 

medewerki'ng van het stads
te komen tot de stichting van 
rormd Diaconie Armhuis, in de 
rrd het "erremhuis" genoemd 
,woordig en gelukkig het Dia
, der Ned. Hervormde Ge-
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iefden kinderen en oudjes nu 
is? De grootste jongens moes
et bijzijn van de moeder van 
: het bier tappen, op tafel 
en schenken. Het bier was 

r volksdrank en het vervulde 
:ie van de thee en de koffie 
laag, Het was toen ook beslist 
raar bier dat men op tafel 

rrderen haalden ook hout en 
r het vuur, want men kende 
1 centrale verwarming en het 
rns in het koude seizoen een 
:e zorg. Zo zorgden de kinde
ok voor dat de bejaarde huis
regelmatig vuur in hun stoven 
Als wij vandaag over "sto
eken weet de jeugd vaak niet 

Het Diaconiehuis is lang niet één 

van de oudste instellingen op dit 

gebied in onze stad. Al in 1442 

werd in de Molenstraat het Oude 

Mannenhuis gesticht, dat tegen

woordig als "Huize Steyndeld" nog 

in de oude binnenstad - op de Ha

vendijk - l!:evestigd is. 

Het Burgerkinderweeshuis, even

eens in de Molenstraat, dateert van 

1557. Het is oud en der dagen zat. 

Het biedt geen veilig onderdak 

meer aan de enkele kinderen die er 

nog in gehuisvest waren en het is 

nu tijdelijk elders ondergebracht. 

Of dit wel in overeenstemming is 

met de wil van de stichters? Ik 

breek er mijn hoofd niet over. Even

min over de vraag of het wel in de 

geest van de stichting is, dat er in 

deze instelling andere kinderen dan 

"volle wezen" zijn ondergebracht 

en nog minder over het feit of het 

in de haak is dat in deze inrichting 

kinderen werden opgenomen die 

niet tot de "arme desolate poorters

keinderen" gerekend konden wor

den. 

)r Het Oude Vrouwenhuis, dat mo

menteel op de Groenmarkt zijn 

domicilie heeft, dateert van om

streeks 1602/03. Het was eerst in 

de Haarstraat op de terreinen van 

het Oud-Bagijnhof gevestigd ge-

weest, waar nu het Ziekengasthuis 

als tehuis voor chronische zieken 

staat. 

Het Diaconiehuis is dus in de ry 

van instellingen nog betrekkelijk 

jong en "pas" 213 jaar. Later werd, 

ook al in de Molenstraat - de 

straat van de tehuizen - het R.K. 

Arm- en Weeshuis gesticht. Dat 

was in 1867 en uit onze tijd is in 

deze straat (hoek Revetsteeg) het 

Gemeentelijk Verzorgingshuis voor 

Bejaarden. 

eens wat daarmee wordt bedoeld. De 
ouderen onder ons kennen die stoven 
nog wel, die in winterse dagen voor 
een beetje warmte aan de voeten zorg
den. 

Zij weten ook nog, dat de kerken 
speciale stovenzetters hadden, die er 
voor zorgden dat de kerk,gangers op de 
zondagen een warme stoof in hun bank 
kregen. En,,. misschien ruiken ze de 
penetrante reuk van deze stoven nog 
wel. Aan de kerken had men vroeger 
"stovenhokken" waar de stoven met 
een kooltje vuur of brandende turf 
werden gevuld en ook het Diaconie
huis zal wel een dergelijk hok gehad 
hebben. 

De kinderen moesten ook boodschap
pen doen en zij dienden 's avonds de 
deuren te sluiten en 's morgens te ont
sluiten. De jongens werkten overdag 
in de oliemolen van het huis en de 
kinderen mochten ook in de leer gaan 
van particulieren, echter alleen bij ba
zen of vrouwen van de gereformeerde 
religie. 

Voor ons doet merkwaardig aan de 
bepaling, dat zij ,,,geen maandag mog
ten houden". Dat ,,maandaghouden" 
was nog rond de eeuwwisseling en ook 
daarna wel een veel voorkomend ver
schijnsel. Op maandag werkten er ve
len niet en ze gingen dan aan de 
drank. Er is zelfs een speciale folklore 
van de maandag, een dag die niet ge
schikt was om iets te beginnen, omdat 
er nu eenmaal drie kwade maandagen 
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's Zondags moest men gez 
naar de kerk gaan en velen 
zullen zich die kerkgang van 
zorgden uit het Armhuis he 
Er was een vaste formatie in 
van ouden en kinderen en 
aanvankelijk gewoonte dat éé: 
weeskinderen in de kerkdier 
de preekstoel staande, een gec 
de Heilige Schrift uit het h 
zegde. Stelt u zich eens voor 
voor een kind betelcende in 
dat de normen zo streng we 
handhaafd. 

Na de kerkdiens t moesten 
kinderen met de "armenbus" 
huizen gaan om een deel van 
binnen te halen, dat voor hm 
ging nodig was. Later werd di 
gang verplaatst naar de zat, 
ik herinner me nog goed hoe 1 

ren in de kledij van het huis 
deuren gingen. Zij waren im 
kleed volgens "eenderley ge 
couleur" en het weeskind was 
zijn kleding als zoda nig te h, 
Om cle twee jaar werd de kle 
de kinderen vernieuwd. 

Gelukki,g is het nu niet meE 
wezen door hun uiterlijk he 
-; jn, maar wij moeten alles zi 
licht van de tijd waarin het 

De oude mannen uit het 
moesten op zondag een ho~ 
hoed dragen en men bezat in 
vroeger een hele collectie , 
,,hoge zijen". 

Het oude gevelbord 

Het Diaconiehuis 111 de Westwagenstraat , waar het meer clan twee 
eeuwen geves tigd was. 

in een jaar voorkomen. Welke maan
dag was dat nu wel? Zie, zoiets weet 
j'e niet en daarom werd er door velen 
op maandag niet gewerkt, zij brachten 
hun tijd in de kroeg door en zoiets 
kon men toch zeker niet van de oudere 
kinderen van het Armhuis tolereren. 

Ledigheid is des duivels oorkussen. 
Daarom moesten ook de ouden van 
da.gen bezig gehouden worden. De ou
de vrouwen kortten de tijd met spin
nen en breien en als de diakenen eens 
per week hun vergaderingen voor het 
welzijn van het huis hielden, deelden 
zij vlas, wol en sajet uit voor de ko
mende week. Het werk van de afge
lopen week werd dan tegelijkertijd in
genomen. De oude mannen moesten 

ook bezig z1Jn en aan het begin van 
deze eeuw nog was een belangrijk 
karwei voor hen het plakken van pa
pieren za kken, de zogenaamde "bui
len". Het geld dat ze daarmee ver
dienden mochten ze zelf houden, maar 
het was heus niet veel. 

-0-

Het is te begrijpen, dat er veel zorg 
aan het geestelijk leven werd besteed 
en zo moesten a lle inwonenden van het 
Armhuis 's morgens om acht uur en 
's avonds voor het slapen gaan ge
knield het ,gebed aanhoren, wat door 
de vader van het huis werd uitge
sproken. 
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waar het meer dan twee 
1S. 

g zijn en aan het begin van 
1w nog was een belangrijk 
·oor hen het plakken van pa
akken, de zogenaamde "bui
t geld dat ze daarmee ver
'.llochten ze zelf houden, maar 
mus niet veel. 
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te begrijpen, dat er veel zorg 
geestelijk leven werd besteed 
,esten alle inwonenden van het 

's morgens om acht uur en 
s voor het slapen gaan ge
ot ,gebed aanhoren, wat door 
0 van het huis werd uitge-

's Zondags moest men gezamenlijk 
naar de kerk gaan en velen van ons 
zullen zich die kerkgang van de ver
zorgden uit het Armhuis herinneren. 
Er was een vaste formatie in de stoet 
van ouden en kinderen en het was 
aanvankelijk gewoonte dat één van de 
weeskinderen in de kerkdienst, voor 
de preekstoel staande, een gedeelte uit 
de Heilige Schrift uit het hoofd op
zegde. Stelt u zich eens voor wat dit 
voor een kind betekende in een tijd, 
dat de normen zo streng werden ge
handhaafd. 

Na de kerkdienst moesten de wees
kinderen met de "armenbus" langs de 
huizen gaan om een deel van het geld 
binnen te halen, dat voor hun verzor
ging nodig was. Later werd deze rond
gang verplaatst naar de zaterdag en 
ik herinner me nog goed hoe de kinde
ren in de kledij van het huis langs de 
deuren gingen. Zij waren immers ge
kleed volgens "eenderley gewaad en 
couleur" en het weeskind was dus aan 
zijn kleding als zodanig te herkennen. 
Om de twee jaar werd de kleding van 
de kinderen vernieuwd. 

Gelukkig is het nu niet meer zo, dat 
wezen door hun uiterlijk herkenbaar 
-' jn, maar wij moeten alles zien in het 
licht van de tijd waarin het speelde. 

De oude mannen uit het Armhuis 
moesten op zondag een hoge zijden 
hoed dragen en men bezat in het huis 
vroeger een hele collectie van deze 
,,hoge zijen". 

De kinderen die nog werkten, hetzij 
in het huis zelf of bij particuliere ba
zen, gingen op school in één der loka
len van het huis, speciaal dienend 
voor het onderwijs in ,,leezen en schry
ven en de cyfer-konst". 

Leerden de kinderen een ambacht, 
dan moesten zij ook nog naar school, 
in de zomer 's ochtends en in de win
ter 's avonds. Onderschat dit niet, 
want in de zomer begon deze school 
's morgens om half zes en ze duurde 
tot zeven uur, waarna de jeugd dan 
aan het werk moest. 

Het gebouw bestond aanvankelijk 
uit twee aaneengetrokken huizen, 
welke in 1826 onder één dak kwamen. 
In 1823 werd er achter het tehuis een 
schoollokaal gebouwd waar de kinde
ren van de inrichting onderwijs ont
vingen, maar dat ook dienst deed als 
,,stadsarmenschool" voor de ,gemeente, 
omdat de stad aan deze school finan
ciële steun verleende. 

Vandaag kennen wij het begrip "ar
menschool" gelukkig ook niet meer, 
maar velen van ons herinneren zich 
dat nog wel, evenals de zogenaamde 
"klompenscholen" van vroeger, waar 
de kinderen uit de meest eenvoudige 
gezinnen onderwijs kregen. Daartegen
over stonden dan de burgerscholen 
voor jongens en meisjes (afzonderlijk) 
en de tussenscholen voor de categorie 
tussen de armenscholen en de burger
scholen in. 

De kinderen van het Diaconiehuis 

Het oude gevelbord, dat nu in het Gorcumse Museum te zien is. 
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mochten 's zondags niet op straat lo
pen en helemaal uit den iboze was dat 
ze op de Dag des Heeren ,buiten speel
den. 

Ook lijfstraffen kwamen voor, wat 
ons in het licht van die tijd niet kan 
bevreemden. De vader of de moeder 
van het huis mochten de kinderen ech
ter niet "aan een blok stellen" of op
sluiten zonder voorkennis of goedvin
den van de Broeders Diaconen. Ook 
mocht er niet zonder hun medeweten 
gekastijd worden. 

- 0 -

Er was voor de oude mannen een 
speciale rookkamer, waar zij hun neus
warmertje mochten roken. Elders in 
het huis was dit verboden in verband 
met het brandgevaar. En... zij moch
ten geen bier of sterke drank in het 
huis brengen en ze ook niet elders ge
bruiken. Iets, wat niet te verwonderen 
is. 

U begrijpt, dat men 's avonds ook 
niet mocht uitgaan, alleen met per
missie mocht men om acht uur thuis
komen. 's Avonds na half tien - de 
tijd valt niet eens tegen - mocht in 
geen van de vertrekken meer licht 
branden of vuur in de stoven zijn. Om 
tien uur deed de binnenvader de ronde 
om alles te controleren en sloot hij de 
vertrekken! 

Velen van u weten wel dat vroeger 
het huis gesierd werd door een gevel
bord met als opschrift "Ned. Her
vormd~Diaconiehuis". Op dit bord (uit 
ongeveer 1753) ziet men in het midden 
een oude vrouw uit het huis, leunend 
op een ,stok. Aan de ene kant een wees
jongen, aan de andere kant een wees
meisje, ieder met een .bus voor de ar
menrondgang in de hand. Aan beide 
uiterste zijden van het gevelbord een 
rouwmantel, ten teken dat het huis 
het privilege had om deze rouwmantels 
te verhuren. Deze werden gedragen 
door de mannen, die de doden naar 
het kerkhof droegen, terwijl ook later 
nog lang de koetsiers van de lijkwagen 
in deze rouwmantels -waren gehuld. De 
verhuur van deze rouwmantels was 

dus een inkomstenbron voor het Arm
huis en vandaar de afbeelding op het 
gevelbord. 

U kunt dit ,bord niet meer aan het 
huis in de Westwagenstraat vinden, 
maar het is gelukkig en in goede staat 
bewaard gebleven. Het ·bevindt zich 
momenteel in het museum "Dit is in 
Bethlehem" van de Historische Vereni
ging "Oud Gorcum" als herinnering 
aan een voorbije tijd. 

Een ander privilege van het huis 
was, dat men het kerke- of predik
beurtenbriefje in de handel mocht 
brengen. Dit verscheen wekelijks en er 
werden niet alleen de kerkdiensten op 
bekend gemaakt, ook de burgerlijke 
stand van de afgelopen week was er op 
te lezen. In ons museum zijn nog heel 
wat van die oude kerkebriefjes aan
wezig. 

-0-

De combinatie van ouden van dagen 
en jongeren in hetzelfde huis werd 
reeds in het begin van de vijftiger ja
ren van deze eeuw opgeheven en het 
huis dient niet meer als woning voor 
wezen, halfwezen of kinderen die niet 
meer door hun ouders worden ver
zorgd. Het is momenteel alleen een 
bejaardentehuis. 

Nu het Hervormd Diaconiehuis ging 
verhuizen naar de Mollenburgseweg als 
onderdeel van het Hervormd wijkcen
trum aldaar, was het goed eens even 
een slip van het verleden op te lich
ten. Een verleden dat wij eigenlijk niet 
meer begrijpen, maar dat wij moeten 
zien in de geest van de eeuwen die 
voorbij gingen. 

Toen men ruim tweehonderd jaar ge
leden deze instelling in het leven riep 
deed men er een goed werk mee. Het 
Armhuis past nu niet meer in onze 
samenleving en al lang heeft de Dia
conie van de Ned. Hervormde Kerk 
er terecht mee gebroken. 

Aan de Mollenburgseweg gaat mén 
nu een nieuw hoofdstuk schrijven 1fl 
deze ontwikkeling van "den blauwen 
hemel" tot Mollenburg. 
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looze besluit van een gr 
ten orudeT te lbren:gen. Uw t 
schatten wiel'lden verkwist 
misdaaidQge 01nderneeming 
der Waapenlen heeft •aan , 
vaardigheid van ornze zaa 
woord, 1en ,onze overwinnen 
zijln! 01p Uw grondgebied ,g< 

B.AJTkAVIEN! Wij kan, 
dienken dat Gijlie<llen tot 
welijk be-staan medepl!jlgti, 
Onze ·vijanden zijn ook de 1 
Moed d!er iSügters vrun ei 
'blielk de verenigde ProvintJ:i 
n101g -in uwe aderen, en in he 
des oor.I:ogs <hiel-den wij niE 
lieden aan te merken als on 
den ien Bondgenooten. 't l.': 
V'Oet idat wij thams in Uw 
zijn. Wij lbren,gen ,geen schr 
't ,vertrouwen (!het is of we 
qurur:t hor<en ! ) 't Is m-aa1 
j-a:aren .geleden dat een trot: 
winnaar U :wetten voorsch 
geev,en U de "VRIJHEID 
Wij, lkomen nliet bij U om 
het juk t ,e hrengen. De 1 
NaUe zal Uwe onaflhamil1 
eeQibiedig'en. 

