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Dieren gav(
en strate

Welk een rijkdom er v
straten ervaart men pa1
bovendien het geluk he
voorhanden is.
In Gorinchem kunnen ,
voor Emck's 1 ) werk, d
van huizen en straten ,
reeds eerder, nadere uit,
onderdelen van dit mal
bewerking gereed en di
die wij in huizen en str
chem. Het is een lust te
in de huizen geen num11
dividualiteit lieten zien.
leving gaat dat niet mee:

Die oude namen van hui:
velsteen , u itihangibord 2), é
luifel 3) vertellen ons iets <
woner, zijn hef'k:o mst, zijn s)
zijn beroep, zijn geloof, zijn
over nog zoveel meer. Zo'n
herleeft in die namen als e{
heel, a ls een tintelend stuk
een plaats waar mensen E
den. En juist die mens, in zi
werken, interesseert ons.
De onderwerpen, die mE
naamgeving koos, zijn zee
pend. Wij treffen namen ,
bloemen en planten aan. Lar
en personen werden vernoe1
bedrijven, heiligen, instellir
werpen, zinnebeelden en der
is een afwisselend geheel, w
doen herleven. Graag ben ik
gids en ditmaal trekken w~
de huizen en door de straü
dieren hun naam gaven. Uit.
hierbij een bepaalde ináelîn;
navolging van Van Lenn
Gouw 4), als volgt uitziet:
dieren; vogels ; v issen e.d.; :
kruipende dieren, insecten
dige dieren.
Natuurlijk komen niet ~
die in de loop der eeuwer
chem werden gebezigd, in
volgende voor, maar die
noemd worden zullen wel

Dieren gaven hun namen aan huizen
en straten - ook in Gorinchem
door H. F. VAN PEER
Welk een rijkdom er verscholen ligt in oude namen van huizen en
straten ervaart men pas goed, als men diep in deze materie duikt en
bovendien het geluk heeft, dat er voldoende authentiek materiaal
voorhanden is.
In Gorinchem kunnen wij wat dit betreft niet dankbaar genoeg zijn
voor Emck's 1 ) werk, die ons in zijn vermelding van de oude namen
van huizen en straten een rijke schat achterliet, die, ik schreef het
reeds eerder, nadere uitwerking en rubricering verdient. Verscheidene
onderdelen van dit materiaal ontleedde ik reeds, andere liggen ter
bewerking gereed en ditmaal bepaal ik mij bij de namen van dieren,
die wij in huizen en straten bij overvloed terugvinden, ook in Gorinchem. Het is een lust te dwalen in zo'n zeventiende eeuwse stad, waarin de huizen geen nummers droegen zoals nu, maar nog een brok individualiteit lieten zien. Dat kon toen ook - in onze massale samenleving gaat dat niet meer.
Die oude namen van huizen, op gev elsteen, uitJhang,b ord 2), deurka:lf of
luifel 3) vertellen ons iets over de bewoner, zijn herkom.st, zijn symp,athieën
zijn beroep, zijn geloof, zijn humor en
over nog zoveel meer. Zo'n oude stad
herleeft in die namen als een bont geheel, als een tintelend stuk leven , als
een plaats waar mensen elkaar vinden. E n juist die mens, in zijn leven en
werken, interesseert ons.
De on derwerpen, die men bij deze
naamgeving koos, zijn zeer uiteenlopend. Wij t reff en namen van dieren,
bloemen en plant en aan. Landen, steden
en personen werden vernoemd, evenals
bedrij.ven, heiligen, instellingen, voorwerpen, zinnebeelden en dergelijke. Het
is een afwisselend geheel, waard om te
doen herleven. Graag ben ik daarbij uw
gids en ditmaal trekken wij dus langs
de huizen en door de straten waaraan
dieren hun naam gaven. Uiteraard past
hierbij een bepaalde ináeling, die er, in
navolging van Van Lennep en Ter
Gouw 4), als volgt uitziet : viervoetige
dieren ; vogels ; vissen e.d. ; amphibieën,
kruipende ,dieren, insecten ; den'k beeldige dieren.
Natuurlijk kom en niet alle namen,
die in de loop der eeuwen in Gorinchem werden gebezigd, in het l;lierna
volgende voor, maar die welke genoemd worden zullen wel voldoende

zijn om ons een beeld te geven van de
veelzijdigheid der vroegere naamgeving.
Hierbij bedenke men, dat een bepaald
pand in de loop der eeuwen verschillende namen kon hebben. Nieuwe bewoners gaven vaak aan het huis een ander e naam en bij verhuizing ging de
naam ook wel mee naar het nieuwe
pand. Verscheidene gelijkluidende namen komen ook wel gelijktijdig voor
bij meer dan één huis en er zijn hier
en daar vanzelfsprekend ook wel duisterheden, die hier niet opgelost kunnen
en behoeven te worden. omdat het in
dit geval slechts de bedoeling is u een
beeld t e geven van het ruime scala der
naamgeving .
Opgemerkt kan nog worden, dat
vooral de herbergen vaak uitmuntten
door vlotte en geestige namen. Zij immers moesten in de eerste plaats het
publiek weten te trekken 5).

In het bonte Paerdt
Het ligt voor de hand, dat van de
viervoetige dieren het paard nogal eens
als naam werd gebruikt. Het paard
immers speelde in het verkeer een allesbeheersende rol en de naam werd
dikwijls gebezigd voor her ber g en , stalhouderijen, hoefsmederijen. e.d. De kop5

pelpaarden trof men aan bij uitspanningen, waar de paarden van de wagens werden gewisseld en het postpaard was een geliefde naam voor herbergen waar de postkoets een halteplaats had. In Gorinchem had men in
het midden van de zeventiende eeuw
't postpaert in de Westwagenstraat N
bij de Kanselpoort. Naast dit huis
woonde Peter Claes, de postmeester.
Verder waren er paarden in bonte verscheidenheid: het bonte paerdt 1611 in
de Westwagenstraat N, het bont paert
1680 op de Kortendijk W, het swart
paert 1614-1658 Arkelstraat 0, het
zwart paard 1660-1786 Kortendijk W
en dan nog de witte paarden: 't wit
peert 1591 Westwagenstraat Z en van
ouds het witte paard 1669 Kortendijk
W, voordien de brouwerij het zeepaert
1630-1672. Over het zeepaard, dat dus
geen echt paard is, spreken wij nog
later. En dan was er het paert in de
wiegh 1686-1707 Gasthuisstraat N, één
van de zinnebeeldige voorstellingen als
't F1ortu'. in. 't Rad va:lll avontuur, de Verkeerde Werelt, De Hoop, De Liefde, De
Trouw, De Vriendschap, De Vijf Sinnen, Den Soeten Inval, 't Mannetje in

de maan, 't Vrouwtje zonder hoofd, de
Hond in de pot, Doet er niet toe, e .d.
6) . Het paard in de wieg zou een zinnebeeld zijn, dat vooral door de bordelen werd gebruikt. Het kwam ook in
Engeland voor, maar Jacob Larwood
en John Camden Hotton zoekwi in The
History of Signboards de oorsprong in
ons land. Overigens zonder bewijs en
het zou ook boud zijn te veronderstellen, dat het paard in de wieg uit de
Gorcumse Gasthuisstraat een huis van
vermaak zou zijn geweest, maar . .. onmogelijk is het natuurlijk niet, want
onze voorouders was niets menselijks
vreemd.

De wilde os
Er waren bonte paarden maar ook
bonte ossen. De os kwam als kenteken
vaak voor bij de slagers. In Gorinchem
hadden wij den bonten os 1541-1673
Gasfäui.sstraat N, de bonte os 1680
Langendijlk W en van ouds den bnnten
os fü98 -il '71J5 Appelidijk W. Nat,uurlijlk
was er oülk den gulden os 1'547-1638
K•e lenstraat O en z~lfs de wilde os
1'595-11:H-3 Arke lstraat W.

Een paard als kenteken van een zadelmakerij, die enige tijd op de
Vismarkt was gevestigd. Ook het paard is verdwenen. Vroeger
kwamen er heel wat meer paarden voor. Ergens in een vergeten
hoekje vindt u er misschien nog een, zoals in de Molenstraat op de
hijsbalk (heel hoog) van het pakhuis van de fruitgrossier P. L.
van Leeuwen, vroeger een koetshuis van een huis op het Eind.
6

Hier de vroegere Va
luinse Vliet, de Nieu,
weg. Gaande naar de
had men zo het gezicl

, Vrouwtje zonder hoofd, de
l pot, Doet er niet toe, e,d,
ud in de wieg zou een zin1, dat vooral door de borde;ebruikt. Het kwam ook in
mor, maar Jacob Larwood
.mden Hotton zoeken in The
Signboards de oor sprong in
)~er1gens zonder bewijs en
il: boud zijn te veronderstelit paard in de wieg uit de
::l:asthuisstraat een huis van
m zijn geweest, maar ... on1 het natuurlijk niet, want
uders was niets menselijks

De wilde os

rr bonte paarden maar ook
De os kwam als kenteken
bij de slagers. In Gorinchem
1
den bonten os 1541-1673
·aat N, de bonte os 1680
W en van ouds den Vonten
)'5 Appeldijk W. Nabuurlijlk
~ den gulden os 1'547-11
6-3 8
; O en zelfs de wilde os
l..rkelstraat W.

1.

ij, die enige tijd op de
~ verdwenen. Vroeger
rgens in een vergeten
L de Molenstraat op de
de fruitgrossier P. L.
m huis op het Eind.

Hier de vroegere Varkensheul als de verbinding tussen de Schelluinse Vliet, de Nieuwe Hoven, de Mollenburgseweg en de Lange
weg. Gaande naar de binnenstad via de Schelluinse Vliet (rechts)
had.men zo het gezicht op de· St. Jan (uiterst rechts) en zijn onderhorigen.

7

Ook het ossenhoofd was vertegenwoordigd: in de Westwagenstraat Z het
ossenhooft 1658-1672, eveneens in de
Haarstraat W het ossenhooft 1664-1790
in welk pand voordien de lombard was
gevestigd, waaraan de Oude Lombardstraat zijn naam ontleent. En als er
een ossenhooft is dan is daar ook al
gauw het gulden ossenhooft 1604-1659
in de Arkelstraat 0. Om dan nog maar
even bij de ossen te blijven: hadden wij
in Gorcum ook geen buurtje als zijstraatje van de Blauwe Torenstraat Z,
dat in de volksmond, die altijd nog de
mooiste naamgever is, de Ossenstal
werd genoemd? Het straatje is enkele
jaren geleden verdwenen door de afbraak van de daar staande huisjes.
(Wie kan mij aan een foto van dit
straatje helpen?)

Het kalf _je spaert U hooy
Behalve ossen waren er echte stieren: de stier 1681-1695 Arkelstraat 0.
De stier werd voorheen en in enkele
streken nog wel de bul genoemd. Zou
het kunnen, dat de Bullekeslaan in Gorinchem (tussen de Olveh-flat en de
Schelluinsestraa.t) aan deze bullekes
zijn naam ontleent ?
Bij stieren behoren koeien. De bonte
koe kwam veel voor bij de melkboeren
en in onze stad troffen wij nog in de
twintigste eeuw de bonte koe aan als
naam voor een herberg van Hannes de
Gier in de Haarstraat. Heel wat ouder
was de bonte koe 1599-1655 op de Kortendijk W en den koevoet 1596-1712
hing uit aan de Hoogstraat N. En nu
het resultaat van de ontmoeting koe en
stier: eerst het blauwe kalf 1693-1727
Arkelstraat W en het gulden kalf 16251755 Havendijk 0. Een kalfje is goedkoper dan zijn vader of moeder - het
kalfje spaert u hooy 1644-1723 stond
er op een huis in de Arkelstraat O te
lezen.

In het swart vercken
Dat zwarte verreke zou zo weggelopen kunnen zijn uit een verhaal van
Felix Timmermans. Er waren vroeger
bij de naamgeving varkens genoeg zwarte, kleine en gouden. Het varken
was het kenteken voor de spekslagers, zoals het dat in onze tijd nog
was en misschien hier ·e n daar nog
voorkomt. Bijvoorbeeld een varkenskop aan de deur van een slagerij, of
stenen varkens in allerlei uitvoeringen
- ze1fs zittende op een bank - in de
eta:lages (wie heeft er nog een?).
8

Weinig paarden meer in de stad,
maar als windvaan vinden wij er
enkele, o.a. deze op een huis in
de Kwekelstraat. Het paard hier
in gezelschap van het torenhaantje van de Gereformeerde
Rehobothkerk.

Als hui<zennaam trioffen wij het srwart
vercken 1769 aan in de Botersteeg W.
Het cleyn vercxken 1603-1654 was in de
Arkelstraat W en dan waren er de
gouden: het gulden vercxken 1518-1696
naast het kleine in de Arkelstraat en •t
verguld vercken 1647 op de Kalkhaven
W.

Wij hebben vandaag nog een Varkenmarkt, waar 's maandags de varkens ook nog verhandeld worden. Minder bekend en bij velen zelfs onbekend
is de Varkenssteeg, dè verbinding van
de Haarstraat met de Varkenmarkt.
De oudere Gorcumers weten nog wel
waar de Verrekesheul was, maar voor
de jongeren moeten wij vertellen dat
die Varkensheul een brugje was over
de Schelluinse Vliet op het kruispunt
van de wegen Schelluinse Vliet, Nieuwe Hoven, Mollenburgseweg en de tegenwoordige Banneweg. Het verkeer
eiste die Varkensheul als tol op, zoals
het al zoveel heeft gevraagd en nog
meer zal opslokken.

De Varkenmarkt is de
nog eer aandoet, wan1
nog steeds verhandeld.
Varkenmarkt in onze ~

Huyher1
vercken

Vroeger ging het bij de r
wel gemoedelijker dan va
mand die bijvoorbeeld o,i:
woonde of een .bekende be
een straat of een -steeg vi
voldoende om hun na:am er
binden. Die ,g emoedelijkhei
·w eerspiegeld in de Huy.be
ckensslagerssteech 1552, i
Ver'ckensslaegerssteech gei
de tegenw,oordige Ka1bel1jau
vevbli nding tussen Kapelstee
vogelsteeg.

Gezellige

HoerweU niet met het on
maken hebbend hier nog ee
die gezellige Gorcumse s
van vroeger (onder vermel<
huidige naam):

de poort van NeeLtgebroe
men 'H fül, naast de R.K.
'Haarstraat ; Meth 'Ridders
Kwekelstra:at;
Jacob
F

,aarden meer in de stad,
windvaan vinden wij er
1.a. deze op een huis in
elstraat. Het paard hier
schap van het torenvan de Gereformeerde
Rehobothkerk.

naam tvoffen wij het s1w art
69 aan in de Botersteeg W.
•ercxken 1603-1654 was in de
t W en dan waren er de
t gulden vercxken 1518-1696
deine in de Arkelstraat en 't
reken 1647 op de Kalkhaven

>en vandaag nog een Varwaar 's maandags de varog verhandeld worden. Minen bij velen zelfs onbekend
enssteeg, dê verbinding van
aat met de Varkenmarkt.

·e Gorcumers weten nog wel
errekesheul was, maar voor
n moeten wij vertellen dat
tsheul een brugje was over
inse Vliet op het kruispunt
gen Schelluinse Vliet, NieuMollenburgseweg en de tere Banneweg. Het verkeer
arkensheul als tol op, zoals
eel heeft gevr aagd en nog
pslokken.

De Varkenmarkt is de enige plaats in Gorinchem die zijn dierennaam
nog eer aandoet, want de varkens en vooral de biggen worden er
nog steeds verhandeld. Een gezellige oude prentbriefkaart toont de
Varkenmarkt in onze stad zo omstreeks het begin van de 20e eeuw.

Huyhert de
verckensslager
Vroeger ging het bij de naamgeving
wel gemoedelijker dan vandaag. Iemand die bijvoorbMld op de hoek
woon de of een bekende bewoner van
een straat of een steeg waren vaak
voldoende om hun naam er aan te verbinden. Die ,g emoedelijkheid zien wij
weerspiegeld in 1de Huybert de Verckensslagerssteech 1552, in 1556 de
Verckensslaegerssteech genoemd, d.i.
de tegenwoordige Krubel'jau>wsteeg, de
verblinding tussen Kapelsteeg en Eendvogelsteeg.

164i5, J'11Jcdb R!oggebrroodstee,g : Aerdt de
Coeckebakkersteeg 15'1>4, Koekebakkersteeg voor zover die er vandaag
nog is; Symon Outschuytsteech 1daer
Claes Karreman inwoont 15511, in 1602
genoemd de Claes Karremansteeg,
B1oe.mpo'tsteeg voor z,over die er in verhand m et de sanering ook nog maar is;
Cooman Thielenst eechsken 1559, Karnemelksteeg van de H oogstraat naar
de Eendvogelsteeg; Henrick Cuylensteeg achter den baers 1584-1610, d e
Nieuwsteeg op de A ppel-dijk; Hendrick
Ber entssteech achter den blauwen
ha an 15'71, de Blauwe Haansteeg op de
Appeldijk ; Jan van Gellicumsteg,e 1541
- Peter 1Marsmanssteghe 1562 - Lijs
Oirbaerssteghe
154'1,
Revetsteeg;
Geertgen Koevoetsganck 1544 - Servaes Adriaens•z gan ck 1562 - Adriaan
Daetseiaers ganck 1'61'9, voor het t.w.
Hugo de 'Grootpoortje op de Grote
Markt, dat vroeger een steegje was;
Aerdt Heivensteech '.1'554 - Heer Henricksteegh 1719, Knipsteeg. Allemaal
straten en stegen waaraan de persoonsnaam van iemand verbonden was.
1

Gezellige namen
Hoerwell niet met het ondevwevp te
_maken hebbend hier nog een paar van
die gezellige Gorcumse straatnamen
van vl'oeger (onder v ermelding van de
huidige naam) :
de poort van Neeltgebr oers •e rfgenamen '1'651, naast de R .K. kerk in de
Haarstraat ; Meth 'Ridderstraat 1'561
~wekelstraat;
Jacob
Robbensteeg

Het waren geen beroemdheden, alleen
maar bewonel'.s en hun naam sprak een
duidelijker taal dan de kunstmatige namen van heden.
9

Proost in 't rammeken
Natuurlijk was oolk de familie
schaap in deze namenparade aanwezig.
Op de Ho-ogstraa't Z. hadden wij een
blauwververij 't 'b'l auwe schaap 155916914 geheten. En men 'kon een ferme
dronk nemen -in .de herberg de ram of
't rammeken 1518-1'608 op de Aprpeldij'k 0. Wist u dat de ram in Gorcum
nog -op een gevel voorkomt? Zelfs in
een dubbele uitvoering. Belll:ijkt u de
gevel van ons museum Vit is in Bethlehem aan de !Gasthuisstraat maar
eens goed, dan doet u veel verrassen:de
ontdekkingen. Welk een voorname mijl
to•o nt dit renaÎ'ssancehu:is, da't juist in
dit jaar ·vier eeuwen geleden werd gebouwd. •E n nu die ram : in de top van
de geviel ·ziet u de ram aan !beide zijden
naast het 'bovenste raaim.
Een huis 'in de 'B oerenstraa't W heette de witte hamel 1626. Het werd in
dat jaar bewoond :door Gijsbert Cornelis Hame1.
Ondanks die hamel toch wat lammeren: het lam 11606 (hands~hriflt) Broerensteeg N, het witte Iam 1702-1729 en
het swarte lam 1 1670, 'beide Gasthuisstraat Z. De bock 1562-'1 647 troffen wij
aan in de Molern,traat O ·e n de drie
bockevellen 16'13-16'58 Kortendij'k O.
En . . . wat zou Gorcum ·z ijn zonder
het Geitewei'k e 'buiten de Dalempoort ?
Helt is wel geen officië'le naam, maar
'het stukje grond wordt gelukkig vandaag nog •zo in de vol'k smond genoemd.
Ik prefereer zulke namen boven bijvoorbeeld een Tiende Penning-laan.

Twee katten en een kater
Op de 'Hoogstraat N troffen wij in de
17e eeuw twee •lrni1zen aan, die de kat
als naam 'hadden. ·Eerst op de oostelijke hoe'k van de Karneme'lksteeg de kat

In de wi

1

Altijd waren er ezels
Ezels zijn er a1tijd geweest - ze
zullen er ,b lijven. D en (gulden) esel
162.6-1666 in de Gasthuisstraat N, de
Minde ezel 1'6'55-167'5 AppeMijk O en
St. Aubaerts esel '1'57'4-15'81 Langendijk 0.
Volgerns een aarrte'k ening die Emck
vond '7 ) was de Heylige Geeslt ( dat
waren de Hei'lige Geestmeesters van de
Kapel in de Arkelstraat) jaarlijks
schul'dig aan de 1broederscharp van Sint
Aubaert b'inrren 'Gorcum een ,schfid (14
stuLvers) verschijnende Petri ad cathedram.
Wüt u nog een ezeltje zien? In een
ontroerend staaltje van ·vroeg 17e
eeuwse 'kunst? Kijk dan eens naar de
gevelsteen "de vlucht naar Egypte" in
het Gorcumse museum. U ziet Jozef
die de ezel 'leidt, waarop Maria met het
kindeke J e::mis is gezeten. 8) .
10

164'3-1846 en drie hu'izen
(gulde) kat 1559-1683.
De Karnemelk1steeg heeft
'hoekhuis, oo'k eein tijd de K
heten. Nog in de '20e eeuw,
Gor-inchem verschei dene stra
gen met dubbele namen w
er officieel op de ,s traatn
gesproken over de Kat- of I
steeg. In 1584 werd dit stee
verbinding 'is <tuS'se'Il Hooi
Eendvogel1steeg, genoemd 't
after (achter) de Cat en in
de Katsteeg.
Oudere IGorcumers noemeJ
woordi-ge Altenawal nog is'teE
tenwal. Of de kat als huisdi•
mee te maken heeft? Ik
niet. 9).
Op de Langendijk O trof
kater 11596-164'9 a1s huisnaE
ook vandaag nog is ,e r een K
de verb~nding tus1sen Haa
Nieuwe Walsteeg. Wie we
Katerstraat aan zijn naam l
het zeggen.

Aan de gevel van het museum
ziet u tweemaal de ram, links
en rechts van het bovenste raam
in de top van de gevel.

Ook de honden waren var
In de Oude Lombards'traat
wij de hazewijnt 1625 en :d
werd in 1682 ook wel de
hondsteeg ,genoemd. In de v\
straat Z waren ook nog tv
van deze naam: de 1wijntho1
de lta:sewin:t:hont 1613, die
hoorden bij een •brouwerij. D,
er naast la,g, de tegenwoorc
windhondstraat van de v\
straat naar de kazernes, we
genoemd •t Steechsken neffe
den wijrrbh'ont en -later de
steeg 16'99-17'36.
Er waren nog meer h,
blauwe handt, een zeeperije 1
rij) 1556-1639 in de Burgstr,
eyshondt 1654-1683 Burgs<t1
den trouwen hont 1671-16
straat 0.
In Gorcum vond ik geen
pot, een voorsteUing en een
elderf\ ook vaak voorkwam
als de 1zorgeloos'h eid 1Symbo:
kent dat we'!: de hond i•n de
als de vrouw haar huisho1
verwaarJo·o sd of als men te
'k·omt rvow het ma:aJ. De h'On
·is nooit goed, 'Vader Ca'l:s
ons al:

Een open pot, een open beu
E ·e n open deur, een open ke i
Een open mont, een open ki
'Daer wordt gemeen1'ick yet

katten en een kater

)ogstraa:t N troffen wij in de
:iwee !huiizen aan, die de kat
1adden. E erst op de oostelij.n de K a rnemefästeeg de 'kat

164'3-1846 en drie huizen verder de
(gulde) kat 1559-1683.
De Karnemelk\Steeg heeft, naar het
'hoe'kh'u is, oo'k een tijd de Katsteeg geheten. Nog In de '20e eeuw, toen er in
Gorinchem veracheidene straten en stegen met dubbele namen waren, werd
er officieel op de ,s traatnaamborden
gesproken over de Kat- of Karnemelksteeg. In 158'4 werd dit steegje, dat de
verbinding 'is tus•se'IJ. Hoogstraat en
Eendvoge1'steeg, genoemd 't Steechsken
after (achter) de Cat en in 1734 reeds
de Katsteeg.
Oudere IGorcumers noemen de tegenwoordl-ge Altenawal nog \Steeds de 'Kattenwal. Of de kat als huisdier hier iets
mee te maken heeft? Ik geloof het
niet. 9).
'Op de Langendijk O troffen wij de
kater 11596-1649 ·a ls huisnaam aan en
ook vandaag nog is er een Ka'terstraat,
de verb>inding tuS'Sen Haarstraat en
Nieuwe Wa1steeg. Wie weet 'hoe de
Katerstraat aan zijn naam kwam mag
het zeggen.

In de wi jnthont

gevel van het museum

:weemaal de ram, links
s van het bovenste raam

Ie top van de gevel.

Ook de honden waren van de ·partij.
In de Oude Lombardstraat W ·hadden
wij de hazewijnt 1625 en :deze straat
werd in 1682 ook wel de Ha•z ewindhondsteeg genoemd. In de Westwagenstraat Z waren ook nog twee 'huizen
van deze naam: de wijnthont 160'2 en
de ha!sewinitllont 1'6'13, die beide behoorden bij een ,brouwerij. De steeg die
er naast lag, de tegenwoordige Hazewindhcmdstraat •van de Westwagenstraat naar de kazernes, werd in 1599
genoemd 't Steechsken neffens (naast)
den ,w ijnth•o nt en -later de Hazewindsteeg 1699-17'36.
·E r waren nog meer honden: de
blauwe hondt, êen zeeperije (zeepziederij) 1556-1639 in de Burgstraat N, den
eyshondt 1654-1·683 Burgstraat N en
den trouwen lhont '1671-1696 Molenstraat 0.
In Gorcum vond ik geen hond in de
pot, een voorstelling en een naam, die
elderp ook vaak voorkwam en zoiets
als de ,z orgeloosheid <symboliseerde. U
kent dat we'!: de hond ·in de pdt vinden
als de vrouw haar huishouden 'heeft
verwaarJo·o sd of als men te laat t'huis'k-omt rvoor 'het maal. De h'Ond in de pot
is nooit goed, 'Vader Ca't·s leerde het
ons al:
Een open pot, een open beurs,
Een open deur, een open keurs,
Een open mont, een open kist,
'Daer wordt gemeen'lick yet gemiist.

De leeuw met een festoen van
vruchten kunt u nog zien in de
Molenstraat.
En met deze Catse levenswijsheid
nemen wij afscheid van de h'o nden, opda:t wij n'iet de hond in <le pot vinden.

De koning der dieren
De -leeuw wais in Gorinchem wel de
kampioen bij de naamgeving in de dierensector en er kwamen dan ook heel
wat leeuwennamen voor, wat niet in de
laatste plaaüs moet worden toegeschreven a:an de heraldisc'h·e betekenis van
'de leeuw 10).
J1n de Arkel,s traat W troffen wij 'bij
de Arkêlpoort de leeuw 163·6-'1'64'2 aan.
En dan waren er gouden, rode, z;warte,
witte en klimmende leeuwen, met zijn
tweeën, met zijn drieën en ize1fs met
vier tegelijk.
De gulden leeuw 15'59-169'5 was aan
de Haarstraat O ·e n bovendien op de
Kortendijk 0, wêl'k pand in 1641 werd
afgebroken en op welke plaats de
Fonteinsteiger 1641-1750 werd gemaakt.
Oudere Gorcumers 'herinneren zich
nog he't hotel, café, restaurant en uitspanning Lion d'Or op de hoe'k Arkelstraat-Walstraat, waar nu de N.V. van
Mill is gevestigd.
Er gaat van deze gou<len 'leeu,w nog
steeds een bij'z ondere faam uit. 11).
De rode 'l eeuw, die in het wapen van
Holland voork•w am, von<len wij ook
11

vdldoende in Gorcum. .A:llereerst de
roooe leeuw 1691-1799 Gastt'huisstraat
N, dan een brouwerij van d'ezelfde
naam 1621-1695 H avendijk 0 . Er was
een herberg de roode leeuw 1556-'1638,
ook ,g e·noemd in 15'77-1599 de roode
leeuw daer den cartouw uythangt aan
het Eind W 'en tenslotte de roode leeuw
1618-1635 aan de GaJsthui'Sstraat Z.
En dan waren er de ,zwarte leeuwen:
de •z wartte 1eeuw 1581 Kortendijk 0,
de brouwerij de zwarte leeuw 16711726 H aven dijk 0, de zwarte leeuw
1556J16'24 'Langendijk 0, de zwarte
leeuw 17'39 Westwagenstraat Z en de
zwarte gecroonde leeuw Havendijk 0.
E-n nu de witte leeuwen: -de witte
leeuw 1541-'1641 Kortendijk 0, !blijkbaar een 'her,berg, want Emck spreekt
12) over Jan Cornelisz. weerdt in den
witten leeuw, thans - 1920 - kaaswinkel van H . Tu'inenburg aan de Kortendijk.
Er was ook ·e en brouwerij de witte
leeuw met het swaert geheten 16411650 aa:n het ·EJind W. Bij vroedschapsresolutie van 12 februari 1134'1 werd
aan Jacob Jans (Ouwens) -out-burgemeester, toegestaan dat 'hij "sa1 mogen
uythangen en sijne tonnen mercken
met eenen witten leeuw met een
swaert 'boven 'h et hooft, 'die houdende
in sijnen poot" 13).
Nu de laatste iwitte 'leeuw 1729 aan

de 'Langendij'k W, waar eerst (15-891624) de brouwerij de gans aan de noorden'hoek 'Van de Kerksteeg gevestigd
was. Het hU'i•s 'heette in 1716 de drie
witte leeuwen 1(:zie hieronder).
De trwree ciïmmende Jeeuwen 1636164'2 troffen wij aan bij de brouwerij
aan de Havendijk 0, die voordien 1'5961621 de oude ruyt en de zwarte gecroonde leeuw werd genoemd. Die
klimmende leeuwen waren de schildhouders van een wapen, zoa1s wij tot
vandaag nog kennen.
Er waren ook drie leeuwen: de drie
leeuwkens 1596-1621 Eind 'W en de drie
witte leeuwen Larrgendijk W, die wij
hierboven re eds noemden.
Er kwamen zelfis rvier 1eeuwen voor!
'De vier leeuwen 1741-'17~2 Langendijk
W. Emck 14) vermeldt, dat bij resolutie van 8 juni 17'37 aan de Rooms Katho•l'ieken werd ,g eweigerd om de kerk
het Kruisje, waarin enige tijd geen
dienst was ,gedaan te -gebruike n en 'bij
resolutie van 10 februari 1742 werd
aan •M art. 'Van Barnevelt vergund om
de twee huizen naast elkander, genaamd het Kruisje en de vier Jeeuwen,
zijnde van ouds een roomse jesuite
kerk, thans vele jaren gesloten, af te
breken. In de vier leeuwen werd dus
ook de R.K. eredienst uitgeoefend.

Hier ziet u de leeuw van het Leeuwenhofje nog op
rust hij uit in het museum.
12

ZIJD

post. Nu

In de Keizerstraat kijt
vroe!

Leeuwen kijken

Uit het voorgaande bleek
dat de leeuw nogal 'i n trek 1w1
perijen en vooral 'bij brouw
ieder geval waren e r de
'leeuwenJbrouwerijen: de zwa1
de roode leeuw, de witte leem
s,waert ·e n de twee climmende
In de twintigs'te eeuw nog
Ravens•w aay's Bierbrouwerij
Gorinch em het N ederlandsc'h
Bier, herinnerend aan de ho:
ge onafhankelijkheid 1'8'1'3-'1'9':
Nu ·de faatste lee uwen. In
straat vinden •wij in de geve
pand no. 97 een geve~steen
wapen en twee leeuwen a:ls 1
ders. Het huis werd 'in he't m
de 17e eeuw -vermeld als 't ~
Dantsic'h 15) . Aan beide z
deze steen ·k omt een steen
een markante 'leeuwekop. l
houd't m et •z ijn bek een f e:
rvruchten vast. Beide kopp e:
toenen ziJn ve rschi!1end. Ter
werd ·e r .op pag. 11 één af.ge,
Gorinc'h em 'heeft 'OOk nog
wenhofje, een zijstraatje van
straat. Vroeger stonden er a
gang van het 'hofje twee st,
tjes met daarop e'en liggend e
ene werd enkele jaren ge-lee

dijk W, waar eerst (1589·ouwerij de gans aan de noorm de Kerks:teeg gevestigd
1Ui's heette in 1716 de drie
ren 1(:zie hieronder).

cli'mmende leeuwen 1636:n wij aan bij de brouwerij
rendijk 0, die voordien 1'5961de ruyt en de zwarte ge~euw werd genoemd. Die
leeuwen waren de schildm een wapen, zoals wij tot
og kennen.

n ook drie leeuwen: de drie
1596-16'21 Eind 'Wen de drie
.ven Langendijk W, die wij
reeds noemden.

n,en zelfä ivier leeuwen voor!
~uwen 174'1-1.74'2 Langendij'k
14) verme1'dt, da,t bij resoluuni 1737 aa:n de Rooms Ka.vevd ,g eweigerd om de 'kerk
je, wa:arin enige tijd geen
, ,g,e daan te gebruiken en bij
,an l'O februari 1742 werd
van Barneve'lt vergund om
b.uizen naast elkander, geKruisje en de vier ~eeuwen,
1 ouds een roomse j esuite
.s vele jaren ges1'oten, af te
,de vier leeuwen werd dus
~- eredienst uitgeoefend.

In de Keizerstraat kijken leeuwen u aan vanaf de gevel van de
vroegere vrouwengevangenis.

Leeuwen kijken u aan
Uit het voorgaande bleek duidelijk,
dat de leeuw nogal in trek iwa,s bij tapperijen en vooral bij brouwerijen. In
ieder geval waren er de volgende
'l eeuwen~brouwerijen: de zwarte leeuw,
de roode leeuw, de witte leeuw met het
s,w aert ·en de twee climmende leeuwen.
In de twintigste eeuw nog verkocht
Ravenswaay''s Bi erbrouwerij Mij in
Gorinchem het N ederlandsch Leeuwen
Bier, herinnerend aan de honderdjarige onafhanke'lijk'he'Ïd 1'813-'1'9>1'3.
Nu de ,Iaatste leeuwen. In de Molenstraat 'Vinden ,wij in de gevel ·van het
pand no. 97 een gevelsteen met een
wapen en twee leeuwen als schildhouders. Het ·hui•s werd in he't midden van
de 17e eeuw ,vermeld als 't wapen van
Dantsic'h 15). Aan beide zijden van
dez,e steen ·komt een steen 'VOOr met
een markante 'leeuwekop. Het bees't
houd't met ,zijn be'k een festoen van
,v ruchten v,ast. Beide koppen en festoenen ,zijn verschil'lend. Ter i!lustratie
werd ,e r op pag. 11 één afgedrukt.
Gorinchem heeft •ook nog een Leeuwenhofje, een zij•s traatje van de Pompstra:at. Vroeger ,gtonden er aan de ingang van het hofje twee stenen zuiltjes met daarop e'en liggende •leeuw. De
ene werd enkele jaren geleden omver
1

,e nog op zijn post. Nu
m.

gered'en en 'Vond een telhuis in het museum. De andere sneuvelde een paar
maanden ge1eden en 'h oudt nu zijn
collega in het museum gezelschap.
Slachtoffers van het verkeer!
Leeuwen kijken u ook aan vanaf de
geve'! van de vroegere vrouwengevangenis in de Keizerstraat. En u vindt
aan Gorcumse gevels al'S u eens ople't
heus nog wel meer leeuwen.

De vos ende craen
In de Arke'lstraat vinden wij een
nieuwe gevelsteen op no. 57, voorstellende de vos en de craen. 'Deze steen
maakte mr. D. Huurman een aantal
jlaren geleden ter herinnering aan de
oude huizemnaam, die o.a. in 1621 op
deze p:l,a ats, de zuidelijke hoeik Varkenmarkt/Arkelstraat, we!'Cl genoemd. Het
voligend jaar ging deze naam over naar
een hruis aan de o,v,erzijde van de Ar'k el,s üaat. 0, dat van 1•6'22-'1'705 a:ls
zodani<g wordt genoelmd en in 1649 e·en
heooerg biijlkt te zijn.
Beha!lve een vos met een kraanvogel,
die u op de steen in de Arkelstraat
duidelijk kunt waarnemen, was er op
de Kalkhaven 'W de vos met den aap
1623-1738. En dan de gewone huis-tuinen-keuken-vossen : het vosken 1721 Havendijk 0, 't vosken 1'584-16'27 Hoog13

Opgemerkt moet worder
Bloempotsteeg vroeger ook
r e naam had. Na aanvank,
Carremanstege 169'2 gehete
·ben, kwam later de naam
steeg en 'Swijnkopsteeg voor
eeuw nog werd bij de dubb
op de straatnaambordjes
van de Bloempot- of 'S wijn
Nu geen swijnskop meer E
steen en het huis de drie 'I
zijn er verdwenen.

De gevelsteen de vos en de craen 1621 in de Arkelstraat: hedendaags saluut aan een oude naam.
straat Z en op de hoek Helmsteeg/
Hoogstraat het huis in dat heylich leven 1435, dat later 't gulden vosken
159'6 heet, de vergulde vos 1650-1680 en
in 1699 weer heel gewoon het vosje.

De vergulde olifant
De olifant hing vooral uit bij de
koekbakkers. In Gorinchem was de
vergu1lde olifant 16'20-1658 op de Appeldijk W en verder waren er twee op
de Hoogstraat Z. Naast elkaar den
cleynen olyphant 1596-Hi31 en de olyphant 1'556-1667, welke ook wel ter
ondersc'heiding den grooten olyphant
1-596-176·4 werd genoemd of het suy:kerhuis 1621-1764 ( een bakkerij) als
naam had. Deze suikerbakkerij met een
kaarsenmakerij in de Helmsteeg brandde op 30 november 1750 geheel af.
Nog tot in onze tijd was er op deze
plaats een koek- en suikerbakkerij gevestigd. In de eta!lage stond een beeld
van een olifant, die men in Gorinchem
nog :in de 'zoete hoek aantreft, nl. in de
banketbakkerij van De Bruin aan de
Arkelstraat, welke N.V. de zaak van
R. J. de Kroes heeft overgenomen. In

de 'Kabeljauwsteeg herinnert een steentje van een pakhuis, met de naam "De
Olifant'' ook nog aan het bedrijf van
R. J . de Kroes.

De swijnskop
L ogementen en herbergen hadden
van die karakteristieke namen. Zo treffen wij veel de rode leeuw of de wildeman aan, evenals het zwijnshoofd. In
Vianen is nu nog het hotel het Zwijnshoofd.
Gorcum kende ze ook: het swijnshooft 1602-1624 a .'d. Bloempotsteeg N
en het gu'l den swijnshooft 1651-1670,
later de swijnskop 1704 Arkelstraat W.

Dit is het beeld van de olifant, zoals u het vele jaren kon zien staan
in de etalage van R. J. de Kroes aan de Hoogstraat.
14

De beer aan het Paarde

Opgemerkt moet worden, dat de
Bloempotsteeg vroeger oo'k een andere naam had. Na aanvankelijk Claes
Carremanstege 169'2 geheten te heb·ben, kwam later de naam -Swinscopsteeg en 'Swijnkopsteeg voor en in deze
eeuw nog werd bij de dubbele namen
op de straatnaambordjes -gespro'ken
van de Bloempot- of Swijnskopsteeg.
Nu geen swijnskop meer en ook de
steen en het huis de drie 'blompotten
zijn er verdwenen.

In het gezelschap van zwijnen passen ook wel 'beren! In de Burgstraat N
hadden wij <l.e gecroonde beer 1699 en
op de Appeldijk O de herberg van 't
beerken 1554~15'66, later de (ver)gulden ·beer 1591-1767.
Deze 'beren zijn verdwenen, wij hebben alleen nog •de stenen 'beren, o.a. de
stenen beer met ide twee monni'ken er
op. '.Dat is de waterkerende muur bij
het Paardenwater, waarop twee stenen
bouwseltjes, die men monniken noemt

de Arkelstraat: hedennaam.
mwsteeg herinnert een steenn pakhuis, met de naam "De
,o·k nog aan het bedrijf van
~roes.

De swijnskop
nten •en herbergen hadden
.rakteristieke namen. Zo trefel de rode leeuw of de wildeevenals het zwijnshoofd. In
nu nog het hotel •h et Zwijnskende ze ook: het swijns~-16'24 a .'d. Bloempotsteeg N
11J:den swijnshooft 1651-1670,
vijnskop 1704 Arkelstraat W.

ele jaren kon zien staan
de Hoogstraat.

De beer aan het Paardenwater met de twee torentjes, die monniken
worden genoemd.
15

en die 'het passeren ·v an die muur door
ongewenste
bez-oekers
-onmogelijk
moesten maken.

't Dorstig hert
Herten kwamen er heel wat voor en
't dorstig hert of hart vond men ook al
veel als herbergnaam. Een 'bl-oemlezing: het 'hert 1547-11'55{), _ook 't groe·n
hart 15'56-15'81 Langendijk 0, den slluytel of ''t witte hert 1554 Grote Markt
N, het groene hart 1718 (H) Grote
Markt 0, ide 'brouwerij het vergulde
hart 1613-1788 (H) Langendijk W,
zelfs het vliegend 'hart 1736-1739 Langendijk O en het (verguld) vliegend
hart 1•6 76-17'3 8 Kalkhaven W. En er
was in onze stad ook 'het dorstig hart
1663-1664 (H) Westwagenstraat N.
Zelfs de eland 15911~1640 ontbrak niet.
U ziet het, de naamgeving was wel
veel'zijdig en kleurig.
Mocht u vandaag nog een hertekop
wÏ'llen zien, kijk dan naar de gevel van
de Stadsapot'heek op de Langendijk 16).

Zwanen en hanen
Behalve al die viervoeters speelden
de vogels een grote rol. Van Lennep
en Ter Gouw geven 'bij de vogelnamen
de prioriteit aan ode zwaan, ,.want die
komt als uithangteken alleen meer
voor dan aJlle andere vogels te zamen"

1623 (H) Burgstraat N, een naam die

voor dit 'huis .i n vele variaties voorkomt; de vergulde zwaan 1636-16'57
(H) Langendijk 0, de vergulde swaen
16'3 6-11657 eerder den (soeten) naam
Jezus 1577-'1 6'44 Langendijk 0, ,de drye
·z waantgens 'Of de drie (wilde) zwanen
brouwerij 1606-1792 Langendijk W, de
herberg de zwaan 1'51'4-1712 of de witte
·z waan 1714 Gasthuisstraat Z en van
ouds het zwaansh'a!ls 1707-1738 Appeldijk W.
Verder 'hadden wij het veerhuis de
zwaan aan de Merwede en de Zwaanspolder op de plaats waar nu de Vluchthaven aan de Punt is. Het zal u overigens opgevallen zijn, dat de zwaan
vaak voorkomt bij de Gorcumse brouwerijen.

't Gulden haantje
"De Haan, als uithangteken, geeft
d~n Zwaan in ouderdom niets toe" 19) .
En in onze stad ook kwantitatief niet,
want er geven heel wat hanen acte de
presence. Men zag de 'haan vaak als
uithangteken bij de particuliere -onderwijzers, die de jeugd kennis en wijsheid
trachtten lbij te brengen.
In de Gasthuisstraat troffen wij op
de westelijke hoek van de 1Botersteeg
den haan 1629-1674 of het klein haantje 1624 (H) aan. In de Botersteeg W
zelf had men nog eens den haan 1610-

17).

1622.

Ook Gorcum kende heel wat zwanen,
maar hier kraaide ook de 'haan een
hartig woordje mee, wat in een stad,
die als "v-olkslied" zingt "Zo kraait den
boer z'n haantje", ook aJl is er geen
enkele 'historische grondslag voor, in
de lijn zou liggen. Verband bestaat hier
echter 'bepaald niet.
De zwaan was een edele vogel en
stond ook bij de naamgeving in hoge
aanzien. De sage van de ·z wanenridder
sprak tot ide verbeellding en de zwaan
als nathals zien wij weer terug bij de
herbergnamen. De bewaarders der
zwa:nen van de heer -of de stad hielden
vaak een 'herberg. Dat er over de
·z waan als kente'k en heel wat te zeggen
valt toonde ik reeds vroeger aan.

Dan was er de gecroonde 'haan 16291685 Gasthuisstraat N en de c-alcoensc'he haan 16'44 (H) aan de Varken-

De edele zwaan
Nu onze tocht langs de Gorcumse
zwanehuizen: ode eene ·zwaan een brouwerij 1747 Westwagenstraat N, de
drie (gecroonde) swanen brouwerij
1635-11677 later de drie swaantjes 'b rouwerij 16'56-1662 Kortendijk 0, de drie
swanen (swaentjes) 1675-1749 Havendijk 0, de witte ,g ecroonde swaan 160816

markt.
De haan die zich het langst wist te
handhaven was de (ver)gulden haan
1559-115'3 aan de Hoogstraat op de
westelijke hoek van de tegenwoordige
Karnemelksteeg. Dit huis werd op 14
december 1559 gekocht door Antony
Jacobse, één van de Gorcumse burgers,
die een vonnis kreeg van Alva's Bloedraad 20).
Op 28 ju'li 1753 transporteetde Jan
de Groot aan Teunis Horneer het huis
,,den vergulden haan" op de Hoogstraat, in welk huis in 17'7'5 door Teunis·
Horneer werd •gedrukt en uitgegeven
de 'beschrijving van Gorinchem door
mr. Cornel.is van <Zomeren. De huisnaam is door 'd e familie Borneer later
overgebracht naar 'het huis in de Gasthuisstraat, waar tot voor kort nog de
uitgeverij en drukkerij 't gulden haantje gev,e stigd was. De haan troonde als
uitham 1gte1ken daar 'in de boerowinikel en
bevindt 1zich nu nog in bezit van de
eigenaar van de vroegere ·zaak, de heer
de Bruijn. Dus met recht een taaie
haan 21).

Het steegje naast de gulden
de H-oogstraat heette in 1
Melcksteec'hsken, in 15'5 9 het
Thielensteec'h sken in 1618 4 't
sken after de cat. in 1'631 'ht
steegje, in 1734 de Katsteeg,
Kat- of Karneme-l'ksteeg en m
Karnemelksteeg. Jammer dat
Haensteegje als her.i nnering l
roemruchte haan verdwenen
hebben wij aan de Oude Hoven
haan in de tuin van de Lage:
bouwschool, een beeld van Ma:
venswa:ay.

Het blauwe h~

Er waren nog meer hanen
croonde haan 1'7 17-180'2 HavE
voo:ridien de ·brouwerij de roo,
1621-1695, verder den haen 17
haven W, de geclaverde ·h aan 1
1719-1798 Langendijk W en ·c
nen haen 1'5 99-1673 Hoogstrai
Een haan, 'd ie wat naam be1
'hardnekkiger is dan het guld,
tje, is den :blauwen 'haan 1598<peldijk 0, wa arlaan de tegell!'
Blauwe Haansteeg zijn naam
In 1571 wordt gesproken
'Hiendrick Berentssteeclh ach
'blauwen haan en in 1159!8
'-t steechsken naa,st den !b,l-a,uw
Zo ziet u, d'at de hanen wel ·
deden in Gorcum en dat heus
leen op Pal'mzaterdag als w
1

Dit is het Kippenbrugje
Gorcumers zich nog go
tussen de bomen de tweE

Burgstraat N, een naam rdie
mis in vele variaties voorvergulde zwaan 1636-16'5 7
~ndijk O, de vergulde swaen
eerder •den (soeten) naam
·-'1 644 Langendijk 0, de drye
s of de drie (wilde) zwanen
160'6 -1'7 92 Langendijk W, de
, zwaan fäH -1712 of de witte
l4 Gasthuisstraat Z en van
:waansha!ls 1707-1738 Appel-

hadden wij het veerhuis de
de Merwede en de Zwaans:le plaats waar nu de Vluchtde Punt is. Het ·z al u overiivallen zijn, dat de zwaan
komt bij de Gorcumse brou-

Het steegje naast de gulden haan op
de Hoogstraat heette in 1550 het
Melcksteec'hsken, in 1559 het Coomen
Thielensteechsken in Hii84 •t Steechsken after de cat. ·i n '1'631 'het Haensteegje, in 1734 de Katsteeg, later de
Kat- of Karnemefästeeg en nu nog de
Karnemelksteeg. Jammer •dat de naam
H aensteegje als her.inneri'Ilg aan onze
roemruchte haan verdwenen is. Wel
hebben wij aan de Oude Hoven nog een
haan in de tuin van de Lagere Landbouwschool, een ·beeld van Markus Ravenswaay.

L

't Gulden haantje

an, als uithangteken, geeft
1 in ouderdom niets toe" 19).
e stad -ook kwantitatief niet,
even heel wat 'hanen acte de
Men zag de 'haan vaak a;ls
rnn bij de particuliere -ondere de j eugd kennis en wijsheid
bij te •brengen.
fasthuisstraat troffen wij op
jke hoek van àe 1Botersteeg
1629-1674 -of het kl ein haanH) aan. In de Botersteeg W
1en nog eens den thaan 1•6 10-

Het blauwe haantje
Er waren nog meer hanen: de gecroonde haan '1 717-1802 Havendijk 0,
voo11dien de brouwerij de roode ·l eeuw
1621-1695, verder den haen 170'1 Kalkhaven W, de geclaverde haan 'b rouwerij
1719-1798 Langendij'k W en den cleynen haen 1'5 99-1673 Hoogstraat Z.
Een haan, die wat naam betreft nog
'hardnekkiger is dan het gulden haantje, is den :b lauwen 'haan 1598-1691 Appeldijk 0, wa>
arlaan de tegenwoordige
Blauwe Haansteeg zijn naam ontleent.
In 1571 wordt gesproken over de
'Bendriok Berentssteec'h achter den
· 'b lauwen haan en in 11598 over In
't steechske·n naast den blauwen haan.
Zo ziet u, d'at de hanen wel hwn be:st
deden in Gorcum en dat heus niet alleen op P.almzaterdag als wij in de

bakkerswinke1s een Haantj,e Pfä konden kopen, een stuik fo1l!klore, dat min
of meer kunstmatig nog s•t eeds bestaat
Wij hadden ook 'b lauwe hennen: de
eerste in de Burgstraat N 1604 (H), de
tweede op het Eind W 1587-1'653, in
welk huis in 1591 woonde 'Steven Gerritsz Blauwhem, waaruit we ·z[en d'at de
eigennamen ook van huizennamen,
vaak aanvankelijk als bijnaam, werden
afgeleid. En dan was er in de Krijtstraat W het huis de cloc'k'hen 16101

1631.

Nu genoeg over hanen en h ennen, wij
kijken alleen nog even in het Kippenbuurtje, de v•o lksnaam voor de tegenwoordige Poortstraat en naar 'het Kippenbrugje over de Schelluinse Vliet,
waarover heel wat oudere Gorcumers
gelopen hebben als zij een wandeling
naar 'Schelluinen maakten. En om hen
er nog eens aan te herinneren hierbij
een foto van het oude en verdwenen
kippenbruggetje.

Ooievaars en valken
De ooievaar wo:r,dt na de zwaan en
de haan door Van Lennep en Ter Gouw
22) de derde in ·b elang 'bij de naamgeving genoemd. •I n Gorinchem -is dat
beslist niet h et geval en n eemt deze
kinder:brenger ma ar een b esclheiden
plaats ·in met de oyevaer 1'558 Arkelstraat O en de oyevaer 1576-1718
1

s er de gecroonde 'haan 1629huisstraat N en de calcoen1644 (H) aan de Varkendie zich het langst wist te
was de (ver)gulden haan
aan de Hoogstraat op de
'h-oek van de tegenwoor,d ige
~steeg. Dit huis werd op 14
'1559 gekocht door Antony
én van de Gorcumse burgers,
nnis kreeg van Alva:'s Bloed-

1

1

jui]i 1753 transporteerde Jan
aan Teunis Horneer het huis
~ulden haan" op de Hoogwelk •h uis in '177·5 door Teunis·
;verd •g edrukt en uitgegeven
·ijving van Gorinc'hem door
~lis van 1Zomeren. De huis:oor 'de familie Horneer later
cht naar 'het huis in de Gast, waar tot voor kort nog de
en drukkerij 't gulden haanigd was. De haan troonde als
ken daar 'in de boek1winikel en
ich nu nog in bezit van de
,an de vroegere ·z aak, de heer
. Dus met recht een taaie

Dit is het Kippenbrugje over de Schelluinse Vliet, dat vele oudere
Gorcumers zich nog goed herinneren. Op de achtergrond links
tussen de bomen de twee watermolens van de Banne van Gorinchem
17

Kerks teeg Z. Zelfs het ooievaarsnest
op De Doelen 'is ·verdwenen en wij heblben ook geen winkel "'De Ooievaar"
meer zoals vroeger het geval was met
een zaak in baby- -e n ·kleuter'kleding.
Niettemin bestaat Gorinchem voort.
Zo had oll'ze stad heel wat meer valken dan ooievaars. Allereerst de ( gulden) valk 1558-15'69, later het (gulden)
ossenhoofd 1604-1659 en daarna toch
weer de gulden valk 1641 Arkelstraat
0 tegenov,e.r de kerk van het Minderbroederklooste,r .
'Dan was e·r de gekroonde valk 16551751 a:an de Kortendijk W., in 'het midden van de 1'8e eeuw een gortmolen. En
natuurlijk waren er heel wat gewone
valken: -d e valck ·e en mouterij/brouwerij en rosmolen 1629-1671 Havendijk 0,
de valc'k 1596-1'599 Burgs•traat N en de
valck 1707-1773 Eind W.

uro ua OLL 1-g9L T ra-2011.puaa apuoo.wa2
het helemaal mooi te maken aan de
Burgstraat Z den gulden entvogel
1'5 18-1562.
De struisvogel deed in Gorinchem
ook •v an ·z ich spreken: ·v ogelstruis 1630
en 17'23 Westwagenstraat N, de struys
1561-16'45 Kortendijk W en de vogelstruis 1'688-1699 bakkerij Westwagenstraat Z op de westelijke 'hoek van de
Hazewindhondstraat, dte zo genoemd
is naar het huis in de wijnthont of de
hasewinthont op de andere hoek. Deze
zijstraat van de Westwa,g enstraat 'heet
dan ook achtereenvolgens Hazewindhondsteeg e n Vogelstruissteeg. Tot ,dat
het
definitief
Hazewindhond.straat
werd en men het verlengde van deze
straat ·(1bij de kazernes) 'Struisvogelstraat ging noemen. Beide kwamen
dus, aan hun trek, maar de •Struisvogelstr aat raakte wel wat uit de oorspronkelijke koers.

Eendvogels en
struisvogels
Dat de eend niet ontbrak ligt voor de
hall'd. Zo wa:s er de entvogel 1'5•64-1673
Arkelstraat O op de noordelijke hoek
van de steeg, die vandaag nog de
Eendvogelsteeg 'heet.
Op de Kortendijk O hadden wij de

De waard uit
,,De blauwe pauw"
Ook de pauw was present in Gorinchem, nl. aan de Gasthuisstraat Z
1660-1793. Er waren weinig plaatsen,
die geen herbe rg de pauw hadden 23)

Het gevelsteentje van Markus Ravenswaay met de ganzen van de
Ganzenwei - iets van deze tijd.
15

en in het 16e eeuwse Gorcu
ook één: de (blauwe) pauw
op de Kortendijk 0, later de:
Davidt 16'22-1695 genoemd en
de ,g ecroonde eendvogel 1765
hiervoor reeds werd genoem<
Nu heeft de blauwe pau1
Kortendijk een ·belangrijke
'Gor-cumse historie gespeeld,
kwa:me;n, de aanhangers van
we •l eer", zo u wilt de geuz,
Waard van deze herberg i;
Jansz. van Mae,seijck, die op
:b e,r 15"65 eigenaar van de bla·
werd. Hij moest ·zijn sympath
nieuwe -leer en zijn ·hulp aan
hangers met de dood bekope1
1568 werd 'hij samen met Ba
gersz. alias Naeynre op
Markt ter -d ood gebracht.

Vogels in bonte

Overigens treft u vogels tin
ten aan. De (groene) papeg
1686 ook ,genoemd de cleyne
1641 Kortendijk 0, de papeg
1652 Langendijk W -e n de d
gaaien 1'5 80-1781 Kalkhaven
Wij hadden ook pelikanen
croonde) pellikaan 166·6-17ûE
dijk O en de (vergulde) pellic
1736 Grote Markt Z. In de G
treft u -de pelikaan aan ( op
lichtkroon in het ·m"idden), di,
bloed zijn jongen voedt en i
geJijke •voorstell'ing kunt u v

De Hoogstraat met ree
vogel", een naam di1

~1-9,9L1 Fi2onpmia apuoo.wa.2
aal mooi te maken aan de
t Z den g ulden entvogel

isvogel de ed in Gorinchem
ich spreken: ·vogelstrui.s 1630
'estwagenstraat N, de struys
Kortendijk W en d e vogel8-1699 bakkerij Westwagen'P de westelijke 'h oek van de
1ondstraat, di,e zo genoemd
it huis in de wijnthont of ,d e
ont op de andere hoek. Deze
an de Westwa,g enstraat heet
achtereenvolgens Hazewinden Vogelstruissteeg. Tot dat
n iti:ef
Hazewindhondstraat
men het ve·r lengde van deze
d de kazernes) 'Struisvogelng noemen. Beide kwamen
mn trek, maar de ,struisvoraakte wel wat uit de oorke koers.

De waard uit
"De blauwe pauw"

pauw was present in Gonl. aan de Gasthuisstraat ·z
. Er war en weinig plaatsen,
herb erg de pauw hadden 23)

y met de ganzen van de
ie tijd.

en in het 16e eeuwse Gorcum was er
ook één: de ('blauwe) pauw 154'4-1608
op de Kortendijk 0, later den 'Coninck
Davidt '1 6'22-1695 genoemd en nog later
de ,g ecroonde eendvogel 1765-1770, die
hie,r voor reeds wend ,g enoemd.
Nu heeft d e blauwe pauw van de
Kortendijk een b elangrij,ke rol .fn de
Gorcumse historie gespeeld, want hier
·k wamen, de ·a anhangers van "de nieuwe •l eer", zo u wilt de geuzen, :bijeen.
Waard van deze herberg wa,s Hans
Jansz. van Maese ijck, die op '28 decemib er 15'65 eigenaar van de blauwe pauw
werd. Hij moest ·z ijn sympathie voor ,de
nieuwe Ieer en zijn hulp aan haar aanhangers met de dood bekopen, want in
1568 werd 'hij S"amen met Barend Rutgersz. alias Naeynre op de Grote
Markt ter dood gebracht.

de communiebank van de R.K. k eI'k in
de Haa·r straat 24).
Nog een paar Gorcumse vogels: de
exter 1'595-17'23 Arkelstraat W, daer de
drye duyfkens uythangen 156'5-1650
Kelenstraat W, de (gulden) arend
1558-1709 later den dub:belen arendt
1716 Gasthuisstraat N en de 'brouwerij
de ,g ans 1589-1624 '('1ater de witte ~eeuw
en de drie witte leeuwen) op de Langendijk noordenhoe·k Kerksteeg. Wij
hebben vandaag in onze stad nog wel
een Ganzenwei in de Jagerswijk ten
oos ten ·van de Kleine Haarsekade,
maar het betreft h'ier 'k unstmatige namen, wat 1n deze tijd ook niet anders
meer 'k an. Het is aar dig, dat men de
dieren die hier aan •de straten hun
naam gaven, met klei ne steentjes in de
gevel heeft uitgebeeld, waarvan hier de
ganzen als voorbeeld wo·rden geplaatst.

Vogels in bonte pracht
Overigens treft u vogels ,i n alle soo,r ten aan. De (groene) papegaay 16311686 ook ,g enoemd de cleyne papegaay
1641 Kortendijk 0, de papegaay 1'5981652 'Langendijk W en de drye papegaaien 1'580-1781 Kalkhaven 0.
Wij hadden ook pelikanen: de (gecroonde) pellikaan 166'6-1705 Langendijk O en de (vergulde) p ellicaan 157717316 Grote Markt Z. In de Grote Kerk
treft u ,de pel ikaan aan (op de grote
lichtkroon in het midden), die met zijn
bloed zijn jongen voedt en een soortgelijke voorstelling kunt u vinden aan

In vogelvlucht
T enslotte nog even in vogelvlucht:
Een trotse adelaar vindt u boven
"de rijzende zon" als bekroning van
een raam op de tweede verdieping van
het pand Gasthuisstraat 55, met die
rijke Lodewijkgeval 25).
- Op de Appeldijk O troffen wij
een huis aan van ouds ,den ouden vogelsanck 1'639 en de steeg er naast
heette de Vogelensang,steeg 1576-1683
of de Vogelsanckganck 1611. In deze
gang woonde J •a n 'V ogelensanck, s•chepen en vroedschap van de stad. Dit
~

De Hoogstraat met rechts het kledingmagazijn "In de Paradijsvogel", een naam die zich tot in onze tijd gehandhaafd heeft.
19

steegje '(van Waltheer) is ,1 ang zonder
naam ,g eweest, maar heeft nu die oude
naam terug 26) .
- In 17"95 werd in de omgeving ·van
het M<elk'Pad gesproken over he't Kievitseiland nabij het houten ,b ruggetje .
- ·Wij hadden in Gorcum ook een
huis, dat door J . F. Oltmans in zij n
boek ,,'S lot Loevestein" De Paradijs,vogel werd genoemd en later als het
kledingmagazijn (van F,rans Frerker)
op de hoek Hoogs tmat/Kelenstraa:t onder die naam voortleefde.
- Als •l aatste het Kraaienhofje in
de Koekebakkersteeg. Door de san ering •is het verdwene·n, wat -i n verband
met de slechte woningtoestanden niet
-b etreurd behoeft te worden. Daarmee
verdwe·e n ook deze naam uit de volks-mond. Men noemde 'het 'hofje naar de
familie Kraay, die hier huizen 'bezat.

Snoeken in de
bliekenstad
Wat de vissen betreft krijgt 'bij Van
Lennep en Ter Gouw de walvis de
voorrang, ,,niet enkel om zijn grootte,
maa r omdat hij zoo :talrijk op de uithangtekens wordt vertegenwoordigd"
27).

In Gorcum vond ,ik echter geen enkele walvis, maar wat veel erger is in
de stad wiens tnwon er.s ,/blieken" heten, oo'k geen enkel huis met de bliek
als naam. Bij ons is de snoek 'kampioen ! 'En dan weer 'in het bijzonde,r bij
de brouwerijen.
Wij ·hadden d e (gekroonde) eene
snoek, een brouwerij 16'48-1'798 Appeldijk 0, waarvan ,de gevelsteen nog
aanwezig is 'in het pakhuis van Waltheer in de Vogelsangsteeg. Het is een
f.raa:ie steen van een koloss·a le ,s noek
met ·e en kroon e r ,b oven en op een lint
er onder de aan duiding "G.Kroonde.
1Snoek.1708" 28).
Er was een brouwerij de twee snoeken 1598-16"69 op de Kortendij-k O en
nabuurlijk de brouwerij de drie snoeken
1623-1785 op het Eind W. Nog in de
'20e eeuw kwam deze naam als brdt!werij in Gorcum voor. Ik liet reeds
eerder een ou de prijskaart ·van de brouwerij van A. F. van 'Renesse & Co te
Gorcum afdruk·ken. Daarop komen afbeeldingen van de twee brouwerijen -wel in bijzonder grote uitmonstering voor ,e n ,de handelsmerken van de hrouwerij "De Kraam' " uît de Nieuwstad en
"De Drie •Snoeken" van de Bornsteeg
29).
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Het baars je en het
louwke
Natuurlijk kwam de baars bij de
namen in Gorcum voor: de baers 15891677 Appeldijk 0. De steeg er naast
had in de loop der eeuwen verschillende namen. In 1610 werd gesproken over
de steeg achter den baers, in 1667 over
de B.aarssteeg, later en nu nog over de
Nieuwsteeg. In de tijd van de dubbele
straatnamen was het de Nieuw- of
Baarssteerg .
De louw - een soort zeelt - treffen wij aan in de Kabaljauwsteeg W.,
de louw 1591--1608 was een herberg.
Zo werd er in 1653 voor deze steeg, die
de verbinding is tussen Ka pelsteeg en
Eendvogelsteeg, gesproken van de
Louwsteeg. In 1661 was het de Kabeljauwsteeg naar het huis het cabbelja uken 1629-1679, dat aan de oostelijke
zijde van de steeg stond.
Op de Kortendijk W vonden wij de
gulden louw 1602-1648. Verder was er
op de Kortendijk O de karper 15961599 en van ouds den karper 1614-1651
Appeldijk W.

De Visbrug aan het be
meer op verhandeld, m
want de brug was een
van deze eeuw. Een ge·
op die bruggl

Steuren en zalmen
In een stad, waar de steuren en zalm en bij honderden werden aangevoerd,
ontbreken zij als namen voor de huizen
zeker niet. De steur 1561-1578 was op
de Appeldijk O en de gulden steur
1631-1642 op de Kalkhaven W.
In de Burgstraat N vonden wij de
salm 1543-1587 en op de Langendijk O
een herberg de (gulden) salm. Nog in
onze tijd kenden wij café De Za lm aan
de Keizer str aat. Merkwaardig is, dat
wij de vissen fint en elft, die voor ons
toch ook al een legendarische naam
helb'ben, in ons vissersplaatsje niet ont moeten. Of werden die voor Gorcum
pas echt van belang toen de huizen
geen namen meer kregen? Wel hadden
wij de paling 1643-1648 Kalkhaven 0.

Verteren in de drie
schelvissen
Een belangrijk huis was de herberg
de drie schelvisschen 1689-1730 Burg straat Z op de hoek van de Vismarkt.
Deu, herbel'g is pas en'kele jaren
geleden verdwenen en voerde tot die
tijd nog st eeds de oude naam. Bij resolutie van burgemeesteren van 4 februari 1698 werd bepaald, dat "de
dekens van het metselaarsgilde geen
verteringen su]]en mogen doen uit de

penningen tot het gilde b
dan in het huis de drie sche
,,De Bruinvisch gold bij <
ouders en nog tot in de 16e
een lekkernij en kwam dus o
hangteken voor" 30 ). In r
hadden wij de bruynvisch 1
Appeldijk W, een huis dat
1795 van ouds den bonten os
noemd. Verder was de bruijn
op de Bornsteeg Z.

In

c

Wij blijven nog even in het
drie haringen 1769 Gasthui
en de drie (gulden) har.in,g en
in dezelfde straat, enkele h
der; van ouds den roch 11
straat Z en den (swartten) ,
1641 Kortendijk W. In de M
hadden wij aan de oostzijd
1628 en aan de overkant 01
denhoek van de Krabsteeg
(crab) 1604-1666, in 11598 vc
als de gulden crab. De naa
Krabsteeg is hiermede wel
Bij resolutie van de vroedsc
juli 1644 werd besloten, dat
in de crab bij provisie noch
sal mogen blijven mits dat
bedelaars sal logeeren of e•
houden". Blijkbaar was de c
een logement.

Het baars je en het
louwke

jk kwam de baars bij de
::::orcum voor: de baers 1589,Jdijk 0. De steeg er naast
loop der eeuwen verschillenIn 1610 werd gesproken over
~hter den baers, in 1667 over
:eeg, later en nu no,g over de
5 . In de tijd van de dubbele
~n was het de Nieuw- of

,.
'

- een soort zeelt - trefn in de Kabaljauwsteeg W.,
591--1608 was een herberg.
• in 1653 voor deze steeg, die
.ing is tussen Kapelsteeg en
steeg, gesproken van de
·. In 1661 was het de Kabelnaar het huis het cabbeljau1679, dat aan de oostelijke
Ie steeg stond.
(ortendijk W vonden wij de
.w 1602-1648. Verder was er
rtendijk O de karper 1596,n ouds den karper 1614-1651
W.

De Visbrug aan het begin van deze eeuw. Toen werd er geen vis
meer op verhandeld, maar op die brug is wel heel wat afgepraat,
want de brug was een verzamelpunt, ook nog in de dertiger jaren
van deze eeuw. Een gebruik van vele eeuwen oud, toen de burgers
op die brugghe in samenspraak bijeen kwamen.

Steuren en zalmen

:tad, waar de steuren en z a lmderden werden aangevoerd,
zij als namen voor de huizen
. De steur 1561-1578 was op
lijk O en de gulden steur
op de Kalkhav en W.
lurgstraat N vonden wij de
-1587 en op de Langendijk 0
~g de (gulden) salm. Nog in
:enden wij café De Zalm aan
straat. Merkwaardig is, dat
,en fint en elft, die voor ons
al een legendarische naam
on s vissersplaat.'lje niet onttf werden die voor Gorcum
van belang toen de huizen
m meer kregen? Wel hadden
ing 1643-1648 Kalkhaven 0.

~rteren in de drie
helvissen
angrijk huis was de herberg
:helvisschen 1689-1730 Burg,p de hoek van de Vismarkt.
berig is pas en'k ele jaren
erdwenen en voerde tot die
teeds de oude naam. Bij ren burgemeesteren van 4 fe98 werd bepaald, dat "de
m het metselaarsgilde geen
n suilen mogen doen uit de

penningen tot het gilde behoorende,
dan in het huis de drie schelvisschen".
,,De Bruinvisch gold bij onze voorouders en nog tot in de 16e eeuw voor
een lekkernij en kwam dus ook als uithangteken voor" 30). In Gorinchem
hadden wij de bruynvisch 1617 op de
Appeldijk W, een huis dat van 16981795 van ouds den bonten os wordt genoemd. Verder was de bruijnvisch 1559
op de Bornsteeg Z.

In de crah
Wij blijven nog even in het water: de
drie haringen 1769 Gasthuisstraat N
en de drie (gulden) har.inigen 1'599-16'82
in dezelfde straat, enkele huizen verder; van ouds den roch 1554 Hoogstraat Z en den (swartten) TOOh 156'11641 Kortendijk W. In de Molenstraat
hadden wij aan de oostzijde de crab
1628 en aan de overkant op de noordenhoek van de Krabsteeg de crabbe
(·c rab) 1604-166'6, in 1'598 voorkomend
als de gulden crab. De naam van de
Krabsteeg is hiermede wel duidelijk.
Bij resolutie van de vroedschap van 5
juli 1644 werd besloten, dat "de man
in de crab bij provisie noch in de stad
sa! mogen blijven mits dat hij geen
bedelaars sa! logeeren of eenig carot
houden". Blijkbaar was de crabbe dus
een logement.

De vishrug en de
mosselsteiger
U ziet het dat de vis zijn aandeel in
de naamgeving wel leverde . Maar er
waren nog meer namen, die met de
visserij en de vishandel verband hielden . Allereerst de Visbrug, die al in
1393 w erd genoemd en waarop de vism a rkt werd g ehouden. Wij kunnen ons
vandaag niet meer voorstellen, dat er
op en b ij zo'n smalle brug handel werd
gedreven, ons verkeer stelt zijn eisen,
maar vroeger was zoiets wel mogelijk.
In 1595 werd de vismarkt overgebracht
naar het Eind, maar de handel ging in
andere waren op de Visbrug door.
Spoedig daarna, nl. in 1606, werd de
vismarkt verplaatst naar dat deel van
de Kalkhaven, dat nu nog Vismarkt
wordt genoemd, het plein voor de
RHBS. Vandaar ging de vismarkt naar
Buiten de Waterpoort, waar in mei
1876 een loods voor de visafslag werd
gebouwd. Daardoor sprak men aanvankelijk nog van de Oude Vismarkt,
waarmee het plein voor de RHBS
werd bedoeld.
Dan hebben wij de Vissersdijk, waar
mogelijk visserbootjes gemeerd werden
en vissers woonden. De Visserslaan
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werd al heel simpel zo ge1
zijstraat van de Vissersdijk.
was er in 1633 bij de Visma
hoek !bij de Vis.sersdijk de l\
g,e r, waar de mosselen wel
verhandeld zullen zijn.

In 't padc

Wij komen nu bij de gro,
bieën, kruipende dier en en im
Wij kijken eerst eens in de
de mollen. Zij kwamen in n
voor: de drie vergulde molle1
Hoog stra:at N, de drye mo
1653 ook genoemd de drie sv
len 1631 Hoogstraat N, de d
16513-16'6 4 ook de drie (swar1
mette handt 1614-1630 Korte
de drie mollen mette hand 1
wagenstraat Z .
Wij hebben tegenwoord ig
die het P addemoes heet. De:
gen achter de Dalemstraat
bied, dat vroeger het Groen
Achterweg, Groenendaal of
demoes werd genoemd. Door
straat deze naam te geven
een oude naam in ere herstel,
naam zal wel afkomstig zij:
moesveld, waarin veel padde
den.

Een deel van de Gorcumse plattegrond uit Joan Blaeu's Stedenatlas der Verenigde Nederlanden 1649. Duidelijk ziet u in het midden van de plattegrond de drie rijen met visbanken op de Vismarkt~
met er onder het water van de Kalkhaven en rechts het water van
de Vissersdijk en het Laantje. Geen vismarkt meer, ook geen
water meer.
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De gevelsteen De Guld
van de zoutebollenwinl

Joan Blaeu's Stedenilijk ziet u in het midanken op de Vismarkt,
1 rechts het water van
1rkt meer, ook geen

werd al heel simpel zo genoemd als
zijstraat van de Vissersdijk. Tenslotte
was er in 1633 bij de Vismarkt op de
hoek lbij de Vissersdijk de Mosselsteiger, waar de mosselen wel gelost of
verhandeld zullen zijn.

In 't paddemoes
Wij komen nu bij de groep amphibieën, kruipende dieren en insecten 31) .
Wij kijken eerst eens in de grond bij
de mollen. Zij kwamen in ruime m ate
voor: de drie vergulde mollen: 1'602 (H)
Hoogstraat N , de drye mollen 15591653 ook genoemd de drie swarte mollen 1631 Hoogstraat N, de drie mollen
16513-16'64 ook de drie (swarte) mollen
mette handt 1614-1630 Kortendijk O en
de drie mollen m e tte hand 1637 Westwagenstraat Z.
Wij hebben tegenwoordig een straat
die het Paddemoes heet. Deze is gelegen achter de Dalemstraat in een gebied, dat vroeger het Groenewoud, de
Achterweg, Groenendaal of het Paddemoes werd genoemd. Door de nieuwe
straat deze naam te geven heeft men
een oude naam in ere hersteld. De
naam za l wel afkomstig zijn van een
moesveld, waarin veel padden vertoefden.

Bi jen garen muggen dansen
De bijenkorf hing uit bij de koekbakk,e rs om het zoet van ·d e honing te symboliseren. Ook in Gorinchem was dat
het geval bij een banketbakkerij Gasthuisstra:a t N. De bijenk,o rf i.s daar nu
verdwenen, maar u kunt dit uithangteken bezichtigen in het Gorcumse
museum 32).
Al in 1642 kwam er in de Gasthuisstraat N een huis voor, de drie bijenkorven genaamd. Verder zagen wij aan
de Westwagenstraat Z de biecorf 15571673.
Bijen zijn nuttig, muggen lastig. In
de H elmsteeg 0, het laatste huis bij de
Kraansteeg, stond de herberg In den
muggendans 1606-1608 een naam die
voor ons gevoel niet erg lokte, maar ...
wat voor muggen dansten er om het
schaarse licht?
Nog beroemd in onze stede is het
huis De Gulde Cape!. U koopt er de
echte Gorcumse zoute bollen in dat
huis met die gevelsteen waarop een
gouden vlinder (kapel) voorkomt. Op
deze plaats stond aan de Driekoningensteeg het huis de (gulden) kaJbel
1677-1784. Er waren er nog meer: de

De gevelsteen De Gulde Capel zoals u die nog kunt zien in de gevel
van de zoutebollenwinkel van J. J. de Kroes aan de Gasthuisstraat.
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swarte cabel 1636-1670 Gasthuisstraat
Z in welk huis in 1844 de Bank van

Lening werd overgebracht, verder de
vergulde cabel 1613-1698 Gasthuisstraat Z en nog een vergulde cabel
1657-1677 Westwagenstraat Z.

Denkbeeldige dieren
Ook de fantasie en het volksgeloof
eisten hun deel bij de naamgeving. En
zo zien wij de draak, de phoenix, het
zeepaardje, de zeemeermin en de meerman, de eenhoorn, enz. 33). Ik behandel deze namen niet uitvoerig omdat
ik er reeds enige artikelen aan wijdde
34). Daarom slechts een vluchtige opsomming, die toch wel de kleur van de
vroegere naamgeving toont: de gecroonde eenhoorn 1658 Hoogstraat N

1) W. F . Emck ·W zn. ,,Oude namen
van huizen en straten in Gorinchem",
191'4. In 1924 combineerde •E mck zijn
gegevens uit het boekje van 1914 met
zijn 'lijsten van de ·verpondingen '(belastingheffing) , waarin men van elk 'huis
bijzonderheden vindt over de naam, de
eigenaren, de huurders en eventuele
hypotheeknemers. Een uniek werk, van
onschatbare waarde voor de lokale historicus en voor hen die zich bewegen
op het :terrein van de .genealogie (geen
de
etymologie
sla:cfötskunde)
(woordafleidJirng).
W ,i j zijn zo ,ge1u.k'kig dit 'handschr,ift in de bföliooheek 1van de
Historische Vereniging "Oud Gorcum"
t e 'bezitten: een bron die niet spoedig
opdroogt. In '658 keurig en vooral evenWidhUg besohre,ven foliovel1len::kan men
talrijike bij~onderheden vinden o,ver de
Gorcumse namen van huizen en straten en wij !•e ren er ook heel wat inmiddels uit de tijd geraakte woorden uit
kennen.. Bijlz,onder belangrijlk voor de
naamkunde is het register van de verdwenen namen van huiozen en straten
met niet minder dan 1100 trefwoorden.
In 1925 volgde daarop nog een register
van persoonsnamen, dat de genealoog
zo ongeveer 6700 in 'Gorinchem voorkomende geslachtsnamen ;b iedt. Het
boekje van '1914 en het handschrift van
1924 vertonen hier en daar enkele afwij•k ingen, het gevolg van latere ontde'k kingen. Zo is het handschrift, dat
een decennium later verscheen, uiteraard het meest volledig. Ik houd in
deze studie de gegevens uit het boekje
aan, omdat dit gemakke1ijker te raadplegen is ( ook al 'kwam het niet in de
handel) dan het kostbare handschrift.
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hoek Kortendijk W, de gulden eenhoorn
1725 Appeldijk W, de meermin 15431661 Kortendijk 0, het zeepaert brouwerij 1630-1672 Kortendijk O en het
zeepaard 1643-1738 Krabsteeg Z.
Maar nu genoeg - u moet toch wel
overtuigd zijn van het feit, dat de dieren heel belangrijk waren bij de naamgeving van huizen en straten, wat een
spontane zaak was. De naamgeving is
ook boeiend en men leert er een belangrijk stuk volksleven door kennen.
Ik gaf wel ,veel na,men en j1aartallen
het moest voor het bewijs en ik hoop
niet dat u dit al te vermoeiend vond.
Tussen dit alles door kon u toch altijd
nog wel heel wat interessante dingen
ontdekken. Mij schonk deze studie in
ieder geval niet alleen vele, maar vooral aangename uren.

Waar de .gegevens uitsluitend ,v oorkomen in het handschrift, wordt dit bij
de opgenomen namen speciaal vermeld.
'2) Zie spe'Ciaa:l voor Gorinchem: H .
F . van Peer "Over Gorcumse geve,Jstenen en uithangtekens", Oud Gorcum
Varia 1961, pag. 29 e.v.
1

·3 ) In verscheidene plaatsen, als b.v.
Mi:ddellburg, komen nog oude namen op
deurlijsten voor. Ter gelegenheid van
de feesten Geertruidenberg 750 jaar
stad 'in 1963 schilderde men op talrijke
huizen de vroegere namen, die ook
vandaag ·n og voor een groot deel gehandhaafd zijn.
4) Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw
,,De uithangtekens in verband met ,geschiedenis en •v olksleven beschouwd",
Leiden, geen jaartal (waarschijnHjk
'18·68), 4 ,delen. Voor het hier behandelde is in 'het bijzonder van belang deel
III, afd. De natuur, hf<lst. 2 t .m. 5,
pag. 177_J229.
5) Zie hiervoor: H. F. van Peer
,,'Gorcums herbergleven in vroeger
eeuwen'", Oud Gorcum Varia 1965, pag.
63 e .v.
6) Van Lennep en Ter Gouw, deel
II, Emblematiek, Mdst. 2, rv pag. 228
e.v.
7) Grote legger A der gemeente, folio 35, Emck pag. 40.
1

8) Zie voor de afbee'lding: H. F. van
Peer ,;Over Gorcumse gevelstenen en
uithangtekens", Oud Gorcum Vari'a
1961. pag. 35.
9)' Later kom ik op die straatnamen
no'g uitvoeri'g terug.

10) Zie Van Lennep en ~
dl. II 2e boe1k, ·2e hfds:t. Hen
guren V Leeuwen pag. 180
Afd. De Natuur hfdst. 2, '\
dieren -p ag. 177 e.'V.
'1'1) Zie H. F . van 'Peer
herbergleven in vroeger eeu·
Gorcum Varia 1965, pag. 82.

1'2) ,,De vonnissen van Ah
raad tegen Gorcuntsche
overdru:k van een lezing, gE
het Gorcumsch DispuutgezE
januari '1920, pag. '11.
13) Emck "Oude Namen
zen en 1Straten in Gorinchem
14) Idem, pag. 4'6.
15) Zie 'VOOr afbeelding:
Peer " Over Gorcumse gevel
ui'tlhangtekens"", Oud Gorct
196'1, pag. 4'1.

16). Zie H. F. van Peer "
cumse gevelstenen en uitha1
Oud Gorcum Varia 1961, pag
(afbeelding) .
17). Van Lennep en Ter
III, hfdst. 3 Vogels, pag. 2C

18) H. F. van Peer "Ove
gesproken", Oud Gorcum 'V
pag. 34 e.v.
19). Van 'Lennep en Ter
III pag. 206.

20) . W . F. Emck "De vom
A,! va's Bloedraad tegen G1
Burgers", 1920 pag. 9.

ndijk W, de gulden eenhoorn
dijk W, de meermin 1543ndijk 0, het zeepaert brou·1672 Kortendijk O en het
643-1738 Krabsteeg Z.
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~. komen nog oude na,men op
voor. Ter gelegenheid van
Geertruidenberg 750 jaar
,3 schilderde men op talrijke
vroegere namen, die ook
og voor een groot deel gezijn .

10) ·Z ie Van Lennep
dl. II 2e boe'k , '2 e hfdst.
guren V Leeuwen pag.
Afd. D e Natuur hfdst.
dieren pag. 177 e.'V.

en Ter Gouw,
HeraldisC'he fi180 e.v., dl III
2, Viervoetige

'1 1) ·Z ie H . F. van 'Peer " Gorcums
'herberg'leven -in vroeger eeuwen", Oud
Gorcum Varia 1965, pag. 82.
12) ,,De vonnissen van Alva',s Bloedraad tegen Gorcumsc'he Burgers",
overdru·k van een lezing, gehouden in
het Gorcumsch Dispuutgezelschap 22
januari '1 920, pag. 'l l.
13) Emck "Oude Namen van Huizen en is traten in Gorinchem", pag. 42.
14) Idem, pa'g. 46.
15) Zie voor afbeelding: H. F. van
Peer "Over Gorcumse gevelstenen en
uithangtekens", Oud Gorcum Varia
1961, pag. 4'1.
16) . Zie H . F. van Peer "Over Gorcumse gevelstenen en uithangtekens",
Oud Gorcum Varia 1961, pag. 42 en 43
(afbeelding) ,
17). Van Lennep en Ter Gouw, dl.
III, hfdst. 3 Vogels, pag. 203 e.v.
18) 'H. F. van .Peer "Over zwanen
gesproken", Oud Gorcum Varia 1964,
pag. 34 e.v.
19). Van Lennep en Ter Gouw, dl.
III pag. 206.
20). W. 'F. Emck "De vonnissen van
Alva's Bloedraad tegen Gorcumsche
Burgers", le·20 pa:g. 9.