De legers van de Frani 
bHelk zulHen de strengste kr 
oef!enen. Ail.le baldadigheé 
buitenJsporigiheden tegen de 
ders ·2iuUen strierugelijk ,gesit1 
den. De ,vefügheid van Pe:r; 
goederen za;l wol'ld!en ge.ha 
De vrij'e ,godsdiensto-efreni1n1, 
.g,estoo:rid blij:ven. De wet 
woontens en ,gebruik.en zuil 
alsnog ,gehandhaafd woTder 

Het B-ataaf·sche Vo1k ,gelb 
kiende van zij1n1 oprperge,zag 
leen rr<iunnen veranderen o 
teren de inrichting van 2 

geering". 

Onze vo-orvaderen hadden d 
lopig wat te •le2ien en t'e ove 
maar of ·ze !het ,ge<l1a:am· ihe/1:)be: 
f.el lllk. 

E:r waren te veel red~voer 
bel:ui,steren, waarin het hlijde € 
devolrle van de veramtdering v 
sterk werd benadrukt, dan 
zi-ch zou bek'O<mmeren om rwat 
heidJS,smoesjes van een Fram 
raai. De in 1787 op 'last van h 
·bestuur gesloten bur,gersociët 
de 1haar deuren md een klC,n:J. 
devoerillig vam een van ,,[haar 
kende iB'urgeir:s". Reeds <le d , 
r.la de intocht der Fransen we: 
deze s·ociëteit een pTovisiorueh 
:inge,steld. 

Aan d1'e personen, waartoe, 
st~ van de Bu11ger E. V. Ca 

De Fransen in Gorcum 
door H. van Hoogdalem Hzn. 

Zoals reeds hiervoor betoogd is, is de vóórgeschiedenis van 1787 tot 
1795 niet los te maken van wat zich tenslotte in januari 1795 voor 
Gorcum voltrok als een onafwendbaar gebeuren. 
Door het verraad van Dumoriez wat uitgesteld, ging tenslotte de grote 
aanval op Nederland door aan het eind van 1794. De omstandigheden 
waren de Fransen daarbij gunstig, want de Hollandse rivieren waren 
door het ijs in boeien geslagen. Pichegru en Daendels hadden het dus 
niet moeilijk om ook Gorcum te bereiken, dat zich in alle haast moest 
voorbereiden op een verdediging. 
De leiding hierbij was toevertrouwd aan de Burgerkrijgsraad, die dan 
ook op 13 januari 1795 de ingezetenen opriep tot verdediging van de 
Provincie tegen de naderende vijand. Alle besluiten ter plaatse werden 
genomen naar aanleiding van een publicatie van de Staten der Ver
enigde Gewesten. 
Zondagmiddag 18 januari 1795 was er dan het eerste contact en werden 
de wallen der stad beschoten en eer het avond was waren reeds twee 
van de houtzaagmolens, die de stad had, in vlammen opgegaan. 
Op maandag d.a.v. werd de beschieting voortgezet en werden tal van 
huizen in de stad met gloeiende kogels in brand geschoten. 

Schone beloften 

Het werd voor <le stad en de ibeziet
ting onder bevel van de generaal Van 
Oy,en een harehelijike zwa;k om teig·ein de 
FraniS,en stand te •hQIU:den. Bovendien 
was een groot deel der <burgers er ;voor, 
da:t ·ze werden binn1en,ge1:aten. Toetru dan 
nog 'bekend we1,d, dat daags te 'V'Oren 
Prins Wülem. ,de V na:ar ·E 1rngeil:and wa\S 
vertrolklken, viel het !besLuit om d•e· stad 
maar a:a n de Franse Generaal Ostern 
over t e geven. 

We ibezitt,en de voorwaarden van 
ov:e1r1g1a;ve. De ,b'e2iettilll1g vroeg toe-sitem
mLng om in de ricnting va:n Kri1mpen 
en 'Oouda af te marcher,en. Het werd 
niet toegestaan. Allen zouden op hun 
wo-orr,d van eer !krijgsgevangenen zijn 
en niet meer tegen de Fransen moge·n 
dien:m. Het enige wat werd toegestaan 
was dat de aftocht van de ,krij,gsgevan
gerrnen pas zou ,gesdtüeden als de Fran
sen de I)alem- •en de WateI'poo·rt bin
nen tro~ken. Het slot van de bepallin.
gen is wel aardig. Het bepaalt, dat ge
em:,greerden niet onde.r die Ca:pitulaUe
voQlrwaarden zouden ,be.grepen zijn. 
Sloeg dit o-p de dege!llen, die in de tros 
va.in lhet Franse leger naar hun woon-

,stad terug keerden? Of s,loeg het op 
burgers uit an,derie plaa:ts1en, b.v. uit de 
dorpen, en die te Gorinchem een schuil
plaats hadden .gezoclht? 

Wat ·zich V'erder rondom deze bezet
t!lng afspeelde is ons aUemaal zo ver
tr-01Uw<l., dat we ons haast wamien er ibij 
te zijn ,geweest. 

Bij ede ·dr'liklker C. A. de Moo,r te G-0-
ri:nC'hem wa:s •een ,soo,rt proo!•amatie ge
d:riukt), gedateerd 20 j'anuari 1795 oude 
stijl of voLgems de nieuwe stijl: de ~,e 
van Plwviose ·van het deride jaar vam 
de éne en onverdee1lbare Firanse re
pUil:>lielk. 

Dit stuk, dat de V'e'l'tegenwoordigers 
van 't 1F ,rans·e volk Ii:C'.httelill aan lhet 
Bataafse ·V'O'fä, is van de 2id.fde snor
k-ende inhQlud ru!s de redevoerin1gen van 
S•eijs I-nquart, U welbekend. 

"De Dwingelandij, tegen de vrijheid 
der Volik•en a:an,gesparuruen, kmJJd:ig1de 
•ons (!het F1r a:nse vol-k.) den oorlog 
aan, en ondernam ons te onderdl'lulk
ken. IDen weders1panntg Stadhouder 
·ha;ct zi:g meester .gemaakt van Uw 
gouvernemen t. Hij trad li!Il de godde
loo.ze vereeniging Dwil!11ge,<loc 1an
den, en ,vomnde met 'hen h-et Zlinne-
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Daendels hadden het dus 
t zich in alle haast moest 
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p tot verdediging van de 
duiten ter plaatse werden 
: van de Staten der Ver-

; eerste contact en w erden 
1d was waren reeds twee 
ammen opgegaan. 
tgezet en werden tal van 
d g eschoten. 

g keerden ? Of sloeg het op 
'it amidere plaa:ts'en, b.v. uit de 
1 die te Gorinchem een schuil
dden gezuciht? 
!h v;erder rondom deze bezet
~lde is on s a llemaal zo ver
.at we ons haast wamen er ibij 
weest. 
l:r:uik~er C. A. d'e Mom· te Go
v-a:s ,een ,soo,rt procfamaüe ge
idateer'd 20 januari 17'95 oude 
)1gein,s de nieuwe, $tij!: de l[,e 
lo1s:e van 'het derde jaar V'a:n 
n =verdeelbare F'ranse ,re-

{, dat die vertegenwoordigers 
~arrs:e v101k rüc'httemJ aan het 
,volk, is :van de ze~·f<le sno~
oud ai!s de rede,voerh11gen van 
art, U welibekend. 

.vin,gelandij, teg1en de vrijheid 
tk,en a:angesp;arnruen, kOI1Jdig1de 
,et F\ranse volk) den oodog 
. ondernam oin:s te, onderd11u!k
en weder51pannLg &tadhO!lld~r 
:; :meester .gemaakt van, Uw 
nernent. H ij trad Gn de godde
vereeniging <i-er Dwimlgeilan
L ,vocmde met hen ihet zinne-

looze besluit van een groot Volk 
ten onide.r te 1br<en:g,en. Uw biloe'd, Uw 
schatten wienden 1verkwist tot deeze 
misdaaidüge 01n:derneeming. 't Lot 
der ·waapenien 'heeft ,aan de rec'ht
vaia:l'digheid van onze, zaak, ibeant
woord, ,en onze overwinn:ende legers 
zijlDJ 01p Uw grondgebied getrok,ken. 

BAJTA.!AV1EN! Wij konden niet 
d1enken dat Gijli~n tot dit gru
welijk 'bestaan medepllilgti.g waart. 
Onze vijanden zij,n ook de Uwe. Het 
hl1oeict der ,S.tigters vam. de Re<p1.1-
·blie!k de verenigde Provinfüen v1oeid 
niog -in uwe aderen, en in het midden 
des oorJogs 'hielden wij niet op, U
lieden aan te merken als onz3 vrien
den ien Bondgenooten. 't Tu op dien 
vioet dat wij t'hains in Uw midden 
zijn. Wij 1brengen ,geen ,schrik, maar 
't -vertrouwen (ihet is of we Seijs In
qururt ho'I'en ! ) 't Is ma,ar wei!nig 
j'a:a11en ge1E!den da;t een trotsch o,ver
winnaar U w,etten vooTsc'.hreef. Wij 
geevien U d-e "VRIJHEID" !Weder. 
Wij !komen nli-et bij U om U onder 
het juk te hrengen. De Fransclhe 
Nati-e zal Uwe orna.fhamikelijlkheid 
eer,biedigen. 

De legers van de Franse Repu
blielk zuHen de strengste krijgstucht 
oef1enen. A1Ue baldadigheden, a lle 
buiteruspori:giheden tegen de 1nwoon
ders •ZJU!len strienigelij,k ,gestraft wor
den. De ,v~fügheid van Pe,rnornen en 
goederen ZaJl worden geha,nd1haafd . 
De vrij!e ,godsdienstoeff-enin1g zal on
gestoorxl lblijrven. De wetben, ge
woont:Jens 'en ,gebruik1en Zll'llen voor 
a:Jsnog gehandh·a:afd worden. 

Het Bataafsche Volk ,gelbruik ma
kiende van zijllll oppe11geza:g, :ml -al
leen ikiulll'nen veranderen of verbe
t eren de inrichting van zijne Re
geering". 

Onze voorvaderen hadden dus voor
lopig wat t.e ,1ezien en te overdenken , 
maar ,of ze het gedaam 1hebhen ibetwij
fel lilk. 

E:r waren te veel redevoeringen te 
beluisteren, waarin het iblijde en vreug
devo,J1!,e van de verwrudering wat aJ i-e 
sterk werd benadrukt, dan dat m ên 
zich zou 'be'kommel'en om 1Wat gelegen
heids,smoesjes van een Franse gene
raal. De in 1787 op 1ast van het stads
bestuur gesloten burgersociëteit 'Open
de h 'aar deuren .met een kfün:kende re
devoering van een van ,.!haar welden
kende Brurgeir,s!'. Reeds de derde dag 
r.la. de intocht der Fransen werd VaJ11JUit 
dezie sociëteit een pro'Vis'ione,l·e directie 
:in1ge.steld. 

Aan dri1e personen, waartoe, op V'OOr
.stel van de Bu11ger E. V. Cappe1l1hoff, 

gekozen werden de Burgers C. Bijle
veld, C. vian der Mei van Oosterhout 
,en 1S. C. van ArppeiteTe, de laatste a1's 
secr-eta:ris, weird het lot vrun de ist'ad 
in 'handen geleg1d. A,Hes natun.lll'tlijik 
weer :miet "een heerlijke aam1s'praak", 
waarin v'ee,l voorkomt over de vrijheid 
die er nu was of daagde. De leden van 
de sociëteit hadden inmiddels a llen een 
verk1aring ,getelk:end, waa11bij zij zic!h 
verlbon,dien om "aJlles wat in !hun ,v,er
mogen was aan t e wenden, ten beste 
des v ,aderfaJrnds en deeze Stad in het 
bij zonder. In2101rnderheid venbrilliden zij 
zich om niet te rusten voordat de hei
lige maar ,ges·ohon1k'en V:riJiheid ook in 
d 3ze p la'l.ts heerlijk zegepraale". 

N u, die be'lofte 'hebben ze wel kun
nen h~uden . Want nog in mijn Jciln.der
tijd w erd de stadspo:l'iti•ek, naar het 
Zleggen vam, dLe daigen, op de sociëteit 
uitgemaakt . 

Domper 
DJ Franse commandant was blijk

baar niet eng gesteld op aJl die prach
ttge redevoeringen, want hij Het het af
weten 'en -0111z'e ,vriend van Appeltere 
kon in de 1bes'lo-ten krin;g van de socl:ë
tei t 1at'en horen, wat !hij ,van ipJia.111J wa;s 
geweest te zeggen. Maar lhet mocht de 
pret 1blijk,baar niet drUJkken, want de 
voorge,lezen toespraak werd met "toe
jukhi,n,ge ge'hoord" . 

De Franse commandant :had intu~sen 
de Heren aain het 'Verstand .gebr 1aclht, 
dat de R:epresentant,en van het Franse 
Vdlk thans in D en Haag zetelde,n en drut 
ze daar maar eens moesten ,gaan horen 
wat men do en en 1la:ten moest. Het w1as 
wel een domper op de vreugde, maar 
enkele dagen later kon de, af1g-eV1aar
digde BijJ.eveld dan toch 'be'.t'ichten: dat 
de Natie zelve zijne R egeering ik= 
veranderen na:ar we~geV'aUen. 

Wat m,en heni 1n10g m'eer !had m,eege
deel·d kreeg men eerst niet te horen, 
maar ;bl'.eek wel a:an d e uitwerking en
kele 1dagen l1ater . 

(Er versclheen een deCreet der Socië
t eit, iin!houdende da:t ,men op de vol
,gende ,dag, ·zijmide :2,9 ja:nuarU, de i!31ur
,gerij door de Stadsom:roeiper en oolk 
door aangep1'akt,e affiches zal oproeip.en 
naar het Olmor deir Grote Kerlk:, ten 
einde 'haa r voor te ,s:tel'l,en, d e "nood
zaakelijkheid eener Remotie van alle 
de R egering•sleeden ". 

·Vrouwen wer.den .geweerd evenals 
kinderen, daarvoor haid men van de 
Franse Oommrundant een paar wa.dh
ten •verzocht, die ook "v1ergunt wiier
cJlen" •en post "vatten" . 

De oproep tot de2'le SaJmenkomst in 
de kerk was v1an dezelfde snor,kende 
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!het llmrtstondli,ge lbombardem, 
l'icht. 

iin de loop, der 1geb eu:rtenis 
wij in dez'e hoek alleen nog 
a:ls strate,gisoh ,g•eval. We i 

heel Ned!eril1and verder in l 
schuitje, waanv= we het st 
n:aa:md nog ·zelf in handen ha, 

Zwa 

Al spoedig maakten de bUJ 
nis met e-en andere niet · 
kant van het geval en dat 
dat Go:rinchem ,a ls garniZ< 
bij·zonder zwaar belastte. 

IEr was no,g al wat wisse:i 
garnirZJoen van de Franse 
Was dan zo'n ,afdeilirng weer 
voed en ·goed gekleed, da:l!l r 
al rspoedi:g :plaats voor een E 

deHrug ,,Bansculutten'·', de ib 
'ro als ze spuUerrJJd door de 
werden ,genoemd. Dit alles ·1' 
uit lhef.1l:ngen, die op :grote , 
werden ,gerreg,d onder aJ.leriei 
naJam. De r -ek•eningen van d e 
den welisiwaar door 'het eer 
stuur :betaald, maar de afdoE 
traag1d!e wel ,e,ens, omdat he 
ihe:ffingen ook niet 220 rvlot l! 
a:an Mr. Rutger Ja,n 'Schimme 
was het !beschoren om ihieri[ 
rilrng te doen hrengen, -maar 
Napoleon al in het zLcht. 

iEen 'andere maatregel, die 
ingreeip, was het als wetti,g b 
del in m;1tvangst moeten nE 

Franse assignaten. Zolan:g , 
maal dra,al;de, merkte men 
maar !bij het vertrek der Fran 
het eindje de l 1a.st . 

Hoe vertr-oruwd is 01ns dit 
hoe kunrnen we meelev en m et 
nis, die 1an,gzamerhand onder 
•opkwrum om dit met voeten t1 
alle in het begin gedane s :::h< 
ten. 

IIVIet o,rnze overzeese gewest, 
vrijwel aUe baind verbroken e 
del taande met de dag. 

lillllhoud als alles, wat uit de pen van de 
Hee:r A;ppelterie vloeide. ,,De ~et:enen 
der <slavernij, die de haJ.zien der Bata
vieren reeds te lan:g gekneld ihe!bben, 
,zijn niet meer! Ze zijn versmolten on
der iClle ihliX!em der Vrijheid, en het Ba
taafse Volk haalt ruimer adem" ! Dan 
gaat lhet verder ove,r een trotse dwilll
gela-nd (dat is WM1lem V) en maar 
weer grij1pt hij n1aar C~81Udius Ci~lis, 
clie eens de ·Romeinen onder ihet Ba
taafse vrijheidsstreven deed doorgaan. 
Hij wa.s ·hier natrururlij'k nlret helemaal 
histori:sch :mriver, ,maar wie controleer
de dat in die dagen zo nauwkeurig? 

'.Irk ,ga deze ·redevoering nllet op de 
vo,et rvolgein, want dat zou Olll'S te rver 
voeren. Hij ZJou •zelf nog genoeg ge'le
gernheid krij;gen om het fraais eeITT1s na 
te •~ezen en te zien wat er vian terecht 
gek•omen was. 

Nieuwe regeling 
1Hoofdza:ak was nu de samenk•omst 

in de kerk en de besluiten, die men 
daar nu "Het Volk" :zoru laten nemen. 

De te illlemen !besluiten waren te vo
l'en al in de so:cliëteit vasbge:ste:d en, 
naar Ik ma;g ·veronderste11en, we[ in 
overstemming met de 11rus:tructi:es die 
bm,ger Bijlev,e!l.d uit Den Haag lhad 
meege'bracht. 

De besluiten werden vuorgeiezien en 
de lb!rav,e !burger mocht daarop dan 
met ·ja anrtwoorden, als mem het no:cr:ig 
V'Ond. 

,Er waren bes-luiten, waarop m·en 
zionde:r risico rustig ja ko11t zeg;gen, aJ's 
b.v. de 1aanwij1zing van de ,mensen en 
/het ,aan:tal rv·= h:en, dat de s:t!ad zou 
besturen. De namen waren al op pa
pier bekend. Maar bij het noemen van 
de n 1a:men sprak niemand. K'omt Bur
g,ers: ,,Wien kie1st :gij?'·' Al,geme,en srtlll
zwijgen. 

:D:e reactie •van de :Jeidirnig der ver
gadering: ,,Bur,gers! gijlieden 'hebt "of 
eenparii.g o:f met groot::e mewderlheld 
tot Uwe vertegenwoord;gers ,ge!ko22en 
de Bui,ge:rn...... Is er onder U nog 
iemarud, die iets tegen dese keus heeft 
in rte brengen, hij srpreeke ?" Niemand 
sprak. 

En ro gledelll wij in de VRIJHE:ID, 
GELIJIKHETD en BROEDERSCHAP. 

Mon had nog de fijcne tact staande de 
vergadering üecreet der B11.mgerij op 
te stellen en het aan te bieden aa:11t de 
oude Oo:Hot d'Es:c:u:ry, vorn:;heen dlro1s
saerd der stad en ,groot vriend vian 
WIH!lem TV. 

Oolk het decreet ::zJal iik U 1besparen, 
daar het van de zelfde inhoud was ails 
alle r 1ed:evoeri1rngen. Zo kreeg op 29 
jaruuari 179'5 Gorincihem zijn nieuwe 
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reg,ering, zijl!l Municipafüteit, lbesfaa:nide 
uit de Burgers Bijlevel'd, Cappelhoff, 
T:ret, ·v1an der Meij, Dr. Rom, J. van 
Schallen, Van Toulon, R. Rom IzakZlll., 
Mee'lfüout, G. de Gijselaar, Van Dooren, 
B. Moer'kierlk:en, E . Bol, G. Met:man, 
Meulman, H. Leblbirng, Herwijnen en 
Van Braam, al te maal goed patriot
ten en leden van de sociëteit. 

In de :ker,k was te<vens fb.es,J,oten, dat 
men 3 f1ebruar'i ·zoru !bestemmen aJls 
d:aJg ,voor een groot vollksf:ee,st, wa:arvan 
het mLdde,lpunt 22oru zijn het p[™1ten 
van de Vrijheidsboom. 

Feest 

Het spreekt welhaast V1arnze'1f, dat 
ook het feest om de Vrijheidsboom 
weer vooraf moest worden gegaaru van 
een redevoering nieuwe stijl. 

1Civi.J:is en de Bataven 1dlraafden nog 
eens op. Er werden weer "banden ge
s-laakt en boeien ·vev'brolken" . ,,De zucht 
tot de Vrijheid door den Schepper der 
Natuur l}ru <t1le na:rten ill1!geprenrt zal 
zicih, nu ntet meer door heerszucht en 
knechtirng 1gelb1onden, kunnel!l uitleV'en. 
Een grootmoedtge, machti:ge natie 
staat op, verbreekt de k1ui:sters haa:rer 
slav1ernij en toond door !haar vooI1bee1ld 
aan het verwonderd Europa dat een 
volk om vrij te worden, slechts heeft 
te willen vrij zijn". 

Zo .ga!at het nog enkele bladzijden 
donr en dam kan het feest beg1inn,en. 
Als de feestroes, voorbij is, Ik.omen de 
eerste ma;atrege,1en: de burgerwacht 
wordt op,ge:heven en ail<le vaandels en 
W'ape1ns moeten binnen 3 maal 24 uren 
op het raadhuis worden ingele,verd. 
Maatregelen ten opzichte van de gil
den. Opruiming van de discriminerende 
bepalingen varn 1787, 1788 en 1790 ten 
opzich te V1an de patriott·en. Tolleni Olp 
de ri-vieren af,gesch:aft. Weg 'heerlijke 
rechten en adelijlke titels. 

W ,eg met galgen, raden en geesel
pal,en. Vee,l hiervan heeft n,atururlijk 
onze instermmîmrg. Het had zijn tijd 
overilee.1ld. Maacl' zullen ala:en hert in die 
tijd zo he1bb'en gevo•el:d ? 

11 juni 1795 is ,er weer f:eest ter ge
le,geniheid van de gesloten ratiföcartie 
V'an de aHîa:nrt1re tussen de •Framse en de 
Bataaf:s'e repUibhek. Het is ei,genllijk 
verder o01k wei1n1'g bij2JOnders, dart lik 
van dit Frans·e tijdvak in Gorinchem 
nog aan niieuws k 'an .'berichten. Ik z;ei 
U re1eds, dat V·= Goch (J:ver dit alles 
in zijn werk Van Arkels Oude Veste 
•zeer ruitvoerig is. We krijgen uit a;]les 
wel ide ind:riuk, dat het leven 1zich weer 
spoedig lherstelde -en dat men mert 
overheidshulp de schade herstelde door 



zijn Municip,afüt1eit, lbeS'baande 
:urgers Bijlevel'd:, Cappelthioff, 
n der Meij", Dr. Rom, J. van 
Van Toul=, R. 'Rom I 1zakzm., 
;, G. ,de Gijs:e,laar, 'Van :[)oorein, 
~e;lken, E. Bol, G. Metrrnan, 
,, H. Leblbi'rng, Herwijnen en 
am, al te maal goed patriot
den van de sociëteit. 
kerk was tevens !besloten, dat 
fiebTuaI1i ·= !bes.temmen aJls 
een gr.oot vo~ksfeest, waarvan 

iel:punt ZO'll zij:n biet pl]am.te,n 
vrijlheids,boom. 

pree·kt wel'haast V1aruze'1f, dat 
fe-est om de Vrijheidsboom 

,raf moest worden ge-gaian van 
voering nieuwe stijl. 
en de Batav'en draafden nog 
Er werden weer "banden ge-

1 boeien ·ver!brdken". ,.De zucht 
rijheid door den Schepper der 
liru q_l,le nrurt-en i1rngepr·ent zrul 
niet meer door heerszucht en 

g ,g~b1onden, kunnen uitleven. 
ootmoeföge, ma,c'hüge natie 
, verbreekt de 'ld<t.l'Î'sters h 'a!a'l'er 
en toond door 'h1aar vooroeeld 
verwonderd Europa dat een 
vrij te worden, slechts heeft 

] vrij zijn". 
Jat het nog en'ke1l,e ibl'adzijden 
dain kan het feest rbegiinnen. 

re,estroes voorbij is, !komen de 
naatregelen: de iburgerwac!ht 
pgeheven en aJ11le v;aandels en 
moeten binnen 3 maal 24 uren 
raadhuis worden ingele,verd. 

·elen ten opzichte van de gil
·uiming van de discriminerende 
:en varu 1787, 1'788 en 1790 ten 

'V'an de pat-riotben. Toll€1Ill op 
ren af,geschaft. Weg !heerlijke 
en adelijike titels. 
met galgen, raden en geesel
ii'.ee,l hiervan iheeft nratuurlijk 
,stemmil!llg. Het .ltad zijn tijd 
d. Maar zullen allen het in d<ie 
1ebb'en g,evoeld? 
1i 1795 is er weer f,eest ter ge
d ~an de .gesloten ratifücatie 
ülia:nrtie tussen de 1Frainse en de 
e rep,Uibliek. Het is eigenllijk 
oolk weini'g !bij1zonde,rs, dat rrk 

F,ranse tijdvak in Gorinchem 
L nlieuws kan berichten. Ik rei 
:, diat V-ain Goch over dit aJJes 
werk Van Arkels Oude Veste 
voerig is. W,e ~rijgen uit a;l!es 
indruk, dat ,het leve:n ,zioh weer 

lhersrbelde -en dat men met 
lshulp de schade herstelde door 

!het lkortstondliige !bombardement ,a;an:ge
richt. 

iln ,de loop der gebeurtenissen. telden 
wij :i111 de'z!e hoek alleen nog maar mee 
a:ls s tra:tegiscJ"J. geval. We zaten met 
heel Nederu1and verder in het ze!lfde 
schuitje, waa~·ain we 'het stuur zoge
naamd nog ·zelf in handen hadden. 

Zware lasten 

Al spoedig maakten de burge ns 'ken
nis met e·en andere niet verwacihte 
kant van het geval en dat was iets, 
dat Gorinchem als g arniwen:splaats 
ihij:wnder zwaar belastte. 

1Er was nog a,l wat w i.sse!ing in het 
garnii:roen va:n de Franse bezetrJng. 
Was dan zo'n afdeling weer weldooir
v:oed en •goed gekl,eed, da:n maakte ze 
al 1spaedLg p}a:ats voor een amdere af
delin1g "'8'an:sculotten'", de ibroeklozen, 
'ZO als ze spottend door de 'be'Vo,!!ldng 
werden genoemd. Dit alles geschiedde 
uit lh:effüngen, die op grote vermogens 
werden, •ge!le,gd •onder allerlei vortrn en 
mmm. De ,I'ekeinfa11g,en van de stad wer
den weHswaar door 'het c·entra:al !be
stuur ibetaald, maar de afdoening ver
traagde wel ,eens, omdat het met die 
•h effingen ook niet zo ~lot Kep. EerS't 
a:a.n Mr. Rut:ger Ja,n 'Schimmelpenrninck 
was het lbesc1horen om ih ieri,n: ver lbete
rim,g te doen bvengen, ma;ar toen wais 
N a,pole'On al in het zJ:cht. 

iE}en 'andere maatrege.J, die ook diep 
ingree,p, was het als wetti,g 'betaalmid
del in o r.itvangs-t moeten nemern. van 
Franse asSli.gnaten. ·z olang •alles noir
maal draallde, merkte men het niet, 
maar lb•ij het V'ertrek der Frar~sen droeg 
het eindje de 1ast.1 

Hoe vertrouwd is 01ns dit alles en 
hoe '.kllil!Ilen we meeleven met de er,ger
nis, die .Ja:rngzamer'hand onder het vo11k 
'O'pkwatrn om dit met voeten treden van 
alle in het begin gedane s :::hon e belof
ten. 

[Met ornze o,verzeese gewesten raakte 
vrijwel aUe brund ver!broken en de han
del taande met de dag. 

'Wat vam onze vloot was ov·ergeble
ven mociht e1igeulijk die naam llliet meer 
dl'lagen en zou door .Jatere oorlogshan
delingen !bovendien vrijwel volledig in 
·handen van de Engelsen worden ge
speeld. 

EIIl' tegeno'V'er dit alles st1e1'de ihet 
Frarn,e regim·e niet anders dan een 
schijnvrijiheid 'in een waingedroch-t als 
de Bataafse Republiek. 

Al.Jes droeg, ·als het tot stand kwam, 
de naam en het karakter van "provisio
neel", d.w.z. voor'1o~g. Drie jarm laTIJg 
vochten in de top op de z.g. nationale 
verga;derimg van representanten des 
vol'k,s, de unitarissen en federalisten 
om de maoht. De eersten waren voor 
een één en ongedeeld geiheel ,met cen
traal gezag, de anderen streefden na:ar 
een slntenfede•ratie op d'e ba.sLs van de 
o·ude toestarrd van vóór 1795. 

'J1en slotte moest Daendels ,g,ewaipen
derhand ingriJ7Pen, en 128 federalisten 
opber,gen ac,hter de trames ,voor ·er orde 
kwam. Toen had het t'()lll.wtre:k.ken !bijna 
drie jaren ,geduurd. Zo 'kwam de één 
en o ndeelibare Bataafse Re:pulb11ie!k tot 
stand. 

Ik ga U dit verder niet aHes uitle,g
gem. De onv,erbeterlijke Appeltere, ge
assi1steerd met de U reeds hekende 
Boor.izaj er , vinden we steeds overal 
v oora an. Ik spaar U ve:rder oolk de re
devoerim;gen van dit tweetal. Het was 
'koekoek één zang. 

Wat in dit tijdJV'a;k bijzonder opvalt 
is-, dat de /benaming van de stadsrege
rilll)g zo dilkwijls wisselt. Ee·r>st een pro
vt:sionele directie van drie maJ!l!, WlaaJr
me·e we al kenl!l~s ,hebben ,gemaakt. Dan 
een provisi'onele M<tmicipaliteit van 18 
leden m,et een :provis:one-eI hoofdioffü
cier als leider V1an deze provisionele 
r epresentante:n des volks. 