'21) . ·Z ie voor afbeelding Oud Gorcum Va-ria 1961, pag. 46.
22). Van Lennep en T•e r Gouw deel
III, pag. 207.
23) . Idem, pag. ·211.
24. 'Z'ie H. F. van Peer "Wilt u alles
weten ove-r de Peilikanen ?", Oud Gorcum Varia 19'61, pa:g. '55 met 2 afbeeldingen.
25). Zie ,voor afbeelding Oud Gorcum ·V aria 1961, pag. 138.
'2 6) . Uitvoeriger ,kom ik hierop t .z.t.
bij mijn uitgebreide studte -over de
straatna:men terug.
27). Van Lennep en Ter Gouw deel
III 'hf:d. 4 Visschen, schaaldieren en
schelpen, pag. '215 e.v.
28 ). Zie voor afbeelding Oud Gorcum Varia 1961, pag. 114.
29) . idem, pag. 77.
30) Van Lennep en Ter Gouw deel
III, pag. 218.
31) Idem, pag. 222.
32) Zie ook de afbeelding in Oud
Gorcum Varia 1961, pag. 45.
33) Van Lennep en Ter Gouw, dl.
III. Denkbeeldige dieren pag. 224 e.v.
en dl. II, pag. 185.
34) H. F. van Peer "Draken in Gorcum" Oud Gorcum Varia 1962 pag. 5,
"Van eenhoorns, zeemeerminnen en
wildemannen", idem pag. 29.

. van Lennep en J. ter Gouw
1gtekens in verband met ,g een •volksleven beschouwd",
~en jaartal (waarschijnlijk
,Jen. Voor het hier behandielit bij1zonder van belang deel
)e natuur, hfdst. 2 t.m. 5,
229.
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tud Gorcum Varia 1965, pag.
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kom ik op die straatnamen
~i'g terug.
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DIRCK FRANCKENSZ.. PA UW:
de man - zijn tijd - zijn werk
door H. VAN HOOGDALEM
"Voor de juiste waardering ener
geschiedbron is ket noodzakelijk te
weten door wie zij werd vervaardigd". 1 )
Vooraan In -de -r ij van schrijvers over
onze stadshistorie prijkt de naam van
Dirck Franckensz. Pauw, of, zoals hij
zich-zelf uitsluitend noemt: Theodoricus
Pauli. Niet Pa:vo of Pavonius, zoals u
weU!cht zou verwachten, maar Pau1i.
Ik kom daarop nog nader terug.
Bij de vraag wie hij was, wanneer hij
,Jeefde en wat hij deed is niet altijd
strikt vastgtfüouden een de driedeiing
van ons onderwerp, want wi,e hij was
blijkt voor zov er zijn eigen voorlichting
juist is, vaak uit zijn werken, terwijl
wij h e'm toch ni mmer als mens 'kunnen
benaderen ,z onder daarbij tevens de tijd
waarin hij leefde te betrekken. U -moet
mij .d us niet houden aan de preek In
drieën in de trant van: Een wonderlijke man, uit een wonder.Jijke tijd, met
een wonderlijk resultaat.
Wat wij van hem weten, weten wij van
hemzelf, tijdgenoten spreken over hem
niet. In de ,l ijsten van pastoors uit het
Bisdom Utrecht komt zijn naam niet
voor; wel die V'an :zijn opvolger.
Volgens zijn eigen !Verklaring 2) is hij
in '14189 7·3 jaar oud en te Gorinchem
geboren. Zijn geboortejaar valt dus te
benaderen op eind 14'16, begin 14117.
D e ·V an Arkels waren dus voor hem al
ver!eden tijd . Hij Ieefde in het voor on·z e stad tweede tijdvak, namelijk dat
der HoHandse graven uit het Beierse,
Bourgondische ·e n Oostenrijkse Huis.
Zijn sterfdag is niet bekend, maar kan
niet ver van 14·8 9 af liggen, mede ge'z ien de laatste vermeldingen in zijn
kroniek dver Maximiliaan van Oostenrijk. Over zijn ouders weten wij niets.
Is de vermelding ivan Aart Kemp Imb-ertsz. juist, dan was zijn vader Frank
Pauw. !Houden wij ons aan zijn eigen
mededelingen, dan heette zijn vader
Paul, ten'zij hij de naam Pauli als geestelijke had aangenomen, •zich noemende
naar de grote Apostel der Heidenen,
een gewoonte die in die dagen meer
voorkwam.
Volgens dr. 'H. Bruch 3) doet in het
jaar 1397 een zeke?e DireJt ·~
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die over de haven woont, zijn poorterseed. Het zou zijn grootvader kunnen
zijn, maar ·d at 'b lijft een speculatie. Het
geslacht Pauw 'kwam in die dagen voor
te Dordrecht, Gouda en Utrecht. Was
'.Dirck Vranken zijn grootvader, dan
kan het doen van de poorterseed er op
wijzen, •dat hij van elders kwam.
Blij moet dan tenminste adht jaar tevoren, dus ca 1139Jl., te Gorinclhem zijn
gekomen. Het i.s de tijd waam Albre'Cht van Beieren duidelijk vooirkeur
voor onze stad toont boven Dordr~ah:t. Zo verleent hij Gorcum o.a.
vrijdom van het Dordtse stapelrecht.
In il:4!00 is -e en Direk Vranc~en schep•e n
VIJ.Il de stad.
Pauw noemt zijn moeder mii,mm,er maar
wij behoeven hieruit nog niet -tot een
Erasmusge'Val te besluiten.
Zijn priesterwijding zou hij ook al weer
vo!,g ens eigen zeggen en sCihrijven, ontvangen hebben in 1442, in we'lk jaar
hij a:Js kanunnik verbonden Werd aan
de coUegiale paroc'hiekerik van zijn
geboortestad: de kerk gewijd aan St.
Martinus .en ,s t. V•i ncent.
Kanunniken werden als regel gekozen
uit de betere standen en vaak begiftigd met een 'vicarie a ·a n een of ander
altaar, waa'l"U.it zij inkomsten genoten.
Gezren zijn bijzondere verering voor St.
Barbara en de uitlvoerighe'id waarmee
hij een wonder op haar naam 'brengt
en dit als pastoor en lbieohtvader van
het slachtoffer -- dus er onmidde'llijk
bij !betrokken - a:Is waar wil •IYewijz.en
doen vermoeden dat het altaar van St.
Bar1bara ook door hem als V'îcari-s-pastoor ,werd bediend.
Van Zomeren ,b ericht ons over dit altaar: ,,In den Ja,are 1489 maakten Adriaan Janzz., zynde een beeldsnyder, een
deftige Altaar-tafel, Aan dit Altaar,
waarin !St. Barbera en haare m:arte,Jdood ve·r'beeld stond•en, was een Broeder&c'hap ter haarer ee.ren opger'iClht;
ik ,h eb een Register gezien van verscheijde persoO'Illen die nog in den J aare
1'5117 in dit BroedersClhap waren inges·dhre'ven. Het genootschap moest alle
week een Mis op hunne kosten aan dit
Altiaa,r laten Jeezen, en jaarlijk,s een
eeuwigdurende Jaarge,üjde- vooY de~ ~

en Zusters '.laterr

doen, deze Mis wierd door de
gedaan en trok daarvoor t
Hollants en de priester voor
lijks·e Missen, tien Ponden 's
Da:ar het verhaal van het t
der van 1 4l47 in de kroniek ~
degedeeJid na gebeurtenissen
en in de nabijhei'd van een oi:
stuk behoeft de mogelijkhel
worden uitgesloten, dat ilu
1489 met het oog op de versi
het altaar is te boek gesteld
sen 1~67 en 11189 . Zijn dez•e ,s,
juist, wat naar ik hoop een;
zal kunnen worden, dan zo1
ons wel iets nader ~men.
Dat hij tot de betere stand
weten wij ·bovendien door
wa:arop hij de afkomst van
ganger in zijn kroniek vast!
di-ng makend van de rol, die
ganiger Heer Jlan Geerraerdï:
de :in wat 'hij- noemt het "ver
.stad aan de Graaf van HoI!an
,,heer Jan Geerraerdijn, pr,
geboren in Haestrecht van ai
mei ouderen, ende den heer v;
had h em seer rijck gemaeckt
he'V'en" 4). Zo kan alleen 1
spreken, die zelf niet van
ouderen" 'gelboren is.
Voor.t s wijst zijn ke-nniis van i
op studie, a:J vermeldt hij on.
of hij studeerde en zo ja,
uni:versiteiit van Leu:vien wer•
gesticht, die kan hij dus llu
zodht, maar ook de kapittel
Utrecht komt in aanme:r'kin:
gaat o'v-er de vorm'ing van ka
i!'IJJ 1'416·3 h eeft hij een grot(
maakt door het Keulse ge'J:
hem tot -die reis dreef is n'ie
maar l'aat zioh alleen vermoe
heeft hij ongetwijfeld de brm
zameld, die hij later in zijn l
ve-r werken zou. Op die re1,s
naar alle waarschijnlijlk'heid l
ter van IKaiserswerth bezoch
zijn opdracht ontvangen tot 't
ven van een Vita Sancta, een
leven, van de -H. Suid'b:e,r tus
nog nader wordt .t eru'g gek'o'm
In o o ~ n van 24 oktobei
1 februari 1473 (later iv_erya
ken) noemt hij zich "viëedec
sen1or canonicus ecc-lesiae c,
et p·a rochiatae Beatorum M
Vincentii Gorcumiensis" . D.
dus iin, dat hij voorgeeft in
te zijm: onder-deken, oudste
der colle~ale kerk van de
ket'lk van de !hefügen IMartinu
centiu.s. In het reeds hie·rvoor
slot van zijn Chron1con t:
geeft 'hij een b·e tïteli,ng van zie
weinig van de voorgaande vei
1
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Het L<; ·de tijd waarïn Al1 Beieren duidelijk voorkeur
stad toont boven Doro verleent hij, Gore-urn o.a.
an het Dordtse stapelrecht.
-een Direk VrancJ~en schepen
td .
nt zijn moeder ndmmer maar
ren hl'eruLt nog niet tot een
'7'val te besluiten.
erwijding zou hij ook al weer
5en zeggen en scihrijven, ont•
~biben in 144-2, in we'lk jaar
nunnilk verbonden werd aan
3.le paroc'hiekierlk. van zijn
ad: de kerk gewijd aan St.
~n ,s t. Vincent.
m werden als regel gekozen
:ere standen en vaak lbeg'if~en vicarie aan een of ander
.aruit zij: inkomsten genoten.
1 bijziondere verering voor St.
n de 11litlvoerigheïd waarmee
::mder op haar naam brengt
pastoor en lbieahtvader van
-offer - dus er onmiddeUijk
ceen - a1s waar wil •b'ewij-zen
weden dat het alt•a ar van St.
ok door hem als vicari-s-pasbediend.
)ren bericht ons over dtt al'len J-aare 1'489maakten Adri:., zynde een beeldsnyder, een
ltaar-tafel, Aan dit Alt'aar,
:. Barbera en haare marteleeld stonden, was een Broeteir haarer eeren opgerïclht;
,n R egister gezien van ve.r~rsoon1en die nog in den Jaare
it Broedersdhap waren in:geHet genoots•chap moest alle
Mis op hunne k-osten aan dit
ten 1eezen, en jaarlijlks een
:ende J aa.rgeüjde voor de,~ Broetn:,t9' en Z--usfenr !aten"

doen, deze Mïs wierd door den Pastoor
gedaan en trok da;arvoor een !Pont
Hollant.s en ,de priester voor d·e weekelijkse Mis-s·en, tien Ponden 's jaars".
Da:ar het verhaal van het bra.ndwonder van '14~7 in de ·k roniek wordt medegedeeld na -g ebeurtenissen van 1467
en in de nabijhei'd van een opengelaten
stuk behoeft de moge'lij-k held niet te
worden uitgesloten, dait het pas in
1489 met het oog op de versi-erin1g van
het a1'taar is te boe·k gesteld, dus tussen '1'4167 en 111'89. Zijn deze speculaties
juist, wat naar ik hoop eens lYewezen
zal kunnen worden, dan zou de man
ons wel iets nader komen.
Dat 'hij tot de betere stand behoorde
weten wij bovendien door de wijze
wa:arop hij. de afkomst van zijn voorganger in zijn kroniek vastlegt. Melding makend van de rol, die •z ijn voorgan,ger Heer J1a.n Geerraerdijn •v ervulde :in wat hij noemt het "verraad" der
stad aan de Graaf van Holland, zegt hij
"heer Jan Geerraerdijn, prooo.t, was
geboren in Haestrecht van arme schamel ouderen, ende den heer van Arc:kel
had hem seer rijc:k .g emaeckt ende verheven" 4) . Zo kan a:J.J.een een man
spr-e ken, die zelf niet van "sciha'mel
ouderen" gelboren i-s.
Voorts wijst zijn ke1wis van het 'Latijn
op .studie, al vermeldt hij, ons nergens
of ihij studeerde en zo ja, waar. De
universiteit van Leuvien werd in 1425
gesticht, die kan hij" dus iheb'ben bezodht, maar ook de ,k apittelscillool te
Utrecht komt in aanmerking als het
gaat ov-e r de vorming van kanunniken
•I!Ill 1463 heeft hij een grote reis gemaak.t door het Keulse ge'bied. Wat
hem tot die reis dreef L<; niet bekend,
maar laat zicxh alleen vermoede n . Hier
heeft hij ongetwijfe ld de bronnen verzameld, die hij later in zijn kroni:e:ken
verwerken zou. Op d'ie reïs !heeft hij
naar alle waarschij,nlij!kheid het klooster van 1Kaisers1werth bezoc:ti.fen daar
zijn opdracht ontvangen tot 'het schrijven van een Vita Sa.ncta, een heiligenleven, van- de H. Suid'bertus, waarop
nog nader wordt teru'g gek'o'men 5).
In oorkonqen v-an 24 oktober 1'417i2 en
1 feb:ruari 1473 (later f\7erval.s't gebleken) noemt hij .zioh "viëedecanus sive
sen'ior canon'icus ecolesiae col'legliatae
et p'a rochiatae Beatorum Martine et
Vincentii Gorcumiensis". Dat houdt
dus •in, dat hij voorgeeft in die jaren
te zijn: onder-deken, oudste kanunnik
der coI!e~"iale kerk van de parodhieker,k van de !he'iHgen !Martinus en 'Vincentius. In het reeds hiervoor vermelde
slot van zijn Chronicon Universale
geeft 'hij· een ltretiteling van zichzelf, die
wein~g van de voorgaande verschilt.

Dat hij fel K'albeljauw::i was, is reeds
tot uiting gekomen in mijn dispuut met
mr. A. Telders over de laatsten dieT
Gorcumse Van Arlce!s. Is Pauw uit
dien hoofde al -te wraken als betrouwbaar getuige in de geschiedenis van
Gm(i-n:chem en de Van Arllrels, objectielf
was hij in deze materie zeker niet. Kon
hij ook niet zijn, aangezien wel vaststaat dat hij aan zijn Ar:kelse/H eukelumse opdracxhtge-v ers iets ibi•e den :moest
dat 'hun adel tot hoge ouderdom opvoerde, als teg-e nwicht tegen de tanende g lorie van d e adel in zijn tijd waarin
de 'l>Urgerij met alle m•aicJht naar voren
drong. Het is hier, dat het noodzakelijk is het tijdperk te belichten waarin
Pauw leefde, ,meer nood'zakelij'k dan
met reeds bekende cijfers en feirten de
tij'd te beschouwen waarin de laatste
Van Arkels leefden.
In de inleiding- van zijn Hïstoria dominorum de Teijsterband ene:. wijst dr.
W. F . Andriessen ·er op, onder verwijzing naar dr. Jan Romein's Geschiedenis der Noord Nederlandsche Gescxlüedbeschrijving in de middeleell.lWen, dat
'Wij in, het verS'Cihijnen van ade1'skTonieken, waarvan die van Pauw er één is,
t.e d'o·e n heb'ben met een versdhijnsel.
Al wat PaUJW heeft geschreven en dat
geen !betrekking heeft op zijn eigen tijd
heeft hij ontleend aan oudere kronieken, waaroiiider die van Beka de voornaamste is. Een kroniekenserie die
cioor Pauw veelvuldig benut is, wordt!:
aanvankelijk door dr. Andriessen , de
,.Mierop-serie" genoemd. Later prefereert hij de titel ,Anonymus' voor deze
serie. Dr. Bruch L<; echter van meninig
- ltij vïnidt daarin dr. Jan Romein aan
zijn zijde - dat hier gedacht mo et worden aan de Gorcumse rekenmeester
Vincent v a n Mierop, omdat het hands chrift zich later in handen bêvindt
v an zijn zoon Cornelis van Mierop, o.a.
Raad •i n het Hof van Holland en later
Ddmproost te Utrecht, waar het deel
uitmaakt van -e en hele serie adelskronieken.
Deiz·e kronieken nu m •oet Pauw hel>ben
gekend en zonder bron:vermeldin_!! helbben benut voor zijn doel, namelij1k de
Van Arkels te helpen aan een stamboom, die tot in Troje rei'krte. [)it Troje~complex 1beheerste niet alleen de Arkelse kroniek. maar vele andere k·r oniek'e n.
Mr. J. W. Groesbeek toont met de
stuld~en aan 6), dat de Van Arkels uit
-de 1Van der 1L ed'e's zijn voortgekom'en
en dat Herbaren van der Lede, die ,g ehuwd was met een dochter van de Heer
van !Hleusden en die zioh later :Van Ar'k el noemt, a!Js eerste Van Arkel moet
worden besc!houwd. In en!kele akten, nl.
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van 1227 en 1,2'43, wordt hij genoemd.
Mitsdien kan alles wat Pa'lliw van vóór
die tijd over de Van A:rikeJ.s vertelt
naar het rijk der fabelen verwezen worden. Hij heeft ·niet anders dan de hem
t-er beschikking staande gegevens uit
Beka verwerkt tot een naar hij: meende sl'llitend geheel, al zou ook h'ierop
bij nadere studie wel wat af te tl:in,gen
zijn. Mo·g en wij hem dat nu zo kwalijk
nemen ? Niet in het minst. Hij was een
k~nd van zijn tijd en benutte de kansen
die de tijd hem boold. Hiji verschafte
aan zijn opdrachtge,vers wat zij wensten dat hij 'leveren zou.
Heeft hij dan niet gewet'en wat 'hij
deed? Zonder t:wijfel wel. In zijn kroniek, die hij overschrijft van anderen,
voegt hij van tijd tot tijd e'i gen not·en
toe, die ons hem nog beter op dit pUJnt
doen .k ennen.Zo zegt hij 7):
"EJ]de want die :heere van der Leede
die roode baren in dat gulde velt lhebtb en, vermoeden sommighe dat die
heere van der Leede ouder sijn en1de
eed el der waren of souden wesen dan die
heeren van Arkel. Dairen is niet alsoo
want Leerdam ls dé laatste letter van1
de naem Arkel als voor gheseyt is"
Hiermede verhief "hij een gra;pje van
één zijner voorgangers met de naam
Arkel, als bestaande uit de ,nam•en van
de dorpen Arkel, Rietveld, Kedichem,
E'terwij·c k (d.i. Oosterwijk) en L eerdam ,tot bewijs van iets, dat niet beweZ'en behoefde te worden. Reeds h~
feit, dat in :.:ijn tijd deze overlevering
nog !bekend was, was voor de waarheid
van het feit meer bewijs dan zijn bewij•s uit het ongerijlm de.
Wij be,grijlpen het dan ook nu wel, dat
hij van de Van der lieede's in zijn kroniek weinig !heel laat en tracht ons deze marurnm te laten tien ails de allerergste schavuiten. Van Folpert van
der Leede heet het 8):
"Hij •en ontsach Godt no<Dh die mensclhe
ende als men zeyt (roddel), hadde hij
den vijant ( de duivel) gegeven ziel ende lijif, dat 1hij lange m 'oclhte leven ende
altijt zijn vijanden verwinnen moc'ht
ofte verderven".
Van Pelgrin, de zoon van, Folpert, heet
het 9):
,,Ende was een boos, quaet •m ensche.
Hij, berooffde die kercke ende nam
haer ,goe,t ende !hij vercraClhte eerbaer
maoohden ende goedemans wijrven; hij
nam sijnder ondersaten goet ende dede
a;lsoo veel leets, dat g,hij qualijk soud·e
mogen mijnen wie die quaetste waer,
den vader -off den soon" .
Neen, van zulke slechte merus-en kom~
__..,_'.l natuurlijk de !Van Arkels niet sta:mmen, die waren edeler en van beter
inborst. Of toch niet? E : n voorbeeld!
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Als Otto van Arkiel zi0h tekort gedaan
voelt in zij'n conatierec'ht voor de tbenoem'ing vam een priester te 8ohoonrewoerd, laat hij eerst te 'V ianen de
proost van 1Sint Marie uit Utrecht op
het rooster van de kerk doodslaan.
Verder ving hij alle lieden op, die het
waagden met de banlbrief uit Utreciht
in zijn landen te verscihijnen "en deede
se int water met eenen sack verdrenken'·'. 10)
Toen Vairu Arkel werd aangeklaagd te
Rome zond hij sommigen van zijn
knechten naar Rome "ende <leet se
aUe die hem tegenquamen, doots•l aen,
waer daer sij waren" 11). Ook Qlier Jiigt
de overdriJlving er dik op.
Zo won deze Heer van Arkel zijn co'llatierecht en wat zegt Pauw 12):
"Ende al was deS'en heer van sirunen
dat hij dit deden ende zijn wederpartije
dede dootslaen, nochtans was hij godtvr,e sende ende hilt die gheboden Godts
ende dat recht der heyligen kercken in
grooter ee·ren ende deden reclhten ende
fonderen altaren ende stichtende vycarien, (zeer belangrijlk dit laats':e vooral in de ogen Yan een vka:ris) als sijn
voorva:deren oock hadde gedaein, want
in sijnien tijt moclht geen dootslager, als
föe met opsetten willen dootslagen <lede
geen woc'kenaar, gheen openlbaer overspeeilders int lant van Arkel woorrende
!blijV'en".
Ik geef met deze verhalen slechts een
staaltje van Pauw's objectiviteit in het
beschrijven van de fetten en het beoordelen van de 'boosdoeners. Het is
dan ook een pracht illustratie van wat
hij bedoelt, als hij ~n het hoofdstuk
hierna de beruchte Hanrick Kannemacker laat opdraven, die een aantal weduwen ·en maagd'en in Gorinchetm met
de vrucht:en van een kort samenzijn
laat zitten. Waren het er nu •vijf o'f zes?
Pauw weet het niet. Wat hij' ons ook
niet u:itlegt is hoe deze deugniet "'hey,melijck" ze.smaal achtereen trouwen
kon zonder dat hem ooit een pa·s toor
of g·e estelijke naar zijn papieren had
gevraagd. U kent de afloop van het
verhaal 1,3 ), ik bespaar het U.
Zo zou er nog zeer veel zijn aan te
wijtz'e n, wat de man stempelt als bevooroordeeld en rij'k aan fantas'ie als
het gaat om daden van de voorvaderen
van zijn opdrachtgevers. Mogen wij hem
daarover echter hard vallen? Ik ,g eloof
het niet. Zeiker, aam de maatstaf van
onze tijd gemeten kwam ihij te 'kort,
maar als k'ind van zijn tijd wi'st hij niet
beter.
Prof. Hu'izinga zegt 14) , dat 's levens
felheid alles tekende. Zonde nu was
voor dez0 heftigen maar al te vaak dat
wat de vijand deed. Het g,ereclhti,gheids-

gevoel "'7as nog voor dliekwa
dus in zijn uitingen vaak 1bai
Pij1niJij,ke gerechtigheid vinden
justitionele barbaarsheid. C
wraakzucht gingen rvaak han
Men schepte er bijvoorbeeld b
stelringen vaak tb ehagen in d,
te weerhouden 'Of te onderb
van nieuwe kwell'ingen te k1
nieten.
In het womder van St. Bar
den de verschrik•k ingen van
de zevende en achtste graad
man opg~voard om het wonc
groter te maken, terwijl elk \
meedogen voor het slachtc
breekt. ,D e man is voor de
slecihts object. Pastoor Pau,
zelf bij, dus wordt geloof ge'
verkregen. Abraham Kemp t
anderhalve eeuw later op de
durft geen ·g eloof te vragen.
Maar de Bo'l landisten, een '!
van Jezuiti.sche godgeleer{
genoten van on2Je Abraham, ~
todh wel nodig de kerk te
rvan dit mengsel van overdrij
tasie en !bijgeloof. Ze hel::lben
Pauw in hun tijd de handen ,
zoals nog nader zal 'blijken.
doen maar het beste de ma
vertrouwen en op een ande
te varen.

Het spreekt vanzelf dat ,
leerden die over Pauw schrev
· <lelden, zich slechts bezig ko
den met de man zonder me,
hun ·kritiek op het al of n'iet
van zijn werk. 'Zij ·heb-ben zie
om na te sporen waaruit hij ·
ste deel van •z ijn werk heeft :
ven en ·zij hebben daarmee va
kend goed werk verricht. 11
chologisch wordt de man x
derd. Nu geef ik toe, dat
moeilijk is dit te doen, omdat
uiti9gen ,g ering zijn tegenovE
pli(aties en overschrijvinge1
tot stand bracht. Maar oo'k ,J
hij ·e en kind van zijn tij,d.
'h iervoor reeds over zijn ver
opleiding tot pastoor. W•a t h
leerd vóór hij naar •z ijn eig,
in 1'414'2 de priesterlijke wiJ
ving?

!Prof. dr. R. R. !P ost, hoog]
de R.K. Universiteit van
gaat in zijn werk "Kerkelijl<
dingen in N ederlanct vóór de
tie '1'500-1'58'0" •uitvoerig in
leiding van seculiere ,g eesti
onze 'Pauw. •V oor het men
hoorden de jongelieden, die ·1
weg naar een geestelijk amb
tot de kringen van adel en ge
gerstand. 'Z oals ook voor o

an ATkeI zich tekort gedaan
ij'n cotlatierecht voor de lbe•am een priesrt:er t e Sc-hoon_aat hij eerst te V'ianen de
1 1
Sint Marie uit Utrecht op
r van de kerk doodslaan .
1g hij al-Ie lieden op, die heit
net de banlbri·e f uit Utreclht
den te verseihij:rren "en deede
:er met een•en sack verdren-
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sij waren" 11). Ook hier Iiigt
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ir dat hem ooit een ,pa·st-oor
ijke naar zijn papieren had
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gevoel ,vas nog voor driekwart heidens
dus in zijn uitingen vaak barbaars.
Pijm1lijke gerechtigheid vinden we naast
justitionele barbaarsheid. Gel-0otl' en
wraakzucht gingen ivaak hand in hand
Men schepte er bij voorbeeld bij t-erec'htstell'ingen vaak 1b ehagen in de executie
te weerhou<len •of te onderbreken om
van nieuwe kwell'ingen te kunnen genieten.
In het womder van St. Barbara worden de ve•rscJJ.rik•k ingen van de tot in
de zevende en achtste graad verbrande
man opgevoerd om het wonder ·d es te
groter te maken, terwijl elk woord van
meedogen voor het slachtoffer ontbreekt. :De man is voor de pastoor
slec!ht.s object. Pastoor Pauw was er
zelf bij, dus wordt geloof gevraagd en
verkregen. Abraham Kemp houdt zich
anderhalve eeuw later op de vlakte en
durft geen ·geloof te vragen.
Maar de Bo1landi"sten, een gezelschap
van Jezuiti.sche godgeleerden, tijdgenoten van onz.e A'braham, vonden het
toClh wel nodig de k erk te 'beivrijden
,van dit mengsel van overdrijving, fantasie en !bijgeloof. Ze he)jj)en aan onze
Pauw in -hun tijd de .handen vol gehad,
zoals nog nader zal 'blijken. Wij leken
doen maar het beste de man n'iet te
vertrouwen e n op een ander kompas
te varen.
Het spreekt vanzelf dat <le vakgeleerden die over Pauw schreven of handelden, zich slechts bezig konden houden met de man zonder meer en met
hun kritiek op het al of niet waar zijn
van zijn werk. 'Zij hebben zich beijverd
om na t e sporen waaruit hij het grootste deel van ·z ijn werk heeft af-g eschreven en ·zij hebben daarmee vanzelfsprekend goed werk verricht. Maar psychologisch wordt -de man ni-et benaderd. Nu geef ik toe, dat het ·z eer
moeilijk is dit te doen, om<lat zijn eigen
ui~i,,ig_en .g ering zijn te_~enover de_ com_:
pll(aties en overschnJvmgen, <lie h1J
tot stand -b racht. Maar oo'k hierin was
hij ·e en •k ind van zijn tij-d. Ik sprak
hiervoor reeds over zijn vermoedelijke
opleiding tot pastoor. Wat had hij geleerd vóór hij ·naar •zijn eigen zeggen
in 1'4!42 -de priesterlijke wijding ontving?
iProf. dr. R . R. iPost, hoogleraar aan
·de R ,K. Univers"iteit van Nijmegen,
gaat in zijn werk "Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie '1'500-1580" -uitvoerig in op de -Opleiding van •seculiere ,g eestelijken als
onze 'P auw . Voor het merendeel 'behoor-den de jongelieden, -die fa ngs deze
weg na,,ar een geestelijk ambt .stonden,
tot -de kringen van adel en gezeten 1 mrgerstand. 'Z oals ook voor onze Pauw

berei<ls -was verondersteld. En juist uit
-deze kringen is het aantal kanunniken
het groot st. Velen kregen de middelen
om te -kunnen ·s tuderen van huis uit als
hun erfdeel mee. Benefie'ien en .vicarien
behoorden in deze hogere kringen tot
de gewone middelen om een jonger
zoon uit -de f-ami'lie een onbekommerd
besta,,an te verschaffen als hij eenmaal
via e en -wijding de kerk kon binnengaan.
'Voor hun opleiding moesten velen
het doen met wat de Latijnse school in
hun woonplaats of in een naburige sta,,d
hen te •bieden had. Kon na -die studie
een pastoor, een hoofd van een ·kapittel
of ook wel de heer of het stadsbestuur
een verklaring verschaffen, dat -de wijdeling niet viel onder de bepalingen
van het kerkelijk -wetboek, -die hem ongeschikt maakten voor het ambt, ,ctan
stond niets de wijding in de weg. Met
wat -steun in de rug van invloedrijke
fami-lies en hoogwaardigheidsbekleders
zeilde 's mans scheepje, vaak met wat
iaveren, dan wel stroomopwaarts.
Pauw zal wel elders gestudeerd h ebben, want -de Latijnse school werd in
Gorinchem pas in 1480 gesticht. Kloosterstudie was voor hem, •die <le seculiere -weg koos, uitgesloten. Welke richting Pauw ook gekozen moge he'b ben,
vast staat <lat zijn studie van het Latijn in die dagen moet hebben <bestaan
uit voornamelijk overschrijven van wat
anderen vóór hem in die taal reeds
geschreven hadden. ·Voor zijn historische en kerkelijk e vorming was het
zeker n-0dig, -dat 'hij kroniek-schrijvers
als Beka kende. Bovendien was het
in de -dagen .vóór de -uitvinding van de
boekdrukkunst een vanzelfsprekende
zaak, dat student en geleerde hun boeken zelf schreven -of afs chreven van
anderen wat hun interesse had.
Van auteursrecht was -geen sprake
en -dus is het een algemeen ver-schijnsel
dat vaak voor eigen -wer'k werd uitgegeven wat men v-an anderen ha<l overgeschreven. Wij heb'ben redf n om aan
te nemen, dat de -0udste -Kempen ten
opzichte van Pauw hetzelfde hebben
gedaan.
IOok dus In -die -werkzaamheden .v an
overschrijven en compileren en het uitgeven onder eigen naam was Pauw een
typische figuur van ·z ijn tijd. Hij ·s taat
dan ook niet alleen. AI de-z e in onze
ogen ·vrij overbodige arbeid heeft toch
zijn nut gehad. Veel is -o p deze wijze
bewaard, dat anders verloren zou ·zijn
geraakt. W'il men voor dit soort mensen een naam, dan is historiograaf het
beste, historici waren het niet. Ook
Pauw niet. Willen wij -dus ·begrip opbrengen voor hun hebbelijkheden als
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tijdverschijnselen en waardering hebben voor de moe'izame arbeid, die 'i n
het verzamelen 'is verricht, zonder kritiek aanvaarden van wat •zij zeggen en
schrijven kan er voor ons niet meer <bij
zijn. B eter een nieuw begin, dan ,zulk
een begin.
!Kritiek is er in de <loop der eeuwen
op het werk van ,B auw volop geweest.
Allereerst va'lt op, dat :Abraham Kemp
kwistig is met vermelding van •zijn
bronnen a}s kanttekeningen. /Slechts
een enkele vermelding in de tekst doet
ons weten, dat Abraham Kemp en zijn
beide voorzaten .van 'Pauw's !besta,,an en
zijn 'kroniek wisten. Dat zij hem als
bron niet noemen behoeft n'iet dïrect
negatie te betekenen of het hebben van
,,boter op het h9ofd". Het 'k an ook betekenen, dat d~-Kempen dezelfde bronnen hebben ,/ lfgeschreven, die Pauw
had benut en dat ze hem ans bron da,,arom niet 'behoefden te vermelden.
Hoe het zij, niet de Kempen maar de
Bo'llandisten, die ik hiervoor reeds
noemde, zijn de eersten geweest die
·zijn werk zeer kritisch hebben bekeken en verworpen. Het merkwaarfüge
er van is, dat zij ·z elf toen dit in 1668
gebeurde nog niet wisten met onze
Pauw te doen te 'hebben.
·E r bestaat een grote uitgave van de
levens der heiligen in de volgorde van
de kerkelijke 'k alender, genaamd "Acta
Sanctorum". Met dit werk wel'<l aangevangen door een pater Jezuit, H .
'Rosweijde te Antwerpen, terwijl zijn
werk na 1630 werd voortgezet door pater BoHand van dezelfde orde. Hij werd
in zijn tijd door •anderen bijgestaan en
ook daarna werd di:t werk voortgezet.
Naar hem noemt men de mannen, die
zich de zuiveringen in de beschrijvingen der heiligen'levens tot taa'k stelden
"Bollandisten". 'Voor zover mij bekend
is werd in 19'2 5 aan deel 68 der Acta
Sanctorum nog gewerkt.
In het verhaal dat nu volgt, refereer
ik aan de verhandeling van dr. A.
Hulshof 1'5). In 1668 krijgen onze Bollandisten een geschrift in handen, öat
handelde over de- ·He1'l'ige Swibertus, de
apostel der Friezen, ges or.ven circa
714. Het zou geschreven ·zijn door zijn
metgezel Marcellinius. Al spoedig haidden ·zij een zo groot aantal bewijzen
verzameld tegen de echtheid van h et
werk, dat ·zij besloten het in hun Acta
Sanctorum niet op te nemen. 'De auteur werd niet ontdekt, maar uit het
werk zelf werd de zekerheid verkregen,
dat het Marcellinius niet kon zijn geweest. Uitvoerig wordt hierover ook
gehandeld in de Historie ofte Beschryving van het Bisdom utrecht 16).
Sedert het jaar 1668 zijn tal van
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vermoedens geopperd over de werkelijke auteur. In 1'85'9 kwam de 'Duitse
historicus Bouterwek tot de uitspraak
dat Gerardus y,an !Harderwijk, rector
van het !Gymnasium Laurentium te
Keulen, het werk ·zou hebben geschreven ïn 115'03 toen hij met ambtgenoten
en studenten, wegens een heersende
besmettelijke ziekte, een toevlucht had
gevonden -In het 'k looster van de 'H.
Swîbertus te Kaiserwerth. 'Hij zou dit
hebben gedaan uî.t dankbaarheid jegens de heilige, in wiens kQooster zij,
in de nabijheid van zijn gebeente, 'beschermd waren •g eweest tegen de ziek-

te.
'In 188'1 toont de Duitse historicus W.
Die'k amp aan, dat niet Gerardus van
Harderwijk de auteur was geweest,
maar dat hij het werk persklaar had
gema•a kt naar een voltooid handschrift,
dat hij in de archieven van het klooster
te Kaiserwerth had gevonden. Uit een
bij het handschrift behorende oorkonde
uit 1473 zou volgens Diekamp blijken,
dat de 'Vita 'Swiberti in ons land, waarschijnlijk te Dokkum, was vervaardigd.
Ook IDiekamp bleef dus ste'ken voor de
vraag: door wie? In 1900 is het de
Duitse prof. Oppermann, die terloops
in het We.stdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 'het vermoeden u'it·s preekt, dat Pauw ·z elf de schrijver
moest zijn, •zowel van het handschrift
als de oorkonde.
Eerst in 19114 gelukte het dr. A.
Hulshof de !bedrieger "te ontmaskeren.
Kan de hand van ·de reeds genoemde
oorkonde van 1473, die ·z ich in het
Rijksarchief te 'Düsse'l dorf bevindt en
die door hem werd opgevraagd en opnieuw bestudeerd, trekt hij zijn concluste.s, terwijl hij het gehe'le stuk in
,,Utrechtse Bijdrage-n" laat opnemen.
Het zou te ver voeren het hier com-•
pleet over te nemen. Het ·i s bovendien
•i n het Latijn gesteld, zoals in de dagen
van Pauw gebruikelijk was.
Toch wil ik u een kort rés-umé van
het verhaal van dr. Hu'lshof en de
conclusies die hij trekt niet onthouden.
Ze doen ons de man ·kennen, Dirck
Franckensz. Pauw, dl-e wij als betrouwbaar historicus meenden te moeten aanvaarden voor onze Gorcumse
historie en voor de geschiedenis van
het geslacht der 'Van Arkels.
Als Pauw in 1463 zijn re'is maakt
door het Keulse gebied op zoek naar
bronnen voor zijn kronieken en geschriften en naar .gegevens over de
heilige Apo!Hnaris (waarover 1ater),
bezoekt hij ook het klooster te Kaiserwerth, waar het gebeente rustte van
St. Swibertus, een metgezel en opvol-
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1w in 14613 zijn re'i s maakt
Keulse gebied op zoek naar
,oor zijn kronieken en geen naar .g egevens over de
poUinaris (waarover 'later),
g ook het klooster te Kaiser1ar het gebeente rustte van
:1:us, een metgezel en opvol-

ger van 'St. Bonifac'i us. Swibertus moet
ook 'i n Teisterbant, dus in onze omgeving 'h ebben gepredikt en ·daar, naar
de kronie:ken meedelen, vele ·k erken
he'b ben gesticht. Ook in de kroniek van
Pauw wordt hij meermalen genoemd.
Van de •abt van het k'l ooster ontvangt hij •de 'Opdracht een levensgeschiedenis van de prediker samen te
stellen. Het zou naief zijn te geloven,
dat hij deze opdracht "prû neo", dus
om niet, zou hebben aanvaard. Evenals zijn Arke'l se historiën was ook deze
opdracht "broodschrijverij" en wel vian

de slechtste soort. Hij leverde eenvoudig wat •zijn opdrachtgevers wensten.
Belezen man die hij was, 'baarde ook
deze opdracht hem geen zorgen. Hij behoefde slechts te verzameleri\wat anderen voor hem "Over Swibertµs hadden
geschreven en het geheel ,dan .v erder
wat op te sieren met versiersels uit zijn
e'i gen f•a ntasierijke brein.
·
Niemand van zijn tijdgenoten zou het
lezen en bovendien: wie wist 'in 1473
nog precies wat na Bonifacius' dood in
Dokkum was geschied. De 'kloosterarchieven zouden zich boven zijn be31

drog sluiten tot aan tijden waarin niemand het ontdekken .zou.
Hij legt 'het handig aan. Daar er
nooit een levensgeschiedenis van Swibertus was geschreven, was het niet
mogelijk het oude handschrift ·z elf na
te maken. Wel kon de voorstell'ing worden gewekt, dat •de schrijve·r van een
afschrift het origineel ·z elf gezien had.
Hij •kon dus zijn eigen handschrift gebruiken zonder argwaan te we'kken.
Zonder bezwaar kon hij dan ver.volgens
laten uitkomen, dat de originele handschriften ,door Marcellinlus, een metgezel van 1Swibertus, waren geschreven.
Zo schrijdt hij stap voor stap naar vervolmaking van zijn !bedrog.
De acte van '24 oktober 14T2, die de
echtheid van zijn werk moet ondersteunen, schrijft hij ·z elf. [)e namen van notaris N'icolaa.s Ciaeuwairt en van •de
Gorcumse kanunikken - zijn getuigen - •z ijn óf vals, of gebrui'kt zonder
hun medeweten. Bij het schrijven ,s peelt
zijn overdrijving hem parten. Wij kennen reeds deze overdrijving van hem
uit het Bal'bara-wonder met de verbrande Hendrik Cock 17). Voorts uit
de overdreven manier, waarop hij de
slechtheid der Van der Lede's teken:t
tegenover de "vroomheid" ·der Van
Arkels.
'Het is de·z e overdrijving, die hem later als 'b edrieger •22al ontmaskeren.
Zo geeft hij aan de ·door hem opgevoerde notaris een groot aantal titels,
waaronder ook die van lijfarts van Karel de Stoute. Nu is de naam van die
lijfarts bekend. 'Hij had er geen twee!
Voorts was het niet gebrui-kelijk, dat
een notariële acte in die ·dagen van een
uithangend zegel werd voorzien. Men
volstond met het zgn. ,,actum" door notaris of getu'i gen getekend. 'Het wekte
voorts de argwaan van dr. Hulshof, dat
in de oorkonde alle hoofdstukken van
het geschrift met de eerste regels werden vermeld, iets wat ook niet gebruikelijk was.
'Zijn bedrog maakte hij tenslotte
compleet door een tweede geschrift te
vervaardigen, dat de zgn. canonisatie
of heiligverklari-ng van Swibertus bevatte. Dit stuk, gedateerd ·1 februari
1473, 'is van A tot Z verzonnen. Ook
hier werden •de namen van alle 'bij de·z e
heiligverklaring betrokken personen óf
verzonnen, of zonder hun medeweten
gebruikt. Een heiligverklaring van
Swi'bertus, dat stelden de 'Bollandisten
reeds vast, heeft nimmer plaatsgevond en.
Zo ging dan het Vita Swiberti naar
Kaiserwerth, vergezeld van twee stukk en, die de echtheid van het geschrift
moesten bewijzen, alles door één hand
v ervaardigd en vervalst. De verklaring
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in de oorkonde, dat <le notai"'i!S het origineel van Marcellinius in han<len had
gehad en doorgezien, was dus een
complete leugen. Kaiserwerth kreeg
wat het had gevraagd: zijn he'iligen•
leven van Swibertus met acte van
echtheid en canonisatie.
Wij stellen vast, dat dus in 1'66'8 de
Bollandisten een fijne neus voor het
bedrog hebben gehad en •dat •z e •z eer terecht de voor hen nog onbekende vervalser met zijn Swibertus buiten de
deur hebben gezet.
Hun voornaamste bezwaren waren
toen al de overdrijving en de al te nadrukkelijke verklaringen van waarheid,
echtheid en historiciteit <ler feiten. Zijn
grootste stommiteit 'beging hij echter
toen hij in de notariële acte opnam,
-dat het handschrift van Marcellinius op
papier was geschreven, dat wegens hoge ou·derdom op vele plaatsen en bladen breuken en scheuren vertoonde.
Had hij het !bij de laatste vermelding
gelaten, men zou hem misschien hebben geloofd, maar dat 'Marcellinius op
papier ·z ou hebben geschreven was
eenvoudig onmogelijk, daar het pas
aan het ,e ind der veertiende eeuw in ge·brui'k kwam. [)oor deze ve~melding alleen a!l moest hij voor de bijl van de
kritiek der Bollandisten vallen. ·z o zien
wij, dat de volmaakte misdaad ook in
dit opzicht een zeldzaamheid was.
Voor we nu over de kronieksohrijver
Pauw een oordeel vellen uog een paar
verhalen uit zijn vruchtbare koker.
Er bestaat een geschrift van zijn hand
getiteld: ,,De trans'l ationibus reliquarum corporis Sancti Apollinari.s a Raven-na in Gorinohem etc ." In dit -geschrift beschrijft hij hoe Aartsbisschop
Reinoud van Keulen de beenderen van
äe Heilige Drie Koningen en die van de
H. Apollinarius, gestorven als bis.sc:iop
van Raven::i.t- :n 75, naar Duitsland
heeft gebracht. H1,t hoofd van de he'ilige zou zich nog bevinden in de hem gewijde kerk van Remagen, terwijl Jlohan
van Arkel - bisschop van Utrecht een arm van de heilige naar Gorinchem
zou hebben gezonden.
Ook in dit verhaal speelt de overdrijvine- hein parten als hij- vertelt over de
talrijke wonderen die daarbij geschiedden en de genezingen van gelovigen,
die de overbrenging aan.schouwden. Hij
verte1t alles met een -b rede behaaglijkheid en vergeet niet te vermelden, dat
ook •hij- ooggetuige was. Met de overbrenging naar Gorinohem van deze rellqui zou volgens een 111iet afgemaakte
vermelding in zijn kroniek '1 8) belast
zijn geweest "eenen eersamen prister,
die cureyt ende pastoor was van de
kercken van Gorcum, gelheyten Nicolas Pokers, geboren van eersame O'U-

ders uuyter sel<ver stede van (
in die jaren mccclv".
Ook in deze historie tracht :
bewijs te formeren als hij in •1~
"magister fabricae" Johannes >I
schepen der stad Gorcum, in zïwezigheid een in vele jaren ~
opende schrijn Iaat vinden, waa1
zou bevonden hebben een oorkor
bisschop Jan van Arkel, waart
Gorcum in 1,382 een feestdag
Heilige Apollinarius werd inges1
f':et spreekt welhaast vanzelf, é
deze oorkonde door P.auw l
moe.st worden vernieuwd.
Ook dit rver!haaJ is, ondanks •a:ll
hij er van zegt of traclht te b1
een volledige fictie en heeft afü
<liend om een arm van onbeken,
komst, te Gorcum aanwezig, •a u
te verschaffen. Een overbrengi:
als door Pauw ibeschreven wer,d
r.ii.mmer plaats gevonden en noi
rust het stoffelijk overschot van
pollinarius onverlet in een torn
de kerk te Ravenna.
Waartoe hebben verhalen a'l s
<lat van het wonder van St. B
gediend? Is het te gewaagd om
on<lerstellen, dat de schrijver ,
pastoor was van de altaren w .
deze heiligen werden vereerd?
dan hebben ooik deze iverihalen h~
doen<de opgebracht.