Op 8 maart 1796 wordt h:et dain, voor 
de .veranderin•g weer eens Raad der 
Gemeente, 28 Maart 1798 is het weer 
Muncipafüteit, om V'anaf 15 janlua:ri 
1'80-3 weer Raad der Geme•ente te heten. 
Voor we on!hoovba;ar ovevgl'eden naar 
het Koninkrijk Holland ZO'll 'het 1110g 

een keer veranderen. 
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Het kerstge'beuren is onden 
alle kunstvormen geweest 
vindt het ook op postzegels 
stenen. Er zijn prachtige :r: 
met het kind in de kribbe, de 
het engelenkoor 'Îil de velden 1 

ta, de aan'bidding door de eE 
herders en de komst va,n de d1 
gen. En ook de vlucht naai 
kunt u op die kleine frank 
van brieven bewonderen 

Is het wonder, dat het 
0

ker st 
ook een belangrijke rol speel 
naamgeving van de huizen ir 
eeuwen ? Men gaf zijn huis E 
en daarin kwam vaak de g 
van onze voorouders tot ui1 
naam werd uitgebeeld op uitJ 
en gevelsteen en zo ontstc 
prachtige voorstellingen op , 
gere geve'lemblemen, waarin 
overigens nu nog zoveel scl 
waardevols is nagelaten. 

--0---

wel bijzonder fraai vindt u 
gebeuren in Bethlehemi 
steen gehouwen aan de f 

het Gorcumse museum aan 
huisstraat. U ziet op de steen 
Jozef aan de kribbe, waarin 
deken ligt in doeken gewonde1 
II-12). De herders zeiden tot E 

"Laat ons dan heengaan naa1 
hem" (1Lukas II-1'5) en daa1 
zij het kind, dat voor de werel 
grote betekenis zou blij!k:en te 

Het is een waar kunstenaar 
die dit hakte in de steen, die in 
van dit prachtige renaissanc1 
1566 gelukkig nog zo goed be 
gebleven . Opmerkelijk is de de 
speler hnks, terzijde van de 
treft hem ook aan op het g 
schilderij van Jan Steen. 

De naam Bethlehem werd 
vaak gegeven aan huizen, goc 
en vooral ook aan kloosters er 
onderstelling is bepaald niet 
dat de gevelsteen van het G 
museum afkomstig zou zijn va 
1572 afgebroken Minder'broed1 
ter j ,n de Arkelstraat dat 
Lieve Vrouwe te Betieëm" '~ 
noemd. In ieder geval een :r: 
steen, een kostbaar bezit in 1 

gevelstenenverzameling. En E 

sende il'lustratie in deze kerst1 

-0-

In vele opzichten was de b 
ook bij de naamgeving va1 
een bron en in het bij-zonde1 

ven van Christus en het kerstf 

De kribbe van Bethlehem 

in Gorcum 

1. Het kerstverhaal op gevelstenen 
door H. F. van Peer 

De kunstenaars hebben van de eerste 
eeuwen van onze jaartelling af een 
rijke bron voor hun kunst in de 

bijbel gevonden. Vooral het leven van 
Christus - in zijn geboorte, leven, Jij
den en sterven - heeft velen geïnspi
reerd en wij vinden de voorbeelden 
daarva,n in 'heel oude fresco's , op schH
derijen van de beroemdste meesters, 
zowel als in de primitieve volkskunst. 
Men sneed de heilige voorstellingen in 
dagelijkse gebruiksvoorwerpen, men 
hakte ze in steen, men bo!rduurde het 
kisnd in de kribbe en de houtsnijder 
beeldde de vluoht van Jozef en Maria 
met het kind uit. 

Vele van deze voorstellingen - vaak 
kenmerkend voor d e tijd waarin ze tot 

stand kw amen - kunnen ons ook van_ 
daag nog ontroeren, zoals b.v. dat 
prachtige sohilderij van Jan Steen, uit
beeldend de herders bij het kind in de 
kribbe in de stal van Bethlehem. Heus, 
Jan Steen was werkelijk wel méér dan 
de schilder van feesten en drinkpar
tijen, van kwakzalvers en losbandigen . 
Op dit machtige doek, dat u in het 
Rijksmuseum in Amsterdam kunt zien, 
tekent hij op eenvoudig treffende wijze 
de stal van Bethlehem met allen, die 
in het ke,rste,vangelie een rol speelden. 
De aarrl:Yiddi,n,g van het kind is trou
wens een ·geliefd onderwerp en u vindt 
er talrij.ke voorbeelden van, zowel met 
het ouderpaar als met de herders en de 
wijzen uit het Oosten. 

De aanbidding van het kind 111 de kribbe door de herder s m de 
gevel van het museum te Gorinchem 
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thlehem 
, 
~vel stenen 
r 

1am·en - kunnen ons ook van. 
g ontroeren, zoals b.v. dat 
i sc!hilderij van Jan Steen, uit
de herders bij het kind in de 
de stal van Bethleihem. Heus, 

n was werkelijk wel méér dan 
Ier van feesten en drinkpar
L k wakzalvers en losbandigen. 
machtige doek, dat u in het 
:eum in Amsterdam kunt zien, 
j op eenvoudig treffende wijze 
ran Bethlehem met allen, die 
!rste,vangelie een rol speelden. 
•iddi,n,g van het kind is trou
L •geliefd onderwerp en u vindt 
:e voorbeelden van, zowel met 
rpaar als met de herders en de 
it het Oosten. 

door de herders 
,orinchem 

111 de 

Het kerstgebeuren is onderwerp voor 
alle kunstvormen gewees t en m en 
vindt het ook op postzeg els en g evel
stenen. Er zijn prachtige postzeg e'ls 
met het kina in de kribbe, de zang van 
het engelenkoor •in de velden van Efra 
ta, de aanbidding door de eenvoudige 
herders en de komst van de drie konin. 
gen. En ook de vlucht naa r Egypte 
kunt u op die kle•ine frankeerzegels 
van brieven bewonderen . 

Is het wonder, dat het kerstgebeuren 
ook een belangrijke r ol speelde bij de 
naamgeving van de h uizen in vroeg er 
eeuwen? Men g a f zijn huis een naam 
en daarin k wam vaak de geloofs-zin 
van onze voor ouders tot uiting. Die 
naam werd uitgebeeld op uitha ngbord 
en gevelsteen en zo ontstonden er 
prachtige voors tellingen op die vroe
ger e geve-lemblemen, waa rin ons ook 
overigens nu nog zoveel schoons en 
waardevols is nagelaten. 

-0--

wel bijzonder fraai vindt u het kerst
gebeuren in Bethlehems stal in 
steen gehouwen aan de gevel van 

het Gorcumse museum aan de Gast
huisstraat. U ziet op de steen Maria en 
Jo•zef aan de kribbe, waarin h et kin
deken ligt in doeken gewonden (Lukas 
II-12) . De her<lers zeiden tot elkander: 
,,Laat ons dan heengaa n naar Bet!hle
hem" (•Lukas II-1'5) en daar vonden 
zij het kind, dat voor de wereld van zo 
grote betekenis zou blijken te zijn. 

Het is een waar kunstenaar geweest 
die dit hakte in de steen, die in de gevel 
van dit prachtige renaissancehuis uit 
1566 gelukkig nog zo goed bewaard is 
gebleven. Opmerkelijk is de do~c.elzak
speler Enks, t erzijde van de stal. U 
treft hem ook a a n op het genoemde 
schilderij van Jan Steen. 

De naam Bethlehem werd vroeger 
vaak gegeven aan huizen, godshuizen, 
en vooral ook aan kloosters en de ver
onderstelling is bepaald niet gezocht, 
da t de gevelsteen van het Gorcumse 
museum afkomstig zou zijn van het na 
1572 afgebroken Minder·broederskloos
ter In de Arkelstraat, dat "tot onse 
Lieve Vrouwe te Betleëm" werd ge
noemd. In ieder geval een pr achtige 
steen, een kostbaar bezit in Gorcums 
gevelstenenverzameling. En een pas
sende il'lustratie in deze kersttijd. 

- 0-

In vele opzichten was de bijbel dus 
ook bij de naamgeving van huizen 
een bron en in het bij-zonder het le

ven van Christus en het kerstgebeuren 

waren aanle-iding voor velen om daar
in de naam van hun huis te zoeken. 

Zo vonden wij in 1435 op de H oog 
straat aan de oostelijke hoek van de 
Helmsteeg een huis, dat "In dat hey
lich leven" was genoemd. Is het t e 
verwonderen, dat men daa rna sprak 
van het "heylich leven straetchen"? 
Nu heet deze steeg Helmsteeg, ook al 
weer naar een huizennaam, want op de 
weste'lijke hoek van deze steeg woonde 
in 1566 Gerrit Jansz. een spies-ijser
make r in "De Helm" aan de Hoog
straaA:. 

Aan dezelfde straat vond men in het 
midden van de zestiende eeuw een 'her
berg (tussen Helmsteeg en Kelen
straat) ,,den Jhesus" geheten en in die 
tijd trof m en op de Langendijk "den 
(soeten) J-esus" aan in een huis op de 
noordenhoek van de Weessteiger. 

Ook de engo\enzang was onderwerp 
bij de naamgeving. ,,En van stonde aan 
was er met de engel een menigte der 
hemelse heirlegers, prijzende God en 
zeggende: Ere zij God in de hoogste 
hemelen ('Luk'as II-14). Dit was voor 
de bewoners van een huis aan de Ar
kelstraat (tussen Koekebaklkersteeg en 
Bloempotsteeg) a anleiding om de 
n aam "de engelensanck " te kiezen. 

Overigens vonden w ij in Gorinchem 
meer woning en di-e "de engel" als 
na am droegen . In de Westwagenstraat 
was er op de oostelijke hoe·k van de 
Hazewindhondstraat een brouwerij 
(zeventiende eeuw) , ,.de Engel" gehe
ten. In de Molenstraat stond tezelfder 
tijd een huis tussen de W·eessteeg en 
de Bornsteeg, dat deze naam droeg en 
aan de oostzijde van de Kelenstraat be
vond zich in de zesblende en zeven
tiende eeuw de herberg "de Engel" . I n 
die herberg werden van stadswege ver
teringen gemaakt en zo werd in 1571 
aan de waard Gherrit van Voorn Splin 
tersz. een bedra;g van twaalf carolus
guldens betaald omdat "de musyckers 
a ldaar geschoncken wordt jaarlijks op 
St. Cec.Jliëndach voor dat sij 't geheel 
daar de musyck in de kerken helpen 
onderhouden" . Het was ook een voor
name •herberg, in 1583 vertoefde in de
ze taveerne de ambassadeur van de ko
ning van Portugal. Dat was in de tijd, 
dat hier in Gorinchem munten werden 
geslagen voor Don Antonio. 

- 0--

Meermalen komen wij oök de Drie 
Koningen tegen. ,,Zie, enige wij
zen van het oosten zijn te Jeruza

lem aangekomen" (Mattheüs II-1) . AL 
lereerst v<lnde n wij Caspar, MelchLor en 
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2. De vlucht naa 

Deze steen is een prachtig, 
van eenvoudige volkskuns 
er zij,n veel meer gevelstl 

de vlucht uitbeelden, maar sle, 
den op zo'n eenvoudige en anti 
man,:er. Jozef 'leidt de ezel hi 
een mand met proviand en gerÈ 
aan een zaag over zijn schoude 
houdt het kind behoedzaam 
armen op deze vlucht voor hei 
dat H erodes in de zin heeft. 

"Sta 0,p en neem tot u dat K 
en Zijne moeder en v1,:ed in 
(Mattheüs II-13). En daar gaai 
weg als de displaced persons ui 
torie. Hun weg ook vele eeuw 
door kunst en ambacht. Wie 
dacht aan schenkt vindt de vli: 
rijke malen in kunst met een h 
ter en in eenvoudige volkskurn, 

Zie de vlucht, kunstig gesn 
een houten blaasbalg uit het bE 
de zestiende eeuw, die zich in J 
sterdamse Rijksmuseum bevin, 
naar de vlucht, kunstig g estok, 
schamel van een boerenwagen 

De vlucht, afgebeeld op ee 
nu 

Ba:lthasar in het "drye coninghenhuis" 
(1514) op de plaats waar nu de pas
torie van de Gereformeerde kérk op 
het kerkplein van de Gasthuisstraat 
.staat. Er wordt hier ook gesproken 
over de herberg "de drye coninghen". 

Nog d!"iemaal kunt u de wijzen uit 
het oosten in Gorcumse huizennamen 
vinden. Aan de oost-zijde van de A,ppel
dijk, de oostzijde van de Langendijk en 
de oostzijde van de Groenmarkt. Is het 
toeval, dat de oosterse wijzen stee'ds 
aan de oostzijde van de straat voorko-

men, of ,ging men ook wat dit betreft · 
doelbewust te werk? 

In de Da'lemstraat droeg een huis de 
naam "Joseph" en op de Kalkhaven 
,,de gecroonde Joseph". Het is niet on
mogelijk dat de steen van het huis in 
de Dalemstraiat zich nu nog in het mu
seum bevindt. Daar immers zien we 
een uit de Dalemstraat afkomstige 
steen met Jozef en Maria met het k,in
deke op hun vlucht naar Egypte. Het 
onderschrift luidt: 'S.JOSIP EN MA
RIA 1609. 

Op prachtige wijze sneed de kunstenaar de stal van Bethlehem in hout 



ging men ook wat dit betreft 
1st te werk? 
Da'lemstraat droeg een huis de 
Toseph" en op de Kalkhaven 
oonde Joseph" . Het is niet on-
dat de steen van het hu'is in 

nstra,at zic'h nu nog in ·het mu
,vindt. Daar immers zien we 

de Dalemstraat afkomstige 
it Jozef en Maria met het k1in
hun vlucht naar Egypte. H et 

trift luidt: rs.JOSIP IDN MA-
9. 

stal van Bethlehem in hout 

2. De vlucht naar Egypte: een ontroerend motief 

Deze steen is een prachtig voorbeeld 
van eenvoudige volkskunst. Zeker, 
er zijn veel meer gevels t enen die 

de vlucht uitbeelden, maar sleC'hts zel
den op zo'n eenvoudige en ontroer ende 
maniler. Jozef 'leidt de ezel, hij draagt 
een mand met proviand en gereedschap 
aan een zaag o,ver zijn schoude r . Maria 
houdt het kind behoed,zaam in haar 
arm en op deze vlucht voor het kwaad 
dat Herodes in de zin heeft. 

"Sta op en neem tot u dat Kindeken 
en Zijne moeder en v1':ed .in E gyte" 
(Mattheüs II-13). En daar gaan zij hun 
weg als <le displaced persons uit de his
torie. Hun weg ook vele eeuwen later 
door kunst en ambacht. Wie er aan
dacht aan schenkt vindt de vlucht tal
rij'ke malen in kunst met een hoofdlet
ter en in eenvoudige volkskunst. 

'Zie de vlucht, kunstig gesneden in 
een houten blaasbalg uit het begin van 
de zestiende eeuw, die zich in het Am
sterdamse Rijksmuseum bevindt. Kijk 
naar de vlucht, kunstig gestoken in de 
schamel van een boer enwagen of uit-

gehouwen in een simpele Ierse voor
stelling uit de negende eeuw. 

Op een schilderij uit India vindt u 
dezelfde fig,uren in volle waardig,heid, 
op een schilderij uit Frans Afrika in 
alle eenvoud. Let eens op die prachtige 
eikenhouten sculptuur uit het begin 
van de zestiende eeuw in het Rijksmu
seum of op de talrijke schilderijen, die 
de vlucht of de rust tijdens de vlucht 
u itbeelden. Onze Gorcumse gevelsteen 
doet dit in alle eenvoud. De maker be
werkte de achtergrond niet, in tegen
stelling tot anderen, die Maria en het 
Kind, J•ozef en de ezel in een bosrijke 
en weel<ler.ige omgeving plaatsten . 
Juist door die eenvoud ontroert die 
Gorcumse steen van de vlucht zo in 
hoge mate. 

- 0 -

In het Begijnhof in Amsterdam vinden 
wij ock een moo:ie gevelsteen met de 
vlucht, wat meer uitgewerkt en rij

ker gestoffeerd, maar minder ontroe
reml. Men vindt in dez.e oase van rust 

De vlucht, afgebeeld op een gevelsteen in de Dalemstraat, welke zich 
nu in het museum bevindt 
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3. Bijbelse namen w 

Het kerstgebeuren op de 
- het is s'.echts een ond 
de uitbeelding van het É 

onze voorouders op hun geve 
naamgeving van hun huize 
Gorinchem kwamen ze bij 
voor, de namen uit de biJ1 
boek- of bijbelverkoper hln1 
bel" uit. In Gorinchem in d 
bakkers teeg ( zeventiende eE 

En dan komen ze in grot 
ling, de bijbelse namen van 
huizen : Abacuc.k - de arke 
de Samaritaan - de t waalf 
- Konil'lg David - Ema1 
ouds de Samson - Abraha: 
als schuilkerk - den Dav:i 
verloren zoon - 't P aterno, 
rosekrans. En natuurlijk all 
zen, Kruisjes en legioenen va 

Bewonder de verspieders 
in het kantoor van J. No1 
Zoon N.V. aan de Burgstraa 
Dalem.straat Petrus met zijn 
bijbel en de sleutels van de l< 
bijbelse gevelstenen, die u i1 
cum van vandaag nog kunt 

En dan trof men a an het 
huis voor de leprozen, de La 
en de Lazarusmolen. Verder 

De gevelsteen met Petru 
aanwezig in de Dalem 

De vlucht op een gevelsteen in het Amsterdamse Begijnhof 

in een ontstuimige werel<lsta<l ook een 
steen met het opschrift "Uyt Egypten 
heb ik mynen Zoon geroepen". Deze 
geeft een voorstelling van de terugkeer 
uit Egypte volgens het woord van MaL 
theü.s: ,,Een Engel des Heren verschijnt 
Jozef in de droom in Egypte, zeggende: 
"Sta op, neem het Kindeken en Zijnen 
moeder tot u en trek in het land Israël" 
(hfdst. II-19/20). 

Vergelijkt men beide voorstellingen 
dan ziet u de figuren tijdens de vlucht 

naar links gericht en bij de terugkeer 
naar Israël naar rechts. Deze tegen
gestelde houding vindt men in de mees
te gevallen op deze uitbeeldingen terug. 

Vindt u het vreemd, dat de vlucht 
vroeger veel voorkwam als gevelvoor
stelling in de huizen van timmerlieden? 
Jozef was toch een timmerman. En 
daarom lieten de gi ldebroeders de 
vlucht zien op hun gildeplaten, banie
ren en penningen en niet te vergetel\ 
op uithangbord en gevelsteen. 

De terugkeer uit Egypte, even
eens op een steen in het Begijn

hof. 
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sterdam se Begijnhof 

,s gericht en bij de terugkeer 
aël naar rechts. Deze tegen
houding vindt men in de mees
~n op deze uitbeeldingen terug. 
u het vreemd, dat de vlucht 
veel voorkwam als gevelvoor
n de huizen van t immerlieden ? 
:1s toch een timmerman. En 
lieten de g.ildebroeders de 

en op hun gilde,platen, banie
,enningen en niet te vergeten 
~gbord en gevelsteen. 

, even-
Begijn-

3. Bijbelse namen waren heel belangrijk bij de naamgeving 

Het kerstgebeuren op de gevelsteen 
- het is s '.echt.s een onderdeel van 
de uitbeelding van het geloof door 

onze voorouders op hun gevels en bij de 
naamgeving va,n hun huizen. Ook in 
Gorinchem kwamen ze bij t ientallen 
voor, de namen uit de bijbel. Bij de 
boek- of bijbelverkoper hing "de Bij
bel" u it. In Gorinchem in de Koeken
bakkersteeg ( zeventiende eeuw). 

En dan komen ze in g rote afwisse
ling, de bijbelse namen van Gorcumse 
huizen : Abacuck - de arke Noach -
de Swmaritaan - de twaalf apostelen 
- Koning David - Emaus - van 
ouds de Samson - Abrahams Schoot 
als schuilkerk - den Davldt - den 
verloren zoon - 't P aternos ter en de 
rosekrans. En natuurlijk allerlei krui
zen, Kruisjes en legioenen van heiligen. 

Bewonder de verspieders van Israël 
in het kantoor van J . Noorduyn en 
Zoon N.V. aan de Burg.straat en in de 
Dalem.straat P etrus met zijn visnet, de 
bijbel en de sleutels van de kerk. Twee 
bijbelse gevelstenen, die u· in het Gor
cum van vandaag nog kunt vinden. 

,En dan trof men aan het Lazarus
huis voor de leprozen, de Lazarusbrug 
en de Lazarusmolen . Verder de H eilige 

De gevelsteen met Petrus - nog 
aanwezig in de Dalemstraat 

De ver spieders. Deze steen be
vindt zich in de Burgstraat te

genover de RHBS. 

Geestkapel in de Arkelstraat en het 
donkere Hellegat, het tegenwoordige 
Bakker.straatje aan de Kalkhaven. 

Men kon toeven in het Paradijs, het 
Land van Beloften of in den blauwen 
hemel. En op de Langendijk ha,d men 
de b rouwerij de Hemel zowel a ls een 
b:r•ouwerij de Hel. Was het toeval, dat 
men in deze straat ook nog een huis 
met als naam 't veechvuer (vagevuur) 
aantrof. 

-0--

U ziet h et, de namen van de huizen 
werden meermalen aan de bijbel 

ontleend. En men riep het de mensen 
toe Vlan de gevel ,,'t Coe,mt al van God" 
in het huis op de hoek Burgstraat
Vismarkt, waar u het ook nu nog kunt 
lezen. Evenals op het huis "D:t is in 
Bethlehem" in onze stad: Vreest den 
Heer - Doet Hem eer - Want de 
dach van sterven - Haest hem seer. 

Al deze geloofsuitingen op de gevel
stenen en in de namen van de huizen 
zijn terug te brengen tot dat ene kind 
in de kribbe. Gij kunt het zien in het 
Gorcumse Bethlehem aan de Gasthuis
straat. 
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Het bezwijken der 

opgevoerd, die de eeuwen do 
toIJJeel" ,ga;a;t, als lto01gwaard 
kleder -op :bezoek komen. 

·Mein commandeerde m.a 
u:t de 'Vijfheeren:landen op , 
Zijn.e Majesteit een genoegl'Ja 
weriki:Cedlen te doen zien" ,en i 

voorhanden dijkmateriaal •zo, 
lijk 'llit de magaz•ijnen . 

Toen kanor.1ge!Julde,r en 
vanuit Leerdam de komst va 
gast aankondigden , stond ied 
ruetjes opgepoetst op post 'en 

'Zijne !Majest-e:t, verge;zeM 
talrijk g evoLg, was uiterst t 

Toen de ,kO'lling op 27 jar 
Tiel vertrok liet hij e:m zal 
gulden aclhter "om aan de , 
ren uitgedeeJid te wo,r<len". 

Zoals reeds gezegd : op ' 
zette de dooi in. 
Ma:ais, W,aal en l.Jiinlge k1regen 
termassa's te verstuwen. E 
Lent was niet .te reparen 
st<eeg het water in de IBetm 
barend. 

Ln de l:a.aitste da:gen va 
grijnsde het gevaar in en 
oheim wan alle kanteru. 

De koning !besloot om var: 
Gorinchem terug te keren, 
eenvoud:i-g•e onidernemirug wai: 

laat in de dijk bij Dailem W€ 

Lodewijk Napoleon en de overstroming van 1809 
door M. W. Schakel 

Water voor Dief- en Lingedijken 
Niet alle 33 O'VerstJromingen, d!ie Oil1JZ.e 

str~k te:sterd:en, zijn met 'behulp V'ail 

de arehteven .goed te beschrij<ven, maar 
over de ramp van 18°'9 ts veel scihrifte
lijk materiaal! bewaard geMeven. Het is 
nog Inliet overunaüg l'ang geleden en 
men leefde toen onder een centralis
tisch bestuur en dat ·zweert nu eenmaal 
altijd bij rapporten en .p,mces•sen-ver
'ba;al. 

De iw:ntelr van 1808-1809 was streng. 
Begin januari zette de dooi in en 

spoedig kwam het ij,s op de grote ri
vier,en in bewegin1g. 

13 januari werd de dij,kwacht inige
sbeld. 

Geen dag te vroeg, wa:nt de "nacht
expres" uit Culemborg bracht in de 
naoM vian 14 op 15 de tij1dirug mede, 
dat de WaaJldij'k hij Lent •gebroken was 
en :cte Overbetuwe onder liep. 

Biet opperwater kon dius ,spoedi:g 
voor '<ie Dief- en Lingedijke,n verwacht 
wo,riden. 

Teneinde dit water door de oveirl•aten 
bij Dalem weer op de Waal af te 
geleiden, moest men begi'llJnen met het 
alfgraven van de overO.aat bij Aspe.ren. 

Maar de dijik was :lra.rd !bevoren en 
dru:s VOlI1deind{) m ·en maar 'J<amigza;am met 
dit werk. 

Eerst op 18 janltlari lie,p er Bebuw,s 
opperwater door de beV1ro,r en .grondke
gels !heen. 

Em. rtoe111 .zette de vo1-:st we.er ilru. 
Het a cute gevaar was voorlopig ge

weken. Onder mfoder drang der om
standigheden kon nu wan de IDaiJemse 
overuaat met de graverij begonnen 
worden. 

Lodewijk Napoleon stelde 
zich op de hoogte 

De Koning van Holland was in 1,809 
geen 0r,anje, maar de broer van Na
poleon, de bekende Lodewijik Napole001. 

Op het horen van de rarnplberichteln 
uit het Jana· van de grote !rivieren, be
s~oot hij ·zi-ch deDwaiarts te 'begeven. 

Op dinsdag 24 januari verliet hij zijn 
paleis op de Dam in Arnst·erdam. Hij 
arrlveerde di•e dag nog in Gorinchem 
en bracht avond en nacht door inJ de 
voor lhem in.gerichte Doe1en. 
De v-ollgende dag zette de dooi weer in. 
Het ·ijs orp de bovenrivieire'!'l! ra1akte los 
·en ging kruieiill. 

·woens<daig 25 januari !begaf Lodewijk 
Napoleon zioh naar de Diefdijik om 
diaiar t e control1'er·eln hoe m ein ·de te ver
wachten waiterm:assa's hoopte te k 1eren. 

!Die d<ag werd de gelbrurkelijike show 

Overtocht van Z.M. de Koning van Dalem naar Gorinchem. 
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;troming van 1809 

p 18 janrua.ri liep er Bet:ruw,s 
r door de beV1roren grondke-

Z!eltt,e dre wmst wee1r ilru. 
te gevaar was v,oorJopig ge
nder min,der drang der Ollll

:!en kon nu wan de Da!Ieil:nSe 
met de 1graverij begonnen 

· Napoleon stelde 
Ie hoogte 

ing van Holland was i,ru 1809 
1je, ,maar de broer van Nla.
lbekenide Lodewijk NapoleOIIl. 
lro.ren van de ramp!herichteru 
1:d van de grote ri'Vieren, be
:ich deriwwarts te 'begeven. 
dag 24 januari verliet hij zijn 
de Dam in Amsterdam. Hij 
die dag nog in Gorinchem 
avond en nacht door i.DJ de 
ingerichte Doe'len. 
de dag zette de dooi iweer in. 

de bovenrivier•en rwakte los 
ruien. 
ag 2ö januwri !begaf Lodewijk 
z,ich naar de Diefdijlk om 

,,ntrorr•ereln hoe men ·de te v,er
rwterrmas,sa'·s hoopte te keren. 
werd de gebrui'kelijike show 

m naar Gorinchem. 

Het bezwijken der kisting op de Kortendijk te Gorinchem. 

opgevoerd, die de eeuwen door op "het 
toneel" ,gaJat, als hoogwaardigheidsbe
kleder •op bezoek komen. 

MElDI commandeeride mansch appen 
u:t de 'Vïjfheeren:landen op "te,ru einde 
Zijn.e Majesteit een genoegl'la'a/m aantal 
weriki'.i:ed1en te doen zien" en sleepte hert 
voorhanden dijkmateria:a.l ,zoveel moge
lijk ruit de magazijnen. 

Toeilll kano,rngebu!der en klolkge1lui 
va;nuit Leerdam de komst van de holge 
gast aankondigden, stond ieder en alles 
•ruetjes opgepoetst op post en gere,ed. 

'Zijne Majest•e:t, ver:getzeld V'an een 
talrijk gevoLg, wws uüerst tevreden. 

Toen de ,koning op 27 jáIJJUari :riraar 
Tiel vertrok liet hij e2n zak met 500 
gui1den aclhter "om aan de wer kvolk•e
ren uirtgede·e]rd te worden". 

De ramp 

Zoals reeds gezegd: op 25 januari 
zette de dooi in. 
Ma;rus, Waal en liinJge kregen grote wa
termassa's te verstuwen. Het gat bij 
Lent was niet te reparere,DJ en dus 
st•eeg het water in de Betuwe onl"UlSt
barend. 

In dre laatste da:gen van januari 
grijnsde het gevaar in en om Gorin
chem a;a:n alle kanteru. 

De koning !besloot om van Tiel! naar 
Gorinchem terug te keren, wat geen 
eenvoudige orudernemLn1g wrus: de over·
laat in de dijk bij' ,DaJem werkte nu in 

die rmate dait men vam Dalem naaJr Go
rinch em 'in een boot moest oversh~ken: 
een sto,r,ma:chtige overtO'cht. 

In Gorinchem leefde men op top
.spanning. 

Oudengerwoonte waren langs Korten
en Lan1genrdijk met mest gevulde kis
tingen 1gesteld. 

Op 30 januari sfond het water in de 
stald al ,3 voet hoog t•egen de <bekisting 
op. Alan de beer buiten de Ar'kei1poort 
barstten de zogmruren. Binnen de st,ad 
spoot het water op tal van plaatsen 
do'Or de bekistLn1gen heen. Om half 4 
bezweek de kisting op de Kortendijk en 
bovena;an ae Hoogsrtr,aat. Hert watelr 
'bulderdre de Hoogstrraat, de E:ape[- en 
E,endvogelstee:g af. De benedenstad 
sch'een verloren tie zijn. 

De konin1g sp'Ootide de karwbiniers 
van zijn garde en de burgerij door 
WO'OI'den en door goud aan. 

De •S'oldaten braken: de straten op. 
De keistenen werden in het gat ,ge
smeten. 

Het vo01Ibeelld van 'de karabini,e,r,s in
s,p::reeTde de rest v,an !het ga.rnizoen, de 
bur1gevwa;oht en de !burgers. 