Alvorens te komen tot de sarr
ting en mijn conclusies over 'D. F
geef ik u nog een verhaal, dat 01
van een andere kant doet zien.
ontleend aan een artikel 19) dat
tel draagt "De biograaf van .
van Beieren ontdekt". Het is g<
ven door de reeds eerder ger
dr. A. Hulshof. Deze heeft het 01
aan een reisverslag, dat zich bev
het Rijksarchief te München.
In het jaar 1477 wanneer de tijdi
de dood van Karel de Stoute bij
de beide regerende hertogen va
eren, Lodewijk de Rijke van La
en Albrecht IV van München •]
bes-l uiten beide vorsten een so<
zantschap naar Holland te zend<
einde daar te onderzoel~en ,op
naar hun oordeel wederreohte1ij::
ze de BourgO'llldische Hertogen h
deel van Jacoba van Beijeren l
ingepalmd.
Het gezantschap, dat op 26 maa:
te Gorinchem aan,k omt, be.;sto.
twee geestelijken, twee ridders, ,
cretaris, een renbode en een ~oik.
geheel te'lde de reisstoet 23 paa:
Hoofd van het gezantschap was
rioh Maurkircher, pr-oost te A•l1
ting, later bissclhop van P.assau
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dit verhaal speelt de overdrijm parten als hij, vertelt over de
wonderen die daar,bij geschiedde genezingen van gelovigen,
,,v erbrenging aanschouwden. Hij
alles met een brede behaaglijkvergeet niet te vermelden, dat
ooggetuige was. Met de overg naar Gorinchem van deze reu volgens een niet afgemaakte
ling in zijn kroniek 18) belast
"Jeest "eenen eersamen prister,
eyt ende pastoor was van de
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ders uuyter se1'ver stede van Gorcum
in die jaren mccclv".
Ook in deze historie tracht hij een
bewijs te formeren als hij in !l4J4i5 een
" magister fabricae" Johannes IBornaert
schepen der stad Gorcum, in zij'n aanwezigheid een in vele jaren niet g eopende schrijn laat vinden, waarin zich
zou bevonden hebben een oorkonde van
bisschop JMl van Arkel, waarbij voor
Gorcum in 11382 een f eestdag van de
Heilige Apollinarius werd in·g esteld.
Eet spreekt welhaast vanzelf, dat ook
deze oorkonde door Pauw h aastig
moest worden vernieuwd.
Ook dit 1verhaa1 is, ondanks ·alles wat
hij er van zegt of tracht te 'bewijzen
een volledige fictie en heeft alleen gediend om een arm van on bekende herkomst, t e Gorcum aanwezig, autoriteit
te verschaffen . E en over bren g ing, zoals door Pauw b eschreven werd , hee'ft
11dmmer plaats gevonden en nog altijd
rust het stoffelijk overschot van St. Apollinarius onverlet in een tombe van
de kerk te Ravenna.
Waartoe hebben verhalen a1s dit en
dat van het wonder van St. Barbara
gediend? Is het te ·g ewaagd om te veronderstellen, dat de schrijver vicarispastoor was van de altaren waaraan
deze heiligen w erden vereerd? ·z o ja,
dan hebben ook deze verhalen hem voldoende opgebracht.
Alvorens te komen t ot de samenvatting en mijn conclusies over D. F. Pauw
geef ik u nog een verhaal, dat ons hem
van een andere kant doet zien. Het is
ontleend aan een artikel 19) dat tot titel draagt " De biograaf van Jacoba
van Beieren ontdekt" . H et is ges chreven do or de reeds eer de r g enoemde
dr. A . Hulshof. Deze heeft het ontleend
aan een r eisverslag, d at zich bevindt in
het Rijksarchief t e Münch en .
In het ja-ar 1477 wanneer de tijding van
de dood van Karel de Stoute bij, !Nancy
de beide regerende hertogen 'Van Beyeren, Lodewijk de Rijke van Landshut
en Albrecht IV van München 'bereikt
besluiten beide vorsten een soort gezantschap naar Holland t e zenden teneinde daar te onderzoeken ,op wel'ke,
naar hun oordeel wederrechtelijke wijze de Bourgon1dische Hertogen het erfdeel van Jacoba van Beijeren hadden
ingepalmd.
Het gezantschap, dat op 26 maart 14177
te Gorinchem aankomt, bestond uit
twee geestelijken, twee ridders, een s.e cretaris, een renbode en een lwik. In het
geheel telde de reisstoet 23 paarden.
Hoofd van het g ezantschap was Friedriclh Maurkircher, proost te A'1tennötting, later bisscihop van Pa.ssau.

Waarom kiest m en Gorcum als eerste
r eisdoel ? Daar woonde een zekere
Heinrich Sattelboger, di-e hen vanuit
Beijeren al's gids was aanbevolen. Te
Gorcum, zo vertelt het reisverhaal,
maakten zij kennis met enige ,g eest elijk-e en wereldlij'ke heren, die hun
echter weinig hoopvolle inl.ichtingen
'k onden 'g even. Niemand zou, zo gaf
men a:ls zijn mening te kennen, het
r echt of de moed hebben um buiten
Hertogin Maria om de Staten voor dit
doel bijeen te roepen. Niettemin <
b leven de gezanten bij hun plan om eerst
Dordrecht en daarna andere steden
van Horland te bez.oeken om hun belangen voor t e 'leggen.
Op de dringende waarschuwing van
hun Gorcumse vrienden zonden ze eerst
hun secretaris naar Dordrecht ,voor een
geleidebrief. Eerst na die verkregen t e
h ebben reisden zij zelf naar Dordrecht
en hielden daar 's avonds voor Palmzondag in volte raad van de ,v roedschap
" darirm e auch ettlich 'VOn der gemein
waren" hun voordracht :in het Latijn,
die door dr ie bijzittende doctors in de
landstaal werd O'Vergebrac'ht.
Hun voorstellen vonden echter in de
vroedschap een zeer koel onthaal: ja
de onderhandelingen namen tenslotte
zulk een drei gend karakter aalll, dat de
gezanten van hun voornemen om ook
andere steden van Holland te bezoeken
maar afzagen en overhaast op 3 april
Dordr,echt verlieten om de terugreis
naar Beijeren te aanvaarden.
'Z eer waarschijnlijk is die terugreis
over Gorcu:m gemaakt en nam Maurkircher daar een inmiddels door Pauw
vervaardigde biografie van Jacoba van
B eijer en in onitvangst , waarvoor hem
bij de aankomst een week tevor en de
opdracht wa s vers trekt. Hij moet w el
over een va a rd ige p en h ebben besC'hikt
om zomaar, in een week tijds, een volledige biog rafie van Jacoba op schrift
t e kunnen stellen . Hij; kan daartoe alleen in staat zijn geweest als hij, reeds
heschtkte over een reeks ivan g egevens
en aantekeningen O'Ver dit tijdvak, welke hij dus slechts had bij t e werken en
aan te vu'llen. Door dr. Hulshof nu is
aangetoond, dat hij voor h et grootste
de el zijn gegevens heeft ontleend aan
een onbekend handschrift, dat als no.
1650 voorkomt in de Bibliotheek van
de iRij'ks Univers-iteit van Utrecht. Men
nam altijd aan, dat het een kroni-ek was
van, Beka, maar het blee·k dat het een
omwerking van de Bekakroniek was
met een geheel zelfstandig vervolg tot
14617, vervaardigd door Pauw .
Johannes Ehrau von Wiltlenbruch,
een vriend van Maurkircher, heeft voor
zijn Beijerse kroniek, die tot 14 36 loopt,
van de biogriafie van Pauw gebrui:k ge1
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maakt. Wij mogen aannemen, dat voor
Pauw een vorstelij'ke beloning alle
moeite en ·z orgen die er aan besteed
waren, ruims choots heeft vergoed.
Volgens dr. Huls:hof is het verhaal
door Pauw geschreven met gevoel en
medeleven van de .schrijver in het leed,
dat Jacoba in 'haar korte leven heeft
doorgemaakt. Wonderlijke speling van
het lot: een K abeljauw door dik en
dun, die met gevoel en medeleven het
verhaal schrijft van een Hoekse gravin.
Of ;g af hij ook hierin wat zijn op-

,--.

drachtgevers welgevallig kon zijn?
Ik geloof, dat wij thans wel aan de
con clusies toe ·zijn. Ik herhaal, wat ik
in de aanvang zei: het waren geen
nieuwe ontdekkingen. A,JJes was bekend en ree·ds door vakgeleerden gepubliceerd. Ik gaf u dit alles in een
wat populair verhaal, opdat deze kennis gemeengoed zou wo:r,den. Ik hoop
da,arin te zijn geslaagd. Het onderwerp
werd daarmee echter no-g niet uitgeput.
Er is voor wie wil, zin en tij1d heeft,
nog genoeg aan te doen.

Eerste con

Met de Van Arke'ls he·b ben
zijn voorgangers ons om de
leid. Alles wat daarover gefab1
van vóór 1247 is pure fantasie
schik'ken thans te dien opzie•!:
·zij dr. 0. 'Mercken;; in de N,
sche Leeuw van 1'9 4'3, over b ,
g evens en weten, wat Pauw 4
maar ons onthield, dat de Va
afstB1mmen van de Van der
Voorts is zijn ,bericht over
kleurd door Kabeljauwse ven;
richt op de wensen van zijn •l
opdvachtgevers, die er 'in die ,d
lang bij hadden, dat het b'la;
werd bijgekleurd.
'Zij behoorden niet tot de oe:
zer -gewest·en, máár hebben ee
ontwikkeling doorgemaakt
adelijke geslachten v,a n 'boer rn
boer, van ministerialen of die
van hun leenheer de graaf via
gend aanzien der ridderschap
stand 1der ede'len. 'Zij hadden da
geluk, dat het merendeel van h
tingen lag in het voormali~
Teisterbant , betwist gebi-ed
grootmachten van die dagen :
Gelderland en Utrecht. 'Door
lings in deze inv1'oedssfeer dooi
gen, <loor bijvoorbeeld strategi
welijken, steeg ,h un macht en
snel.
Blijft nog ,a ltijd het raadse:
Van Arkels aan Gorinchem :
Wat Pauw en in navolging ,
.A:braham K emp ons 'bericht, t
gerechte twijfel onderhevig. '
een werkelijk ·v rije "a:Ilodiale"·
hetd, niet ·l eenroerig aan 11
Kwam het gebied in hun 'be
koop, door leen, door huwelijk,
toen Arkel was verworven
maar als aanwas· ,g eoccupee·
zouden het zo graag weten. Wi
r a a,dsel-s op ?

Tweede coni

De kroniek van Pauw ·k an
bekend is geworden van de
zijn werk en de kritiek daarop
len in het verleden uitgeoefend
opbouw van onze sta,dshistori
geschiedenis der Van AI'kels
ders dan kritisch worden beni;
gensteHing tot mr. A . Telders
·d e man op dit punt voor nieten onbetrouwbaar.
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irs welgevallig kon zijn?
,f, dat wij t hans wel aan de
toe ·zijn. Ik herha:a'l, wat ik
1vang ·z ei: het waren geen
1tdekkingen. Alles was be·eeds door vakgeleerden ge.. Ik gaf u dit alles in een
air verhaal, op,dat deze ken,ngoed ·z ou wol'den. Ik hoop
zijn ges1a:ag<l. Het onderwerp
mee echter nog niet uitgeput.
r wie wil, zin en tij1d heeft,
g aan te doen.

Eerste conclusie

Derde conclusie

Met de Van Arke'ls hebben Pauw en
zijn voorgangers ons om ,de tuin geleid. Alles wat daarover gefabeld wordt
van vóór 1247 is pure fantasie. Wij beschik'ken thans te dien opzichte, dank
zij dr. 0. '.Merckens in de Nederlandsche Leeuw van 194'3, over betere gegevens en weten, wat Pauw ook wist,
maar ons onthield, dat de Van Arkels
afstammen van de Van der Lede's.
Voorts i,s zijn bericht over hen gekleurd door Kabeljauwse verve en gericht op de wensen van -zijn ·betalende
opdrachtgevers, die er in die <dagen belang bij hadden, dat het blazoen wat
werd bijgekleurd.
'Zij behoorden niet tot de oeradel dezer gewesten, maar hebben een .g elijke
ontwikkeling doorgemaakt als vele
adelijke geslachten v,an boer naar hereboer, van mini·sterialen of dienstbaren
van hun leenheer de gra:af via een .stijgend aanzien der ridderschap naar de
stand 'der edelen. Zij ha:dden daarbij 'het
geluk, dat het merendeel van hun bezittingen lag in het voormalige gouw
Teisterbant, betwist gebied voor <le
gl'Ootmachten van die dagen: Holland,
Gelde-rland en Utrecht. -Door beurtelings in deze in vloedssfeer door te dringrn, door bijvoorbeeld strategische huwelijken, steeg hun macht en aa·rnzien
snel.
Blijft nog ,altijd het raadsel hoe de
Van Arkel·s aan Gorinchem kwamen.
Wat Pauw en in navolging van hem
Abraham Kemp ons 'b ericht, blijft aan
gerechte twijfel onderhevig. Was het
een werkelij'k ·vrije "allodiale" heerlijkheid, niet ·leenroerig aan !Holland?
Kwam het gebie'd in hun 'bezit door
koop, door leen, door huwelijk, of werd
toen Arkel was verworven de rest
ma:ar aJ.s aanwas .geoccupeerd? Wij
zouden het zo graag weten. Wie lost de
raadsels op ?

[)e Gorcumers :h-a,dden gelijk toen zij
in het begin 'der 1'5 e eeuw probeerden
van de Van Arkels •af te komen. Wij
beroepen ons daarvoor, hoe gek ·het
'klinken moge, op Pauw •z elf '20):
,,Ende wandt dit oor1oghe lange gedurende ende die rijcke mannen van
Gorcum arm worden, wandt dat landt
woest ende ongebout bleef Iegghen ende haer jaer,pachten niet en ontfangen,
begonnen sij te murmereren droefe·lijc'k teg'hens den heer van Arkel, want
sij dat eynde des oorlochs niet en
sa:ghen te vercrijghen aelll Hertoch WHlem, want hij den heer van Arckel seer
leet had'de om deer partijen wille".
Wij vragen ons af: als de rijke mannen murmereerden omdat zij arm werden, hoe was het dan met de man in de
straat, die zijn leven voor •die oorlogen
wagen moest? Arkel was niet langer
een begrip van eer en deugd, maar van
niets ontziend e'igen:belang geworden
ten koste van de onderzaten. Dat staat
te lezein bij Pauw als men goed lezen
wn en kan. Hiermede is niets ·afge'Claan
van het vele goede, dat Vl'Oegere 'V'an
Arkels voor hun stad hebben verricht.
Men noeme het in navolging van
Pauw verraad als het volk zijn heer
de rug toekeert of hem weerstaat als
hij hen verdrukt, men bedenke daarbij
dat men in deze betiteling een man
volgt, die op menig stuk van de historie als een bedrieger en vervalser is
gesignaleerd.
·
Ik voor mij heb de neiging om het
met de Van Arkels wat matiger te
nemen; voor de zogenaamde verraders
enige symphatie te koesteren en me·delijden te hebben met '.D. F. Pauw, omda:t hij zich als geestelijk leider niet
heeft weten los te maken van zijn
symptomatische geldzucht. Htier ligt
naar het mij vo·orkomt de bron van
zijn 'k noeierijen en vervalsingen. Met
dit oordeel be•v ind ik mij in goed gezelschap.

Tweede conclusie

Bronnen

'De kroniek van Pauw kan na wa~
bekend i s geworden v-an de man en
zijn werk en de kritiek daarop door velen in het verleden uitgeoefend, voor de
op'b ouw van onze stadshistorie en de
g eschie'denis der Van Arkels niet anders dan kritisch worden benut. In te.gensteUing tot mr. A. Telden, houd ik
·de man op dit punt voor niet-objectief
en onbetrouw'baar.

Als hiervoor sprake is van "de Kroniek van Pauw", dan wordt uitsluitend
bedoelid het zogenaamde "Haagsche
Handschrift'' uit de Koninklij,ke Bibliotheek in [)en Haag nr. •13'2. A l2, zoals
dat bewerkt, vertaald en gecommentarieerd -is door dr. H. Bruch in zijn
proefächrift: 'D'irck Franckens-z. P.auw
" Kronijcke des Lants van Al'ckel ende
der stede van Gorcum".
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Verder is gebruik gemaakt van de
navolgende werken of publicaties:
a. Werner Foeke, TheO'doricus Pauli,
diss. te Halle 11893.
b. 'H. Obreen, Theodoricus Paul!, in
Bijdragen
Vader!.
Geschiedenis
1909, pag. 37'3 e.v.
c. A. Hulshof, Theodoricus Pauli,
Utrechtsche Bijdragen 19114, pag.
123-1'34.
d. A. Hulshof, De 'b iograaf van Jacoba
van 1Beijeren, Gids 1914 I, pag. 3'79.
e. Het meest uitvoerige werk van F.
X. 1de Ram van 1838 zou ik gaarne
eveneens !hebben geraadpleegd, indien, ik de Franse taa:l beter had beheerst. Nu heb ik mij moeten vergenoegen met wat anderen uit dit
werk aan:halen.
f. L. C. M. 'Schmedding, De regering
van Frederik van Blankenheim,
diss. Leiden 1899.
g. Historie ofte Be.schryving rvan 't
Utrechtsche !Bisdom, deel II door
H. V. R. te LeMen 1719, mij ter beschikldng gesteld door mr. A. Telders.

h. Prof. <lr. J. Huizinga, Herfsttij der
Middeleeuwen, 19135_
î. Jkvr. dr. J. M. van Winter, Ridderschap, ideaal en werkelijkheid 1965.
j . Prof. dr. P. J. Bouman, 'In de Ban
der Geschiedenis, 19-61.
k. Voorts diverse pocketboeken op 'het
gebied van de geschiedenis, de cultuur, ,de wetenschap en de sociologie der middeleeuwen. Aangez,ien
uit deze werken geen aanhalingen
mogen .gesch'ieden, werden ze uitsluitend geraadpleegd om met het
tijdbeeld vertrouwd te raken. Voor
zover nodig werd kennis genomen
van werken als: Dr. Jan Romijn,
Geschiedenis van de Noord Neder1,andsche Geschiedbeschrijrving in de
Middeleeuwen; Historia Dom'inorum
de Teyste11band, Arckel, Egmonda,
Brederoede, IJsselsteijn etc. van dr.
W. F. Andriessen, diss. Amsterdam
193'3 ; Gorcumse Oudheden V, ,,In
de jaren '49" ·v an drs. W. A . van
der Donk.

Mr. Joh.~
Een Gore
doe

Onder de geslachten, dit
stad Gorinchem geregeer
afstammelingen van Aer
vooraanstaande plaats in.
ook hier de wet verzett,
HOEY in de schepenbank
als burgemeester, als dro:
Het kwam mij daarom ~
genealogie dezer familie :
over de Van Hoey' s verscl

Naar gerestaur
Doelen
1)

Dr. A. Hul.shof In "De Gids", deel
I 1914, pag. 383.

2) In zijn Ohroni'con Uni'veTSale Il fo.
'29'8 (de Ram).
3) Middeleeuwsche Rechtsbronnen v.
Gorinchem, Utrecht 1940.
4) H. Bruclh, Dirck Franckensz.
Pauw, Middel!b'Urg 19·311, pag 68 .
,5) Zie hiervoor Werner F 1ocke, dis,s ertatie, Halle 1893, pag. 15 en 16.
1

ll) idem pag. 46.

12) idem pag. 46-47.
1'3) 'Z ie H. F. van Peer "!Sterke Gor-

cumse verhalen", Gorinchem 196,2
pag. 3,2.
14) In zijn "Herfsttij· der Middeleeuwen", pag 24~25.
15) In Utrechtsche Bijdragen 1914,
pag. 123-'13'4, ook door dr. H.
Bruch rvermeld.

6) De Nederlandsche Leeiuw, 19'5\4.

16) Deel TI, pag. 702 e.v.

7) H. Bruch, Dirck Franclkensz.
Pauw, pag. 15.

17) 'Z ie H. F. van Peer "Sterke Gorcumse verhalen", Gorinchem '1962.

8) 1dem pag ·21.

18) Zie diss. H. Bruch, pag. 49.

9) idem pag 2 5.

19) De Gids ~ 19'14 78e jrg.
20) Zie diss. H. Bruch, pag. 67.

1

10) idem pag. 46.
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Het onderzoek werd bemoei
het feit, dat in 1872 de laat
nelijke Van Hoey overleed, t
laatste vrouwelijke telg der f
1916 stierf. De portretten,
menten e.d. , die tezamen het
archief zouden kunnen von
in het bezit gekomen van a:
milies en het opsproren hie
op zich zelf de stof kunnen
voor een interessant verhaal. ·
de titel van dit artikel genoe
Hoey vond ik in Rockanje, m
portretten der familie, het pc
vaandrig der St. Joris- of Ou,
terij in 1765 door A. Marc
schilderd.
·
Totdat dit schilderij in hc
geheel gerestaureerde "Oude I
in de Molenstraat naar zijn oi;
terug zal keren, logeert he
stadhuis. De eigenaar stom
bruikleen af aan het Hoogh
schap de Alblasserwaard en .
neden de Zouwe.
Een andere ontdekking, ee
logie der familie, in origineel
digd door een zijner zoons,
Luitenant-Generaal Adolph ,
Schilthouwer van Oostzee, vei
- en gecopiëerd en voortg,

r. J. Huizinga, Herfsttij der
~euwen, 19,3'5.
r. J. M. van Winter, Ridderideaal en werkelijkheid 1965.
[r. P. J . Bouman, In de Ban
sc'h iedenis, 1961.
diverse pocketboeken op 'het
van de ,g eschiedenis, de cule wetenschap en ae sociolor middeleeuwen. Aangezien
:e werken geen aanhalingen
gesch'i eden, werden ·z e uiti geraadpleegd om met het
d vertrouwd te raken. Voor
11odig werd kennis genomen
erken a:ls: Dr. Jan Romijn,
~deni.s van de Noord Neder1e Geschiedbeschrij<ving in de
eeuwen; Historia Dom'inorum
•·s ter,band, Arckel, Egmonda,
oede, IJssels-teijn etc. van dr.
Andriess•e n, diss. Amsterdam
Gorcumse Oudheden V, .,In
en '419 " v an drs. W. A. van
mk.

Mr. Joh. Schilthouwer van Hoey
(1722-1793)
Een Gorcumse regent in de J8e eeuw
door Mr. A. TELDERS
Onder de geslachten, die in de Republiek der Zeven Provinciën de
stad Gorinchem geregeerd hebben, neemt de familie Van HOEY, de
afstammelingen van Aert van HOEY Gerardszoon ( + 1603), een
vooraanstaande plaats in. Van 1618 af, het jaar, dat Prins MAURITS
ook hier de wet verzette, tot 1850 zien wij vrijwel steeds een Van
HOEY in de schepenbank (na 1811 in de rechtbank), in de vroedschap
als burgemeester, als drossaard, als secretaris of pensionaris der stad.
Het kwam mij daarom wenselijk voor om een zo volledig mogelijke
genealogie dezer familie samen te stellen; al eerder zijn er publicaties
over de Van Hoey's verschenen, maar die waren niet volledig.

Naar gerestaureerde
Doelen
pag. 46.
pag. 46-47.
1

r. F. van Peer "S terke Gor~ verhalen", Gorinchem 1962
3,2 .

jn "Herfsttij der Middeleeu, pag 24-:25.
rtrechtsche Bijdragen 1914,
12'3~13·4, ook door dr. H.
1 vermeld.
IT, pag. 70'2 e.v.
1. F . van Peer "Sterke Gor- .
~ verhalen", Gorinchem 19•62.

.ss. H . Bruch, pag. 49.
ds 'I 19'14 78e jrg.
fss. H. Bruch, pag. 67.

Het onderzoek werd bemoeilijkt door
het feit, dat in 1872 de laatste mannelijke Van Hoey overleed, terwijl de
laatste vrouwelijke telg der familie in
1916 stierf. De po.rbretten, de documenten e.d., die tezamen het familiearchief zouden kunnen vormen, zijn
in het bezit gekomen van andere families en het opsproren hiervan zou
op zich zelf de stof kunnen opleveren
voor een interessant verhaal. Van de in
de titel van dit artikel genoemde Van
Hoey vond ik in Rockanje, met andere
portretten der familie, het portret als
vaandrig der St. Joris- of Oude Schutterij in 1765 door A. Marquart geschilderd.
Totdat dit schilderij in het alsdan
geheel gerestaureerde "Oude Doelhuys"
in de Molenstraat naar zijn oude plaats
terug zal keren, logeert het op het
stadhuis. De eigenaar stond het in
bruikleen af aan het Hoogheemraadschap de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe.
Een andere ontdekking, een genealogie der familie, in origineel vervaardigd door een zijner zoons, de latere
Luitenant-Generaal Adolph van Hoey
Schilthouwer van Oostzee, vervaardigd
- en gecopiëerd en voortgezet door

een vooralsnog onbekend gebleven P.
d. J. - in Utrecht, leverde zoveel interessante gegevens op, dat ik het niet
kon laten, om vooruitlopend op de genealogie der Van Hoey's, uit het nu
reeds bekende een soort biografie van
dit lid der familie te publiceren.

In stad en
hoogheemraadschap
Mr. Johan Schilthouwer van Hoey
werd in de St. Maartens- of Grote
kerk alhier gedoopt de 27ste maart
1722. Hij was het achtste kind van
Mr. Abrafiam van Hoey Gerardszoon
en Cecilia Geertruid Schilthouwer. Tussen deze beide families en het merendeel der destijds te Gorinchem in de
regering zitting hel>bende geslachten
bestonden talrijke relaties. Van de elf
uit dit in 1709 gesloten huwelijk geboren kinderen zijn er vijf ( één dochter
en vier zoons) jong overleden. Van
Johan's zusters en broeders volgen
hier enkele bijzonderheden.

J ohanne
Petronella
( 1713-1795)
trouwde in 1735 met Mr. Anthony
Hagoort (1715-1752 ), die in 1748 lid
der vroedschap werd.
Geertruide Elisabeth
bleef ongehuwd.

(1709-1806)
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Cornelia (1723-1750) trouwde in 1750
met Georg Adam Gmelin, kapitein in
het regiment Oranje-Nassau. Zij overleed te Nassau-Dietz bij de geboorte
van haar eerste kind.
Adriana Margaretha (1725-1802)
trouwde in 1751 met Jonkheer Roderick Mackenzie, Luitenant in het Regiment Majoribanks der Schotse Brigade in de Nederlanden, zoon van de
Schotse Graaf van Cromarty, George
Mackenzle.
Jan Jacob (1729-1797) verliet het
ouderlijk huis in de Arkelstraat tegenover de Rosmolensteeg, dat na zijn
vaders dood in 1769 bewoond werd door
zijn zuster Geertruida Elisabeth, op
16 jarige leeftijd, toen hij als cadet aan
boord ging van een der schepen van
de Admiraliteit op de Maze. In 1795
nam hij na de omwenteling ontslag;
als gepensioneerd Vice-Admiraal overleed hij in 1797 in zijn landhuis te A,r kel, ,,Schoonzigt" geheten, welk huis
hij afwisselend met het huis aan de
Groenmarkt (nu nr. 3) bewoond heeft.
In 1769 trouwde hij met Catharina
Maria van der Cruysse uit Middelburg.
De uit dit huwelijk geboren drie zoons
hebben allen deel uitgemaakt van de
stedelijke regering van Gorinchem.
Keren wij nu terug naar de hoofdpersoon van dit artikel.
Wij kunnen elders lezen, dat de partij van de Van Hoey's in de twintiger
jaren der 18de ·eeuw de overhand had
in Gorcums vroedschap. Een bokaal
van het gezelschap "Den Negenden",
opgericht 9 december 1729, die in 1732
door één der vaste gasten werd aangeboden - zij was ontworpen door Frans
van Mieris - toonde de wapens der
leden. Waarschijnlijk door een te hardhandig hanteren brak zij en een tweede exemplaar met de wapens der leden en der vier vaste gasten kan
nog heden ten dage bewonderd worden
in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Viermaal komt het Van Hoey-wapen
op dit fra,aie stuk voor. Vader Abraham werd .vroedschap in Cl. 718. In 1724
was hij •b q.fgemeester en in 1725 werd
hij drossaard en dijkgraaf rvan het
Land van Arke'l voor een termijn van
drie jaar. In 1729 werd hij weer •b urgemeester, dit jaar samen met zijn oom
Caspar van Hoey Gerardszoon. In 1731
volgde een tweede benoeming tot drossaard en dijkgraaf. Door verschillende
omstandig,heden, elders uitvoerig vernaald; nam de invloed der Van Hoeypartij af en zo zou het dan ook tot
1750 duren, voor Vader Abraham weer
tot burgemeester benoemd werd.
Onze Johan werd in 1734 benoemcl
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tot heemraad van het Land van Arkel
boven de Zouwe; een in die dagen zeer
gebruikelijk iets. Tot 17 47 heeft hij die
functie bekleed. Hij werd aan de Universiteit te Utrecht ingeschreven in
1742 en vestigde zich na het behalen
van de meesterstitel als advocaat in
zijn geboortestad. Als jurist volgde al
spoedig een benoeming in de schepenbank in 1744, van welk college hij ook
in de jaren 1747, 1767, 1773, 1775, 1781
en 1786 deel zou uitmaken.
In 1748 werd hij benoemd tot Hoogheemraad van het Land van Arkel beneden de Zouwe. In het zelfde jaar
werd hij tweede secretaris der stad zijn oom Caspar Gerardszoon was de
eerste secretaris ( in 1751 stierf deze
en toen volgde Johan hem op.
Op 25 januari 1752 trouwde hij in
de Grote Ke rk ahier met Cornelia
Boudewina Matthia van Oostzee, een
dochter van Adolph van Oostzee, Kolonel in het Staatse Leger, en Vrouwe
Goverdina Adriana Coolen.

Pomp~ of Fonteynstraat
In 1753 werd hij regent of vader
van het Gasthuis, een drie jaren dur ende functie, ook vaak bekleed door
zijn vader en zijn zwager Hagoort, en
in 1756 volg de hij zijn vader als vroedschap op, toen deze, nu 70 jaar oud,
te zijnen behoeve afstand deed van zijn
lidmaatschap van dat college. Ook
diens ambt van ontvanger en penningmeester van het Land van Arkel kwam
toen aan hem.
In 1759 volgde zijn benoeming tot
Kapitein bij de stadstroepen, in 1761
werd hij Majoor en in 1754 Kolonelcommandant. Volgens zijn zoon Adolph
woonde het g ezin 's zomers in een
huis met fraai e tuin "Nooit Volmaakt"
aan de tegenwoordige Pompstraat, die
toen Fonteynstraat heette. Zeer waarschijnlijk is dit een der huizen op het
terrein der later daar gebouwde kazernes, die op deo kaart in Van Zomeren het huis van Paffenrode genoemd
wordt. (Waar het 's winters bewoonde huis gestaan heeft, heb ik niet kunnen vinden.) Het moet in dit huis geweest zijn, dat de 16 jarige Prins Willem V en zijn zwager Prins Karel
Chrstlaan van Nassau-Weil burg het
ontbijt gebruikt hebben op 23 juni
1766. Het hoge gezelschap kwam die
dag uit 's Hertogenbosch aan bij het
veer en werd daar door het stadsbestuur ontvangen. Een parade van het
garnizoen op de Wolfferse Dijk volgde,
waarna Prins Willem te voet door de

Mr. Johan Schilthouwe
Marquan t geschilderd p
de geres taur,

·aad van het Land van Arkel
Zouwe; een in die dag en zeer
jk iets. Tot 174 7 heeft h ij die
ikleed. Hij werd aan de Unite Utrecht ingeschreven in
restigde zich na het behalen
1eesterstitel als advocaat in
>rtestad. Als jurist volgde al
en benoeming in de schepen7 44, van welk coliege hij ook
n 1747, 1767, 1773, 1775, 1781
eel zou uitmaken.
werd hij benoemd tot Hoogvan het Land van Arkel beZouwe. In het zelfde jaar
:weede secretaris der stad Caspar Gerardszoon was de
~retaris (in 1751 stierf deze
·olgde Johan hem op.
januari 1752 trouwde hij in
Kerk ahier met Cornelia
a Matthia van Oostzee, een
an Adolph van Oostzee, Koet staatse Leger, en Vrouwe
L Adriana Coolen.

~- of Fonteynstraat

l werd hij regent of vader
:}asthuis, een drie jaren duLctie, ook vaak bekleed door
· en zijn zwager Ha:goort, en
>lgde hij zijn vader als vroedtoen deze, nu 70 jaar oud,
oehoeve afstand deed van zijn
hap van dat college. Ook
>t van ontvanger en penningan het Land van Arkel kwam
hem.
> volgde zijn benoeming tot
bij de stadstroepen, in 1761
Majoor en in 1754 Kolonelant. Volgens zijn zoon Adolph
1et gezin 's zomers in een
fraaie tuin "Nooit Volmaakt"
genwoordige Pompst,r aat, die
;eynstraat heette. Zeer waaris dit een der huizen op het
~r later daar gebouwde kae op de kaart in Van Zomeuis van Paffenrode genoemd
Vaar het 's winters bewoon~staan heeft, heb ik niet kunn.) Het moet in dit huis ge·• dat de 16 jarige Prins Wiln zijn zwager Prins Karel
van Nassau-Weilburg het
ebruikt hebben op 23 juni
hoge gezelschap kwam die
~ Hertogenbosch aan bij het
verd daar door het stadsbevangen. Een parade van het
op de Wolfferse Dijk volgde,
',rins Willem te voet door de

Mr. Johan Schilthouwer van Hoey, volgens een in 1765 door A.
Marquant geschilderd portret, dat binnenkort een plaats krijgt in
de gerestaureerde Doelen aan de Molenstraat.
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met erepoorten versierde stad wandelde. Waarom deze ,eer aan de nog
tot de jongste vroedschappen behorende Johan toekwam is niet bekend. En .
waarom had deze ontvangst niet in de
Doelen plaats? Daar hing toen reeds
het hierboven genoemde portret en
daar lag de koningsketen der St. Jorisschutten al met het door hem in 1763
daaraan gehangen schildje, die wij nu
kunnen gaan bezichtigen in de Wallace Collection in Londen!

Het "Maandagse
Geselschap"
In hetzelfde jaar moesten Johan en
zijn broeder Jan Jacob, die toen Kapitein ter Zee was, zich wijden aan een
droeve plicht. Hun neef, de oud-Ambassadeur aan het F,r anse Hof, Mr.
Abraham van Hoey Casparszoon, was
de 10de oktober 1766 op zijn buiten
"De Blaue Camer" (Marlot in het
Haagse Bos) overleden en had gewenst
begraven te worden in het familiegraf
in de Grote kerk te Gorinchem. Het
grote buitenjacht van Heren Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en Westvriesland bracht zijn stoffelijk overschot van Rotterdam naar
Gorinchem, waar zijn zwager, de burgemeester Cornelis van der Does, en de
beide broeders Van Hoey hem opwachtten en op zijn laatste tocht door de
·,stad begeleidden.
Op hetzelfde jacht, dat van Heeren
Gecommitteerde Raden van Holland
hebben beide broeders van 7 tot 19
juli 1773 een uitstapje gemaakt in de
Zuidelijke Nederlanden. Met nog zes
andere heren, waarmede zij het "Maandagse gesel.schap" vormden, waaronder de twee zoons en de schoonzoon
(Mr. Abraham van Bleyswijk) van
hun zuster Johanna Petronella Hagoort-van Hoey heeft het jacht het
gezelschap naar Brussel gebracht.
(Het verslag van dit uitstapje, dat
vele interessante gegevens over het
toerisme in die dagen bevat en dat
misschien ook wel een publicatie waard
is, vond ik in Hoedekenskerke) .
Mr. Johan Schilthouwer van Hoey en
Cornelia Boudewina Matthia van
Oostzee kregen veertien kinderen.
Eerst twee dochtertjes, die jong stierven, daarna zeven zoons, toen weer een
dochtertje, dat op 16-jarige leeftijd
overleed en vervolgens een zoon, een
dochter, een zoon en nog een dochter.
Adolph, de tweede zoon, vertelt ons,
dat zijn moeder, die bovendien nog
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acht miskramen gehad heeft, een schone vrouw was, die een paar jaar voor
haar dood (in 1784) wel aangezien
werd voor de zuster van haar oudste
zoon.
Het is eigenaardig, dat alle acht
zoons van de Gorcumse regent officier
geworden zijn. Ook de oudste dochter
huwde een zee-officier. Van zijn 17
kleinzoons stierven er :z;even jong, de
andere tien werden allen officier; ook
in de laatste generatie, Johan's achterkleinkinderen, kozen de drie mannelijke telgen weer een militaire loopbaan. Nu had het zo kunnen zijn,
waar een militaire loopbaan in die tijden m~stal op 16-jarige leeftijd begon
met het als cadet in dienst treden
op een van 's Lands schepen of bij een
compagnie van een regiment van het
Staatse Leger, dat de zoons van Mr.
Johan geen rol meer zouden spelen in
de locale geschiedenis van Gorinchem.
Wij zullen zien, dat het anders liep.

Oranjegezind
In 1779 en 1780 werd hij burgemeester, zoals zijn vader, zijn grootvader,
diens oom en Johan's betovergrootvader ook waren geweest. In 1784
overleed zijn vrouw. Van de jongens
waren toen alleen Abraham, de oudste, en de daaropvolgende Adolph, die
vertelt, dat zij in zijn armen overleed,
thuis in de Fonteynstraat. Ook dat
jaar en het daaropvolgende was Mr.
Johan burgemeester der stad. Ik mag
bekend veronderstellen, dat er destijds in ons land twee partijen waren
ontstaan:' de Oranjegezinden, conservatieven ook wel "oud-staatschen" genoemd, en de Patriotten, revolutionairen of "nieuwstaatschgezinden". In
onze stad hadden de eersten de meerderheid in de vroedschap. Tot hen behoorde Mr. Johan, die nu een der oudste leden van dit colleg,e was. Gesterkt door de successen in andere
plaatsen en door de aanhouding van
Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis op 29 juni 1787 verscheen
op 27 augustus d.a.v. een Patriottische
deputati-e in de vroedschap en kreeg
gedaan, dat de negen Oranjegezinde
vroedschappen, die niet aanwezig waren, uit het college werden ontslagen.
Boven aan de lijst dier negen heren
stond Mr. Johan. Niet lang zou ditMaze te Rotterdam, waartoe hij in okweging duren. Bij het naderen der
Pruisische troepen hield overal de tegenstand op. Toen op 17 september op
enkele Pruisische parlementairs bij de
Daiempoort werd e-eschoten, werden

De . koningsketen der St.
Er hangen aan deze kete
zich in de ;

ramen gehad heeft, een schowas, die -e en paar jaar voor
d (in 1784) wel aangezien
r de zuster van haar oudste

eigenaar<lig, dat alle acht
. de Gorcumse regent officier
zijn. Ook de oudste dochter
:n zee-officier. Van zijn 17
; stierven er zeven jong, de
!Il werden allen officier; ook
,tste generatie, Johan's achnderen, kozen de drie manlgen weer een militaire loop: had het zo kunnen zijn,
militaire loopbaan in die tij:al op 16-jarige leeftijd begon
als cadet in dienst treden
,n 's Lands schepen of bij een
e van een regiment van het
,eger, dat de zoons van Mr.
~n rol meer zouden spelen in
geschiedenis van Gorinchem.
1 zien, dat het anders liep.

Oranjegezind
en 1780 werd hij burgemeeszijn vader, zijn grootvader,
n en Johan's betovergrootk waren geweest. In 1784
zijn vrouw. Van de jongens
en alleen Abraham, de oudl daaropvolgende Adolph, die
at zij in zijn armen overlee<l,
de Fonteynstraat. Ook dat
1et daaropvolgende was Mr.
rgemeester der stad. Ik mag
reronderstellen, dat er desns land twee partijen waren
de Oranjegezinden, conser:>ok wel "oud-staatschen" ge1 de Patriotten, revolutionai"nleuwstaatschgezinden". In
hadden de eersten de meerl de vroedschap. Tot hen ber. Johan, die nu een der oudvan dit college was. Ge1or de successen in andere
en door de aanhouding van
'ilhelmina aan de Goejanverop 29 juni 1787 verscheen
ustus d.a.v. een Patriottische
in de vroedschap en kreeg
lat de negen Oranjegezinde
ppen, die niet aanwezig wa.et college werden ontslagen.
n de lijst dier negen heren
. Johan. Niet lang zou dittotterdam, waartoe hij in ok!uren. Bij het naderen der
1 troepen hield overal de te:>p. Toen op 17 september op
uisische parlementairs bij de
rt werd e-eschoten, werden

1

De koningsketen der St. Jorisschutten uit De Doelen te Gorinchem.
Er hangen aan deze keten 30 schildjes. Momenteel bevindt de keten
zich in de W alace Collection in Londen.
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enkele 'kanonschoten op de stad afgevuurd, waarop de hier aanwezige troepen het hazenpad kozen en halsoverkop weg vluchtten in westelijke richting. Bij de Pruisische troepen bevond
zich een Hollands Artillerie-officier,
daarbij gedetacheerd wegens zijn bekendheid met het terrein. Dit was de
toenmalige, in juni ln Pruisische
dienst overgegaan zijnde Kapitein
Adolph van Hoey Schilthouwer van
Oostzee, die ons van dit beschieten
niets vertelt. Wel deelt hij mede, dat
hij met vier huzaren een sterk detachement troepen en Patriotten aan de
Arkelse Dam gevangen heeft genomen. Het zal in het ouderlijk huis aan
da Fonteynstraat wel een hartelijk
weerzien geweest zijn. Op de volgende
dag kwamen zeshonderd Gorcumse
burgers bijeen op de Grote Markt, zoals een correspondent van de Rotterdamsche Courant schreef, en zij hebben
elkander de hand van liefde en vriendschap gegeven.

Vele benoemingen
Mr. Johan werd in zijn lidmaatschap
der vroedschap hersteld. Op 8 oktober
1787 werd hij benoemd tot Drost en
Dijkgraaf der s teden en landen van
Heusden, met Engelen en Vlijmen. Ook
heeft hij zitting gehad in het Hof van
Justitie te Vianen (Adolph noemt niet
de jaren, waarin dit is gevallen). Voor
het jaar 1788 werd Mr. Johan weer
tot burgemeester benoemd en met 1
november van dit jaar werd hij benoemd tot Admiraliteitsheer op de
Mal'te te Rotterdam, waartoe hij in oktober beëdigd moet geworden zijn in
da Trèveszaal op het Binnenhof te
's Gravenhage. Deze ambtstermijn
duurde drie jaren. In 1792 werd hij
weer burgemeester voor ,t wee jaar en
in dat ambt overleed hij te Gorinchem
de l 7de oktober 1793. Van -zijn kinderen was alleen zijn zoon Jacob, toen
Kapitein van een compagnie Infanterie van het Regiment Petit, bij zijn
heengaan aanwezig. Alle andere zoons
waren te velde bij de Armee.
Mr. Johan heeft dus het einde van
het stadhouderlijk ,tijdperk niet meegemaakt. Zijn broeder, de Vice-Admiraal, zoa1s boven al werd verteld, nam
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in 1745 ontslag uit de dienst. Ook
Johan's zoons deden dit en zes hunner
voegden zich bij het leger van de Prins
van Oranje in Duitsland.
Eerst onder Schimmelpenninck en
Koning Lodewijk zien wij de vroegere
Oranje-gezinden weer in de regeringsambten. Ook de Artillerist Adolph van
Hoey v,e stigde zich weer in zijn vaderstad in een huis aan de Kalkhaven
westzijde, drie huizen ten noorden van
de Robberstraat.
Niet uit zijn genealogie, maar uit
andere bron weten wij, dat hij zich
tijdens het beleg van 1813/1814 bij de
bombardementen uitmuntend gedragen
heeft bij het blussen van branden en
helpen van gekwetsten.
Het is een eigenaardige samenloop
van omstandigheden dat de Hollandse
Artillerie-officier, bij dit tweede Pruisische leger gedetacheerd, weer een
van Johan's zonen was, de majoor
Cornelis Matthias. Het zou ditmaal
niet bij enkele schoten blijven en de
schade, die hij met een waarschijnlijk
bloedend hart moest toebrengen aan
zijn vaderstad om de Franse troepen
tot overgave te dwingen, is zeer groot
geweest. Binnen een maand na het
ondertekenen der capitulatie op 4 februari 1814 en de daarop gevolgde intocht der Geallieerde troepen op 20
februari overleed hij de 3de maart aan
een longontsteking en werd te Gorinchem met militaire eer ter aarde besteld.
Johan's jongste zoon Govert Adriaan was de eerste Militaire Commandant der vesting Gorinchem na de
Franse tijd.
Hij overleed in 1854 te Gorinchem
als gepensioneerd Generaal-Majoor en
werd op het kerkhof aldaar begraven.
Hét familie-graf in de kerk verdween met de afbraak daarvan in
1844; ook op het kerkhof zoekt men
tevergeefs naar de laatste rustplaats
van een lid der familie.
Een dochter van Cornelis Matthias
van Hoey ,de hierbovengenoemde Majoor der Artillerie, trouwde met de
Stadsontvanger Jan Pompe. Een hunner nakomelingen, de reserve-Kapitein
der Grenadiers Cornelis Matthias van
Hoey Schilthouwer Pompe was tijdens
de mobilisatie 1939-1940 commandant
der Willemskazerne alhier.

Heerlijkh

c!

Op 't liefd1

Tden Floris van der Leeide
met lde rijke erfdochter van IFl
ter, schreef men 'het jaar t~
derd en vier.
Ridder Floris had da·a rvoor
van der Lee/de moeten verlate1
de m ·od'der.i'ge kaden naar 'de
moeten gaan, de Lek -o ver me
kien, wat toen geen eenvoudig
was, om zich dan te melld'er
poort van het versterkte huis
a.s. sohoonYa:der 'd e genoem,
Botter l(IBottiër).
'.Dit versterkte huis, 'het la1
teel te Schoonhoven, vlormde
heersderrtrum van de uitgest1
zittingen 'van de eigenaar. D
deren waren gelegen !ln de Ki
,w aard, maar ook in de Ji.
waard tussen Streefkerk en
poort. 1)
'Flori'S van der Leede was
van lHerbaren van der 'Leede
noe'md wo:rldt in een akte van
'Dit /behoeft niet te betek'e
deze 'l!lez,baren de eerste van
sla:clht was.

Een oud ges

De 'Van der 'Leede's zijn '.h
nog nooit thuis ige'bra:c'ht. Ma:
,z eker hebben behoord tot d,
van de eerste ontginningen 1n
heetenlanden. 3)
IHun stamslot was "het huis
Leede", (later schreef men
Leede) 'hetweîk stbn:d in 't R
ter 'Leede, tu's sen de 'hU'idVge st
dam en het dorp Leerbroek.
'Dit versterkte 'huis en later,
1s geheel verdwenen. Overgell:
\n ihet slot'en!patroon nog steedo
van de binn!en- en 'buit!engrac'h·
wijl 1gravende ïn 'het hoogste
van 'het land tussen de lbinne
we herhaalde malen stuitten o
en puin.
!Hier 'zou dan 1n vervulling
uitspraak van de dichter 'Van
over dit kasteel: .,Op de vloek
ge~omen, wa:ar voor het lb1
ston:d, vond 1men 'e nkel puin en
op ,d e uitgelb'laakte grond."
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Leerdam
Heerlijkheid - Stad - Graafschap
door F. L. BLOM

Op 't liefdespad
Telen F]oris van der L eeide trouwde
met ld e rij'ke erfdodhter van !Hugo Botter, s chr eef men 'het jaar twaalfhonderd en vier.
Ridder Flor is had da:arvoor het 'huis
van der Leelde moeten verlaten en over
de mocl'der i'ge 'kaden naar de Lekdijk
moeten gaan, de Lek over moeten stek!en, wat to'en geen eenv ou.dige opgave
was, om zich dan te. •m elid'en aan •de
poort van het versterkte huis van zijn
a .,s. schoon'Vader de genoemde Hugo
Botter l(IBottiër) .
'Dit versterkt e hu is, 'het 1atere kasteel te Schoonhoven, vtorm1de h 1et lbeheersc'entrum van d e uitgestrekte 'bezittingen 'van de eigenaar. Deze ,g oederen waren gelegen in ,d e Krimperer•waard, maar ook in de Alblasserwaard tussen Streefkerk en Nieuwpoort. 1)
Florrs van der Leede was een ·zoon
van !Her'baren van der Leeide, die genoe'md wolidt in een akte van 1Hi'5. 2)
Dit lb~oeft n:iet te lbetekeil'en, dat
deze Herlbaren de eetste van •zijn 1geslaclht 'was.

E en oud g eslacht
De Van der Leede's zijn 'hisförisc'h.
n og nooit thuis· ig e'bradht. M aar ~u1len
,z eker hebben behoord t ot de leiders
van d e eerste ontginningen i n d e Vijfheerenlanden. S )
•H un stamslot was "het huis van der
Leede", ('later schr eef men van ter
L eede) 'hetwe1'k stlond in 't Recht van
ter Leede, t ussen de 'hui:di'ge staid Leerdam en het dorp Leerbroek.
'Dit verst erkte 'huis ·e n latere •k asteel
is geheel verdwene n . Ove-rgelbleven is
m ihet slotenpatroon nog steeds de vorm
van de binnen- en 'buitengrachten. Terwijl ,g ravende in h et hoogste g edeelte
van het land tussen de ib'inn·e ngracht,
we 'herhaalde malen stuitten op stenen
en puin-.
!Hier zou dan i n ve rvullin1g gaan de
uitspraak van de d ichter Van Lennep
over dit 'k asteel: .,Op de vloek'bre plek
gekomen, wa:ar voor het lburohtslot
ston:d, vond :men -enke1 pui n -en asschen
op de uitgeiblaakte grtmd.''

Deze regels vormen slechts een klein
deel van het 1zeer •g rote ·g eldic'ht dat
Jaco'b van Lennep maakte ·o ver de legen den rondom F olpert van der Leede.
4)
'Hij ,g elbruikte a ls !bron o.a . de in deze
streek zo !beken-de geschiedschrijver
Kemp J

•Folpert v an der Leede zou een ver-•
bond met ide duiv'el helbben -gesloten en
daardoor waren ~ijn da den idi'enoveréénkomstig: dus duivels.

D e Leede
'De !heren Van der Leede bouwid'en
hun kasteel aan 'het veenriviertje de
Leede, dat stroomde van de Linge In
-de ric'hting van de Zederfä.
Naspeuringen naar dit riviertje hebben n iet direct concret e resultaten gegeven. Toc'h Is dr. T . Vink. in zijn boek
.,De Rivierstreek" tot de conclusie gekomen, dat dit riviertje "de L eede"
er is geweest. 5)
!Dit ,g eeft dan ook een v,erklarirrg van
de naam 'Leerdam van Lededam en
Leerlbroek van Lede'broek ('Vergelijk
Giessen dam - Rottendam en'z.) .
rr:>r . ir. J. C. 'Visser n ee·mt in zijn lbesc'hrij ving over "S choonhoven ", waarin
hij vergelijken der wijs ook de stadsvo!"m van Leerdam 1b ehandelt , rondermeer aan, da:t in de Leede een dam
werd g elegd op de plaats, waar eens
het 'kasteel van Leerdam stond. (waar
nu het 1:>ek'ende Hofje staat). 6)
'Dit was dus 'h et tweede kasteel, dat
door de 'heren Van der Leede op het
grond'gelbied van het huidige Leerdam
werd ,g esticlht.
'De 1door mij ·ont:wik"kelde gedachten
gaan er dus van uit, dat Leerdam is
ontstaan in de tijd van de heren Van
der Leede.
rn •zoverre men in die tijd kan spreken van Iele stic'hters van een stad: dan
waren zij dit.
1

Geslachtsregister van
Pauw
'De'z e ·g ectachten:gang /brengt ons echter ook -i n contact tmet de ~opende discussie in Uw vereni'gin:g. 7)
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[)e vraag namelijk in hoev
geslachtregister van Dirck F1
Pau'w kan wlorden aanvaard.
•I k a cht mij !beslist onlbevoe
over te oordelen, maar ik 1
nogal wat bezwaren tegen d
welke door Pauw worden gen
door Kemp worden ov•e rgenc
Zouden die tij,den jui'st zijn,
gint ide ig esc'h!iedenis in onz,
veel vroeger dan we nu aanDE
Zelfä worden dan de jaren 8(
genoe'm d.
Een ander belangrijk punt
bij de oorsprong der Arke'ls.
een nnij beke nde opstelling vi
eerste Jan 'Van Arkel genoe!llJ(
acte van '1'2!54 als kleinzoon 'Va
noemde Floris van der Leede. lJ
'En daaruit ·zou dan 'blijken
Arkels uit 'het gesl'a:cht 'Van d•
zijn voort•gekotmen.
'Veel verhalen over ,de oorspt
tal van dorpen en sted:e n moet
door ook wonden verwezen r
rijk der fantasie. In dit veroa
Ik aan :het verhaal van Kemp
stichting van 15 dorpen, •waa
eerste letters der namen he·
Arkel vormen nl.: Arkel, 'Riet,
dicthem, Eesterwijk (Oosterwij'l
dam. Hoe hardne~ktg 'Zulke v ,
zijn, tb lijkt wel uit het feit, da
kende dr. van Egeraat tdit
klak'keloos overneemt in •z ijn
voor N ederlailld. 10)
Niet rondom het huis ter Le
wikkelde 1zich een woongeme
maar 'bij de 'Linge, waar het
kasteel was 'gebou'wd.
'W e kunnen aannemen, dat
plaats een 'hogere kleistrook te
van het veen aanwezig was.
Dit is het westelijk deel
Hoogstraat en de Krekstraat.

Stadsre«

Dit poortje, met als opschrift "Wie God wil - Vriheyt en is om gheen
ghelt te coop", kan men nog in Leerdam vinden. Het heeft deel uitgemaakt van het drossaartshuis, 't Schoonhuis genaamd. In de volksmond
werd dit perceel het Jachthuis der Oranjes genoemd. Bij hun verblijf
in Leerdam (als graaf en gravin) vertoefden de Oranjes in dit huis.
Toen Prinses Wilhelmina van Pruisen in 1787 haar bekende tocht
maakte, welke eindigde bij Goejanverwellesluis, ontving zij daar het
bericht van de Staten van Holland. Ook op haar heenreis had zij hier
vertoefd.
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De vra:ag doet zich vanze
wanneer kreeg Leerdam lzij
rechten?
Zoals 1dit :bij 'Vele steden het •.
moet 'ik ook voor Lee:ndam a
woorid IMerop sc'h:u1di:g blijven.
'Kemp spreekt reeds in 1136 c
stadt en 't sliot Leerdam". !1.1)
En ofschoon het w el aantrek
om de oors,prong van je :gelbo
'heel ver te moeten zoeken, ·1
toch, <lat eerder g edacht moet
aan 1236. Ik ·g rond 1deze op'va
de tijd, waarin de Al'blasserw
de Vijfheerenlanden in cultuur
gebracht.
En naar het oordeel van desli
als idr. H. van der Linden e1
Vink heeft deze ontginning pl

[)e vraag namelijk in hoeverre het
geslachtregister van Dirck Frank1ensz
Pau'w 'k an wlorden aanvaard.
·I k acht mij !beslist onlbevoegd hierover te oordelen, maar ik heb toch
nogal wat bezwaren tegen de tijden,
welke door Pauw worden geno'emd en
door Kemp worden ov-e rgenomen 8)
'Z ouden die tij-den jui'st zijn, dan begint iele 1geschiedenis in onze streek
veel vroeger dan we nu aannemen.
Zelfs worden dan ide jaren 80'0 1en 900
genoe'm d.
Een ander belangrijk punt is daarbij de oors,p rong der AI'ke'ls. Volgens
een mij bekende opstelling wordt ~e
eerste Jan van Arkel genoemd bij een
acte van '1254 als kleinzoon van de genoemde F'loris van der Leede. 9)
·E n daaruit zou dan blijken, dat de
Arkels uit het ge's lacht Van der Leede
zijn voorbgeko'men.
'Veel verhalen oV'er ,de oorsprtoll'g van
ta1 van dorpen en steden moeten daardoor ook wor,den verwe·z en naar het
rijk der fantasie. In dit verfband denk
ik aan het verhaal van Kemp over de
stichting van 15 dorpen, ,w aarvan de
eerste letters der namen 'het woord
Arkel vormen nl.: Arke1, 'Rietvelld, Kedichem, Eesterwijk (ûosterwij'k ), Leerdam. Hoe hardnekki'g 'z ulke verzinsels
zijn, !blijkt wel uit het feit, •dat de tb elcende dr. van Egeraat ,dit 'verhaal
klakkeloos overneemt in •z ijn auto•g ids
voor Nederland. 10)
!Niet r'ondom 'het huis ter Leede ontwikkelde 1zich een woongeme·e nschap,
maar 'bij de 'Linge, waar het tweede
kasteel was 'ge'bou'w,d .
We ·kunnen aannemen, dat op ·die
plaats een 'hogere kleistrook te midden
van 'het veen aan'we'zig was.
Dit is het westelijk d€el van de
Hoogstraat en de Krekstraat.

ronden in de 11'2e, maar vooral in de 13e
eeuw. •1 2)
!Het stratenstramien van Leerdam
doet nu ndg kennelijk izien, dat dit is
aangelegd op een gedee'lte van de reeds
in cultuur 1gebrac'hte 'M eentpolder. 1'3)
Natuurlijk is er reeds voor die tijd
sprake van bewoning. '.Maar dan nog
niet als stad met staids·r ec'hten.

Heerli j khe id
iDe heerlijkheid ILeerdam droeg aanvankelijk de naam: heerlijkheid Van
der Leede.
A.'Is in 1 12814 de 'Vijf 'Heren van de
Vijfiheerenlallld'en bij de 1kerk van E'verdingen bï]e'err xómen, op dinsdag na
Pasen van dat jaar, dan zien -w e daar
de 'heerlijkiheden Vianen, IHa'gestein,
Everdingen, Arkel en Van der Leede.
14) Onder leiding van Hu'brecht van
E'verdingen \bespreken zij de waterstaatkundi'g e toestand van deze landen.
cr)it was 'heel erg nodig.
Door het steeds meer In c'ultuur brengen van de ,w oeste veengro·nd kwa'm
steeds meer water vrij en tdat moest
wordien af!gevoer<l Uangs natuurlijke
weg, dus van !boven naar 'beneden.
!Maar daarnaast haJd men oo'k te mak'en met het z .g.n. opper'water, dat in
de Betuwe door o'verstromingen naar
tdelze omge'vin:g af'vloeide. Dit water
.stroomde aanvan'kelijk door naar de
Alblasserwaard. Maar /bij harudvest van
1·277 lbepaaJ.de ·F loris 'V, dat een dij!<
,zou worden aan'g elegd tussen tde Arkelse 'Dam •e n de L ekdijk (nu /bij AmeideSluis), lde Zouwendijk. 15)
Doch dit had te 'betekenen, <lat nadien vooral het land van Arkel /boven
deze dijk steeds wateroverlast had. En
daarom had 'Vooral <le heer 'Van Arkel
veel belang bij de overeenkomst die in
deze vergadering werd vastgelegd.

Stadsrechten

- Vriheyt en is om gheen
,den. Het heeft deel uitgegenaamd. In de volksmond
genoemd. Bij hun verblijf
m de Oranjes in dit huis.
1787 haar bekende tocht
;luis, ontving zij daar het
haar heenreis had zij hier

De vraag doet zich vanzelf voor:
wanneer kreeg Leerdam !zijn stadsrechten?
Zoals idit lbij vele steden het ,geval ïs,
moet 1'k. ook voor Leerdam het antwom,d lh'ierop sc'hUldi1g lb!ij'v en.
'Kemp spreekt reeds in 1136 over "De
stadt en 't sliot Leerdam". '11)
En ofschoon het wel aantrekkelijk is
om de oor.,.prong van je gelboortestad
heel ver te moeten zoeken, meen i'k
toch, dat eerder gedacht moet worden
aan 1236. Ik ·g rond !deze opvatting op
de tijd, waarin de Al'blasserwaard en
de Vijfheerenlanden in cultuur werden
gebracht.
En naar het oordeel van deskundigen
als ,ar. H. van der Linden en dr. T.
Vink hee'ft deze ontginning plaats ge-

Diefdijk
-B esloten werd de reeds !bestaande
,,'Die'fwec'h", tussen de Le'kdiJk bij Everdingen 1en de Linged!Jk bij Leerdam, als
waterkering te •g aan gebruiken en · dit
wend dan de Dief dijk. 16) Hierdoor werden de Vijfheerenlanden gevrijwaard
van het o,p petwater.
!Daarna:ast werd !besloten tot 'het graven van een weterin'g , ,d e Huilbert, van
'Sdhoonrewoerd naar ,de Zederik. En
hiel'door wel1d een 'betere afwatering
ook van •de landen van Arkel mogelijk.
IHet is 1interessant ien belangrijk om
te weten, ,dat veel van wat to'en werd
besloten over de waterhuishouding van
deze streek, n'u nog steeds intact i.s en
wordt gebruikt.
Daaruit !blijkt, !dat de "Heren" in die
1
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tijd norg iets anders heiblben gedaan,
dan alleen oorlog V'oeren.
Als titel van dit artikel heb ik genoe'm d "Le'e r,da:m: heerlij'l<heid, stad ·e n
gra:afscha'p"'. Dit wil niet ·z eggen, dat
i'k elk der 1delen afzonderlijk wil bespreken.
'Neen, het ging er mij om U er op te
wij'zen, dat we in de geschiedenis Leerdaim in deze rdrie gestalt'en te·g enkomen.
Leerdam als heerlijkheid of ook wel
genoemd de landen Van der Leede
met de stad en slot Leerdam, was blijkbaar een nogal aantrekkelijke bezitting.
Na h>et uitsterven van 'h et 'g eslacht
Van der !Leede 'in 11304 komt het aan de
Arkels. 17) Als '2Jodanig werd lhet betrokken 'bij de Arke1se oorlogen, lbij de
strijd tuss•e n de Gelders'e n en de Hollanders en natuurlijk niet m'iruder lbij de
Hoekse en Kabeljauwse twisten.

De strijd om Leerdam
In 14'09 !huwde Jan van IDgmond,
'heer van IJsseistein, met >Maria ,yan
Arkel, na haa:r in 1406 ontvoerd te
hebben. 18)
Zij was de enige dochter van Jan
van Arkel en Johanna •van Gu!ik, •zuster van de kinderloze Reinoud, hertog
van Gelre.
'Da:ar Maria's eni ge 'broeder Wi11'em
in 114117 lbij het 'beleg van Gorinchem
sneu'veMe {in de Re'vetsteeg) , w erden
Maria's zonen ·d e erfgenamen ·z owe:
van rde Guli'k se als Arkelse ·g oederen.
19)
'Nu ging dat niet zo vlug als :ik het
opsolmde. -W ant hier tuSsendoor speelde
nog de verovering van Leerdam !door
de Hollanders. Jan van Beieren kreeg
het nad1'en in leen van Jacolba van Beieren. >Maar daarna kregen we weer de
moeilijkheden rlondom de'ze gravin en
haar huwelijken.
'Bovendie n leefde de vader van Maria, Jan van Arkel nog, al zat !deze dan
ook gevangen. In 14:25 wordt hij met
goedvinden van Philips van Bourgon dië ,w eer !beleend met de heerlijk/heden
Leerdam en ,s ch·oonrewoe11d. 20)
'L ang 'heeft hij niet 'k unnen genieten
van zijn vrijhe'Ïd, want: ,,Heb'b'enlde op
eenen avond smakelijk ,z itten eten van
e·e n1en grooten Aal word bang ·en haastig sïek, lbiegt 'Z'ich, maar uijt sijnde ·g esonden om sijn kerkelijk gerecht, va1t
buijcen kennis, sterft te Leerdam, den
25 van O<Ygstenmaand '14128, oud 65 jaren en wierd 1daar eerliJ°'k !begraven in
't Hoogh Choor, onder eenen 1groten
Serk: <Sijnde hier me de Heerschappij
van A·re'kel in de dood va:n desen Heerschapper ,g eëijndig'ht". 21)
'.Nu be•g int opnie'l.l'w de strijd om het
·b ezit van Leerdam.
1
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Reeds voor de dood van Willem van
Arkel in 11417 had Jan van E 1g mond getracht 1kastelein en .drossaa!1d van L eerdalm t e 'worden.
ilVIaar ofsclhoon Jan van :Beieren !hem
dit 'beloofde, !bleef ~et altijd maar onder
een pandscha,p.
!pogingen om met Leerdam beleend
te wol"den strandden dp !de genoemde
-twisten rondom Jacoba van Beieren.
'Na de dood van zijn grootvader Jan
van Arkel ·l iet Arnold van Egmond (de
zoon van Marla. van Arkel) zich inhuldigen als le'enopvolger van Leerdam,
maar hij is er nooit mee 'beleend. ·22)
In 1438 kwam er een broederdeling en
werd Willem van ·E gmond 'kastelein en
drossaard.
'Dit •eirudigde echter in 14166 ·e n Philips van Bourgondië nam stad, slot en
land .in 'bezit.
'Na:di<en is het weer de •zoon van Willem van E g1mond, Frederïk, die ,yan
Maria •v an Bourgondië ·g edaan weet te
krijgen, dat hij in '147'7 Leerdam als
onsterfelijk 1een ontvangt. Ook nu zou
dit 1bezït niet onbetwist 'blijven, want de
leenkamie r in Den Haag maakte be·z waren. 213)
1D och Frederik riep rde hulp van
MaximHiaan van Oostenrijk in.
[ntm iddels is Leerdam in 1496 voor
de ,zovee'lste k eer d oor de Geltdersen bezet.
Frederik v an Egmond organiseerde
een veldtocllt naar Leerdam, welke
merkwaardigerwijze in Oudenbosch !begon. 2'1)

Een Graafschap
'.Naidat de stad opnieuw is bevrijd
volgt in 1498 de verheffing van de
heerlij'k heid tot rijksgraaf,s chap dolor
Maximiliaan Rooms 'Koning van Ooste nrij'k.
Gelij k tijdi,g wordt ook Buren tot
graafschap verheven en Frederik van
Egmond wordt zowel ·g raaf van Buren
als van Leerdam. 2i5)
Het graafschap Leerdam omvatte: de
sta,d Leerdailll., elf polders waarin gelegen de h eel'1ij'k'he!d S·choonrewoerd,
alsook het Overeind van de heerlijkheid
'Spijk.
!Dit !besluit v an '1498 heeft vele 'Veranderingen tot 'g evolg. ·E én daarvan is,
dat er voortaan een ·s cheiding /bestaat
in het oude Land van Arkel.
Hadden Leer:dam en Gorinchem beide Jan van Egmond nog als kastelein,
naidien ging ieder 'Zijn eigen weg.
'Leerdam werd nau'w verbonden met
'Buren, één graaf, één !bestuur, één rekenkamer. Later zelfs één kerkelijke
classis.

Souverein bezi
Oranjes

8 juli 1551 is een grote da1
de trou'wda!g van twee ac'httie1
Willem van Nassau, .p rins var
en Anna van Eg'mond, gravin
ren ·en Leendam, vrouwe va1
stein ·enz. Dit huwelijk word1
gend door 1de Aarts<bissc!ho;p ,
!en in de kerk van Buren. 26)
Anna van 'Egmond was dE
kleindochter van de ·e erste g:
Leerdam, Frederik van Egmm
1Met 1dit huwelijk werd On
bonden aan 'het graafschap 1
Het werd hun souvereine lbezit1
welk ,d eze tot ,1 W5 •zou blijve
directe erfopvolging was Phi
l'em, de 1z oon van Prins Willen
na, ·g raaf van Leerdam. Tijde
'ballingschap in 1Spanje bestu1
zuster 'Maria de bezittingen.
Nadien zien 'We als g:ra-af v
daJm: Prins Maurits, Prins
Hendrik, Prins Willem II •en
laatste 'g raaf, die Leerdam al
rein bezit bestuurd'=l, was Priru
V. ·Deze verbinding met 1de Or
graaf, gaf de inwoners van
verschillende voorrechten. 2
geen belasting aan de Staten
land !betaald, terwijl ook de p
van de'ze ·S taten n'i:et ,zoruder
ming van de graaf in Leerda::
ten worden afgekondigd.
Ook krijgsvolk mocht niet,
toestemming, in de stad wo1
lege11d.
Nauw is de ,g eschiedenis var
graafschap ve:t1bonden met de
rijkste 'feiten uit onze va,derla
schiedenis. !Voor ·e nkele daarv1
nog uw aandacht •v ragen.
1

De 80-jarige o

Lee ·r d a m deed rzijn keus :
Prins. En vóór de reformatie.
ha,d de reeds gevormde Hervo:
me'ente een eigen -predikant:
Jonge. Deze was volledig in
1d'ende ker'ken opgenomen.
IDe tijd van clandestien pred
ha:gepreken) was in Leerdam
bij. Joost de Jonge 1zou de ver
van de Provinciale synode ,
juni 1'5'7'4 te Dordrecht bijwon:e
Maar door de kerkeraad v
•brief gezonden van het Modera
het Moderamen van die 1Synodi
predikant te verontsC'huldigen.
!Reeds enkel·e malen hadden
jaarden, aldus die 1b rief, g:et
stad te overmeesteren en opnie
een aanval verwacht. En ·als

)or de dood van Willem van
n7 had Jan van Egmond getelein en ,drossaa11d van Leer1rden.
so'hoon J an van :Beieren !hem
e, lbleef 'het altijd maar onder
:hap.
11 om met Leerdam b eleend
s t randden o'p !de genbemde
11dom J aco'ba van Beieren.
ood van :zijn grout'vader Jan
liet Arnold van 'E gmond (!de
\fal'.ia van Arkel) zich inhulle'enopvolger van Leerdam,
; -e r nooit mee 'b eleend. ·22)
1Vam er een ,broederdeling en
im van •Egmond kastelein en

.i,gde echter in 1466 ·e n Phi:ourgondië nam ·s tad, slot en
zït.
is het weer de zoon van WilEgimond, Frederik, die van
. Bourgondië gedaan weet te
at hij i'n '1'4'77 Leei,dam als
<: l een ont'varugt. Ook nu zou
iet onbetwist blijven, want de
in Den Haag ,maakte 'be1

l)

'rederik riep de hulp van
an van Oostenrij'k in.
Is is Leerdam in 1'496 voor
te keer door de G elid.ersen bec van Egmond organiseerde
ocht naar Leerdam, welke
digerwijze In Oudenbosch 1b e-

Een Graafscha p
de stad opnieuw is bevrijd
1498 de verheffing van de
d tot rijksgraaf,s chap ddor
an Rooms Koning van Oosdig wordt ook Buren tot
:i verheven en Frederik van
rordt zowel ·graaf van Buren
~er,d am. 25)
'schap Leerdam omvatte: de
;lam, elf polders waarin geh eerlijk'heid 'Schoonrewoerd,
. Overeind van de heerlijkheid
uit van '1498 heeft vele vertut ·g evolg. 'Eén daarvan is,
)rtaan een 's cheiding !bestaat
~ Land van Arkel.
Leer:dam en Gorinchem bein Egmond nog als k astelein,
t'g ieder 'Zijn ei gen weg.
1 werd nau'w verbonden met
1 graaf, één 'bestuur, één re. Later zelfs één kerkelijke

1

Souverein b ezit de r
Oranjes
8 juli 1551 is een grote dag. Het is
de trouwda!g van twee ac'httienjarig en:
W illem van Nassau, prins van Oranje,
en Anna van Egmond, gravin van Buren ·e n Leendam, vrouwe van IJsselstein enz. cr:>'it huwelijk wordt ingezegend door ,de Aartsbisschop van Keulen in de kerk van Buren. 26)
Anna van Egmond was de a chterkleindochter van de ·e erste ,graaf van
Leerdam, Frederik van Egmond.
'Met ,dit 'huwelijk werd Oranje verbonden aan lhet graafschap L eer dam.
Het werd hun souvereine !bezit ting, 'hetwelk ,deze tot .17915 zou blijven. In de
directe erfopvolging was Philips Will:em, de 1z olon van P rins Willem en Anna, graaf van L eendam. Tijdens di·e ns
ba1lingschap in Spanj'e bestuunde zijn
zuster 'Maria de bezittingen .
Nadi'en zien we als graaf van Leerdalm: Prins Maurits, Prins Frederik
Hendrik, Prins Willem Il •e n lil. De
laatste graaf, die Leerdam als souverein bezit bestuurd'e, was P rins Willem
V. Deze verbinding met tde Oranjes als
graaf, gaf ,de 'inwoners van Leerdam
vers:chillende voorrechten. Zo werd
geen belasting aan de Stat'en van Holland !betaald, terwijl ook de plakkaten
van detze •S taten ni-et ,z onder toestemming van ,de graaf in Leerdam mochten worden afgekondigd.
Ook krijgsvolk mocht niet, dan na
toestemming, in de stad worden •g elege11d.
Nauw is de ,g eschiedenis van stad en
graafschap veribonden met de belangrijkste 'f eiten uit onze vaderlandse geschiedenis. ivoor enkele da arvan wil ik
nog uw aandacht ·v ragen.
1

De 80-jarige oorlog
iL e er d a m deed 1>.:ijn keus: vóór de
Pr'ins. En vóór de reformatie. In 1157'3
had de reeds gevormde Hetvorrmde gem eente een eïgen ·predikant: Joost de
J onge. Deze was volledig in de geordende kerken opgenomen.
IDe tijd van clandestien prediken ( en
ha:gepreken) was in Leerdam al voorb ij. Joost de Jonge 1zou de vergadering
van de Provinciale synode van 7 in
juni 1•5711 te Dor:drec'ht 'bijwon·e n.
Maar door de kerkeraad werd een
brief gezonden van het Moderamen aan
het Moderam1en van die Synode om hun
predikant te veronts·cihuldigen. 27)
!Reeds enkel'e maJ1en hadden !de Spanjaarden, aldus die ,brief, getracht de
stad te overmeesteren en opnieuw werd
een aanval verwacht. En als de pre-

dikant dan weg ~ou zijn, kon dit door
hen, die pas tot reformatie waren overgegaan, verkeerd worden begrepen, nl.
dat hij het gevaar was ·o ntlopen. En zo
bleef Joost de Jonge in Leerdam.
Inderdaad •k wamen ide aanval en belegering rdoor de !S panjaarden, onder
leiding van de markies Chiappin de
Vitelli. 28) Na langiduri:ge beschiet ing,
waarbij het kasteel bijna geheel werd
verwoest, besloot de bevelhebber, Laek en van Buren, de stad over te •g even.
D e 'Z'wa'kke bezetting kon pra:kisch
geen tegenstand bieden.
ID e -b evofäing zou 1g een overlast ondervinden. iMaar evenals op ~oveei ander e plaatsen, hielden ,de Spanjaarden
hun woo11d niet. Amper 'binnen de stad
werden de ,burger s ,b ijeen g e-drev•e n en
oDJder bedrei'g inigen wend de uitlevering
geëist van de predikant en de schoolmeester . Maar de burgers verzetten
zich hier t egen .
Tijdens dit ve rzet vielen echter door
verr aad de ,predikant Joost de J onge,
rde schoolmeester Rogi er Joosz en de
Asper en se predikant, die ook in Leerda'm was, Quirinus ,d e PaJ'me, in handen van rde Spanjaarden. Zonder vorm
van proce's werden deze g eestelijke leiders naar de gal'g v-erwezen en direct
daarop werd dit vonnis voltrokk·en.
Drie slachtoffers voor vrijhei,d van geloof en geweten. 29)

Het rampjaar 1672
!Het jaar van de 1drie R 's, radeloos,
redeloos, reddeloos,
Oorlog met Frankrijk, Engeland,
Munster en Keul'en. De Fransen .slaan
een brug óver de Waal en trekken de
'Betuwe binnen. Het geïnundeerde land
belemmerde wel wat de ·o pmars, maar
kon toch niet voork om en, dat zij diep
in de Alb lasser'waard doo11drongen.
Ook rondom Lee11d am stond alles onder water. Op ·21 juli '1'672 trok-ken 33
Compagnieën infant erie en 3 Cornetten
paarden de stad 1binnen. Nadien was
het een komen en gaan van legeronderdelen. Soms waren er 7 à 8 duizend
man in en rondom Leerdam.
'Voor de Frans'en ,de stad hadden
Jb,e;zet, had men 'g etracht rniddel'en va.n
derensie te krij·g en. Burgemeester Johan Adriaansz. van Cleef, schout Lob'brec:ht en schepen Vlfgerius zijn enkele
malen in de omgeving van Utrecht
Prins Willem III in zijn hoofdkwartier
wezen bezoeken.
M-a:ar de Prins, !die pas aan het !bewind was g eko'm en, had genoeg zorgen om de ve11dediging der gehele re,
publiek in goede banen te leiden. Hij
kwam ·e r dus niet toe bij,z;ondere aandacht te schen'.kien aan zijn ,persoonlijke
1
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be'zittingen, wat toch het graafschap
Leerda!m was.
Aan de ai1gevaardigden gaf hij ,echter ,de raad om zic'h te beroep'en op de
neutraliteit van Leerdam, als zelfstandig en ona'f'haiikelijk graafschap, doch
zonder •eni•g e .legermacht stond het juridisch buiten het conflict van de Staten
van Holland.
'Maar dit was gemakkelijker gezegd
da!l gedaan. De F•r ansen hadden i~middels de stad in ,s taat van verdediging gebracht. In november 1672
is het eindelijk ,z over en verlaten de
Fransen de stad en het graafschap.
IDen wacht-commissaris blijft achter
om te voorkomen, dat nieu'we troepen
de neutraliteit .z ouden schenden. 3'0)
'Op ·de grenzen van het ·g raaf.schap
,wordt door borden de neutraliteit aangegeven. Overigens was deze neutraliteit maar niet ,zo verkregen. Alle aano-e!egde versterkingen moest de stad
betaren, alsook moest de plundering
worden afgekocht. Er waren oo'k nog
wel een paar verteringen te betalen
van ,de 1doortrekk'e nde troepen, tot de
bevallings'kosfän van e•e n soldatenvrouw toe. :Bovendien 'ha,dden ze ook
nog de stadhuisklok "ten 1barsten geschoten" en het .stadhuis als mee1pakhuis ·g ebruikt.
1

'E en ander '.bijgaand verschijnsel vinden we in een aantekening van de
stadssecretaris: .,Den 14 Martij 1'6 74
dien selven da:gh liepen we noch op 't
ijsch over de Linge ·en-de het donderde
en bHxemde op dien idagh insigelijk" ( en
verder) .,ln ,de voorsijde maant Martij
1674 de landen nu bijna de twee jaeren
onder water geweest sijnde vermits den
F·r anc·en oorlogh so is :dat in 't velt in
't Graafschap •Leerdam ende omtrent
de Stadt Leerdam ·s ijn gevangen met
,ctuysenden van snoeck!en. Jae soodanig
dat men duijsent snoecktjes soo groot
aLs een peekelhaering en een weinig
grooter ook een weinig minder door
malca:nder cocht om acht stuyvers en
't hondert om •e en stuyver, een maet
snoeck een stuyver en minder navament.
Nadat •d rie dagen ve'l1der was gecomen, heeft m'en ,cte ,v oorsij!de sno·e ckjes
'g ecocht duysent voor vijf stuyvers, jaa
door de overvloedig be'zit op 't laatst
,geen •g elt mogen gelden". 31)
1

Patriotten en
Prinsgezinden 1786-'87
Een Leerdamse aannemer, die een
dagboek heeft bijgehouden, schreef:
"In het jaar 1786 toen 'hebben wij een
ontsag'gelij'ken twist en twe~dracht in
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onze republiek gehaid, want heel de selve twas in rep en roer, in alle plaatsen
•en ,dorpen met ,de Prinsgezinden en
Patriotten:". 32)
Ook Leerda'm werd bij deze twist en
tweedracht betrokken. ,,Men roemde
het geluk van Leerdam, alwaar men
vrijelijk konde adem halen en in- en
utgaan."
,,Het stond als domain onder de Souvereine Regering van zijne Door!.
Ho0g'heid (Prins) daar wel de P!accaten van hun Ed. Groot Mog. Heren
werden gesonden, maar zonder publicatie of executie terzijide ·gelegid." 33)
Toch kwamen er moeilijkheden, doordat or)k in Leerdam de rechten van de
Prins 'werden aangetast. Zonder zijn
goedkeuring werden troepen in Jde stad
gelegerd. Uit ga'f aanleïding tot allerlei
moeilijkheden ,z owel in ·de stad Leerdam als in het dorp Schoonrewoerd.
In het begin van 1787 trokken de
troepen weg en was het weer wat
rustiger.
ll)e maand juni 1787 bracht echter
nieuwe conflictstof. De reis van Prinses Wilhelmina (echtgenote van Willem V) van Nijmegen na:ar Den Haag
ging door Leerdam.
Onze dagboekschrijver vertelt dat ze,
na vertoefd te he~ben in het drossaardsh uis, uitgelei-de gedaan word
1door een grote 'm enigte. ,,.onder gestadig gejuich van "'.Hoesee - Oranje Boven".
De bekende aanhouding bij de Goejanverwellesl uis was oorzaa:k, •dat de
Prinses zaterdagsmorgens weer in
Leerdam terug kwam. Opnieuw nam
zij haar intre'k in het drossaandshuis.
Hier ontving !Zij het negatieve bericht
van ,de Stat·e n van 1Ho1land, alsoo'k een
afgevaardigde van de Engelse ,ge;zant.
34)

'Vanuit Leerdam durfde zij ook pas
bericht, van datgene wat haar was
overkomen, naar ,de Prins in Nijmegen
te zenden. 35)
I\Vas de Prinses in Schoonhoven en
omgeving onheus bejegend, in Leerdam
werd ,z e ont'vangen met een geroep van
,,Welkom lieve Prinses". 36)
'Het voorval met de Prinses was aanleiding tot nieuwe incidenten in steden
en dorpen. Vooral ook in het Gel<lerse:
Tiel, 'Z altbomme'l, Tricht en Culerm'borg.
Leerdam bleef niet achter, men ging
oranje dragen, zong oranje-versjes en
!dronk oranjebitter. De oranjevlag ging
op 1de toren en de korenmolen.
En dan kdmt de uitbarsting.
"De 6 den 'july was h:ier in Leer<lan1

een magtigen opstand onder de ·
en toen hebben sij ·•s nachts lbij
veertig huysen de g!,a:s,en 'en rai
geslagen en bij sommrgen mag
plundert !dat het eijse!ijk was
sien." 37)
Op dit voorval volgde een
actie en wel van de patriotten 1
nen. Onder leiding van ,de sut
saar.d F . v. 'Hall trokken een
ruiters, wat voetvolk, met zie
rende enkele kanonnen, alsoc
wat vrijwilligers op naar Leerdi
Na enig verzet trok'k'en ,de Pa·
L"eerdam binnen. Burgemeester
en de SC'hepen De Man werden
gen. De oranjevlaggen werlden
slag genomen en Weggevoerd.
Nu volgen de gebeurtenissen
snel op.
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dokumentatie hefb ik hieronder
citeerde bronnen aangegeven.
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een magtigen opstand onder de ,b urgers
en toen helbben sij 's nachts bij drie en
veertig huy,sen de gla:sen 'en ramen ingeslagen ·e n ·bij s'o mmi'g en magtig geplun<lert 1dat het eijselijk was om te
sien." 37)
Op dit voorval v,olgde een andere
actie en wel van de patriotten uit Vianen. Onder leidin'g van ,de sub. drossaard F. v. Hall trokken een aantal
ruiters, wat voetvolk, met zich voererude enkele kanonnen, alsook nog
wat vrijwilligers op naar Lee11dam. 38)
Na enig verzet trokken de Patriotten
L-eerdam binnen. Burgemeester Knljff
en de schepen De Man werden gevangen. De oranjevlaggen werden in beslag genomen en weggevoerd.
Nu volgen de gebeurtenissen elkaar
snel op.