Mannen, vrouwen en zelfs kinderen 
h :eipe,n bij het op/breken van de .stria.ten 
lietberlijk anes smeet m~m in het gat: 
bedden, matrassen, deiken,s, tapijt·en, 
huiden, k'1edin:g, :mest. Om 7 uur rwaren 
airrie opening,en provisorisch gedicht. [Je 
1nlacht dd,e vo1gde was vol angst en 
drei,gin;g. Maar men hie1d het. De voll.-
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Het • 1s weer 

1. Vroeger een 

De kermis heeft e en e 

historie, want men ontn 
en gezelligheid weet te 
het toppunt van verma 
In wezen is de kermis 
in het woord "kerkmis", 
tingsdag van de kerk of 
in een plaats als schuts 
Maarten. 
Van zuiver kerkelijk fe 
soort jaarmarkt met k1 
en ter gelegenheid van h 
kramers en reizende kc 
sloegen en hun waren a 

heid van het kerkfeest r 
heid gebruik om hun in] 
gezelligheid. Zo kwame1 
De speelluiden kwame11 
begrip kermis dat ons m 

De Gorcumse kermis wc 
houden omstreeks St. Maa 
november. De jaarmarkt i 
maandag en dinsdag na Sin 
dus op 'zijn vroegst 12 en 1: 
op •zijn laatst 18 'en 19 no1 

als in 1963 het geval was. C 
de in de loop der jaren ecb 
een zomerkermis in augus 
Zo blijkt uit een resolutie 
gemeesteren van 3 augustl 
de ikermi,s werd gehoulden 
eerste z'on'da:g na Maria 
(15 augustus). Ver1scheic 
werd 1ile kermis door 'b1 
tijdsoms'tandig!heden niet 
b.'V. 'tijdens de mobUisatie \; 
tijdens de laatste oorlog e1 
lij'k recent na de onderdru 
in Hongarije. Meermalen \\ 
kermis door het heersen vai 
b.v. in 1866, 1867, 1873 en 

De kerm'i'S duurt nu Vie: 
va;n ,zaterdag t.e.m. woensd 
zondering van de zondag 

1

ge111de ct,aig zakte ihet water s111el. Dat 
had ,een drrroevie oo,rzaak... De Li.nrge
dijk lrad hert ibij Kedichem be,geven.. 
Bijna precies op de prraats vain de in
braken vian 172•6 en 1740. De noodk'.!ork
k •en klepten. De Vijfheerenlamden iie
pein vol. ·E ,ven zouden de Bazel- :en 
ZoU1Wedij'ken het wassende rwater ike1 
ren, maar va;naf 1 februari wiep ook de 
A'1blas,s,erwaard diep 0111der water. 

,Kjoning Lodewijk Napoll<eon ve.r1iert 
Gori1ndre1m - de ministe1r V1ain 'bÎllllll,en
landse zaken He,t hij daar achter onr 
die hulpact1:,e te .J,eiden. De rü'Ulte Jiiep 
via Me,rwede- en Lelmijk na:a.r Vianen 
en vandaar naar Amsterdam. 

·Een =ciza;m,e tochrt: Boven Har
dinxveld was 1de dijk schier tot half in 
de kruin we1ggesla1gen. Iin a!Ierij'1 mo,e,srt 
men op verschille1ntde pia;a)tsem llllo'od
voorzienûng,en treffen .om pa.s•sage voor 
de ·koo1ng op zijn doorre,is mog,elijk te 
maken. 

:zij:n1e Maje.slbeit "liert o,p aHe Genreen
te1n1 op die 1r1ouite Utg.gelll'de, door mi,ldda
dtge ,giften spoor.e1n vam we,Jda;diilgheid 
a:giter''. 

'Eén van de stellevs van ,een rapport 
beschrijft die ,eerste 11a.mpdi1llgen in rw•el-

haa;s:t lyrische 'bewoordingen, ais hij 
het lreefit orver "die blijkein V1an aigrtitrug, 
e!1kelllltetn!is, eerbiJed en weder'ke'erfüge 
huipe, welke detn AlliMas,se!'Waavd veel 
·m1eer het aainzien vain een aartsvader~ 
lijk ,geziin, als eem1en Burgerma.atschiap
pij .ga:vem". 

Terwij'1 die hulpacti e op 1gan:g kiwa;m 
de AJlbl,as,serwaardse binnenzee 

werd 1door een hu1pv[oot v,a;n 300 almn 
en hoogaar,den bevar1em1, 50 smai1delen 
va;n 6 vwartui,gen eJ!k - zo1rnd ·men 1een 
de1p,utatiJe mtaar het Ptaleis op .de Daim. 
Of het accecrJJt nu op !het huldebetoon 
dan wel op de smeekbede gelegd dient 
te wo11den, zu1[,en wij nu maair Îl!li het 
m1dden 'laten . Volgem.s de documentem 
zaJten beide eilemJenten faJJ de 01pdracht 
va.in de .dfeprntatie. 

Dam,k aal!1 :de kontng voor zij1n; hUil:p 
en b 1eJ1am1gs1tellÎIIlg. 

Het bepl1eite1n vam de ·zo zwaar ge
troffien bellratnlgel!1 van deze stad, orpdat 
dfrit g~b:icd "wede1r worde in ,sita,at g 1e
ste1d 101m, on,dter den Goddelij'k'e ·z ,egen, 
:a:ls wel1eer een z,eer wee;enlijike pylaar 
voor 't ,gebourw van 's Rijks finam'Ciën, 
te zij111" 

Proeft gij 't nu! 

t 

Doorbraak van de Lingedijk bij Kedichem en overstroming van de 
Vij fheerenlanden. 
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1che bewoo!'din.gein, ais !hij 
ver "die blijke.n van a.g:ttng, 

eer!Y'.led en weder'ke'erli1ge 
,e dein Alliblass,erwaarid 'Veel 
,am1zie;n rv·a.n een aarrt:srvadetr~ 
tls eem1en Burgerm,aatsch1ap-

1e hulpact'i:e op 1ga:n;g 'krw:a;m 
lblas•serwaa,rdse bin,nenzee 
een hulprvlloot rv,am 300 •ak,en 
;den be,va.re,ru, 50 smaldelen 
tuLgen efä - ~Olnd men een 
Jaar heit: Baleis op de Dam. 
e:n;t nu op het huldebeitoon 
de smeekbede gelegd dient 
zuIII,ein wij nru maar Îlni h!et 

en. Volgens de documenten 
: eilem1enten i1n de o,p'draicht 
11rt:atie. 
1 1cre ko!lltng voor zij1n h111lp 
telling. 
eite,n va.n de ·zo zwaar ge-
1,nlg•en van deze stad, opdat 
,, wede1r warde in ,sta,at ge
ndler de,n Goddelijke ·zeo-e,n 
een zeer we12:enHj1'ke pylaa; 
ouw van 's Rijks financiën, 

1 't nu! 

overstroming van de 

Het is weer kermis Gorinchem 

1. Vroeger een hoogtepunt in het volksleven 
door H. F. van Peer 

De kermis heeft een eigen en een rijke historie. Een fascinerende 
historie, want men ontmoet er de mens in. De mens die mensen zoekt 
en gezelligheid weet te waarderen. Vooral in een tijd, toen de kermis 
het toppunt van vermaak en het grote volksfeest van het jaar was. 
In wezen is de kermis een kerkelijk feest, dat verklaard kan worden 
in het woord "kerkmis", welke gehouden werd ter viering van de stich
tingsdag van de kerk of ter ere van de naamdag van de heilige, die men 
in een plaats als schutspatroon had aangenomen. In Gorinchem Sinte 
Maarten. 
Van zuiver kerkelijk feest wijzigde de kermis zich al spoedig in een 
soort jaarmarkt met kramen. Er waren nog geen of weinig winkels 
en ter gelegenheid van het kerkelijke jaarfeest kwamen er allerlei mars
kramers en reizende kooplieden naar de stad, die er hun kramen op
sloegen en hun waren aan de man brachten. Degenen, die ter gelegen
heid van het kerkfeest naar de stad kwamen, maakten van de gelegen
heid gebruik om hun inkopen te doen en waar veel mensen zijn, heerst 
gezelligheid. Zo kwamen er ook steeds meer gelegenheden tot vermaak. 
De speelluiden kwamen, de herbergen waren vol en zo ontstond het 
begrip kermis dat ons meer bekend is als volksfeest. 

De Gorcumse kermis wordt nu ge
hoUden oms'treelks St. Maart'en, 1d.i. 11 
november. De jaarmarkt is steeds op 
maandag en dinsdag na Sinte Maarten, 
dus 1op •zijn vroegst 12 en 13 november, 
op •zijn laatst 18 en 19 ndvember, zo
als in 1963 het geval was. Gorcum ken
de in de loop der jaren echter ook wel 
een zomerkermis in augustus of sept. 
Zo blijkt uit een resolutie van Bur
gemeesteren van 3 augustus 1723, dat 
de Ul:ermis werd gehoulden vanaf de 
eerste z'on'da:g na Maria Hemelvaart 
( 15 augustus). Verscheidene mal'en 
werd lje kermis door bui'ten'gewone 
tijdsoms'tandiglheden niet geih'ouden, 
b,v. 'tijdens de mob'ilisatie van 1914- '18, 
tijdens de laatste oorlog en nog ta:me
lij'k recent na de onderdrukte ops't'and 
in Hongarije. Meermalen was het geen 
kermis door het heersen van de cholera, 
b.v. in 1866, 1867, 1873 en 1892. 

De kermi'S duurt nu vier dagen, n.l. 
van ·zaterdag t .e.m. woensdag, met uit
zondering van de zondag. Dit is pas 

van na 1945, want voordien duurde de 
kermis een volle week en nog vele Gor
C'nmcrs zullen zich de kermis van 
maanlda!g 'tol 'en met maanda;g 'herinne
ren. Vooral die laatste mwandag was 
een belangrij'ke kermisd'ag, de "l:lo:Jle 
maandag". Dan b1ere'ikte 'het feest 'zijn 
hoogtepunt. Zo omstreeks 1900, en ook 
later nog wel, was 'he:t dan een enorme 
drukte op straat en men 'krwa:m er 
grote groepen kermisv'ierlders tegen. 
Het was één groot fees't! In de stoom
carr,ousel _ het summum vain vroegere 
kerm'isgezelligheid - moesten de af
sluitbomen voor de ingang en er kon
den pas weer bezoekers naar binnen als 
anderen het etabTissement verlaten 
hadden. Een oude Gorcumer verteJlde 
mij ·zich go·ed te herinneren, dat "de 
stoommolen van Benrrer" nog 1draaîde 
op 'dinsdagmorgen om half 'zes, maar 
......... dan was het toclh ook werke1ijk 
voorbij en 'kon Benner zijn gelid gaan 
tel'len. 

Janus van Kampen, de vroegere 
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Het paardenspel van I 

suppoost van 'het Gorcumse museum, 
die E!ens zijn kermisherinneringen met 
zijn prachti'g handschrif,t voor mij op 
papier •ze'tte, n 'oemde namen als Dassïe, 
Blanus; Cru!lb, Mullens, Benner, Spriet, 
Holdens ·en anderen, 'die 'Zo rond de 
eeuwwÏ'sseliillg steeds ide Gorcumse 
kermïs met hun 'Zaken van vermaak 
bezdchten. De Gorcumse kerm'is 'had 
een goede naam en trok niet alleen 
vee1 lbe·z'oekers, maar ook 'heel wat 
kerm'isexploitanten. Dat was ,in een 'tijd 
toen de 'kermis nog 'het ,toonaangevende 
feest van het jaar was. 

-0 -

Kermis en markt waren in vroeger 
eeuwen sterk met elkaar verbonden en 
in Gorcum is da:t ook nu nog het geval, 
oolk al lijkt mij IJlt samengaan meer 
sym/bolisc'h dan praktisch. 

Van k erkmis kwam men 'tot jaar
markt, van jaarmarkt tot kermis. De 
jaarma!'k'ten duurden heel wat 'l'anger 
dan tegenwoordig en veertien dagen 
was ,geen uitzonldering. 

Voor de Gorcumse markten kwamen 
de kooplui al 1dagen tevoren naar de 
stad en er werd al druk handel gedre
ven. Velen herinneren zich nog, 1dat in 
de Haarstraat op zon/dag in de namid
dag volop paarden werden Ver'hande!ld 
en er kwamen heel wat kooplui, ook 
buitenlandse, na:ar de sta!d. D'ie vonden 
'h'ier niet alleen 'hun handel, maar ook 
het vermaak en dat ging goed samen. 

In d'e loop der j'aren is di:e ver
maa:ksfunc'vie 'belangrij!k verminderd. 
Het verkeer is bE!larngrijk toegenomen 
en snel~er 'geworden. De koop'l'ieden lo
geerden vroeger in de markthotels en 
vertoefden vele dagen in de stad. Te
geillWoordig komen zij ilil hun •auto's 
en de kermis is slechts een onbelarng
rijke bij1zaa!k geworden. Ook voor de 
boeren uit de omgeV'ing, maar er was 
een 'tijd dat de kermis '.het grote feest 
was voor de !boeren, burgers en !buiten_ 
lui. En ze kwamen in drommen. Even
zeer de 'handelaren met negotie. Zo 
kunnen wij lezen, ldat de staidsregering 
in 1601 aan Andries Hendriksz., bur
ger en goudsmid te Amsterdam, toe
oitond om zijn kunstig ge,wrodht zilver
werik op de kermis "Tot avontuer" 
te doen stenen en daarvan een loterij 
aan te richt'en. Allerlei handelaren kre
'gen toestemming om hun waren te ver
lkopen en de stedelijke regering !bevor
derde dit graag, want 'hoe aantrekke
lij'ker de jaarmarkt en lde kermis, hoe 
meer mensen er naar de sta:J kwamen. 
En...... waar mensen zijn is nering! 

U moge er zich vandaa:g over ver
wonderen, dat die vroegere kermis ZD1 

bloeide, maar vergeet dan niet, dat de 
mens•en overigens niet veel hadden. Te
genwoordig zijn de communica:tiemïd
delen sterk verbeterd. Men reist snel 
en k 'omt gemakkelijk en ie•dere dag met 
anderen in aanrakiillg. Er is volop 
amusement, men heeft radio en tele
visie, maar vroeger waren jaarmarkt 
en kerm'is de weinige contactpunten, 
tot zelfs na de eeuwwisseling. 

Wij hellYben dit nog 'Zelf gezien na de 
bevrijding van 1945. Na •de j'aren van 
onfüering 'en el'l'ende, na de jaren zon
der amusement en ontspannïng was het 
in november 1945 weer !kermis en het 
werd de grootste 'die Gorcum waar
schijnlijk ooit heeft gekend als een 
begrijpelijike reactie na een tijd l\l'an 
arugst en be•zetting. 

Onderschat de folkloristische 'beteke
nis van 'de kermïs niet. Geen sta!d of 
ge'en dorp, of er was kermis. De een 
groter, de ander kle'iner of 'heel klein, 
maar k ermis was er. 

De kermis was meer •dan volksver
maak alle'en. Zij behoorde bij de sta:d en 
bij de kerk. Het begin van de kermis 
werd 'dikwijls door klokgelui aange
kondigd, er werden processies gehou
den 'en ·schutterij en gilden trokken in 
pracht en praal, 'hun stoerlheilJ en be
lang tonenld, door de straten en over 
het kermisterre'in. 

In Gorinchem moest de burgerij in 
de zeventiende eeuw ('b.v. in 1639) in 
de kermisweek (toen nog in augustus) 
ter monstering on1der de wapens ko
men. 

De rederijkers uit de plaats voerden 
tijdens de kermis hun wagenspelen op, 
de leprozen hielden 'hun ommegang 
om geld in te za:melen en men trof op 
de kermis ook 1Je gego'ede burgers. Ook 
orrze Oranjevorsten be·zochten de 
Haagse kermis en een prachtig schil-
1derij toont ons Maurits d'ie met zijn 
gevolg langs de kramen gaat. 

Het was echt feest, feest voor heet 
het volk, ook al kwam er dan later 
tengevdlge van "de nieuwe leer" verzet 
tegen de 'kermïs als volksverma:ak. 

Orrze grote 'SC'hHders vonden ïn de 
kermis als volksfeest bij uitstek. 
steeds een dankbaar onderwerp 'en er 
is een boek 'Samen te stellen over de 
kermis in de sc'hilderkunst. 

-0-

En gegeten dat er vroeger we.t1J met 
de 'kermis! Wij kennen nog de poffers 
en de wafelen, 1de nougat en de olïe
bollen, maar vroeger at men groene 
erwten met krenten en rozijnen en niet 
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Het paardenspel van Blanus naar een schilderij van R. Crayevanger. 
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2. Benner's stoomc 

De naam Anton Bem 
Gorcumers en dirE 

grote attractie van de v 
ondenkbaar waren. 
Eerst was het A.C. Tee· 
mis stond. Zo rond 1900 
kwartje, wat natuurlijk 11 
Een droompaleis was Ar. 
kabouterbaan, een glijba 
vertellen, dat Benner i11 
betaalde, een bedrag da 
stroomde ook binnen. 
kleingeld met scheppen 1 

tonnetjes werd ingekuip 
waar is? Ik kan het u nie 

Het opbouwen van de stc 
se! was op zichzelf al een at 
velen op de been bracht en 
gaapte zich aan al het mooi 
langzamerhand zag groeien. 
werden met een extra trein 
rinchem vervoerd en door J 
Za lm gesleept naar het ker 
Dikwijls had men zes sterk 
nodig om de zware wagem 
Hoogstraat op te trekken. 

Benner en Gorcum zijn i 
der jaren één geworden, wan1 
winterde" in onze s tad en w 
op de Kalkhaven-hoek Loml 
en later in de Boerenstraat. 
De wagens stonden grotend 
manege en er werd 's winter 
werkt om alles weer voor l 
kermisseizoen gereed te hel 
scheidene Gorcumse ambi 
verdiende er wat aan en T, 
man verzorgde het schilde 

W aar is de tijd van de s 
gebleven ? De grote kenne1 
cus en kermis, de journalist 
veren, schreef in Elseviers 
eens over de stoomcarro 
Wolfs, Benner, Teeuwe, J a1 
ke e.a. en hij noemde het 
sprookjespaleizen." Terecht, 
een legende geworden. 

Nog denken velen aan de 1 

oude stoommolen, ze horen 
fluit nog en zien de ser pe1 
r elen en de confetti strooie 
rousel werd door een ieder 
op "de avond van de sjiek" 
champagneflessen ! 

te vergeten de erwtensoep. De culinaire 
genoegens waren groot en de smulpar
tijen namen vaa'k bu'itenspoI"ige vor
men aan, waarom ze door de overheid 
ver'bdden weiden. 

En da,n niet te vergeten de losban
digheid en de 'banldelooshe'id, er moes,t 
door de p~aatse'lijke overheid tegen 
wo:t1den opgetr eden. De kermis ont
aardde in vechtpartijen en zedeloosheid 
en tal van die kermistaferelen vindt 
u al weer op zeventiende eeuwse sohiL 
derijen. 

Niet zelden kwamen de messen er 
aa,n te pas en ook in Gorinchem kwa
men vechtpartijen meermaren voor. De 
Korfänljijk had wat dit betreft als ver
maakcentrum geen goede naam. 

Neen, daarbij vergeleken is de ker
mis /Van vandaag zo onschuldig als een 
pasgeboren 'k'inld. 

-0-

De kermis is in functie en bete·ke
nis belangrijk veranderd als gevolg van 
de ge'wij'ágde omstandigheden. Vroeger 
was Iele kermi'S het enige vermaak, het 

hield de mensen gedurende l1ange tijd 
bezi,g en 001k int'ensief. Nu zijn wij er 
gauw op uitgekek1en, lhet theater geeft 
geen voorsternngen meer en zelfs Ome 
Ja:ap is er niet om ons 'in tde lban van 
zijn ·enorme prijzenregen te houden. 

Het kerm'isvermaa'k werd ,gemoder
niseerd. Het orgel maakte p'laats voor 
de schetterenlde luidspreker, de 'ba
rok'ke sprookjesmolens zijn voor het 
belangrij,kste deel vervangen door ra
ket::banen, vliegtuigjes en scooters. Mo
torduivels kwamen in de plaats van 
stenlrn mannen en ide mec'h1anisatie is 
ook op de kermis gekomen. De roman
tlek is verdwenen. Elke tijd 'heeft zijn 
ei!gen verschijningsvormen, ook op de 
kermis, en 'het is te begrijpen. Wij le
ven in e·en andere tijtd, er kwamen 1an
dere mensen met andere !behoeften. De 
kermis ïs geen hoogtepunt meer, ma:ar 
een overblijfsel uit het verleden, dat 
zich wist te handhaven. Hoe lang n()lg? 
Wij weten het niet, maar de kermis 
als stuk van het verleiden, de kermis 
a ls verschijnsel en als amusement door 
de loop der eeuwen is een fascinerend 
onderwerp. 

Een speelgoedkraam op een vroegere kermis. 
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2. Benner's stoomcarousel en .... de vrouw met de baard 

De naam Anton Benner heeft een magische klank voor de oudere 
Gorcumers en direct denken ze er bij aan de stoommolen - de 

grote attractie van de vroegere kermissen, die zonder stoomcarrousel 
ondenkbaar waren. 
Eerst was het A.C. Teewe, die met zijn carrousel op de Gorcumse ker
mis stond. Zo rond 1900 kon men een dagabonnement krijgen voor een 
kwartje, wat natuurlijk naar onze begrippen erg goedkoop is. 
Een droompaleis was Anton Benner's stoomcarrousel, die Jater ook een 
kabouterbaan, een glijbaan en een cake walk kreeg. IJ,- heh eens horen 
vertellen, dat Benner in die tijd niet minder dan f 2400,-- staangeld 
betaalde, een bedrag dat u niet moet uitvlakken, maar ........ hel geld 
stroomde ook binnen. Er wordt beweerd, dat men 's avonds het 
kleingeld met scheppen uit de cassaladen moest scheppen en dat het in 
tonnetjes werd ingekuipt om na de kermis geteld te worden. Of het 
waar is? Ik kan het u niet garanderen, maar men zegt het. 

Het opbouwen van de stoomcarrou
sel was op zichzelf al een attractie, die 
velen op de been bracht en men ver
gaapte zich aan al het moois, dat men 
langzamerhand zag groeien. De wagens 
werden met een extra trein naar Go
rinchem vervoerd en door A. van der 
Zalm gesleept naar het kermisterrein. 
Dikwijls had men zes sterke paarden 
nodig om de zware wagens tegen de 
Hoogstraat op te trekken. 

Benner en Gorcum zijn in de loop 
der jaren één geworden, want hij "over
winterde" in onze stad en woonde dan 
op de Kalkhaven-hoek Lombardstraat. 
en later in de Boerenstraat. 
De wagens stonden grotendeels in de 
manege en er werd 's winters hard ge
werkt om alles weer voor het nieuwe 
kermisseizoen gereed te hebben. Ver
scheidene Gorcumse ambachtslieden 
verdiende er wat aan en Toon Buite
man verzorgde het schilderwerk. 

Waar is de tijd van de stoommolen 
gebleven? De grote kenner van cir
cus en kermis, de journalist J. van Do
veren, schreef in Elseviers Weekblad 
eens over de stoomcarrousels van 
Wolfs, Benner, Teeuwe, Janvier, Vin
ke e.a. en hij noemde het "barokke 
sprookjespaleizen." Terecht, Benner is 
een legende geworden. 

Nog denken velen aan de sfeer in die 
oude stoommolen, ze horen de stoom
fluit nog en zien de sérpentines wir
relen en de confetti strooien. De car
rousel werd door een ieder bezocht en 
op "de avond van de sjiek" knalden de 
champagneflessen! 

Er zijn geen stoomcarrousels meer. 
Alleen in Zuidlaren heeft men er nog 
een die met de paardenmarkt wordt 
opgebouwd en dan staat er één in het 
sprookjespark "De Efteling" te Kaats
heuvel. Koop er een vijfrittenkaart en 
stap nog eens in zo'n vorstelijke gcm
del, desnoods op een paard, en geniet 
van die oude kermisromantiek, die 
vandaag vervangen is door de kermis
techniek. 

Is het wonder, dat juist in Gorin
chem de miniatuur-kermisbouw zo'n 
belangrijke plaats innam? A . de Ko
ning bouwde Benner's carrousel in het 
klein, evenals J. Rennes en later Theo 
den Uijl en J. van Heumen. Onze stad 
had vier carrousels in het klein en dan 
noem ik nog maar niet de talrijke an
dere kleine kermisattracties. 

Laten wij het kermisorgel van vroe
ger niet vergeten. Een enkele maal 
komt men het orgel op de kermis nog 
tegen, maar overigens schettert de 
blikmuziek je tegemoet. Neen, dan die 
oude kermisorgels van Gavioli, Ruth, 
Wellershaus, Richter, Mortier e.d. Ze 
hoorden bij die karakteristieke sfeer 
en het waren ware kunststukken met 
fraaie orgelbeelden ! 

Bij die oude kermis hoorde eveneens 
de hippodroom, het oude paardenspel 
en niet te vergeten de centsmallemolen. 
Er kwamen vroeger wel drie of v,ier 
draaimolens op de kermis, twee op de 
Groenmarkt en ook twee op de Kalk
haven. Nog een enkele maal ziet men 
mooie oude met die sprookjesachtige 
versiering en soms met een goed draai-
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Hoeveel kermissen zal d( 

straalt en langs het Eind naar 
haven. Men bleef als het war 
kermis, want in de Moienstr 
den aan beide zijden kramen 
lanterieën en koek, met spet 
niet te Vergeten he't fijn gesne 
werk van Gubels uït Roerm 
kramen stonden aanvankelij 

orgeltje. En weet u nog, dat de draai
molen vroeger niet door een motor 
maar door een echt paard werd ge
trokken? 

Al evenzeer behoorde de zweefmolen 
bij de kermis en de luchtschommel, 
waarbij "echte" matrozen er voor zorg
den dat de schuitjes voldoende vaart 
hadden en ze afremden als men te hard 
tegen het tentzeil aankwam. En wat is 
er gelachen in de tent van de lach
spiegels en geslagen op de Kop van 
Jut. De krachtpatsers waren getooid 
met de papieren rosetten als tekenen 
van hun kracht op zo'n kermisavond 
nog zelfbewuster dan ze reeds aan hun 
kermisgang begonnen. 

-0-· 

Er was ook genoeg te eten op de 
kermis van toen. Echte Franse nougat 
en echte Hollandse wafelen in de spe
ciale wafelkramen van Wesseling, Van 
der Linden en Loggen, die een vaste 
plaats hadden tegenover het Oude 
Vrouwenhuis. En dan waren er de pof
fertjeskramen van Jongemaat en Ui
terwijk, van V1:sser, Beekveld en Van 
der Linden. 

Ze stonden op de Grote Markt, 
maar ook op het Eind. Het "Hollands 
banket" werd volop genoten en men 
puilde uit de poffertjeskramen. Er wa
ren er zelfs waar een heus strijkje voor 
muziek bij de poffär zorgide. De poffer
tjeskraam van Koppe moet zo groot 

geweest zijn, dat hij de halve Grote 
Markt besloeg, alles volgens de overle
vering. En dan waren er de prachtige 
beignetkramen, o.a. van Consael. Wat 
za·g het 'er allemaal blinkend helder 
uit. Je kÓn je er als kind zo heerlijk 
in spiegelen en zo'n oliebollenkraam 
met al 'dat mooie koper was echt een 
sprookje. Zou de jeugd van vanlJaag 
straks ook zo kunnen idealiseren over 
de pataitkraam, de gokautomaat en de 
su'i'kerspin? Ik weet het nielt. 

En dan de koekkraam, b.v . die van 
Savooijen. Wat een prachtige koeken 
kon men er kopen, met rose en witte 
suiker g egla ceerd en met sympathieke 
opschriften als "Voor Moeder" en "Uit 
Liefde". Men kon ook koekslaan op de 
kermis van voorheen en een enkele 
maal z'iet men het nog, het koek'blok, 
waarop slterke jongens de taaie koek 
proberen door te knuppelen. 

IDn herinnert u zich dat karakteris
tieke palingkraampje op de hoek van 
de Grote Markt en de Kel'enstraat 't 
Daar lagen 'Ze, de palingen tussen de 
pinnen met koperen knoppen, keurig 
naar grootte gesorteerd. Het was een 
eenvoudig kraampje, maar met de 
waardighei'd van het verleden. En nu 
we dan toch eten - wie ging er niet 
op de Kal'kh'aven gekookte of zure 
mosselen eten bij Loui:s rde Maagd? Het 
k,an nà1g, 'in café Roza en velen volgen 
deze traditie. 

Van 1Je Grote Markt door de Molen-

De stoomcarrousel van Anton Benner, in miniatuur vervaardigd 
door T h. den Uijl uit Gorinchem. 
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kraampje, maar met de 
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Hoeveel kermissen zal de St. Jan al aan zij n voet aanschouwd hebben? 

straalt en langs h·et Eind rraar de Kalk Tolkazerne, later tot aan de Bornsteeg. 
haven. Men bleef als het ware "op" de Laten wij niet lde diverse speeltenten, 
kermis, wamt in de Molenstraat ston de glaasjesspelen en de photo-ateliers 
den aan beide zijden kramen met ga vergeten, want e r moet toch ook een 
lanterieën en koek, met speelgoed en kermisp!,aatje 'bij komen. Hoe gekker 
niet te vergeten het fijn gesne'den 'hout hoe mooïer, m'en kan er een 'heel jaar 
werk van Gubels uit Roermond. De naar kij'ken in afwachil:ing vam de vol
kramen stonden aany,ankelijk tolt de genJje kermis. 
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Boeren, burgers en buitenlui! Hier 
kan je z'ien wa,t je nog nooit gezien 
'hebt! De boniseur staat al klaar om u 
met zijn prachtige volzinnen naar bin
nen te lokken, want er is heel wat te 
zien. Niet all'een het pèrdespul van 
Blanus, de wassenlbeelden, de doolhof 
en de menagerie, maar allerle!i r,aritei
ten, mirakels, wereldwonderen, spelin
gen 'der natuur, reuzen en dwergen. De 
mens wil beduveld zijn, heit h:oort bij1 

de 'kermis. 
1IDn het was niet allemaal bedrog. 

Anl:anie v1an Leeuwen'hoek, lde grote 
geleerde, versdheen in zijn tijd met ge
slep'en 'glazen op de kermis en Leegh
water met e1en li uikerklok. 

Verder kon u z'ien de man zonder 
'hainden en voeten, de reus die drie em
mers water dronk, de vrouw met de 
baard, wonderkinderen in alle soorten 
en maten, een paard ldat kon rekenen, 
een hond met verstand, het varken met 
twee koppen om nog maar te zwijgen 
van 'het kalf met de vijf poten, want 
ldlat rs nog 'h1eel recent. 

Herimnert u zich nog het theater Ho
mo-Foto, pop, mens of machine. Een 
mens, een man van vlees en bloed, wie 
men stalen pennen door de wangen 
stak? Of het beeldschone meisj 1e dat 
veranderde in een geraamte? u zag het 
blanke vlees van haar beenderen val
len! Of de man, die levend werd begra
ven en dagenlang onlder de grond in 
zijn kist lag? Of die inboorling uit 
Afrika, die rauwe rijst en rauwe ta
bak at, het ijzer met hanli'en en voeten 
kon smeden en een meester 'in de 
schermkunst was ? Ik hoor het de bo
niseur nog zeggen! 