Het Pruisische leger herstelt het
stadhouderlijk gezag.
Die van Vianen" moeten aan "die
van Leer:da:m''' satisfactie geven. '3 9)
De oranjevlaggen moeten ze in Leerdam terug'br.e ngen.
!Maar pas in dktolber ko'mt burgemeester Knijff terug uit zijn gevangenschap. ,,En is door de gansche burgerij met de iuterste praclhtigheid en
liefde ingehaald onder het gestaldig
roepen van "Hoesee - Oranje boven".
" 1

40)

<Dit was "iets uit de -ge'Schiedenis van
Leeri<lam".
Het is echter voldoende om .d e ·belangrijkheid van !deze geschiedenis voor
onze streek aan te tonen, doch niet
minder voor ons -gehele vaderland ..
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GORINCHEM - TOEN
Er is veel veranderd in het stadsbeeld en nog dagelijks voltrf;kken die veranderingen zich. Daarom is het goed het oude
stadsbeeld op foto's te bewaren, zodat wij kunnen nagaan hoe
het was en kunnen vergelijken met de toestand van nu.
· Een opvallend verschil is te constateren in de omgeving van
een onopvall~nd poortje, dat de rechtgeaarde Gorcumer ook
vandaag nog het Hugo de Grootpoortje noemt. Het ligt verscholen tussen de belendende panden en velen gaan er achteloos aan voorbij, maar hij die de historie mint, passeert het
met een zekere eerbied, want was het niet Hugo de Groot, die
op maandag 22 maart 1621 door dit poortje ging na de meest
,merkwaardige reis uit zijn leven?
U kent het verhaal - Grotius behoorde tot de Remonstranten en stond dus tegenover Maurits. Dat moest de raadspensionaris Johan van Oldenbarneveld met de dood op het
schavot in Den Haag bekopen. Grotius en Hoogerbeets kregen
levenslang op Loevestein, waar ze op 6 juli 1619 heen werden
gevoerd.
Daar verbleef de grote rechtsgeleerde bijna twee jaar, maar
dank zij z'n spitsvondige vrouw - Maria van Reigersberg,
volgens Vondel duizend mannen t'erg - kon hij het slot
ontvluchten per boekenkist. Ja, die boekenkist. Veel beroemder voor velen, dan al het wetenschappelijke werk dat Hugo
de Groot heeft verricht en waardoor hij vandaag nog grote
vermaardheid geniet•
Het was de dienstbode Elsje van Houweningen, die hem op en
naast de kist naar Gorinchem begeleidde en bracht naar het
huis van Daetselaar, een koopman in garen en lint, die zijn
winkel aan de Gasthuisstraat had en niet zoals velen menen
, aan de . Grote Markt, ter' linkerzijde van het poortje, waar
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voorheen de kaaswinkel van Van Papendrecht was en nu een
opticien is gevestigd.
Het poortje was slechts een achteruitgang van het huis van
Daetselaar aan de Gasthuisstraat, ,,de gulden roos" geheten.
Waarom werd de boekenkist met de grote geleerde er in nu
eigenlijk naar dat huis gebracht? Dat kwam zo: Daetselaar
was getrouwd met een zuster van de grote Oosterse taalge•
lee:rde Thomas Erpenius (Van Erp), uit Gorinchem afkom•
stig, maar hoogleraar aan de Leidse universiteit. Deze
verzorgde regelmatig boekenzendingen voor Grotius op Loevestein. De kist werd uit Leiden naar Daetselaar gezonden en
die zorgde er voor, dat de boeken op Loevestein kwamen en
dat later de kist terugging naar Leiden om een nieuwe voorraad geleerdheid naar de staatsgevangenis te halen.
De familie Daetselaar was op die drukke marktmaandag van
1621 helemaal niet verwonderd dat de kist werd binnengebracht, maar wel keek men van de inhoud op! Hugo in
levenden lijve!
De trouwe Els bracht de familie Daetselaar van de komst
van haar meester op de hoogte en zo was Grotius dan snel
verlost uit zijn nauwe verblijfplaats. Men kleedde hem als
n:i,etselaar en hij ging tenslotte door het poortje over de
arukke Grote Markt naar het veer en via Sleeuwijk en Breda
kwam hij in Antwerpen, waar hij veilig was.

GORINCHEM - NU
De kist? Neen, die vindt men in Gorcum niet. Elders in ons
land schijnen zich drie "echte" kisten te bevinden. In onze
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stad is wel een kast uit het huis van Daetselaar, waarin Hugo
enige tijd opgeborgen gezeten zou hebben. Een kast met een
achterdeurtje, dat uitkwam in een nis in de muur, die inderdaad in het huis aan de Gasthuisstraat voorkwam.
Deze kast is nog in Gorinchem. De echte en de enige! Hij
bevindt zich in het Burgerkinderweeshuis aan de Molenstraat, samen met drie gebrandschilderde ramen, die ook uit
Daetselaars huis afkomstig zijn en daar ter ere van de ontvluchting in de achterwand van het voorste gedeelte van het
huis werden aangebracht. Zij bevatten o-a. de afbeeldingen
van Grotius, Hoogerbeets en Erpenius.
Op de Grote Markt herinnert nog het poortje aan Grotius,
maar wat is het er veranderd. Voorheen was het niet meer
dan een poortje met een open gang er achter, waarin ook nog
een huis stond. Boven het poortje bevond zich een raamwerk
van latten. Later werd er een muur boven gemetseld en ging
het poortje dienst doen als toegang tot de bovenwoning van
de kaaswinkel. In 1928 dacht men er zelfs over om het poortje
af te breken, maar dit werd dank zij de steun van de Historische Vereniging "Oud Gorcum" uoorkomen.
En zo staat het er nog op de Grote Markt. Maar wat is het
beeld veranderd. Ver gelijkt u die twee foto's eens met elkaar.
Waar eerst een woonhuis en het kantoor van de gemeenteontvanger was, nu de kapperszaak van Middelkoop. In de
plaats van de kaaswinkel de hypermoderne opticienszaak. Ja,
de tijd gaat voort.
Zelfs een levensgroot blauw verkeersbord met een witte pijl
moest pal voor het poortje worden gezet. Dat is het beeld van
het poortje van nu- Of het er mooier op geworden is? Oordeelt
u zelf maar. In ieder geval staat het Hugo de Grootpoortje
er nog en dat is op zichzelf al te waarderen.
H. F. van PEER

Zuivere zonnewijzertijd
Het is voor ons met de huidige
middelen, die de techniek biedt geen
vraag meer hoe we aan de juiste tijd
komen. Even een paar draaien aan de
kiesschijf van ons telefoontoestel en
een lieflijke damesstem zegt het ons
driemaal.
Voor radio en t ,e levisie zijn het de
tijdseinen, die ons ,inlichten. Maair hoe
deed men dat nu vroeger?
Op deze vraag vond ik voor Gorinchem een v,ermelding in de index van
het Resolutieboek van de Vroedschap
op 9 april 1785.
De ,v ermeidinig ,is 'k ort maar duidelijlk:

.,Een zonnewijser op de minst kostbaarste wijze in gereedheid te brengen
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om daarnae de staàtsuurwerlken te
konnen stellen".
Voor de restauratie van de toren
bevond zich deze z0111.n,ewijzer aan de
zuidzijde van de toren. Het was een
mooiweer uurwerk en wellicht niet zo
pr ecies a ls onze tijdseinen, maar men
deed het er mee. De particuliere klokken in Gorinchem zullen zich dan wel
na·a r het torenuurwerk 'hebbemi geregeld. Alle bewoners hactden dan GorinC'hemse tijd.
Wie de zonnewijzer nog eens zien
wil, kan tevech:t in ons Museum. Daar
hangt ze, indertijd gered uit de puin,.
hoop aan -d e voet van de toren.
H. van Hoogdalem Hzn.
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Veldmaarschalk Paul Wirtz
Enige niet bekende bijzonderheden
door H. VAN HOOGDALEM

In een Duits tijdschrift, ,,Archiv für Sippenforschung", 3le Jaargang
november 1965, vond ik een levensbeschrijving van Veldmaarschalk Paul
Wirtz, de man die in het rampjaar 1672 onze stad uit handen van de
Fransen redde.
Uitvoerig wordt hierover geschreven door de heer Van Goch in "Van
Arkels Oude Veste", blz. 230. Tevergeefs deed de Franse Generaal
Turenne twee pogingen om de stad in handen te krijgen met zijn ruiterij.
Hij moest aftrekken met veel verlies van mannen, paarden en wapenen,
terwijl er aan onze kant slechts 4 sneuvelden.
Een derde poging om de stad via verraad te bemachtigen mislukte eveneens, daar het werd ontdekt en de verrader, een boer, gevangen werd
genomen. Tot afschrikwekkend voorbeeld werd hij gevierendeeld en
aan hoge staken buiten de stad ten toon gehangen.

Veel te danken
We hebben dus aan Veldmaarschalk
Wirtz wel iets te danken. U zoekt in
Gorcum vergeefs zijn standbeeld of de
gebruikelijke straat, die naar hem heet.
Vandaar dit papieren monumentje, gewijd aan de avontuurlijke loopbaan
van een krijgsman, die het verdient dat
we hem voor Gorinchem aan de vergetelheid ontrukken. Het verhaal in
heel zijn uitvoerigheid weergeven doe
ik niet, maar ik zal trachten het op
de voet te volgen. Dr. W. !spert te
Wuppertal-Elberfeld, die het artikel
schreef, doet dit aan de hand van enige
akten die hem door een patient, de
heer Picard te Wuppertal, ter lezing
werden ter hand gesteld. Het gaat in
deze stukken van 1809 om een erfeniskwestie. In de maand april van dat
jaar werden namelijk in "Kölnische
Stadtboten und Beobachter" de erfgenamen opgeroepen van Veldmaarschalk
Bauel (Paul) Wirtz om zich met behoorlijke legitimatiepapieren te melden
bij H. Wirker, een Berlijns koopman, te
Amsterdam wonende, om hun aanspraken te bewijzen op de erfenis.
Het is begrijpelijk dat deze oproep
onder de Wirtzen in Duitsland nog al
wat deining verwekte, temeer, omdat

Hollandse kooplieden in Keulen hadden
losgelaten dat h et hier ging om een
erfenis van 3,4 tot 6 miljoen gulden,
die door het Amsterdamse Weeshuis
werd beheerd. Ze hadden daarbij ook
niet verzuimd te vermelden, dat de
Amsterdamse Weesmeesters bekend
stonden als "Spitzbuben". Deze "Spitzbuben" nu zouden in 1675 na de dood
van de Veldmaarschalk, die kinderloos
was gestorven evenals zijn beide
broers, die hem waren voorgegaan, de
zaak aan de erfgenamen van de vrouw
van Wirtz hebben afgedaan met 18000
gulden. Iedereen kan uitrekenen, dat
indien alle geruchten waarheid zouden
worden, 6 miljoen minus 18000 gulden
nog altijd het verdelen waard waren.
Hoe dit geval nu is uitgewerkt, vermeldt de historie niet, maar de documenten verschaffen ons wel licht over
de loopbaan van de Veldmaarschalk,
die werkelijk avontuurlijk kan worden
genoemd.
Omstreeks het jaar 1600 woonden zijn
ouders, Nicolaus of Claus Wirtz
(Wirths) en Margarete Bonsch te Seifen in het Graafschap Sayn-Hachenburg in het Kerspel Ham a.d. Sieg.
Margarete Bonsch was afkomstig uit
Holzweiler in het Kanton Erkelenz in
het Rheinland. Omstreeks 1600 moeten
Nicolaus en Margarete uit Seifen zijn
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nen liet als een onrustig st
hoe jong hij ook was, doelb(
hoger streefde.
In Italië en Spanje verbl
ruime tijd om de talen te
Spanje gaat de rei!' naar ,
na enkele jaren in Wenen op
Hier neemt hij dienst als ;
bereikt er al spoedig de ran
joor. Als zo velen zijner da.
vreemde huurlegers dienden
hij dienst en wel in het Zwe
Hier was onder Gustaaf il
voor hem aan de winkel, d
grote kundigheid en niet mi
digheirl verrichtte. Om zijn ,
werd hij door de Zweedse
de adelstand verheven onde
,,Heer van Orneholm" en be,
Veldmaarschalk-1 uitenant.
Al deze eer bevredigde ecli
zuchtige krijgsman maar t
Hij nam dan ook zijn ontsl,
trok naar Hamburg, waar
tijd als particulier woonde. I
de de rust niet. Al spoedig ~
kans schoon en vertrok naar
ken. Na een succesvolle loo:i:
hij hier door de koning tot
schalk lbe'vor'der<l en hij 'had
hoogste top bereikt.
De Staten Generaal der ~
enigde Provinciën lieten h(
toen hij in hun dienst tra,
treedje stijgen en benoemde

vertrokken en zich hebben gevestigd
te Huhsum in Sleeswijk. Nicolaus was
namelijk veehandelaar en in Huhsum
werd een levendige handel gedreven in
vette ossen. Het verhuizen zal derhalve
wel om de boterham zijn geschied.
. · Uit het huwelijk werden 3 zoons geboren te Huhsum, namelijk Bauel ( of
Paul) Herman ~n rBenedidk, <le laatste
genoemd naar Benedick Bonsc'h, <le v·a der van Margarete, vermoedelijk ~en
Wijnhandelaar uit of naJbij Holzweiler.
Paul werd in 1612 geboren. Hij be54

zocht met zeer gunstig gevolg een
school in Hamburg. Zijn vader wilde
hem echter op zekere tijd naar huis
laten komen, omdat hij vermoedelijk de
kosten van de studie niet meer kon
dragen .
Gelukkig ontfermde de toen te Hamburg wonende Franse gezant zich ove1
hem. Bekend met de vlugge en ontvankelijke geest van de jongeman moet
hij wel iets in hem gez1en hebben. Hij
nam hem na enige tijd mee naar Parijs,
waar hij ijverig studeerde en zich ken-

. Geboort1

nen liet als een onrustig student, die,
hoe jong hij ook was, doelbewust naar
hoger streefde.
In Italië en Spanje verblijft hij geruime tijd om de talen te leren. Van
Spanje gaat de reiia naar Arabië om
na enkele jaren in Wenen op te duiken.
Hier neemt hij dienst als militair en
bereikt er al spoedig de rang van majoor. Als zo velen zijner dagen, die in
vreemde huurlegers dienden, nam ook
hij dienst en wel in het Zweedse leger.
Hier was onder Gustaaf Adolf werk
voor hem aan de winkel, dat hij met
grote kundigheid en niet minder grondigheid verrichtte. Om zijn verdiensten
werd hij door de Zweedse Koning in
de adelstand verheven onder den titel
"Heer van Orneholm" en bevorderd tot
Veldmaarschalk-luitenant.
Al deze eer bevredigde echter de eerzuchtige krijgsman maar nauwelijks.
Hij nam dan ook zijn ontslag en vertrok naar Hamburg, waar hij enige
tijd als particulier woonde. Lang duurde de rust niet. Al spoedig zag hij zijn
kans schoon en vertrok naar Denemarken. Na een succesvolle loopba an werd
hij hier door de koning tot veldmaarschalk !bevorderd en hij had dus rwel de
hoogste top bereikt.
De Staten Generaal der Zeven Verenigde Provinciën lieten hem echter,
toen hij in hun dienst trad nog een
treedje stijgen en benoemden hem tot

Generaal Veldmaarschalk. In die rang
nam hij deel aan de acties van stadhouder Prins Willem 111 tegen de legers van Frankrijk, Engeland, Munster
en Keulen.
Met zijn aandeel in die strijd voor
Gorinchem begonnen we ons verhaal.
Met roem en eer overladen trok hij
zich daarna terug in zijn geliefd Hamburg, waar hij in 1675 stierf. Zijn broers
Herman en Benedickt, die onder hem
dienden als respectievelijk Generaal
Luitenant en Overste Luitenant, waren
hem reeds in de dood voorgegaan.

Opgeëist
'Zodra zijn dood te Amsterdam !bekend werd eisten de Amsterdammers
zijn dode lichaam op. Waarom en met
welk recht is niet bekend. Vermoedelijk op grond van zijn in Holland opgemaakte testament. Ook zijn vermogen, blijkbaar in Holland .belegd, wenste men niet uit handen te geven. Een
proces hierover gevoerd voor de Rijks
Hofraad te Wenen, had tot uitslag dat
Amsterdam het won en het lichaam
werd uitgeleverd. Wel gaven burgemeester 'en Raden van Amsterdam een
verklaring af, waarin zij de ontvangst
van de nalatenschap bevestigden en tevens verklaarden die te zullen afrekenen aan die erfgenamen, die zich

. zeer gunstig gevolg een
Hamburg. Zijn vader wilde
-r op zekere tijd naar huis
m, omdat hij vermoedelijk de
n de studie niet meer kon

ontfermde de toen te Hamnde Franse gezant zich ove1
md met de vlugge en ontgeest van de jongeman moet
s in hem gezien hebben. Hij
ia enige tijd mee naar Parijs,
verig studeerde en zich ken~

Geboortehuis van Wirtz in Oberseifen.
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Over koe
In een korte inleiding zei
zitter van "Oud-Gorcum", d
F. van Peer ,dat er wel heel
!oren is gegaan van oudhi
zaken, maar dat er gelukki1
mensen zijn, die zich hebbe
om zoveel mogelijk te bew
van hen is ir. M. C. A . Mei
een grote verzameling, van w
200, koekprenten voor het 1
bijeen heeft weten te breng1

Grafsteen van Veldmaarschalk Paul Wirtz in de Oude Kerk te
Amsterdam.

als de meest naasten van de .Veldmaarschalk konden legitimeren. Het lichaam iwerd met koninklijke statle bijgezet in de Oude Kerk te Amsterdam
en gedekt door de steen, waarvan men
hierbij een afbeelding vindt. Het zou
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wel aardig zijn eens uit te vissen hoe
het met de erfenis ging, die van 1675
tot 1809 onder beheer van de Weesmeesters te Amsterdam was, maar
dit behoort niet tot Gorcums historie,
al zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig.

Veertig jaar geleden was i:
ke met het verzamelen van
ten door de niet-ingewij
koekplanken genoemd "Eigenlijk veel te laat," ze
vertelde zijn aandachtige gE
de koeken en speculazen, ,
vrijsters, er al lang waren
Sint Nicolaas nog gebon
worden. Zij stammen uit de 1
het oude offergebruik. Het c
fer aan de goden was het 1
fer. Krijgsgevangenen en sli
den daarvoor ook uitgekoz
later werden de levende rn
dieren vervangen door afl
daarvan. Zij werden gemaak'
ken . van brooddeeg, want Jt
dezelfde heilige kracht als
offer.
En zo kwam spreker al SJ
recht bij de Duivekaters, af/è
"duivels kater" ofwel de slee
Een kater was bij de heid
heilig dier, maar daar kon oc

Over koekprenten en nog meer
In een korte inleiding zei de voorzitter van "Oud-Gorcum", de heer H.
F. van Peer ,dat er wel heel veel ver~
loren is gegaan van oudheidkundige
zaken, maar dat er gelukkig ook nog
mensen zijn, die zich hebben beijverd
om zoveel mogelijk te bewaren. Een
van hen is ir. M. C. A. Meischke, die
een grote verzameling, van wel over de
200, koekprenten voor het nageslacht
bijeen heeft weten te brengen.

z in de Oude Kerk te

g zijn eens uit te vissen hoe
Ie erfenis ging, die van 1675
onder beheer van de Weeste Amster dam was, maar
rt niet tot Gorcums historie,
, natuurlijk wel nieuwsgierig.

V,eertig jaar geleden was ir. Meischke met het verzamelen va:n koekprenten door de niet-ingewijde veelal
koekplanken genoemd begonnen.
"Eigenlijk veel te laat," zei hij. Hij
vertelde zijn aandachtige gehoor, dat
de koeken en speculazen, vrijers en
vrijster s, er al lang waren, voordat
Sint Nicolaas nog geboren moest
worden. Zij stammen uit de tijden van
het oude offergebruik. Het oudste offer aan de goden was het mensenoffer. Krijgsgevangenen en slaven werden daarvoor ook uitgekozen, maar
later werden de levende mensen en
dieren vervangen door afbeeldingen
daarvan. Zij werden gemaakt als k,oeken . van brooddeeg, want 'brood had
dezelfde heilige kracht als het echte
offer.
En zo kwam spreker al spoedig terecht bij de Duivekaters, afgeleid van
,,duivels kater" ofwel de slechte geest.
Een kater was bij de heidenen een
heilig dier, maar daar kon ook de dui-

vel in gevaren zijn. In Noord-Holland
worden nog Duivekaters gebakken en
dan in de vorm van een kuitspier, als
,een deel van het menselijk lichaam.
Ook dat kon vroeger geofferd worden
in de plaats van de gehele mens!
Vrijers en vrijsters werden lange
tijd bij het altaar gelegd, opdat er
iets van het goddelijke in zou komen.
Men gaf die dan weg aan vrienden
of familie als teken van grote g,enegenheid.
Als bij de Germanen een opperhoofd
stierf, dan moest de vrouw geofferd
worden. Dat heeft men toen vervangen
door alleen het haar van de vrouw te
offeren en later zien we dan het
vlechtbroodje ontstaan. Zo is alles
dus terug te leiden tot de oude gebruiken van de offerande. Men treft dan
ook Heidense en Christelijke motieven
door elkaar aan, maar veelal was de
voorstelling bedoeld ter lering. Zij had
een stichtelijke waarde.
Het brood, dat van dergelijke prenten gebakken werd was nauwelijks
eetbaar. Het werd na enkele dagen zo
hard als een plank en het kon niet
bederven. Ir. Meischke had enkele
koeken bij zich, die al meer dan 10
jaar oUJd wa:ren en nog ,v,o:lkJonnen g1aa1'
en onlbedorwen. Dat "ou(11e" deeg bevatte :g een 'b'estanddelen, die aan spoedig
'bede,rf olllderhevi,g waren. Het was ook
ni•et sm1a.ke1ijk en diende minder om gegeten te wo11den, als wel om ,,g eofferd'
en lang bewaar(} te WIOirden. Bovendien
ill.a.d dliJt deeg de eiJgensclharp, dat de tekeniJrng van de prent bij•z onder sc!herp
naar vol1en !k:wllIDl.
Hbewel reeds aan het einde ivan 1700
de specula:asje,s macfuinaal ,gemaakt
weiroen, woroen tlhanis !Illog de igrote
poppen met de h!and g1eJVDiI1ffid.
K·o ekprenben werden veelal d!Clor
schaapherders gesneden. Dezen !h·à.dlden
er lde tiJ"<i •V10or ,en l(j•e(len ditt rn opdracht
van de bakkers. ·Zij namen hieirvoorr
hlout rvan nutsbomen: fruitbomen, zoals peren, •appels en ik•ensen, miaar oolk
wel eens trof men prenten •aJan ivan
'iepenlhout.
'Dot •sLot verte:Jd.e sprrekffi" het een en
a:nd:er over de .A!bralhllIDl, de l!sraël en
d!e Jacob, die men krijgt resp. bij !het
50ste, 70st•e en 80ste leviens,ja:a.r. Een
Zaanse lblak!ker !heeft deze iJn, !het l even
geroepen . .
1

(Lezing gehouden voor Oud Gorcum op
24 februari 1966)
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De v

Wat men v
doo
Dit beoogt een genoeglijli
handeling. Ik wil u de vrc
leden. Niet door middel 11
de vrouw daarin vervuldE
keurig genomen en alleer
die ik u geef zonder vee
trekken.
Ik putte de berichten ui
1914 van de Nieuwe Gorin
blad voor Gorinchem en 0
Lezen in oude kranten is
verleden op een andere ~
de advertenties omlijsten
periode vormden.

U z1ult hij, het lezen van de
tenberichten ervaren hoeveel
anderd i:S in ons 'leven en 'VlO
in 'de positie van de vroulw.
Ui'tdrukkeHjk iwij.'l i'k u er o
in het ivoJ:gende niet meer rn
dan een geze11ige lbll oernlezin~
pretenties, die ons eohter toch
tonen, dat er zkh in vijftig j
wat wijzigde. Zo nu en dan z
het le'z en uw hoofld wel eens I
en u afvragen of alles werlkel
is gelbeu:rd. !Heus, het stond ec
krant en kranten liegen er nie1
om. Bovendien heeft een deel ,
tijd ize'l'f !beleefd en u kunt dU.'l
varing oordelen ,e n hier en di
wat levienswijs glimlachen.
Daar gaan we dan op onze toe
de 'vrouwen ,van 19114!
1
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Voorstellingen uit de collectie van ir. Meischke: 2 echtparen met de
huwelijkskrans, de vuilnisman, het rad van avontuur, een koffiekan,
de groenteman, huwelijksaanzoek, het hemelbed, rijtuig, bakermand,
wieg en kakstoel, een rijke en een arme man en een schaatsende
vrouw; slechts een klein deel van een grote verzameling.
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De vrouw stri
voor kiesrech

V•eel dingen 'd ie wij vandaa;g
zel'f'sprekend !beschouwen war,
heen niet zo gewoon. Integer
moest zelfs voor gevochten w'o
emancipatie is echt niet izo rll.'l•1
geleidelijk verl'open. Neem het

De vrouw in de krant
Wat men vijftig jaar geleden kon lezen
door H. F. VAN PEER
Dit beoogt een genoeglijk verhaal te zijn en geen zwaarwichtige verhandeling. Ik wil u de vrouw tonen van ongeveer een halve eeuw geleden. Niet door middel van een analyse van die tijd en de plaats die
de vrouw daarin vervulde, maar in flitsen uit de krant, geheel willekeurig genomen en alleen maar wat bij elkaar gerangschikt. Flitsen
die ik u geef zonder veel commentaar, zodat u zelf conclusies kunt
trekken.
Ik putte de berichten uit de eerste vier maanden van de jaargang
1914 van de Nieuwe Gorinchemsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Gorinchem en Omstreken.
Lezen in oude kranten is voor m_ij altijd een genoegen. Je leert er het
verleden op een andere wijze door kennen en zowel de berichten als
de advertenties omlijsten het tijdsbeeld, dat wij ons van een bepaalde
periode vormden.
U z11.tlt bij het lezen van deze ikrnnt enberichten ervaren hoeveel er veranderd is in ons leven e n 'V'OOral odk
in 'de ·p ositie van de vroulw. ·
Ui'tdrukkeUjk wijs i'k u er op, dat u
in het rvolgende niet meer moet zie.n
dan een gezellige lb!loemlezing zonder
pretenties, die ons eohter tooh wel 'kan
t onen, dat er zich in vijftig jaar heel
wat wijzigde. Zo nu en dan zult u bij
het 1ezen uw hoofld wel eens sclhudden
en u afvragen of alles werke1ijk wa1ar
is gelbeurd. Heus, het stond ec:ht în de
krant en kr,anten liegen er niet (al!tijd)
om. Bovendien heeft een deel v,an u die
tijd izel'f lbetl-eefd en u kunt dus met ervaring :Oordelen en hier en daar eens
wat leVlenswijs glimlachen.
Daiar gaan we •dan op onze todht langs
de •vrourwen ,v an 1004!
1

chke: 2 echtparen met de
. avontuur, een koffiekan,
1elbed, rijtuig, bakermand,
man en een schaatsende
grote verzameling.

De vrouw strijdt
voor kiesrecht
V•eel dingen 'die wij v•a ndaag als vanze1fsprekend lbes·c houwen waren V'OOrheen niet zo gewoon. Inte;gendee~, er
moest zel'fs voor gevochten Worden. De
emancipatiie is echt niet izo rustigjes en
geleidelijk verlopen. Neem het streven

naar vrouwenkiesrecht - het lbraciht
de gemoederen In beweging en lbij herhaJling lezen wij ,e r in de krant over.
Onder 'de rk'op ,,stemrech't,v rou'wen":
,;Eten vrouw heeft in de K'onirtldijke
Galerij te Londen met een bijl Jngehakt op een schiMerij van ,sargent. Zij
Is In 'hechtenis genomen".
,,IDen politieke ver-gadering tie Croydon werd door suffragettes verstoord.
Zij wierpen een zak meel naar den
spreker, r:t\fac Namrara, secretaris-generaal der admira;litiet. De zak miste en
'kwam... op 1de rep'ort·e rs terecht! Een
20-tal mannen en vrouwen moesten
verwijderd worden, sommigen met
.b an'k ien a1 -daar zij zfoh met ,k ettingen
hadden vasrtgelbonden".
1

,,Naar in een vergaderi,n,g van assuradeuren (in Enge11and) rs meegedeeld,
hebben 1de !brandstichtingen die in 191"3
door suffragettes hebben plaats gehad, een schade van ruim l3 millioen
gulden !berokkend. Miss Sy;lvia Pan'khurst is in Bruss,el taian'gekomen. Zij
heeft te Dre'Sden ondanks het verlbod
der politie gesproken, doch in besloten
v·e rgadering die haar '2000 mark voor
haar vereeniging gaf".
59

"Het door de suffr.a;gettes in Lon'den
gegeven voorlbeelld der vernieling van
lmnstschatten in musea ,en 'kerken
scth.iJnt !bewonderaars te vinden onder
de •a narchistische elementen in NeiwYork. In eene vergadering van Industrial Worlkers of the World oogstte een
van de sprekers •b ijval 'door te 'zeggen:
De Enge•l se .sufilragettes !hebben ons
den weg gewezen. Wraarom moet een
verzamelin:g voürwerpen, door Miorgan's verkeerd verkregen rijkdom lbijeengehac'ht, in een huis a:ls een paleis
worden gehuisvest, terwijQ wij dakloos
zijn?
Als vo·o rzorg zijn gewaperude bewakers
in dienst gesteld in het INietropolitan
Museum, ,w aar de •k unstverzameling
van Morigan bijeengebracht is".
,,!Bij de verkiezingen in den staat Illinois (Amerika) is geen ·enlkele vrouwelijke candidaat gek'o.zen. tl.•6 0.000
vrouwen •heb!ben aan de verkiezingen
voor de magistratuur deelgenomen,
düch in plwats van de •o andidaten harer
sexe te verkiezn, heibll:Jen zij in ov•e rgrote meerder'heid ,a an 1de manne.Jijke
candidaten de ,v oorkeur gege'ven, zo·odat geen enkele vrouw is verko~n" .
1

Ook in Gorcum
,,Door de Verenigi'Illg -iroor Vrouwenkiesrecht (te Gorinc,hem) z,ijn tot 'leden
voor het comité van actie voor grondwettelijke gelijkstemng vian man en
vrouw benoemd: Mevr. Van Andel,
m•evr. Van Straten, mevr. IBeins, me•v r.
Merkens, mej. Jerschavaeok, mej. De
Rionde, mej. !Haverkamp, mej. Hei'dema
en de heer G. Wij:zen1bee'k" .
Maar toc!b. wi'Ilt de vrouw veld ...
"S•o mmige steden in de Vereenigde
Staten hebben in haar politi:eko11ps ook
vrouwen. ·Zno- 'b.v. 'S an Francisco . e;oo'n
vrouiWelijke rp101itie-a:gent, een juffrouw
Rhoda Thomson, deed •d ezer dagen
dienst, toen haar een ·a uto in vlliegende
V1aart voo:t1bij stoof. Daar met e·e'Il onge"01o rloofde snelheid werd gereden,
vond de politie-agente zi:ch verplicht,
de auto te .stolprpen, althans proces-;verbaal ·op te maken. Zij requireerde dus
een •vliegmachine, en daar ging het de
auto achterna. Het voertuig werd ingehaald, en, ofschoon de cha:uffeur
weigerde te stoppen, vloog de vliegtuig1bestuurder 'laag genoeg ·om lhet aan
de politie-agente mogelijk te maken
het rnummer van de auto op te• teelkenen. lA.ls dat nu maar het goede nr.
van de auto is geweest".
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Er waren nog
dienstmeiden
Het bijna uitgestorven ras van de
dienstlboden bestond toen nog, talrijke
•bericllten en V'dora,1 de ad'vertenties
spreken er van.
.,Werkmeid •gevraagd van den P.G.,
leeftijd 215 ja.ar, flink en gezond geste•!,
v,oor het izware werk, !bij menschen
zonder 'kinderen. Loon f 2 .50 per week
·e n de was-c,h vrij ( de wasch bu-itenshuis) . Geen win'kel'tl!uis, een plezierige
,w erkkring en goede ib eihandeling. Zon,
der goede getuigen onno'Odi g zich aan
te melden".
1

.,Gevraagd een werkmeid P.G., !bekend met het opdoen der wasch, ,s trijken e n tafeldienen. Muts dragen vereischt".
"iDat een mevrouw het met !hare
dienstlbode niet kan vinden en dat de
laiatste niet altijd sympathiseert met
äe eerste, is niets :b uiten,g ewoons, doch
<lat dit de oorzaak is, dat een mevrouw
te Dordrecht in 4 j1aren tijds... 43
dienstJooden "versleten heeft" is nogal
lkras" .
.,Gevraagd eien nette dienstlbode P .G.
Vloor dag ien nac'h t, netjes ikunnende
werken. w ·o ensdagsavonds en Zonda.g.snamidda:gs vrij" .
,,Ge'Vraagd eien keukenmeid, lbe:kwaam -iroor haar werk. Huur f 1:50,(per ja.ar) , wasohge'ld en ruim verval".
"Gi,vraagd een net BuitenmeisJe als
Tweede Meisje, kunnen/de maizen en
st:orpven. Loon f '1!10,- en f26,wasc'hgeJ.d, met verhooging" .
"IHet dienstmeisje van ds. Drijiver te
Naarden Z'OU met 1 mei ha:ar tbetrek'king verlaten. Zij had reden om ia.an te
nelm en, dat mevrouw haar geen goede
getuigén zou geven, en om haar !boosheid hierover te uiten, deed zij' Su11tlig'ht-zeep in de koffie, voor lde fami.lie
!bestemd. Mevrouw Drij;ver dronk van
die koffie, doch ,p roefde dadelijk een
vreemde smaak. Vergiftiging :v reezend,
riep men de hu,lp van een geneesheer
in, wiens onderzoek spoedig aan het.
'licht lbraJcht, dat er van vergiftiging
ge'e n sprake was. Het meisje werd onrtslagen en door de politie naar de ouderlijke woning te Haarlem gelbraciht" .

Een duur hoedjt
geel haar
Dat vrouwen er Jeuk en eleg
i en uitzien is niet van va.ndaai
teren. Al in het verre verlec
men ~ich op te doffen en ook
menB versierde zich, ·z owel vr
man. Ma.ar vo:or deze keer '
nog tJwee berichten over de da1
"!Hoe een j'Onge vrouw er to
V'O'or elen eenvoudige strooien ~
dergelijke tfaibelachtige lrooge
'b etalen, vertelt de volgende gE
nis. De daJme - z,ij woonde ir
wijk - had een hoed nodig, n
la.as geen geld om er een co.

De liefde en ..

Vrouwen ...... Als er vrouw
wisselwerking was er altij,
Liefde - echte liefde? Di
berichten: ,,Te Grossward1
laus Teleky, behoorende t,
van koning Sigismund hee

Op 2!0-jarige leeftijd was h
den :wil va!n zijn familie met de
van een lbak'ker te Boedapest g
waarom zijn v,a:der, :de rijkste ·!
in het oomitaat Bilkar, ·h em ont
GMiaf !Ladi-s:11al.1\S gin1g naar .A
had da.ar echter ,g een voorsi
kwam met zijn vrouw ,e n twe,
ren na.ar 1zijn land terug, Wl
v'.l'ouw o-p de markt met ee1
kraam moest ·g,aan s,taam,.
kreeg een !betrekking als m
meester !bij· de sporen, maar 'We
dig daarna 'Zielk, :zoodat hij
kreeg".

"Oha:rles GuytJon, een jon'g•E
hald een !blank jong me1sje, teg
zin een ·: wen gegeven. Dat mo,
natuurlijk. En het werd den ne·i
de re-c'hrt'bank drnidelijlk gema:
kreeg dertig j,rua.r. Dit vonnis 1v
veld door rechter Willis te Lo:
los.
!Er i's nu een 'beweging op t,
zet, en !blanke vrouwen •in 'dE
Californië doen daaraan ij;ver

Er waren nog

Een duur hoedje en

dienstmeiden

geel haar

J,i jna uitgestorven ras van de
>den bestond toen nog, talrij'ke
,n en V'O'Orail de advertenties
er van.

kmeid gevraagd va'll; den P .G.,
215 jaar, flink en gezond gestel,
,t izwar•e rwer'k, ibij mensc'hen
kin'd eren. 'Loon f 2.50 per week
>1as·c h vrij ( de wasch bu,i tens}een win'kelhuis, e·e n plezierige
.ng en goede 1beihande1ing. r,;>;on,
de getuigen onnoodi'g zic'h aan
en".

•D at vrouwen er Jeuk en elegant wil!len uitzien is niet van vandaag of gisteren. Al in het v•erre verleden wist
men tz;ic'h op te doffen en oo'k de oermens versierde zich, ·zo,wel vrouw als
man. Maar vo:or deze keer tenslotte
1wg tJwee berichten over de dames.
"!Hoe een jonge vrouw er toe kwam
voor elen eenvoudige strooien !hoed een
dergelijke lfalbelachtige h'ooge som te
ibetalen, vertelt de vo-lgende geschiedenis. De daime - zij woonde in Brunswijk - had een ·h oed nodig, maar heIaas geen geld om er een conitant te

koopen. Daar haar ec'htvriend zijn
hand op zijn zak hield, 'besloot zij den
h'Oedenkoopman een loterijbriefje In
ruill voor den !begeerden schat te geven, wat de •k oopman ei;genlijik met tege=i,n: aannam. Elen weeik daarna was
hij de geluk'kige bezitter van niet minder dan f 175.-000•, -, •die op het 'lot gevallen waren".
"Tot heden zag men ze niYg alleen
bij kappers en in modemagazijnen : de
in ongewone kleuren geverfde dameskapsels. En niet ib'Oven lev<enden lij.v e.
Maar Zaterdagavond was er een eclhte,
heusche onnatuurlijk-geverfde in het
"Gelbouw" in Den Haag. De !bewuste
dame, echtgenoote van een kapper aldaar, had zich 't 'haar hooggeel geverfd
de ti:n:t die ook 'h aar !blouse had. •Zij had
veell !bekijks".

·aagd e•en werkme,i d P.G., !beet het opdoen der wasch, strijtafe1dienen. Muts dragen ver-

een mevrouw het met [hare
>de niet kan vinden en dat de
niet altijd sympathiseert met
:e, is niets :buitengewoons, doch
de oorzaak is, dat een mevrouw
drec'ht in 4 jaren tijds... 43
Jden ,;versleten heeft" is nogal

:aagd eien nette dienstJbode .P.G.
ag en nacht, netjes ikunnende
Woensdagsavonds en Zonnidda:gs vrij".

:aagd een keukenmeid, lbev<oor haar werk. Huur f 150,ir), wasohge'ld en ruim verva:l".

:aagd een n et Buitenmeisje als
Meisje, kunnen:de maizen en
. Loon f ltl.0,- en f26,eld, met verhooging".

dienstmeisje van ds. Drijver te
n zou met 1 mei haar ibetrekrlaten. Zij had reden om aan te
dat mevrouw haar geen goede
n zou geven, en om haar booserover te uiten, deed zij Sun;..
ep in de koffie, vo·o r de familie
1. Mevrouw Drij,v er dronk van
fie, doch proefde dadelijk een
e smaak. Vergiftiging vree.zend,
m de hu~p van een geneesheer
ns onderzoek spoedig aan het.
:acht, dat er van vergiftiging
rake was. Het mei.s1je werd O'!1ten door de politie naar de ouwoning te Haarle1m gebracht".

De liefde en .... wat er voor door gaat
Vrouwen ...... Als er vrouwen zijn, wel, dan komt de man al gauw. Die
wisselwerking was er altijd en zal er ook blijven. Hoe kan het anders.
Liefde - echte liefde? Dikwijls wel, vaak ook niet. Een paar simpele
berichten: ,,Te Grosswardein is Dinsdag de Hongaarsche graaf Ladislaus Teleky, behoorende tot een geslacht, dat zijn wapenbrief in 1409
van koning Sigismund heeft ontvangen, in groote armoede overleden.
Op 2O-jarige leeiftijd was hij tegen
den rwil vaJn zijn familie met de dochter
van elen 'bakker te Boeldape-st getrouwd
waarom zijn Vla:der, de rijkste landheer
in het comitaat Biik•a r, hem onterftle.
GrnJa:f !Loois11ams ginig naar Amerilka,
had daar echter ·g een voor.spoed en
kwam met zijn vrouw en twee kinderen nlaar Zijn land terug, waar zijn
vrouw op de markt met een koekkraam moest g,aan &taa!n. Hij z,e lf
kreeg e en lbetr,ekking als magazij1rumeester lbij 1de sporen, maar werd spoedig daarna z'ielk, z,o,odat hij ontslag
kree,g ".

om de la1'zetting van den rechter te
verkrij,g en". En dan maar :z oenen? U
weet hoe de zaken nu sta;an - is er
veel vera!nderd?
"In het gren'Splaatsje Anholt heeft
àe politie maandag een meüsjeshandelaar uirt Gurtenich gearresteerd, toen
deze met de dochter ,van een landbouwer naar Amsterdam wilde reizen".

1

,;Oharles Guyton, een jonge neger,
had een !blank jong meÎJSj·e, tegen haar
zi,n een z,o en gege:ven. >Dat mocht miet,
natuurlijk. En het werd den neger door
de rec'hrt'bank du~deli]lk gemaaJkt. Hij
kreeg derti:g jaar. Dit V'Onn•i.s <werd geveld door redhter Willis te Los Angel-os.
E,r i's IJJU een beweging op touw gezet, en blanke •vrouwen in dein s:taiat
Californië doen daa·r aa.n ijverig mee,

Voor eer en deugd
Wa;t nu gewoon is en al ïang outderwets, was Vl'Oeger erg gewaagd en
zelfs zedek'wetsentd. iDe tijden veranderden en ook de opvattirrgen over wat
we'! 1en wat niet mag. Die r2:edemeetsters
va,n toen moesten vandaag hun ogen
nog eens open kunnen doen!
"Wij lez,e n in De Tijd: Zondagmorgen
werd in de kerken te Roermond onder
aHe H. H. Missen een •s chrij\"en voorgelezen van de eerlw. geestelijkheid tegen
het slechte dans·vermalaili:, dat, oolk i1n
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de ,prov,incieplaatsen ,g ewoonte tracht
te worden. Hier :volgt 'het sclhrijlven {in
zijn ·geheel) :
De ,gee.ste'lijlkheid ,v,an Roermond acht
zfoh in ,g eweten ve!iplioht de geloovigen
te waarschuwen tegen eenige lll!ieuwere
daniseru. Met name noemen wij den tango, den one step en den two step, van
welke de 1:a a;tste twee ook reeds "Mer dn
de stad ing,ang hebben 'g evonden.
I\Tdlgens de meest bevoegde beoordeelaans 1z ijn de,ze dansen, niet 1enkel de
ta:n1go, die het in de hoogste m ,a te ils,
maar '00k de twee andere, u'it hiun aard
2:edekiwetserrd, wanneer zij uitgevoerd
'Worden o,p de manier ien 'Vlo,l gens de o,pvaitrt:ingen ivan hen, drie zij samenstelden, en!Z. ell!Z."
,.iElen ouderling, de heer ·z ., uit Leiden, beleefde !m. den trein, een corridol'lwa:gen, tusschen de resldent1e en
Rotte'l,clJrum, waarlheen hij voor zaJk.en
reisde, het volgende:
In nen Haag komt een dametje dn
zijn oomparUmen:t zi,t,ten en nauwelijklS
is de trein aan 't rofüm -g ebracht, of
het dametje zegt:
'Nou, beste jongffil\s, hebben jullie
er niet een kwartje of een dullYbeltje
·VIOOr -over? Dan =l ik de tango 'es
voor juffie dansen!'
De heer Z. en ,z ijn ge·z elschap rzaten
"paf", -e n de ouder.hing dreigde zelfs
met aan de noodrem te •z uUen treklken.
Zoov-er ·kwam het niet, ,w ant het damet:Jje verhuilsde een ,p;aar afdeelingen
verder, 'herhaalde daar haar steriotiepe
v11aag •en weldra hoorden de heer Z. en
zijn c-oupégenO'dten,, dat "daar •g inder"
lui<d lawaai was ontstaan.
Daar hadden de "ibeste jongens" er
'blijk/baar wel een kwartje of een dwbbel tje voor over gehad en voerde het
dametje den tango uit, als nieuwen
vorm van lbroodlwinIJJim,g . We •verneimen,
dat de oude111ing IZ. zich lbij de lb~rakken autoriteiten heeft bekiaagd {Telegraa:f) " .

F1oei, en ... ook toen al De Telegraaf.
"Te Helmond is het ten strengste
verlboden zich in daIJJShu'ilzen te ma,skeeren. De fabT1ieksmeisje.s, hadden i'lll
de carnavalspret lbijna allen, ibij wijze
van masker heur haren los voor h et
gezicht harigen en dansten zoo den
tango".
"Te Eindhoven is een actie op touw
ge•z et tegen het dragein, van laa,g aan
den hal's uitgesneden d'amesblouses.
Achter deze 'b eweging staat de vereeniging voor Eer en Deug,d" .
Op de bijzondere (klooster)school ts
1
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den _ouderen kinderen vernocht, voortaan ·g een ,z.'g . h3Jl've /kousjes meer te
dragen, daar drit strijdig wordt geacht
met de goede zeden". ·W eg, met al dat
bloot!

Een huiselijk
Uli

Vrouwen in alle soorten
Ze 1zijn er en ri:e waren er, in alle
soorten, de vrouwen: arme en rijke,
mer1<waardige, harovochtige en beklagens'waarddge:
"Te Weesem (L) is de"Zer dagen eene
bejaarde vrouw o verleden, die steeds
op zeer !bescheiden voet leefde. Na de
:begrafen•ils V'Onld men in de ikasit in de
huiskamer eien sp:a,aripotje met mim
27.000 gulden ,a anlbaar geld. Het schijnt
dat deze schat daar reeds ,yele jaren
1bew1aaro
werd, althans er ,z ijn geldstukken onder, wellke reed.s buiten
koers izijn".
"Te St. Petersburg is overleden
pr,i nses Helène Mikaïlowna Bariatinskaja, die haar 'geheele ve,rmogen
1.800.000 gulden, heeft 'bestemd tot
steum. aan !behoeftige studenten.
Tweederde van het geld zal worden
·b esteed voor het 'bouwen van een sanatorium voor studenten, ter gedachtenis
aan den zoon der erflaaitster, die tijdens rzijn studie te St. Petersburg aan
tuberculos·e is ·g estorven".
,,Te tNieuw.JJ3ui:nien (Dr.). is de wed.
L. door overmarbig gebruik van sterken
drank gelStikt".
"De directrice rvan ihet ziekenhuis te
Lorient, me,vrouw Godin, is ontslagen
tengevolge van het aan 't Hcht komen
van ergerlijke wantoestanden. Met buitengeWO'Jlle hard'he:id heeft zij de pratienten 1b ehandeld .
Zoo werd een klein llm,aa;pje van 7
jaar wegens een k~ein vergrijp in een
cel voor krankzinrrigen gepllaatst, geheel naakt ,uitgekleed en vervo}ge:ms een
tij>d lang met e:en straal water bespot,en, waarna het ventje nog met leren
r iemen op het lbloote lijf ge.s,l agen werd
Drie uur lan'g bleef hij geheel ontklJeed
in de cel lig,gen en eemt ·boen !Zijn 1udde
kreten buiten het iz'ielkenhui's gehoord
werdeiru ,en daar tot een opl'OOp aanleiding gaven, werd het knaapje uit de
cel gehaald" .
aan de polit'i-e".
"Zondagav-o nd ov·e rgoot de koetsier
R. M. o,p de Coolvest te Rotterdam zijn
voou'w met pet11oleum en .wilde haar dn
1brand 'Steken. Buren en omstande,r s
verhinderden dit en leverden hem over

door l

Opgetekend uit d'e Vroedscr
lutiën van de stede van Go
Tegen het einde van het j:
leidt Hendrik van Broeckhuis
van Dirck van Broekhuijsen c
verkoper en van Marta Ra
bruid Alida Beer, dochter v
manus Beer en F emmetje van
den, naar het altaar van de ~
tenkerk.
In het begin gaat alles É
worden drie kindertjes gebore
schone namen Maria, Euph,
Theodoris ontvangen.
Maar dan begint het dram
tekend in de sobere vermeldinJ
feiten in de Resoluties van ,

le bedrijf: Hendrik van Br<
sen op versoek van sijn vrom;
signeerd voor 2 jaren en d,

,,,D e vrouw van eem, groente
1aar te Lorient is, 'bij afwe,zig:J
haar lman, door inlbrt kers ge
Zij _leegden daarop de 'brand
staken alvorens te vertrek!ken
van de vrouw dn •b rand. M,en V{
zondagochtend in deernisw
toestand".

"Giessendam - Woensdag
"'.'ed. de B. 1alh'ier, die rond l
eieren op te ko·o pen geen voo1
dag. M,et haar wagentje op de
lelweg zijnde, werd dit door e·ei
met een rijlwiel omv·e r gerede1
door ruim 400 eieren 'braken,. I
vader van den jongen werd
dee:Jte aan de vrouw ,verg,oed".

'Vrouwen? Er •i s no·g heel rv
•te schrijv~m - boelken :vol. IMa
zou sleêhts een pretentie'loo.s
lezink'je uit oude kranten wo

*) Een deel van dit artikel we
gepubliceerd in het orgaan van
Verenig ing van Huis,v rouwen
Gorinchem, mei en septemlber

:ren kinderen vemocht, 'V'O0rn ,z.'g. hailve lk:ous'jes meer te
:laar dit strijdig wordt geacht
:-oede zeden". 'W e,g , met al dat

twen in alle soorten

er •e n :z e waren er, in alle
de 'V!'ouwen: arme en rijke,
Lrdige, hardvochtige en beklardlige:

Een huiselijk drama in zes bedrijven
uit de 18e eeuw
door H. VAN HOOGDALEM
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de Coolvest te Rotterdam zijn
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Opgetekend uit d'e Vroedschapsresolutiën van de stede van Gorinchem.
Tegen het einde van het jaar 1750
leidt Hendrik van Broeckhuisen, zoon
van Dirck van Broekhuijsen de boterverkoper en van Mart a Rams, zijn
bruid Alida Beer, dochter van Hermanus Beer en F emmetje van Coevorden, naar het altaar van de Jansenistenkerk.
In het begin gaat alles go'ed. Er
worden drie kindertjes geboren die de
schone namen Maria, Euphemia en
Theodoris ontvangen.
Maar dan begint het drama, opgetekend in de sobere vermelding van de
feiten in de Resoluties van de Stad.
le bedrijf: Hendrik van Broeckhuijsen op versoek van sijn vrouw geconsigneerd voor 2 jaren en de vrouw

,,De vrouw van ee!JI groenten!hande1aar te Lorient is, bij afWezig1heid van
haar man, door -inbrt kers ·g ekneveld.
Zij leegden da;arop de brancllkJast en
staken alvorens t e vertrek!ken, 't h aar
van de vrouw iin bmnd. Men v-ond haar
zondagochtend in deerniswekk ende
toestand" .
"Giessendam - Woensdag had de
wed. de B. alhier, die rond gaat om
eieren op te koopen geie n voor<deeligen
dag. Met haar wagentje op den Parallelweg zijnde, wè!"d dit door e·en jongen
met een rijwiel omver gereden, ,waardoor ruim 400 eieren brakern. Door den
vader van den jongen we!"d een gedeelte aan de vrouw ivergoed".
rvrouwen? Er i'S nug 'heel rveeI over
te schrijven - boelken :vol. Maar ... dit
zou sleêhts een pretentie luo,s bloemlezinkje uit ou1de kranten worderu *).
1

*) E1en deel van dit artikel werd reeds
gepublic.eerd in het orgaan van -de Ned.
Vereniging van Huisvrouwen afdeling
Gorinchem, mei en septemlber '1:9165.

geautoriseerd den boedel te administreren . 19 juli 1761.
2'e bedrijf: Het consinement van Hendrik van Broeckhuijsen gecontinueerd
voor 2 j aren. 25 mei 1765.
·
3e bedrijf: Hendrik van Broeckhuijsen verzoekt ontslag van zijn consinement. Het verzoek in handen gesteld
van zijn vrouw. 15 Sept. 1766.
4e bedrijf: Hendrik van Broeckhuijsen op verzoek van zijn vrouw van zijn
con.sinement ontslagen. 14 Febr. 1767.
5e bedrijf: Accoord tussen Hendrik
van Broeckhuijzen en zijn vr.ouw geapprobeert (g oedgekeurd) . 19 October
1767.
6e en laatste bedrijf: Hendrik van
Broeckhuijsen en zijn vrouw Alida Beer
gescheiden 19 November 1767.
Tot slot nog een paar aantekeningen
bij deze nuchtere ambtelijke notities .
Wat mag de reden zijn, dat een
vrouw aan de stedelijke overheid het
verzoek doet om haar man voor enkele
jaren op te bergen?
Aan haar verzoekschrift ontleen ik
het volgende: ,,dat hij genoegzaam
continueel smoor dronken en da erdoor
zinneloos mitsgaeder s buiten staat is
zijn affaires waar te nemen." Het
blijkt verder, dat zijn vloeken, razen
en schelden de hele buurt op stelten
zet en de nering doet verlopen. Zij
voorziet, als het zo doorgaat de totale
ruïne van het gehele gezin en van de
zaak en bovendien op den duur een
te kort doen aan zijn eigen leven.
De huisdokter en een vri-end van de
overleden vader, Steven van der Mark,
alsmede de buurman Elseling ondersteunen haar verzoek.
Zo V'erdwijnt Hendrik in het verbeterhuis te Utrecht. Na zijn ontslag op
14 febr. 1767 is hij nog niet veranderd
of verbeterd en komt na een akkoord
de scheiding.
Wat al leed gaat er schuil achter
een paar simpele ambtelijke mededelingen. Dit vindt men niet in de geschiedenisboeken, maar het was er
zeer concreet ook in onze eig en stad.
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Mr. Abraham Boxman (1796-1856)
De dichtende burgemeester
door H. VAN HOOGDALEM
Mijn beste lezer, ik zou het U niet kwalijk nemen als u bij het lezen
van dit opschrift zou zeggen: nooit van gehoord!!! Ook aan mijn
aandacht zou hij zijn ontsnapt, ware het niet, dat een nog levende
Boxman uit Sleeuwijk ( er zijn er daar meer) mijn aandacht op hem
vestigde. Maar ja, wat wilt U? Het enige boek over Gorinchems geschiedenis dat hem zou hebben kunnen vermelden, namelijk "Van
Arkels Oude Veste" van H. A. van Goch, noemt hem maar tweemaal.
Dew eerste keer als bestuurslid van de Vereenigde Confrerien van St.
Joris en St. Christoffel bij de eerste steenlegging voor de nieuwe
schouwburgzaal achter De Doelen op 11 september 1843. Dat de man
bij de opening van De Doelen een feestgedicht had gemaakt of liever
een feestcantate, die door de heer G. Mordach op muziek was gebracht, is niet belangrijk genoeg om ons te worden bericht.
Voor de tweede maal noemt hij
Boxman als de man die last gaf
om uit de muren van de af te breken Gotische Kerk het tafreel van
Noachs val uit te zagen. Zo werd
tenminste nog één van die schilderingen uit de ramp gered. Via
het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden te 's-Gravenhage en
later het Rijksmuseum te Amsterdam, kwam het stuk naar Gorinchem terug en het staat nu nog in
ons museum. We moeten hem dus
dankbaar zijn, al verheel ik mij
niet, dat onder zijn burgemeesterschap dan toch maar het besluit
viel om de St. Maartenskerk te
doen afbreken. Wij lezen niet dat
hij zich er heftig tegen had verzet, integendeel, ook op dit punt
was hij een kind van zijn tijd.
Dat is dan alles wat de historie
ons van hem meldt. De rest bleef
onaangeroerd liggen in de papie64

ren en verslagen en in zijn eigen
werken. Van het oordeel van tijdgenoten in kranten en tijdschriften
bleven we tot heden onkundig. Hij
verdient een beter lot. Niet om
zijn belangrijkheid als mens of om
koene daden of ingrijpende beslissingen, maar om het feit, dat deze
man bij nadere beschouwing voor
Gorinchem als het ware de verpersoonlijking i&" van een tijdvak, dat
er in onze vaderlandse historie,
zoals we die op school kregen, altijd maar magertjes afkwam. Na
Napoleon gebeurde er niets. 0
ja, we beleefden onder het bekende
driemanschap ook nog een bevrijding en dan komt er, wat je zou
kunnen noemen, ,,het Camera
Obscura tijdvak". Maar ook dit
tijdvak verdient beter. Voor Gorinchem kristaliseert het zich in een
figuur als Boxman.

- Man van zi

,;:-n ê .man :was :tij dgenoot va:
als BildeTdijk; Da Costa, de
Groen van Pri-ns rter er , ·Van 'H
beck.e en Mr. Jacob van L enr
maar e nkelen te n oeme·n. I 1
venstijdvak vie'l de Afschei·
1834, het Révell, . de 10-daai
t ocht , het revolutiejaar 1'84!
nie uwe grondwet •v an •de Tev
Thorbecke : Hij heeft één keiz,
koning en gekend. Hij zag
spoorlijn e n de eerst e stoorr
k en de ToUens en teri Kate
naaste vrieihden en ibewonde1
laas B eets '( H il-debra.nd ) en
hout ,(Kiiikspaan ) als de au1
zij n tij·d. Bil'deTdijk was h em t
t eg en Da Costa had hij bezwa
deze ze had t ege n de " geE
eeuw" . In 'd it -tij dvak leefde
Albra h a m , hij stond er m :
Daarom is hij !belangrijk •en w.
het voe tlicht te worde n ge'bra
lo'f zou hij niet h ebben lbegee:
voor w a s hij t e bescheiden
schroomde hij niet, die riep h
op. Moet ter wille van de ob:
hier of da ar een kritische no
Boxma n had het 1genomen e
geleer d,
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Wilt u de geest van ,de tij-d
r en k ennen? Neem dan de
Obscura ter hand. Daar vindl
Stas-toks, de van N aslaans e11
lb1eens, ·de 'br ave en gezeten bui
na 181'3, die van de F ranse ti
of niets h adden geleerd en dL
vrijwel waren vergeten. F
ha dden ze w el een veer moet
m a ar ook die s la g was voor ,
al te h ard aangekomen . D ie -d
-dig hadden zien groeien ·ha:<
kapitaal tijdig in Engela nd
bra cht. Hu,n h uizen, mits door
Jogslgeweld gespaa:rd, war en
Landbezit waaifüorgde toen a:
vrijw el -onaantastbaar 'b'e zit,
h ier of daar met een hypothe
om t e 'k unnen ·voldoen a a n (
leontische en naoorlog,s e •l
maar het was er nog. IDn zo
v a:der IStastok ·z ondeT enige i
oorloven om 'bij het •voorbij gaa
wagen v an tweeën zijn bitter!
men . H eel genoegzaam en t ev
wat ,de dag hem a an rustige
boden had, kon hij 's avon ds t
b eh em eld -en met •g roen saai 1
le1di-k ant bestijgen, h et hoof,1
met een slaapmuts. U kunt
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r.;ter

emen als u bij het lezen
ihoord ! ! ! Ook aan mijn
et, dat een nog levende
) mijn aandacht op hem
,ek over Gorinchems gemelden, namelijk "Van
:mt hem maar tweemaal.
nigde Confrerien van S t.
:gging voor de nieuwe
ember 1843. Dat de man
1t had gemaakt of liever
la ch op muziek was g erden bericht.

erslagen en in zijn eigen
Van het oordeel van tijd.n kranten en tijdschriften
e tot heden onkundig. Hij
een beter lot. Niet om
agrijkheid als mens of om
den of ingrijpende beslis1aar om het feit, dat deze
raadere beschouwing voor
m als het ware de verperag is van een tijdvak, dat
aze vaderlandse historie,
die op school kregen, al~ magertjes afkwam. Na
L gebeurde er niets. 0
leefden onder het bekende
chap ook nog een bevrijdan komt er, wat je zou
noemen, ,,het Camera
tijdvak". Maar ook dit
erdient beter. Voor Gorin.staliseert het zich 1n een
s Boxman.

Man van zijn ti.id
De man : was .tijdgenoot va1n figuren
als Bilderdijk; Da 'Costa, de 'Clerque,
Groen van Prinsterer; Van 'Hall, Thorb ecke en Mr. Jacob van L ennep om er
maar en'k elen te noemen. In ·z ijn Ievenstijdvak viel de Afscheiding van
18'34, het Réveil, . de 10-<daagse Veldtocht, ihet revolutie'jaar 1'848 m et de
nieuwe gron!dwet van de revolutionair
Thorbecke. Hij heeft één keizer en dr ie
koningen gek end. Hij zag de eerst e
spoorlijn en de eerst e stoomboot. H ij
kende Toll'ens en teri 'Kate als zij n
naaste vrieihden · en b ewon'd erde Nicolaas Beets· (H ildebrand ) en Kneppelhout ,(KJ'ikspaan) als de auteurs van
zijn tijd. Bil'd erdijk was ·hem te wild en
tegen Da Costa h ad hij bezwaren , zoals
deze ze had teg en d e "geest zijner
eeuw" , In dit tijdvak leefde onze Mr.
AJbraham, hij stond er midden in .
Daarom is hij !belang rijk e n waard voor
het voetlicht te worde n gebracht. Onze
lo'f zou lhij -n iet hebben !begeerd" daarvoor ·was hij te bescheiden. Kritiek
schroomde hij niet, die riep hij !bewust
op. Moet ter wille van de objectiviteit
h'ier of daar een kritische noot vallen,
Boxman had h et ig enomen . en er van
geleer d,

De Camera Obscura
Wilt u de geest van de tijd goed Jeren kenmm? N eem dan <le Camera
Obscura t er hand. Daar vindt u ze de
Stastoks, <le van Naslaans en <le Dorbeens, de 'brave en gezeten b ur gers van
na 181'3, ·die van -de Franse t ij•d w ein~g
of niets ·h adde n geleerd en <lie 1795 al
vrijwel waren ver geten. F inancieel
hadden ze wel een veer moeten laten,
maar ook die ,s lag was voor velen n iet
al te hard aangekomen. Die d e bui tij<lig hadden zien groe'ien ha1dden hun
kapitaal tijdig in Engeland ondergebracht. H um !huizen, mits door het qor,l ogsigeweld gespaa:r<l, waren er nog.
L andbezit waari'borgde toen al:s nu een
vrijwel -o naantastlbaar 'l:Jlezit, wellicht
hier of daar m et een hypotheek lb'elast
om t e 'kunnen •v oMoen aan de Napoleontische en naoorlogse heffingen,
maar het was er nog. IDn zo kon ·z ich
vader IStastok zonder enige zorg veroorloven om bij h et ,v oorbijgaan van de
wagen 'Van tweeën zijn bittertje te n emen. Heel genoegzaa:m en t evreden om
wat de dag hem aan rustige rust ,g eboden had, kon hij 's avonds tijdig zijn
behemeld en met •groen saai 1behangen
l~dikant b~stij gen, het hooM bedekt
met een slaa:pmuts. U kunt zich w el

voorste'lleh 'dat in de. ogen v an: dit soort
N ederlanders Multatuli een zedeloos
monster en 'Dhorbecke e en ·gevaarlijk•e
revolut!ionair was. Bilderdijk en Da
'C osta maakten hen onrustig. De man;
nen van het Réveil en van de Afscheiding waren in hun ogen onruststoker.s .
Puntig en scher p typeert Willem· <le
Olerque - de koopman-1dic:hter c'+- zijn
tijd als hij zegt : ,,Niets is ,z o koud als
deze wereld, een- vriendschap zonder
warmte, een li efde zon·der ti<leaal, . een
poëzie zonder stoutheid, . vaderlandsliefde zonder enthousia sme.''
Dat liegt er dus niet om. Als ibewijs
haal ik u aan een staaltje van ,dicht.
kunst, •dat in di e dagen vloeide uU de
pen van Tolaens. Zijn ·b edelib rief :o m
steun aan 1de slachtoffer" van een koude winte r vangt hij aan met het volgende >harteloze ·e n g,evoelloze: ·
·
Al zij n de boomen wit van dons,
De grachten hard als lood,
Wat wijfje lief, wat deert het ons,
Wij he'b'ben warmen wijn en pons,
W ij hebben dek en brood.
Wie stalt zijn eigen w eelde eerst uit
voor hij •denkt aan d e nood van <le
arme ? 'lVIultatuili zou het later in ,zijn
Vorstenschool aan de kaak stellen en
d 1it -s oort lieden ontluisteren sc·herp e n
hard:
Die man drawgt als de kerstboom,
juist ·z oveel
Als vader schooltijd en mama routine
'Hem striktern in ;de takjes ...
nooit iets meer!
Zoo'n !boompje is dood . . .
maar leven moet de mensch,
Dat is : ,gevoelen, denken, werken,
streven,
En vru chten dragen, honderd .. .
•duizendvoud!
I k moet de ve rleiding weersta,a n u de
gehele ,s cene v oor te <lragen . Maar .lees
h et zelf thuiis m a ar eenS' na en u kent
de tij•d waartegen met Multatuli vele
an<leren zich keerden en onder hen ook
onze Abraham IBo~man, ·z oals zal ,blijken. De vruchten van dit v erzet zouden
eerst la:ter rijpen. Mr. Boxman zou lhet
nog b eleven en er lering uit trekken.
'Dezie lange inleiding was nodig om de
man te .leren kennen tegen <le achtergronld van de tij1d waarin ih!j Jeefde.

Zijn jeugd
Hij zag 'het levenslicht op 17 oktober
1796 t e 'Gorinchem in het gezin van
'Daniel Boxma:rn, koopman, graanhandelaar, 1g rondbezitter en schep en van Gorinchem van 1796 -tot ·28 f ebruari 1811.
Zijn moeder Margretha Spijker was
•e en dochter van ds. H erman Spijker
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uit Kedichem en van Aaltje Tichel!hoff.
In 180'1 werd in dit gezin nog een
dochter geboren : Alida Hendrika, die
na een kort huwe!iJk van nog geen jaar
met lde ·b ur,gemeester van :s 1eeuwijk, H.
E. Verschoor, op 'Zl-jarige leeftijd
stierf. Zo bleef hij verder •dus enig kind
op wie •alle iliefde van vader en moeder
ziclh vereni,g de en aan wiens opvoeding
kosten noch moéten wel'den gespaard.
Het ging uit de I'U'ÏllTle !beurs. Zelf ·z ou
hij na de dood van zijn vader in 1829
eigenaar worden van ·een groot vermo•g en, dat hem een onbekommerd •b'estaan voor wat het leven betreft, zou
waal'bor,g en. Het l·i gt voor de ·h and te
verönder,ste'tlen, dat het gezin van •de
vader leefde naar onvervalste patriottische opvattingen. Zelfs het feit, dat Pa
Danie'l was gehuwd met een ldomtneesdochter, houdt nog niet in, dat 1de bindingen aan ·k erk en godsdienst erg
sterk waren. Uit vele uitingen van zoon

Albra;ham valt wel af te leiden, dat men
dacht in rationele richting. Men J.iet
zijn kinderen id.open omdat het tot de
"bon ton" behoorde. Gods naam of een
wijdlopige omschrijving ervan gebruikte men wel in woorden en gedichten,
maar meer als• decoratie, dan dat het
begrip zelf veel inhoud ihad. Iets •van
dit alles- zuilen we lbij Aibraham als
kinld van zijn tijd teru;g vinden.

Zijn familie
Zijn voorgeslacht, afkomstig uit
Schelluinen en 'S leeuwijk, verschijnt
omstreeks de wisseling van 17e en 18e
eeuw in 'Gorinchem. Het te'lt vogels van
diverse pluimage. Zo vinden we er
pachters onder van het veer Gorincihem-Sleeuwij'k, -z oals ge ze ook zult
vinden in ge'lijke ai:waliteit lbij 'h et veer
Hardinxveld-WeI'kendam. Er is verwantschap met het geslacht Van 't

Sant, da.t. tot in onze tijd ·b
betrokken was. Als -pachte'.
veer zijn het, 'dat spreekt we
zelf, ook cafooouders aan lbE
van het veer. De eerste die
veermilieu treedt is Anthon
die 1'2 maart 17'1'4 te Gore
huwelij·k treedt met een ,
vrouw Aurelia Parroy. De
registers van Gelre en Zutpl
den hem ails ,g rootgrondbez
Bra'kel en in het Munnik
174'8 ,bezit hij te Gorcum t
panden : één op 'de Lange
"het Engelse Laken" en eer
lenstraat op de hoek van
Markt "den roden 'hoet" , dit
de erfenis van zijn vrouw
Voor ·z over ·z e uit 'ScheHuine:
aan De Haar wonen draagt
e·e n sterk aJgrarisclh karakte

Zijn over,grootvader Abr:
man was met zijn vrouw J!
der Heijlden van 1747 tot l'
vader 'e n 'binnenmoeder va1
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,alt wei! af te leiden, dat men
rationele richting. Men Het
:en lclopen omdat het tot de
behoorde. Gods naam of een
omschrijving ervan gebruik~! in woorden en gedichten,
r als decoratie, dan dat het
f veel Jnhoud thad. Iets van
l'lu11en we lbij Albraham als
ijn tijd teru:g vinden.

Zijn familie

,org,eslacht, afkomstig uit
1 en 'S leeuwijk, verschijnt
de wisseling van 17e en 18e
>rinchem. Het te'lt vogels van
.u image. Zo vinden we er
mder van het veer Gorin1wij'k, zoals ·g e ze ook zult
ge'lijke kwaliteit lbij het veer
Id-Werkendam. Er is vermet het geslacht Van 't

Sant, dat tot in onze tijd bij 'het veer
betrokken was. Als pachters van het
veer zijn het, dat spreekt welhaast vanzelf, ook caféhouders aan lbeilde kanten
van het veer. De eerste die buiten dit
veermilieu treedt is Anthony Boxman,
die 1'2 maart '1714 te Gorcum ,i n het
huwe'Jijk treedt met een vermoge·n de
vrouw Aureli-a Parroy. De Leenactenregisters van Gelre en Zutphen vermelden hem BJ1.s ,g rootgrondbezitter onder
Bra:kel en in het Munniken'land. In
1748 bezit hij te Gorcum twee riante
panden: één op lde Langendijk W.'Z.
,,'het Engelse Laken" en een in de Kelenstraat op de hoek van de 'G rote
Markt ,,den roden 'hoet", dit Ja,atste uit
de erfenis van zijn vrouw verkregen.
Voor. ·z over ze uit 1ScheHuinen komen en
aan De Haar wonen draagt de familie
een sterk aJgrarisdh karakter.

huis. Zijn grootvader Leendert Boxman
was, wat wij thans ·zouden noemen, opzichter van gemeentewerken, bakenmeester en lid en deken van het vissersgHde. In ieder geval stapt A,b rahams vader Daniel in een financieel
gespreid 'beid en heeft hij ongetwijfeld
kans gezien het familievermogen nog
te vergroten.
Nog onder ;de 'Bataafse Republiek
wordt hij in 1796 !benoemd tot schepen
van de stad, wat lhij !blijven zal tot 28
felbruari 18'11, als Nlli!>oleont'is·cihe
maatregelen op het gebied van de
rechtspleging er een eind aan maken.
In hetzelfde jaar waarin hij tot ;schepen wordt benoemlc:l. werd zijn zoon
Albraham 1gelboren op •1 7 oktober 1796.

Zijn overgrootvader Albra'ha,m Boxman was met zijn vrouw ·J an.netje van
der Hei]1<:l.en van 1747 tot 17'68 binnenva!der en 'binnenmoeder van het Pesto

Na zijn schooljaren te Gorine>hem,
die Abrahaim op 10 jarige ~eeftijd 1beeindigde, werd hij toevertrouwd aan de
hoede van ds. A. J. Berkhout, predi-

Opleiding
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kant te Woudrichem, later te Zaall!dijk.
Een bekwaam kenner van het schoolwezen uit zijn dagen en een kull!dig
schoolopziener. De twee jaar die hij onder ,diens hoede doorlbracht werden
goed besteed. Zelf zegt hij er later van:
"Ik maakte goede V'Orlderingen in de
kennis der oude talen en de brave man
ontwik'k ,e Me mijn verstandelijke 'vermogens en boezemde mij lust -in voor ,de
studie en voor de letterkunde''.
Aan de Latijnse sëhooll te Gorinchem
onlder de rector G. W. Boot :begon 1hij
naar zijn eigen verklaring liefhelblberij
te krijgen in de poëzie, waartoe de
studie der 1latijnse dichters hem inspireer,de. Ook -in dit opzicht was hij een
kind van zijn tijd. Van die jeugdige
leeftijd zegt hij "heb ik nQlg verscheiden stukjes !bewaard, m,a tuurlijk !hoogst
gebrekkig en slechts voor mij als reHquTen van eenig,e waarde".
De tijd aan de Latijnse ,school werd
goed benut, want in september 18\J.'l
kon hij op 15-jarige leeftijd naar de
universiteit te Leiden verhuizen.

Geslaagd
Op wens van zijn vader en als gehoorzaam ·zoon 1koos hij de .studie in de
re·c hten, hoewel hij, naar hij zeUf later
verklaart, ldeze richbing niet ails roeping koos. ,,Mijn geest was meer gestemd voor de schoone letteren en de
dichtkunde".
.Meen niet dat hij in zijn ,s tudietijd de
rechten voor de letteren verwaarloosde.
Allerminst. Zijn studie sloot hij af met
een ldoorwroch:te - dis1s ertatie over "De
J.,eg]bu.s
Romanorum
Sumptuariis"
ontleend aan ,de werken van Cicero.
Voor zover mijn latijn reikt heeft het
iets te ma:ken met Romeinse wetten
over .of tegen de ver.kwisting. Hij promoveerde op -15 maart 1816 en legde ,5
dagen Later de eed als advokaat af te
's Gravenhage. 'Een praktijk 'ZOU hij
ni:mmer uitoefenen, maar ·aan de wens
van zijn vader was voldaan. Groot is
het ,aantal ,g edichten ldat in zijn studententijd de 1
w1eg vond naar letterkundige
tijdsabriften -en sbudentenalmanakken.
Uit vele van die gedichten blijkt een
grondige studie der klassieken.

Eerste dichtbundel
Hij had op dit punt te Leiden niet
stil gezeten. Op 28 februari 1812, dus
16 jaar oud, komt op zijn initiatief een
dich~erlijk gezelschap tot stand onder
de zmspreuk "Door oefening leert men"
Zelf opent hij de eerste vergadering
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van, dit gezelschap met een dichtstuk
dat na zijn dood door de dichter J. J'.
L. ten Kate werd aangetroffen in één
bundel gebonden met veel en velerlei
dichtwerk, dat werd vervaardigd tussen 1811 en 1823. Het was het werk
dat hij zelÏ op latere leeftijd karakteriseerde als "reliquien". In 1823 kwam
zijn eerste dichtbundel uit die we helaas niet bezitten, maar ~el de dichterlijke opdracht waarmee hij de bundel zond aan de door hem vereerde
Tollens:
Aan hem, wiens tooverzang de koudste
borst doet gloeijen,
En t' ligt ontvanklijk hart als aan
zich-zelv' ontvoert,
Die in het kundigst lied het diepst gevoel doet vloeijen,
En t'slijk verkeert in goud, wanneer
t'zijn staf beroert;
Aan hem die Hellas tuin noch Romes
hof doorzweefde,
En toch ons bloemen schonk waar beider geur in paart,
Die, door geen hulp geschoord, ten top
des zangbergs streefde
En enkel lauwren draagt op eigen
grond gegàard;
Aan hem durfde ik deez' krans, deez'
schaamlen krans, niet geven
Want menig bloempje er van is vreemden hof ontrukt.
Het lagchend groen alleen, met knopjes schaars doorweven,
En ligt wat onkruid zelfs, is in mijn
tuin geplukt .
Maar hem, wiens eedle ziel, voor licht
en vrijheid gloeiend,
Het Hollandsch hart waardeert, hoe
zwak t'zich uiten moog,
Die zelfs den ruwsten zang uit 's vrijen
dichtaàr vloeiend,
Schat boven t'lied des slaafs, al steeg
het de aard te hoog;
Maar hem, die door zijne eeuw ten
hoogsten rang verheven
Mij jongeling niet verstiet, hoe zwak
mijn dichtsprank schijn
Hem strek' deez krans ten blijk, dat
op zijn spoor te streven,
Hoe vaak ik struiklen mag, mijn enig
doel zal zijn.

De hli jde dag van

mijn jeugd
Hij wil dus wel volgen, maar niet
slaafs. Als student is hij zeker geen
doetje geweest en heeft hij meegedaan
zonder zich iets te behoeven ontzeggen.
De gedichten uit zijn Leidse periode
zijn zeer sterk op het studentenleven
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lelschap met een dichtstuk,
dood door de dichter J. J.
e werd aangetroffen in één
1onden
met veel en velerlei
dat werd vervaardigd tus,n 1823. Het was het werk
op latere leeftijd karakteri"reliquien". In 1823 kwam
dichtbundel uit, die we he>ezitten, maar wel de dichlracht waarmee hij de bun1an de door hem vereerde
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.viens tooverzang de koudste
gloeijen,
ontvanklijk hart als aan
mtvoert,
kundigst lied het diepst gerloeijen,
verkeert in goud, wanneer
~eroert;
iie Hellas tuin noch Romes
,eefde,
1s bloemen schonk waar beiL paart,
;een hulp geschoord, ten top
rgs streefde
lauwren draagt op eigen
lard;
iurfde ik deez' krans, deez'
krans, niet geven
g bloempje er van is vreemtrukt.

afgesteld en de Studentenalmanak die
in 1813 weer verscheen telde in hem
één van haar actiefste medewerkers.
Een lijst met titels van gedichten uit
die tijd doet ons hem kennen als een
type zoals Kneppelhout (Klikspaan)
ons die tekent in zijn "Studententypen",
een publicatie die in hetzelfde jaar
verscheen als de Camera Obscura van
Hildebrand, namelijk in 1839. Wat
denkt u van deze lijst? Het schoonste
meisje; de Liefde; Studentendrinklied
1814; Beurtzang der 5 faculeiten; Ter
eere van den wijn; Socratisch Drinklied, alle uit 1813; Puncklied; Rookerslied; Drinklied bij de terugkomst in
Leiden; Drinklied; Welkomsgroet ; Jagerslied alle uit 1815. Neen, een nurks
of een zuurpruim is hij niet geweest.
Hij zelf noemt het "de blijde dagen
van mijn jeugd".