Er zijn nog enkele dikke dames, 
maar h 1et vlooientheater en de scher
venkeuk'en komt men op de kermissen 
niet meer tegien. En ook het theater 
wordt schaars. Wat e'en mooie tijd was 
dat met het Theiatr,e Pittoresque Me
chanique van Mullens. Als men voor 
de façade van :de tent een ko11te waar
schuwing aan het geëerd publiek gaf 
tlat de voorstelling ging !beginnen, 
dromde men samen en men liromde ook 
de tent binnen om te genieten vain al 
die bijzondere toeren, die gepresenteerd 
werden. 

- 0-

Zeker, ik weet dat ik niet voHe'dig 
ben, maar ik schrijf zo maar voor de 
vuist weg wat kerm:isherinneringen, 

walt kermishistorie en wat kermisover
levering. Laat ik u nu even ve1'der 
meev'oeren. 

Op de Kal'khaven staat 'het thteater
spel van Alber en Boas, een Kristallen 
paleis, een pa~rdenspel van Schuiten
voerder, waarin u ook twee prachtige 
ossen kon 'zien, die gepresenteerld wer
den lioor de dochter V'an de spullebaas. 

En dan h 1et beestenspel van Madame 
Oaroo, een W ondersp'in en een ,gl'aas
jesspel, waarin men door vergrootgla
zen de mooiste pa'll'orama's kon zien. 
Verder de Ménagerie vain Jonckheere, 
waarin voorsltellingen werden gegeven 
m1et 'beren, leeuwen en slangen. Ver
derop de Oostindische dwaJaltuin met 
als grote attractie "lde geheime bos
sage", voelt u het? 

Daar st:a:at ook de tent van meneer 
Trompetter, waarin meit "groot succes 
tentoon wordt gesteld de Raldja van 
Lombok". Gaat dat zien, gaat dat zien. 
,,De wreedaard, die 'tijdens 'Zijn gevan
genschap is geboeitseerd, ziet men hier 
tentoongesteld. Men ziet zijn haren op 
zijn hoofd verrijzen, zijn valse ogen in 
hun kassen rollen, de t 1anden 'Z'iet men 
in de mond 'komen. Totaal, h 1et is het 
grootste wQIIllder dat men tot helden 
aanschouwd heeft. Dezelve wordt 
voorgeslteld door marmeren beelden, 
welke kunsltmatig in het leven worden 
gebvaoht" . Er was toen nog ge'en be
grip rassendiscriminatie, dat begrijpt 
u wel. 

En dan als slot van de voorstelling: 
"Het grote succes van de dag: De 
V'erandering v'an heer tot dame of om
gekeerid". Hoe bestaat helt? En dat 
voor één dubbeltje, tien centen geld! 

Gaat ook eens even binnen in ldie 
tent voor het ,stadhuis. Hier kunt u zien 
de allernreuws,re "Russische bru'i111e ijs
beer", een beest van drie j1aar oud en 
wegende 600 p'ond. De 'beer wordt 'be
waakt door e'en Siberische Laplands,e 
hond en alles wordt gepresen'teer'd door 
Chr. Cha:daschewitz, Russi:sche Hofj'a 
gei- van he't le Jachtregiment. 

Op het plakaat voor de tent kunt u 
lezen: ,,De Russisch'e Hofjager begeeft 
zich in een alhier nooit •gezien costuum 
in heit ho1k en legt zijn hand 'in de monJd 
tussen lde tanden van de bruine ijsbeer, 
wruarna de'ze 'Zijn meester een zoen ( !) 
geeft op 'helt 'gezicht." 

Blijf niet buiten sta'an, 'Slechts één 
dubbeltje, kinderen en militairen vijf 
c'ent! 
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Op de Kalkhaven zoekt 
grond kan 

3. Waar is het kermisvolk gebleven? 

Op de Vismarkt stond vele jaren de schouwburg van 't Hart, een 
bekende toneelspelersfamilie, die ook al weer !landen met Gorcum had, 
n.l. door het huwelijk met een Gorcumse. 
In de schouwburg op de Vismarkt werden hartroerende stukken opge
voerd. Wat denkt u van "De groene duivel" oftewel "De betoverde bak
kerij"? Ik herinner me nog goed een voorstelling in deze schouwburg 
waar ik een sprookje in een kindervoorstelling tot leven zag komen. 
Zoiets vergeet je je hele leven niet meer. 

Stonden er op het Melkpad geen kra
men of vermakelijkheden zoals "Mon
t aigne Russe" , dan was het de schouw
burgloge van Verhagen, Barrends en 
P otharst die hier voor prachtige voor
stellingen zorgden. Later was het de 
schouwburg van Dassi, waarln triom
fen werden gevierd. Lou Bandy en 
Henrlette Davids traden op in de grote 
revue "Hallo hierheen", Es'bher de 
Boer-van Rij'k koIJJ u ontroeren in ,,,Op 
hoop ·van zegen" of het was Herman 
Boubcr met zijn volkstoneel, dat "Zee
mansvrouwen" ten tonele voerde. In 
een gesprek dat ik kortgeleden nog had 
met Bep Nooy, die haar gouden toneel
jubileum vierde, kwam dit alles weer 
naar voren. De tijd van die hee,r!ijke 
drama's, die de mens nog zo diep in 
·zijn hart konden treffen. 

Maar er was meer dan de schouw
b urg. In de meeste café's was er iets 
'bijzonders te doen en op menige café
ruit prijkte het woord "Café-Chan
tant". In onze oude Doelen werd gedu
rende de kermisweek elke avond een 
s,peciaal programma geiboden en de 
aallJkondigingen uit die dagen spreken 
over "Grand Spectacle Concert VaI"ié" . 
Er werden toneelstukken opgevoerd en 
bals gegeven en m en genoot met voHe 
teugen van de kermisweek. In Cambri. 
nus op de Appeldijk kon men voor een 
kwartje iedere avond naar het gezel
sch ap Nieuwenhuijzen en later was het 
een week lang Louis Noiret, die het 
kermispubliek bezig hield. 

In "De Beurs" kon men amusement 
vinden bij het Jordaan-cabaret van Til
ly Kalkhoven en overal was er wel iets 
te ,beleven. In veel café's dreunden de 
draaiorgels en tijdens de kermisdagen 
was Gorcum een centrum van amuse
ment. 

--0-

Als er in vroeger tijd in een plaats 
kermis was, m·erkte men er heel wat 

meer van dan tegenwoordig, nu de ker
mis zich in hoofdzaak 'beperkt tot 
Kalk.haven-Vismarkt en Grote Markt
Groenmarkt. Vroeger merk.te men door 
de hele stad, dat het kerm'is was en ze 
kwamen in groten getale: allerlei muzi
kanten die een centje wilden verdienen, 
de doedelzakspelers, de man met het 
'buikorgeltje en niet te vergeten de 
liedjeszangers, die naast hun vrolijke 
repertoir het levens1'ied zongen. 

En dan kwamen de 'berenleiders, die 
hun logge dieren op de klaniken van de 
tamboerijn lieten dansen, de mannen 
met hun aapjes, die allerlei leuke toe
ren konden verrichten en op de oude 
kermissen ook de rattenvangers, ciie 
vergif verkochten om de ratten te ver
delgen en die, om de kracht van hun 
middel te tonen, een aantal dode rat
ten in trromf aan een soort vaandel 
meevoerden. 

Zie ze daar op de hoek van die s traat, 
de •kunstenmakers . acrobaten noemen 
we ze t·egenwoordig. De gewichtshef 
fers en de tuimelaars, de zwaar ddan
sers en de vuureters. Vol aa.ndacht 
kijken de kinderen naar de goochelaars 
•en de hansworst, die met zijn ondeu
gende grollen ook de ouderen wel aan 
het lachen weet te brengen. En groot 
en kle:n wordt getrokken doo·r de man 
met zijn marionetten . Het hele leven 
is immers spel! 

Natuurlijk speelde ook het bijgeloof 
,zijn grote rol. Planeetlezers en horos
cooptrekkers to,gen ter jaarmarkt om 
wat te verdienen en de toekomst te 
voorspellen aan een ieder, die graag 
een slipje van de toekomstsluier opge
liaht w ilde zien en er wat kleingeld 
voor over had. In 1821 werden de 
horoscooptrekkers van de Gorc'llm~e 
kermis geweerd. En wie van de oude
ren herhmert zich niet "Minerva" in 
haar kleine tentje op de Vismarkt. Ze 
keek voor u in de toekomst en wat 
wist madame het u mirakels te ver
tellen! 
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De kwakzalver _ een ihoofdstuk op 
zichzelf _ h·eeft 'Op jaarmarkt en kermis 
vele eeuwen zijn rol gespeeld. Hij trok 
tanden en kiezen, had middeltjes tegen 
velerlei pijnen, hij zorgde dat men rzijn 
likdoorns verloor en een weelderige 
haarbos kreeg. 

Heel dikwijls waren het echter in ~-:!
rieure figuren, die goed wisten hoe ze 
het eenvoudige volk moesten bespelen 
en op welke wijze er wat u 1it de geld
buidels in hun zak verhuisde. De kwak
zalver behoorde bij de merkwaardige 
kermis•entourage uit vroeger dagen en 
is het wonder, dat onze zeventiende
eeuwse schilders hem vele malen tot 
onderwerp kozen. En het was heus Jan 
Steen niet alleen, die er zijn verf aan 
besteedde. 

De kermis kon plechtig begonnen 
zijn met klokgelui en een processie, 
fier met de rondgang van schutterij en 
gildebroeJers, hij kon ook wreed zijn 
a ls men tijdens de kermisdagen de ge
s traft.en ten toün stelde. Barbaars als 
men, vooral ten plattelande, honden
en haruengevechten hield, of zich aan
genaam vermaakte met ,ganstrekken 
of k atknuppelen . En hoe meer er ge
dronken werd, ihoe wilder het ·er toe 
gi-ng. Meermalen kwamen tot beslU'it 

de messen er aan te pas en hielden 
sommigen er een flinke jaap aan ()fVer. 

-o--

Wtj spreken zo graag over de rOIJilan
tiek van vroeger, maar wat wij als ro
mantiek zien was in die dagen om te 
beleven heus niet zo romantisch. Zo 
kunnen wij in vervoering •kijken :naar 
een karakteristiek huisje aan één van 
onze dijken, vooral als de bloesem het 
tot iets sprookjesachtigs maakt, maar 
in wezen is het een krot dat n:iet te be
wonen is. 

Nu moeten wij alles in het licht van 
de tijd plaatsen waarin het zich af
speelde. Wij kennen vandaag nog 
slechts sporadisch de bedelaar, maar 
wij ouderen .herinneren het ons nog 
goed dat de schooiers langs de huizen 
kwamen. En met de kermis V'Ooral wa
ren zij present: de lammen en de blin
den, de •kreupelen en de ongelukkigen. 
Zij zaten zo maar op straat, iru de Ke
lenstraat en de Robberstraat, op de 
KaJ.khaven en in de Burgstraat. En... 
na •gedane arbeid kan men een enkele 
van hen n'Og wel eens gezellig een 
dansje zien maken 1in één van de Gor
cmse café's, bij ,voorkeur op de Korten
dijk. Hoe kort is het ook nog maar ge-

En nog steeds kan men op de Gorcumse kermis poffertjes eten. 
,,Echte" Hollandse uit het E tablissement Hollandais. 
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leden dat er kinderen met marmotjes 
op de kermis kwamen, die dalll café i1n, 
café uit, hun beestje wilden laten zien 
aan een ieder di-e er maar wat ,geld 
voor over had. 

Er was vroeger tijdens deze feesten 
heel wat kermisvolk 'in ons goede Gor
cum en het gaf aan de jaarmarkt een 
eigen sfeer. Het hoorde er nu eenmaal 
bij en al is het dan nu nog een uitzon
dering, een enkele maal ziet men dit 
volk nog wel. Maar de tijd, dat de loge
menten overvol waren van al deze on~ 
g2lukkigen of gelukszoekers, is geluk
kig voorbij. Ook al noemde men het 
dan een brok romantiek. 

-0-

De wat oudere lezers herinneren zich 
veel van wat ik schreef. Het is ook 
voor een deel no,g niet zo lang geleden. 
Nog pas vijfentwintig jaar terug was 
het., dat Burgemeester en Wethouders 
van Gorinchem in een publicatie illl! het 
Gorinchemsch Nieuwsblad (11 novem
ber 19138) meedeelden, dat gedurende 
de kermisweek straatkunstenmake1 s, 
hardlopers, ve•rtoners van beren en 
apen, liedjeszangers, orgeldraaie·rs, 
harmonicaspelers, straatmuzikanten, 
houders van slagmachi.nes, dobbelaars, 
rijfelaars, e.d. reer streng zouden wor
den geweerd. 

Dergelijke publicaties zijn nu bepaa,ld 
niet meer nodig en enkele van deze 
mensen zouden misschien nog wat 
sfeer ,geven aan de ke.rimis, die zo veel 
van zijn oorspronkelijke karakter heeft 
verloren. In ieder geval geven B. en W. 
nu reeds aan houders van attracties, 
die met een draaiorgel in of voor hun 
tent komen, een reducti:e op de pacht
som. Omdat het orgel ,ook al meer en 
meer verdwijnt. 

En ·zo verandert alles . Tegenwooniig 
behoeven wij de kerm'is niet meer te 
,,begraven". Die gaat op woensdag1 

avond zelf wel uit al.s een nachtkaars, 
zoals men dat pleegt te zeggen. Vroe
,ger echter betekende de kermis begra
ven een feest, waarbij iedereen op de 
been kwam en er bestonden talrijke 
folkloristische gebruiken op dit gebied. 
Zo verbrandde men 'b.v. wel de zgn. 
kermispop, ten teken dat de vreugde 
uit was, zoals men ook op vastenavo!l1d 
ruog wel de carnavalspop ibegraaft of 
verbrandt. Een beetje droevig dat het 
feest voorbij ,is , maar dan toch in ieder 
geval met de wetenscihap, dat het een 
slecht dorp is, waar !het nooit kermis 
is. 

--0-

,,'t Is niet altijd kermis" is een oude 
zegswijze, evenals "Een kermis is een 

·b!lslag waard". En wat zegt u van "Hij 
kwam van een koude kermis thU!is" . 
Nu, in Gorinchem i:s dat beslist wel 
waar, letterlijk gesproken. Want !het 
kan me het weertje wel zijn. Echt ker
misweertj'e ! Met mist en een triest re
gentje en ook al wel eens een flirnk 
nac!htvorstje. Maar dat komt immers 
door Sinte Maarten, die pas op 1,1 no
vember zijn naamdag heeft en voordien 
kan het nu eenmaal geen Gorcumse 
kerimis ·zijn. Volgens de traditie dan. 
Of. .. kan het toch? 

Ik vond het prettig met u over onze 
Gorcumse kermis te dwalen. Op pa
pier leek het mij meer kermis da!l1 
in het echt. Maar zo gaat het nu 
eenmaal al.s wij wat herinneringen 
krijgen aan een voorbije tijd. 
Heeft u ze ook, die herinne11ingen? 
En veel meer en heel andere dan 
ik? Sch'l"ijf ze eens Oip en stuur ze 
aan de redactie. Misschien kunnen 
wij er dan later eens op terugko
men. Want het wordt beslist alle
maal vergeten tijd en dan is het 
goed dat het vastligt. 
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