Vrijwilliger
,,Het waren", zegt hij, ,,woelige jaren die ik aan de Hoogschool doorbracht. Men denke slechts aan 1813
en 1815, toen velen waaronder ook ik
de wapenen opvatten en tegelijk zongen en exerceerden". Wanneer in 1815
weer gevaren dreigen door Napoleons
terugkeer uit Elba meldt hij zich direct als vrijwilliger aan, zeer tegen de
zin van zijn ouders, maar hij doet het.
Hij werd echter eerst opgeroepen toen
de strijd bij Waterloo al gestreden was.
Al deze gebeurtenissen legde hij in
zangen vast.
Een zware slag trof hem toen op
3 januari 1815 zijn boezemvriend B. C.
van Dorp in de ouderdom van 23 jaar
overleed. Deze vier jaar oudere vriend
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ang verheven
ng niet verstiet, hoe zwak
:prank schijn
' deez krans ten blijk, dat
>r te streven,
ik struiklen mag, mijn enig
n.

hli jde dag van
1ijn jeugd
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lus wel volgen, maar niet
student is hij zeker geen
:est en heeft hij meegedaan
iets te behoeven ontzeggen.
en uit zijn Leidse periode
~rk op het studentenleven
69

een klassieke ook een 1
stijl. Zijn enorme werkkrac
aan een fenomenaal geheug1
hem het werken en studer
tot een genot.

"Bescheidenht
verlichting"

was hem, naar hij zelf verklaart, in
veel tot steun en raadgever geweest.
Hoe het hem aangreep blijkt uit een
gedicht, dat in 1815 bij Herdingh &
Zoon in Leiden verscheen en uit het
feit, dat hèt voor hem een aanleiding
was zijn studietijd te verkorten en Leiden te verlaten. Zo promoveerde hij,
zoals ik u reeds meldde, op 15 maart
1816 tot doctor in de "beijde regten"

In Göttingen
Leiden vergat hij echter niet en nog
menig dichtwerk van zijn hand vond
daarheen de weg of prijkte later bij
feestelijke gelegenheden in albums en
almanakken. Hij was allerminst van
plan zich direct In Gorcum te laten
opsluiten. Op 19 oktober 1816 laat hij
zich inschrijven als student aan de
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universiteit van Göttlngen. Hier studeerde hij onder prof. Heeren: Geschiedenis ; onder prof. Bouterweck: Aesthetiek en onder Sartorius : Nationaal Economie. Hier moet hij naast de klassieken ook de invloed van Goethe hebben ondergaan, zoals uit zijn dichtwerken blijkt. De paar jaren die hij
aan deze universiteit doorbracht kenmerken zich door een uitvoerige correspondentie met zijn ouders en zijn
vrienden over alle mogelijke onderwerpen. Er verschijnen reisverhalen en
kritische beschouwingen over het studentenleven in Göttingen en de manier
van studeren. Dat alles in vrijwel perfect Latijn, als wilde hij zelf op die
manier onderhouden wat in de studie
te Göttingen naar zijn inzicht verwaarloosd werd. Bij dit alles bleef de lier
niet aan de wilgen hangen. Zijn gedichten uit dit tijdvak dragen naast

Eind 1817 keert hij naar
Hij zal de ouderlijke wonln,
verlaten voor 5 oktober 1821
Gorinchem in het huwelijl
Margretha Sophia Cappelh
8 juli 1806 te Gorinchem VI
als dochter van Egbertu
Cappelhoff en van Louisa :
Brants, wijnkoopster te Go:
In de tijd tussen zijn te:
Leiden en zijn gaan naar
wordt mede door zijn toedo
terkundig Gezélschap "Bes
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was zolang dit gezelscha
Hier bracht hij de vruchtE
geest en zijn pen op tafel
doorgaan onder de kritiek
van zijn vrienden. Hier
doorwrochte betogen over
werpen, o.a. over de landbo
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over het brede terrein var
lijkse Gorcumse leven, da1
belangstelling had en waar
niets aan zijn scherpe blik
Het is uit het notulenbc
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van de Camera Obscurasf
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strofe slechts uit een o
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1816 de eerste vergaderir
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op te rigten toegewijd aa
schien voor onze krachten
doch alleszins edel doel (
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Multatuli.

een klassieke ook een Goethiaanse
stijl. Zijn enorme werkkracht , gepaard
aan een fenomenaal geheugen, maakten
hem het werken en studeren licht en
tot een genot.

"Bescheidenheid en
verlichting"

van Göttlngen. Hier stu>nder prof. Heeren : Geschier prof. Bouterweck : Aesthear Sartorius : Nationaal Ecor moet hij naast de klasde invloed van Goethe heb~aan, zoals uit zijn dichtjkt. De paar jaren die hij
1miversiteit doorbracht ken:h door een uitvoerige core met zijn ouders en zijn
,v er alle mogelijke onderverschijnen reisverhalen en
~schouwingen over het stut in Göttingen en de manier
m. Dat alles in vrijwel per, als wilde hij zelf op die
lerhouden wat in de studie
n naar zijn inzicht verwaar. Bij dit alles bleef de lier
e wilgen hangen. Zijn gedit tijdvak dragen naast

Eind 1817 keert hij naar huis t erug.
Hij zal de ouderlijke woning niet meer
verlaten voor 5 oktober 1826 t oen hij te
Gorinchem in het huwelijk trad m et
Margretha Sophia Cappelhoff, die op
8 juli 1806 te Gorinchem was geboren
als dochter van Egbertus H enricus
Cappelhoff en van Louisa Ma r garetha
Brants, wijnkoopster te Gorinch em.
In de tijd tussen zijn terugkeer uit
Leiden en zijn gaan naar Göttingen ,
wordt mede door zijn toedoen het Letterkundig Gezëlschap " Bescheidenheid
en Verlichting" gesticht, waarva n hij
één der bekwaamste en actiefste leden
was zolang dit gezelschap bestond.
Hier bracht hij de vruchten van zijn
geest en zijn pen op tafel en liet ze
doorgaan onder de kritiek of de lof
van zijn vrienden. Hier leverde hij
doorwrochte betogen over vele onderwerpen, o.a. over de landbouw, de economie en het schoolwezen en verder
over het brede terrein van het dagelijkse Gorcumse leven, dat zijn volle
belangstelling had en waarvan vrijwel
niets aan zijn scherpe blik ontging.
Het is uit het notulenboek van dit
gezelschap dat we iets gaan aanvoelen
van de Camera Obscurasfeer, die er
ook in Gorcum wa s . Het maakt op ons
de indruk t e doen te h ebben met een
stel zelfgenoegzame lieden, die met de
,,Bescheidenhe id" minder ernst maakten dan met "de Verlich t ing", waarvan ze voor de m aatschappij van hun
tijd all~ goeds verwachtten. Een enkele
strofe slechts uit een 01>eningsrede
waarmee de heer H . C. Millhis op 9 mei
1816 de eerste vergadering van het
gezelschap opende: ,,Een gezelschap
op te rigten toegewijd aan het misschien voor onze krachten te verheven
doch alleszins. edel doel (Bescheidenheid) van beschaving van het verstand
en veredeling van het hart door kunst
en wetenschap (Verlichting)". Wanneer we verder het boek doorlezen en
letten op de onderwerpen, die men op
de maandelijkse vergaderingen, aan de
orde stelde, dan gaan we iets begrijpen
van het onbarmhartig schijnend oordeel van Willem de Clerque en het later nog vernietigender oordeel van
Multatuli.

Boxman en Boonzajer
Men stelde aan de orde Wijsbegeerte, Zedekunde, Natuurkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Godsdienst en
Politiek waren reglementair geweerd.
Verder zou proza en poëzie naar verkiezing in elke vergadering kunnen
worden voorgedragen. Het valt licht te
begrijpen, dat het poëtische voor een
groot deel op de schouders viel van
Boxman, al liet zijn vriend Boonzajer
hem op dit punt niet in de steek. Het
zou te ver voeren een volledige lijst
van zijn dichtwerken op te sommen die
hij hier voordroeg.
Zo schrijft hij uit Göttingen zijn
" Zucht naar het vaderland" om bij zijn
t erugkeer in Gorinchem zijn gevoelen
te vertolken in een gedicht aan die terugkeer gewijd. Een typische noot in
h et geheel is zijn dichtstukje "Lof op
eene bevallige maagd hem op Badens
grond eenen "Slagboom openende".
W e bezitten het helaas niet anders zou
ik h et stellig hebben gegeven. Nu moet en we het doen met het vermoeden
van een prettige ontmoeting, al blijft
da n het raadsel van "de slagboom".
In zijn lied over "Mijn wijfje" behoeft
ge niets kwaads te vermoeden, want de
man had het daarin over zijn pijpje
met toeback, dat hij blijkbaar gaarne
smoorde. Wat ge denken moogt over
zijn: ,,Navolging van het Nachtfeest
van Venus" weet ik niet, maar bedenk
wel, het was een mannengezelschap.
En ook bij "De Ooijevaar" mocht ge alles denken.

Degelijke kost
Dat er behalve dichtstukken ook nog
wel iets anders op t afel kwam is reeds
gezegd. Zou houdt b.v. J. C. Boonzajer een redevoering over "De geringe waarde van een goed hart "zonder een geoefend verstand" . Mr. Diemont spreekt bij een andere gelegenheid weer over "Een advokaat rekt
de wet als het leder, gelijk een ieder
in zijn beroep doet" . Wat te denken
van een redevoering van voorzitter
Millius verdeeld over 5 achtereenvolgende vergaderingen: Over de voortreffelijkheid van den mensch" :
le deel Over de schoone vorming des
lichaams; 2e deel Deszelfs spraak ; 3e
deel Deszelfs statuur, gang en wasdom ; 4e zijn zedelijke uitnemendheid,
als denkend vrij werkend en vrijwillend wezen; 5e deel Deszelfs onsterfelijkheid.
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Kritische geest
Van bescheidenheid gesproken! Het
Js nu wel genoeg, hmiwel het verleidelijk . zou zijn nog iets dieper op dit notulenboek , in te gaan al was het alleen
maav om de geest te peilen, die in het
Gorcum van destijds heerste. Een verhandeling over "De invloed van de
vróuw · op deugd" kunst ·en wetenschap"
en "Dè vrouw beschouwd als van groot
ge\;Y~•g t .ter ·•veredeling van het hart en
de· beschaving van den geest van de
man'' typeren wel de plaats, die de
vrouw in die tijd werd toebedeeld. Het
betoog van de ·heer Diemont "dat de
.v er:lichting het zedenbederf niet bevordèrV' . en de "verdediging van den
geest der eeuw" zijn duidelijk gericht
tegen . Da, Costa. Bilderdijks Ode aan
Napoleon wordt door Boxman in _~en
der · vergaderingen aan sterke kritiek
onderworpen. Ook ~ordt door Boxman
niet vergeten een gedicht te maken
·,,op het leggen van den eersten steen
van een nieuw schoolgebouw voor den
minderen stand".

Weinig menselijkheid
Die . mindere stand, die er toch ook
was, staat in géen enkele vergadering
van d·e heren op de agenda. Geen woord
over de wantoestanden en de armoede
in eigen_onmiddellijke omgeving en hoe
.ni.en die dacht op te heffen. Men doet
het af met een collecte voor slachtoffers van een watersnood of een andere ramp, zonder over de ramp zelf
of over de slachtoffers één woord vuil
te maken. Geen woord over de moeite
en zorgen van Koning Willem I, die in
zijn vrijWeI eenzaam streven naar verhoging van de welvaart door handel
·en arbeid bij deze mensen geen aansluiting vond . Men zwijmelt in hogere
sferen. Men beknibbelt op het loon van
de- vaste bediende als men tot de ontdekking komt dat men eigenlijk in dat
-jaar niet alle vergaderingen heeft kun·nen houden waarvoor hij .werd betaald.
Men wil bij de Kastelein Loeve op de
·App.eldijk vergaderen als de man de
wijn voor .f 1,de fles levert. Ta·bakscomfoortjes, pijpen en ijzeren sto0ven schaft ·men zelf . aan als het blijkt,
•dat het voordeliger is, dan ·ze van de
kastelein .te huren. De stoelen van het
bestuur moeten worden gemerkt met
-h\.m •kwaliteiten en mogen niet door
-anderen worden bezet. We kunnen er
.ó m lachen, rriaar. het ·was deze heren
ernst. Misschien is er later nog eens
"'elegenheid op dit notulenboek terug te
komen en het beter te bekijken dan nu
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mogelijk was·. · Het · moest nu alleen
maar dienen · als illustratie van de tijd.

Waardering
We moeten naar een eind. De vraag
rijst, was nu Boxman ook zo ? Het antwoord moet luiden: in vele gevallen,
helaas ja. We proeven het uit veel
van zijn gedichten en de onderwerpen
waarover hij refereerde.
Hij kon echter ook anders, dat zou
1848 leren. Maar laten we daar . niet
op vooruit lopen. Als zijn enige zuster
op 21 augustus 1822 sterft, hij is _dan
nog niét gehuwd, is hij sèhier ontroqstbaar en legt zijn smart vast in een gedicht aan haar gewijd.
·
Het is wel nuttig om ook eens te
horen wat tijdgenoten van hem zeg.gen.
.
Als in 1823 zijn eerste dichtbundel ver~
schijnt geeft een recensent in het Algemeen Letterlievend Maandschrift
over hem ·het volgende oordeel:
Kracht en stoutheid van gedachten
~n uitdrukking kenschetsen dezelve,
de zuoht voor vrijheid, vaderland en
verlichting bleef Boxman steeds trouw.
Ze spr-eidt ,een liefelijken gloed over al
zijn .werken"
of deze
de natuur schonk aan Boxman een
ge~ukkigen aanleg: zijn opvoeding verschafte hem heel den rijkdom . der
middelen cim dezelv,e aan te kweken;
zijn vlijt opende met derselve~ hem
de klassieke bronnen van het Gneksch
en Romeinsch kunstschoon:
Hij maakte zich de schatten der oudhe'id dienstbaar en geeft daardoor aan
zijne gewrochten. een :ziekere kleur en
tint die hem van vele onzer hedendaagsche kunstvoortbrengseléri karak:termatig onderscheidt.
.
.
Hij kent, beoefent . en volgt. de schoonste modelleri, maar hij doet het als
ge'niè·. met . vrije en. onafhankelijke
g,eestkfächt. Nergens vinden_wij . dien
treuzelgeest, die diefachtige nakaauwlng van hetgeen door anderen is gezegd. Boxman is overal oorspronkelijk."

Gorinchem niet vergeten
Men 'bedenke dit is het oordeel van
een tijdgenoot over een eerst 27 jaren
tellende jongeman, maar er ligt toch
wel de erkenning in, dat hij zich van
de doorsnee-tijdgenoqt.. onderscheidde.
Zoals reeds wer-d gezegd; had hij :grote
-bewondering voor zijn .oudere tijdgenoot Tollens, die in hetzelfde . jaar · als
hij zou sterven.

-as·. - Hef · moest nu alleen
als illustratie van de tijd.
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Voor Ten Kate had ·hij een grote
verering. Deze rangschikte en schiftte
dan ook de gedichtenbundel die na zijn
sterven in '1'8'56 bij J. C. en W. Altorffer te Middelburg het licht zag.
Aan Nicolaas Beets, aan Bilderdijk
noch aan Da Costa wijdt hij veel woorden . Het waren 'blijkbaar zijn vrienden
niet.
In de gedichten en cantates die hij
maakte wordt Gorinchem niet vergeten. De opening van een nieuwe school
en van de nieuwe Doelenzaal, zowel
als Jan van Arkel de Sterke, hadden
in het lied zijn aandacht. Het verhaal
der feestelijke ontvangst te Gorinchem
van een gedeelte der dappere bezetting van de Citadel van Antwerpen
op 22 en 2·3 junij 183'3 gedrukt bij
Horneer, is stellig van 'z ijn hand en
bevat een cantate ter ere van de strijders en een toastlied voor het feestbanket der officieren met de elite van
de burgerij.

Vele functies
Op het maatschappelijke en politieke terrein heeft hij ·eveneens zijn grote
gaven en werkkracht ontplooid. In
1819 werd hij gekozen tot lid van de
g,e meenteraad. Op 19 december 1832
werd hij door koning Willem I benoemd tot wethouder en op 22 december 1842 volgde het koninklijk besluit
dat hem burgemeester maakte van
zijn geboorteplaats.
Buiten Gorcum bleef hij ook niet
onbekend. Op 25 november 1840 werd
hij lid van de provinciale staten van
Zuid-Holland. In 1848, toen de storm
der revolutie over ·E uropa raasde werd
hij op 9 september door die zelfde staten gekozen als lid van de z.g. dubbele kamer, die de grondwetsherziening moest voorbereiden. Op 4 december d.a.v. werd hij bij de eerste vrije
verkiezingen volgens de nieuwe grondwet gekozen tot lid van de tweede kamer voor het 4e d istrict van Zuid-Holland. Voor dit lidmaatschap bedankte
hij in 1850 om in de eerste kamer zijn
taak tot aan zijn dood te blijven voortzetten.

Echte Hollander
Eén der dagbladen die in die dagen
van spanning verscheen noemde hem :
"een Hollander van den echten ouden
stempel, rondborstig, goedhartig, belangeloos : als iemand, di-e liberale begrippen k.oesterde en den vooruitgang
toejuichte, ook toen die toejuiching
hem in het zwarte boek kon doen

plaatsen. En dit alles terecht : maar
dit ééne", zegt zijn levensbeschrijver
,,had men er gerust mogen bijvoegen:
Box.man bezit bij deze schoone tre'kken van hart en 'k arakter eene meer
dan gewone theoretische en praktische
kennis van de verschillende belangen
der ingezetenen."
Weer typeringen van tijdgenoten,
maar voldoende om te zeggen dat we
te doen hadden met een oorspronkelijke geest.

Kamerlid
In de dubbele Kamer v.oor de grondwetsherziening geeft hij op de zaak
kort en duidelijk zijn visie. Enk,ele regels uit dit stuk wil ik U niet onthouden:
"Het verlangen naar een ruimere
ontwikkeling onzer Staatsinrigtingen
is eindelijk gebiedende noodzakelijkheid. Hier in Nederland, bleef behoud
de mantel, die stilstand soms achteruitgang in zijn ruime plooijen verborg.
De verouderde vormen, in welke velen zich zo behaaglijk voelden en voegden, werd met hand en tand verdedigd en hardnekkig vastgeklemd."
En over het resultaat van het ontwerp grondwet het volgende:
"Mag ik het zeggen, ·zoo als ik het
denk! al klinkt de uitdrukking wat
streng? : Zij zijn -e en gekunsteld resultaat door welwillenden transactiegeest tusschen tegenoverstaande partijen, die het beide w el met het vaderland meenden. Maar de vraag, die ik
mijzelven doe, is deze: Is hetgeen de
Ontwerpen ons geven, beter dan het
bestaande en leiden zij tot nog betere?
en ik kan in gemoede mijn "ja" uitspreken."
'.Ik zei in den aanvang al, dat hij ook
anders kon. Hier stapt hij met strenge
kvitiek op het gekunsteld resultaat,
het proj,ect-Thorbecke, in diens schuitje, om met het mindere te varen naar
het betere.
Die verder :weken zou naar redevoeringen van grote stijl tussen 1848
en 1850 zal teleurgesteld de handelingen van de tweede kamer dichtslaan.
Zijn kracht zocht hij, naar hij zelf verklaarde, in de diverse secties van de
kamer, omda,t hij het gevaar onderkende, dat de sterkste spreker in het
open'baar meer bereikte tijdelijk dan
de man die ·z weeg blijvend, omdat hij
meer kennis van de zaak bezat. Die
meerdere kennis spuide hij naar zijn
bescheiden aard in de secties. In de
eerste kamer sprak hij weinig en als
hij het deed ging het kort maar
krachtig.

Veelzijru

Bij al deze arbeid wer
niet vergeten, Ze verscha1
. afleiding en de stimulans
zijn drukke ~rkzame lever
In dit drukke werkzame
den de Nederlandse landb
nijverheid zijn volle belang
de landbouw was hij als gi
zelfs ten nauwste 'betrokk
deskundig. Zijn plaatselijk
was veel en velerlei. Vana
hij curator der Latijnse se:
W. Elink Sterk uit Arnhe
jaren aan de school was
als curator, zegt van hem :
"Dfäwijls bew.onderde ik zi
keurige en veelomvattende
oude letteren en niet lig t
de uren die wij, in de stil
studeervertrek, aan on?ie ge
pelijke letteroefeningen wt
Scheidde één zijner vrier
ondermaanse ,dan gedacht
een gedicht. Was er rom,;
milie of was er vreugde, l
beurtenis zong hij zijn kla
jubelzang. Naar het oorde
tijdgenoten was hij een hu
en een goed vader voor h
Zijn lidmaatschappen va1
verenigingen op het gebi€
schiedenis en letteren war,

Het monument, dat in J
van Antwerpen was op

]n dit alles terecht: maar
zegt zijn levensbeschrijver
~r gerust mogen bijvoegen:
~zit bij deze schoone tre'.k:1.rt en karakter eene meer
~ theoretische en praktische
de verschillende belangen
enen."
•peringen van tijdgenoten,
,ende om te zeggen dat we
dden met een oorspronkelij-

Kamerlid

bbele Kamer voor de grondling geeft hij op de zaak
idelijk zijn visie. Enk,ele ret stuk wil ik U niet ont-

rlangen naar een ruimere
1g onzer Staatsinrigtingen
{ gebiedende noodzakelijkin Nederland, bleef behoud
die stilstand soms ach'terzijn ruime plooijen verborg.
1derde vormen, in welke vebehaaglijk voelden en voegmet hand en tand verderdnekkig vastgeklemd."
het resultaat van het ontdwet het volgende :
het zeggen, ·zoo als ik het
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Veelzijdig mens
Bij al deze arbeid werd de muze
niet vergeten. Ze verschafte hem de
afleiding en de stimulans die hij in
zijn drukke ~rkzame leven nodig had.
In dit drukke werkzame leven hadden de Nederlandse landbouw en de
nijverheid zijn volle belangstelling. Bij
de landbouw was hij als grondbezitter
zelfs ten nauwste betrokken en ook
deskundig. Zijn plaatselijke activiteit
was veel en velerleï. Vanaf 1824 was
hij curator der Latijnse school. Dr. J.
W. Elin'k Sterk uit Arnhem, die vele
jaren aan de school was verbonden
als cura,tor, zegt van hem:
,,Dikwijls bewonderde ik zijne naauwkeurige en veelomvattende kennis der
oude letteren en niet ligt vergeet ik
de uren die wij, in de stil'te van zijn
studeervertrek, aan onze gemeenschappelijke letteroefeningen wijdden."
Scheidde één zijner vr,i enden uit dit
ondermaanse ,dan gedacht hij hem in
een gedicht. Was er rouw in de familie of was er vreugde, bij elke ge?eurtenis zong hij zijn klaag- of zijn
Jubelzang. Naar het oordeel van zijn
tijdgenoten was hij een huiselijk man
en een goed vader voor het gezin.
Zijn lidmaatschappen van landelijke
verenigingen op het gebied van geschiedenis en letteren waren vele. Zo

was hij 'b.v., lid van de Maatschappij
der Neder!. Letterkunde, ·van de Hollandsche Maa,tschappij van Fraaie
Kunsten en Wetenschappen. Het Provinciaal Genootschap te Uti,echt, late1·
het Historisch Genootschap, eerde hem
als één van haar beste leden.

Stadshistoricus
Bij het redderen van zijn boedel na
zijn dood bleek dat zijn z.g . adversaria
een rijke verzameling aantekeningen
bevatte over de historie van zijn stad.
Waar bleven ze? Zijn poi,trettenverzameling, waarvan vrijwel niemand
wist, werd op 6 november 1856 bij de
G~br. van den Hoek te Leiden geveild.
De wijze waarop hij had verzameld
getuigde van goede smaak en grote
kennis. Nog is er geen einde aan zijn
vele taken. zo was hij:
a. Aud,i teur
bij
de
dienstdoende
schutterij van 1817 tot 1843;
b. Meer dan 20 jaren lid van de Militieraad;
c. Sedert 22 maart 1821 plaatsvervangend rechter in de ArrondisementsRechtbank .te Gorinchem;
d. Na de dood van zijn vader trad hij
•vrijwel in alle regentenplaats.en, die
deze man vervulde in Gorinchemse Godshuizen.

den aanvang al, dat hij ook
.. Hier stapt hij met strenge
het gekunsteld resultaat,
:-Thorbecke, in diens schuit: het mindere te varen naar
ler zoeken zou naar redevan grote stijl tussen 1848
Ll teleurgesteld de handeline tweede kamer dichtslaan.
; zocht hij, naar hij zelf ver1 de diverse secties van de
1dat hij het gevaar onderde sterkste spreker in het
meer bereikte tijdelijk dan
e ·z weeg blijvend, omdat hij
lis van de zaak bezat. Die
kennis spuide hij naar zijn
aaro in de secties. In de
1er sprak hij weinig en als
eed ging het kort -maar

Het monument, dat in 1833 ter ere van de verdedigers van de Citadel
van Antwerpen was opgericht op het exercitieveld buiten de Kanselpoort te Gorinchem.
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Af scheid als burgemeester
Aan dit werkzame leven kwam een
einde in 1856. Reeds in 1850 had hij
om gezondheidsredenen zijn arbeid in
de tweede kamer neergelegd.
Als burgemeester moest hij zijn taak
om d ezelfde reden neerleggen op 29
april 1854. Hij bleef raadslid en men
benoemde hem tot oudste wethou der,
wat inhield dat hij zijn opvolger zo
no dig vervangen moest. In de raadsz itting van 12 mei 1854 neemt hij dan
als burgemeester afscheid m et een
redevoering die een juweeltj e is van
woordkunst en stijl. Hier volgt ze:
,,Ik erken gaarne en gevoel het diep,
dat dit gewigtige uur mij g,e bracht
heeft bij eenen belangrijken scheidpaal
op mijnen levensweg. Na lange overweging heb ik vrijwill'ig eene betrekking nedergel,egd, tot welke ik sedert
18-19, toen mij de voormalige kiezers
tot lid van de stedelijken r aad verkozen, - sedert 1832 toen Z.M. Willem
I mij tot w ethouder benoemde, langza am werd voorbereid, en die ik thans
gedurende twaalf jaren heb bekleed.
Die betrekking stelde i:k op hoogen
prijs, hooger dan eenige a n dere die
mij werd opgedragen, omdat daardoor
mijnen vurigsten wensch vervuld werd
om mij geheel aan de 'belangen van
de geliefde stad mijner geboorte te
kunnen toewijden, wier bewoners mij,
vroeger en later ,zoovele tr,effende bewijzen der hoogste welwillen dheid en
van het volste vertrouwen gegeven
hebben , dat ik daaraan alleen beantwoorden kon door de bevordering van
h unnen stoffelijk en welvaart te mak en tot hoofdbestemming van mijn leven . Mijn geweten zegt mij, in dit voor
mij zoo plegtige uur, dat ik getracht
heb dit te doen, zonder af te wijken
ter rechter nog ter slinker, met al den
ijver, met al de krachten en vermogens die God mij had geschonk en, aan mijne medeburgers is het oordeel
en de beslissing verbleven hoe verre
mijne pogingen zijn geslaagd.
Maar dit zelfde geweten gebood mij,
om, zoodra ik gevoelde dat mijne
k limmende jaren en meer en meer
w an kelende gezondheid mij verhinderden de steeds vermeerderen de werkzaamh eden , de steeds verzwarende
pligten in hunnen geheelen vollen om vang te v.olbrengen en te ver vullen ,
vrijwillig en bijtijds afstan d te doen
van dere 'b etrekking hoe innig ik
daaraan ook gehecht mogt zijn en ze
in handen neder te leggen van onzen
Souverein en geëerbiedigden Koning,
ten einde die, naar H.D.Z. wijshei.d,
aan een krachtiger opvolger op te
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dragen. Wi,e hij ook moge zijn, ik hoope en bidde dat hij de zware taak die
mij begon neder te buigen, beter vervulle dan ik het vermogt ; dat hij den
bloei en de welvaar t dezer stad steeds
hoog-e r opvoere: hij zal tot bereikin g
van dit do'el geen krachtig er ondersteuner, geen ijveriger m eedesta nder
vinden dan mij, zoolang het vertrou wen mijner meedebur gers mij daarin
de plaats doet behou den die ik thans
weder heb ingenom en ; en zoo zal ook
voor m ij de hoofdbes temming van mijn
leven, het hoofdpunt van alle mijne
daden en gedacht en zijn en blijven, de
bevordering der zedelijke en stoff.elijke welvaa r t van Gor inche'Jn."
D e tijdelijke voorzitter, mr. C. G.
Boonzaajer maakt het kort en zegt
tot slot :
,,•S chenkt ons voortdurend Uwe
vriendschap, die wij zoo gaarne bij
vernieuwing ook U aanbieden."

Afscheid voor eeuwig
Als hij dan op 26 maart 1856 het
hoofd ter ruste legt voor goed dan is
el' allereerst in Gor cum, maar ook
ver daar buiten rouw om de man die
heen ging.
Aansluitend bij wat op zijn graf
reeds was gezegd herdenkt zijn opvolger Jhr. J. Westpalm H oorn van
Bur gh hem in de raadszitting van 5
april 1856:
" Daar aan het graf is gezegd en wij
beamen het ten volle:
In hem v-e rliest het Vaderla n d een
verlicht staatsman, de weten schap één
harer schoonste siera den, zijn gade
eenen onverget elijken echtgenoot, zijne kinderen den besten der vaders,
zij ne vrienden eenen trouwen en opregten vriend.
De nederige man thans uit ons midden weggenomen zou bij zijn leven die
hulde niet verlangd hebben, want nimmer zocht hij den lof der grooten,
noch den dank derzulk en die hij weldeed".
Als zijn tijdelijk opvolger, de heer
Boonzaajer , zijn taak op 29 mei 1854
aanvaardt eindigt hij zijn int r eerede in
de raad met het volgen de gedicht:
't Staat v a s t a ls rots en m uur
Dat in mijn jongste uur
N og lisplen zal mijn stem: Heer! zegen Gorin chem!
Och neem deez bede aan?
Heer! ik sterf dan hoogst voldaan !
Bij dit gebeuren was Boxman nog
aanwezig. Veel moet er door hem zijn
heen gegaan op dat moment ,maar elk
woord kon hij zelf voor zijn rekening
nemen. Daarvan getuigde zijn leven,
zoals ik het U •besc},rij'ven mocht.

Klokbek1
Veertig eeul4
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Klokbeker-nederzetting zn de
Alblasserwaard
Veertig eeuwen geleden woonden hier mensen
door L. J. LEEUWIS

GORINCHEM - Veehouder Arie Boon uit Molenaarsgraaf trok geen
lang gezicht, toen op de gure donderdagavond van 15 september 1966
een flinke groep vreemdelingen samendromde op zijn kamp grasland
aan de provinciale weg. Hij wist, dat er iets bijzonders aan de hand
was. Onder zijn door streekschrijver J. W. Ooms als "zompige dariegrond" omschreven weiland zitten schatten verborgen. Al een week
of zes liepen er mensen rond, die met de bezieling van gouddelvers
boren in de grond dreven en gevonden voorwerpen tegen het licht
hielden.
Op deze plaats in de Alblasserwaard zijn voor het eerst in Nederland
sporen gevonden van een klokbeker-nederzetting. Een kleine 40
eeuwen geleden hebben hier mensen gewoond, die hun sporen hebben
nagelaten in de vorm van potscherven, knekels van hun eenvoudige
veestapel, houtskool, gebruiksvoorwerpen van vuursteen (grotendeels
fragmenten) en patronen in een zandlaag, die kunnen duiden op een
fundering voor woningen.

Gravers aan het werk

Stenen tijdperk

De vondst is een opmerkelijk succes
voor de werkgroep Lek en Merwestreek van ,de Archeologische ·w erk,gemeenschap Nederland~----w-ëér of geen
weer is er zaterdags meestal wel een
vaste kern van gravers aan het boren
en schrappen, onder leiding van de
Hardinxvelder A. H. de 'Kok. Voor een
nader en ,deskundig onderzoek ·van deze
belangrijke vondst heeft men een beroep kunnen doen op drs. L. P. Louwe
'Kooijmans, conservator van het rijksm use.um voor oudheden te Leide,ni, en
die kan op z.ijn 'beurt weer rekenen op
medewerking van het instituut voor
prehistorie van de rijksuniversiteit in
Leiden.

De ·2 6-jarige doctorandus heeft nu
de leiding. 'Zijn jeugd ten .spijt is hij een
wetensc1haps,m an, waar de A,lblJasserwaardse boeren terecht het petje voor
afnemen. Hij is afgestudeerd in archeologie en fysische geologie en werkt nu
aan zijn dissertatie, ,gewijd aan de 'historie •van de •A lb'lasserwaard. Dat
nieuwsgierigheid een sterke drijfveer
is voor het beoefenen van de wetenschap, bleek toen de jongensachtige
conservator zonder enige pretentie
zijn wijsh'eid spuide. Met groot
enthousiasme speurt drs. Louwe Kooijmans in het IM olenaarsgraafse polderland naar berichten uit het 'leven van
de klokbekermensen. Er is betrek'k eHjk
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weinig bekend van hun levenswijze,
hoewel zij allerwege in Europa scherven van :hun vaatwer•k hebben achtergelaten. Dit volk leefde in het aeneolithicum, 'de overgangsperiode van
steentijd naar bronstijd en moet op tamelijk primitieve wijze ,door rde wereld
zijn gegaan. De oorsprong van !hun
typische k<Jokbekercultuur wordt gezocht in Spanje en ·vandaar verspreidden mensen en 'b eker ·zich over Europa.

Op Schoonrewoerdse
zandrug
Ook in ons land zijn al eerder scherven en bekerfragmenten gevonden, onder meer uit het 'be·g in van de ·b ronstijd._ Men neemt aan, rdat het klokbekerv,ollk zic'h als ruiters te p1aard heelft
verspreid, bewapend met strijdhamers
en. pijl en boog, :in de periode tussen
2000 en 1700 voor Christus. Op zekere
dag moeten •deze •2Jwervers !besloten
hejjben om in de Alblasserwaard een
nederzetting te stichten, dicht bij een
kreek. Een week of zes geleden is in
het weiland van Arie Boon de eerste
boor ge·dreven door meer ervaren gravers van de wer'kgroep, die a1 maandenlang ·bezig waren om de zogenaamde Sc-hoonrewoe.rrdse rug af te prikken.
Dit is e·e n zandrug, die ·z ich door de
streek sHngert van Culemborg tot
Bleskensgraaf over een afstand van
ongeveer ·35 k1lometer en bij laatstgenoemd dorp onder het veen duikt.
Deze r.ug, in breedte varië'rend van 50
tot 75 meter, ,is 'het overblijfsel van een
oude rivierloop, welke misschien als
zijtak van de Lek, tusen ·2 200 en 2300
voor 1Chr.istus 'in volle glorie door het
landschap stroomde en later door verzanding aan betekenis heeft ingeboet.
Da:t de oude bedding T.Q.! nog zicht-baar
boven het maaiveld opduikt, is een .g evolg van inlrn•k ing. Door dalinrg van de
zeespiegel •z ijn ook veen en klei in deze
omgeving gaan •z akken, maar de ·z andafzetting bleef op peil.

Klokbekermensen
Op <die Schoonrewoer,dse rug, vlak
bij recreatieoord De Put (oo·k gevestigd op die oude stroom'b~dding) hebben de 'k lokbekermensen hun tenten
opges'lagen. Drs. Louwe Kooijmans
wist te vertellen hoe rde nederzetting
ges'itueer,d was aan een kreek. Een afgraving Het namelijk rduidelij'k het profiel van dit riviertje zien en het ver-
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loop van de bodem. 'De geul moet ontsta•a n :zijn bij een stijging van de waterspiegel en heeft zich dwars door de
Schoonrewo·e rdserug .baan •g ebroken,
zodat het zand 'hier werd opgehoopt.
Deze zandformatie was een gunstige
vestigingsplaats. Ongeveer 1700 voor
Christus 'hebben hier wa:arschijnlijk
paa:lwoningen .g est•a an van mensen uit
de late klokbekercultuur (Veluwse perio:de), die er een eenrvoudige veestapel
op na hielden.
'Er :zijn kisten vol botten gevonden
van diverse ,di'eren. Ze worden nu in
Groningen onderzocht door een jongedame, wier kennis op dit t·err,ein zeiker
toereikend ·z al zijn om te 'komen tot
een omschrijving van de veestapel.
Waarschijnlijk hielden de klokbekermensen .geiten en schapen; van hun
paarden zijn •g een resten gevonden.

Vinger afdrukken
H et onderzoek wordt bemoeilijkt
door het feit, •dat ·z o'n nederzetting
maar tijdelijk was •bewoond. Als de
stam verder trok weI"d alles wat nog
bruikbaar •was, meegenomen, zodat nu
eigenlijk uitsluitend "afval" wordt aangetroffen. [)aar is men overigens 'heel
dankbaar voor. Archeologen kunn·e n
met weinig tevreden zijn. De jonge
conservator hanteert het bodempje van
een k'lokbekervaas of 'hij een klomp
goud ,i n handen heeft en 'bijzonder ingenomen toonde hij zic'h met scherven,
waarop dit geheimzinnige volk vingerafdrukken heeft nagelaten. Ze zijn
versierd met na·g elind-r ukken in Vvorm, een 'k enmerkend motief uit die
periode. Zelfrs doodsimpele pal]en 'krijgen waarde, zodat blijkt, dat ze met
primitieve werktuigen zijn 'bewerkt. Zo
heeft men 26 tiweezijdig 'bekapte palen
spoorslags naar Leiden gezonden om
ze te 1laten conserveren. 'Gebeurt dat
niet, dan val'len :ze binnen korte tijd uit
elkaar door het contact met rele 'buitenlucht.

Vuurstenen speerpunt
Ook het brokstuk van een vuurstenen speerpunt ,g ing tijdens •de drukbezochte excursie voorzichtig van hand
tot hand. Dat schijnt een unieke vondst
te ·zijn, evenals het doel van een gewicht voor het ver21Waren •v an ·e en visnet of een weefgetouw (waarschijnlijk
he€ft dit volk al geweven 'kleding gerdragen). :Oe grote bekers zijn naar
men mag aannemen gebrul'kt als een
soort provisiekasten, V'Oor het op,silaan
van graan, dranken enzovoorts. Ze
vallen onder het gebru'i 'ksaardewerk.

Drs. Louwe Kooijman

r
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Drs. Lauwe Kooijmans toont het gezelschap de gevonden funderingen bij de afgraving.

Bodem bergt nog
meer resten
In de studeerkamers zullen de ge'leerden pas verdere conolusies kunnen
trekken over de opgraving 'bij Molenaarsgraaf en misschien wordt dan
iets meer bekend over het levenspatroon van de'z e Waardibewoners uit
een ·z o ver verleden. De situatie voor
een nader bodemonderzoek schijnt hier
bijzonder gunstig te 'zijn. Nu al heeft
men diverse andere plaatsen op het
oog waar nederzettingen geweest kunnen zijn. Thans is op drie ~ocaties ge-

werkt. Op de bodem van het kreekje is
een heleboe'J gevonden (•toen al goo.iden
de mensen a1les wat ze kwijt wilden
blijkbaar in het water). Een eindje
ve:rider is ca. ½ meter onder het maaiveld een vra:kke ,z andlaag te zien, met
ronde patronen van grij'z e tint. Dat
zijn volgens de onderzoekers gaten van
vergane pallen, 'later vo'lgelopen met
een grondsubstantie, welke nu nog duidelij·k vormen in het ·zand aangeeft.
Drs. L-ouwe Kooijmans ·z ag ,i n het •p alenpatroon al de fundering voor een
aantal rechthoekige huizen. Nog niet
goed raad wist hij met an'dere sporen,
duidend op het bestaan van putten
(-drenk- of opslagpl1aatsen) . In Neder79

land en 'z elfs in West-Europa is het
nooit ,o f ze'làen voorgekomen, dat een
gave klokbekernederzetting bllootgeIegd ·kon worden. Dit begin is dus :z eer
moedgevend.

Alhlasserwaard steeds
bewoond geweest
'Zijn de archeologen enthousiast, geografisch is deze ontdekking zeker zo
belangrijk, vertelde ide veel zijdige conserwator. Aardig is bijvoorbeeld, dat
hier in de Al'blasserwaard nu ook hoogveen is aangetroffen, gevormd om de
onderlaag van zand. Het afgravingsprofieil gaf <laar een duide'lijk beeld
van.

Het onderzoek - •dat do-or het rij'k
wordt gefinancieI'd - kan nog tot grote :verrassingen :Jeiden en wordt idus
v1oortgezet in 't zelfde tempo, als waarmee er geld op tafel komt. :De werkgroep heeft een goed jaar. Ook bij Zijderveld is een 'z eer interessante opgraving 'hervat. IDaar is onder meer een
fundament van een :boerderij blootgelegd en men 'hoopt daar nog veel meer
kenn:is te vergaren uit de leerschool
van de spade.

1

Tevens worden theorieën over het
verleden van de streek min of meer
op losse schroeven gezet. Bij Molenaarsgraaf is aangetoond, dat de
Alblasserwaard altijd bewoon:baar is
geweest, iets wat men tot op heden
betwijfelde. Ook 'krijgt men nu een
andere ltijk op de laagveenvorming
en de duur van dit proces.

so

Graf gevonden
Enige dagen na 'boveIJJgenoemde excursi:e heeft drs. Louwe Kooijmans als
hij toeival een vriJ1well gaaf graf geivonclen . De beenderen verlkeren nog in uitstelkende staat. Naar s-chatting betreft
'het een jongen van omstreeks 15 jaiar
oud. Mede door deze vso,IJJdsrt heeft de
-oipgra/vin'g nog meer wetensiclha,prpe1ijke
wa:arde gelkre-gen.

derzoek - dat door het riJk
'inancieI'd - k•a n nog tot gro1singen ;Jeïden en wordt öd.us
it in 't z,e1fde t-empo, als waar·eld op tafel komt. De werkift een goed jaar. Ook bij Zij; een •z eer interessante opgra•
,at. ID aar is ,onder meer een
1t van een ,b oerderij blootge-ien 'hoopt da:ar nog veel meer
i vergaren uit de 1eerschoo1
)ade.
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