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VERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD-GORCUM OVER 1999 

A.J. Busch, secretaris 

Bij de aanvang van het verenigingsjaar was het bestuur als volgt samengsteld: 
voorzitter mevr. W. Kreukniet - den Hertog, secretaris A.J. Busch, penning- 
meester D.C. Pleyte, mr. G.O. Groeskamp, G. de Groot, W.A. van der Hoff, B. 
Freriks, mevr. L.C.M.J. Stultiens - van der Velden en G. Vroegh. De leden 
kozen in de algemene ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden: drs. A. 
van Loon als opvolger van de niet herkiesbaar zijnde heer B. Freriks, alsmede 
de heer M.W.Ph. van Tussenbroek. De heren Pleyte en Vroegh waren aftre- 
dend, maar werden herkozen voor een volgende periode van drie jaar. 
De voorzitter bezette de kwaliteitszetel van de vereniging in de Bestuurs- 
commissie Gorcums Museum en Artoteek. De gemeenteraad benoemde haar 
in zijn vergadering van 28 oktober weer voor een periode van vier jaar. Mevr. 
Kreukniet en de heer De Groot vertegenwoordigen het bestuur in de Stichting 
Vrienden van 'Dit is in Bethlehem', terwijl ook de heer Van Loon daarvan deel 
uitmaakt. De bestuursleden Van der Hoff en Van Loon hebben zitting in het 
bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorcumse Molens. Voorzitter en 
secretaris woonden de vergaderingen bij van de Monumentenoverleggroep. De 
heer Vroegh volgde de voorzitter op in de commissie Open Monumentendag. 
De vergaderingen van het Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
werden bijgewoond door de heren Van der Hoff en Busch. 
Op 15 februari werd de jaarlijkse algemene vergadering van leden gehouden. 
Het bestuur vergaderde elf keer. Op één uitzondering na vergaderde het be- 
stuur steeds in het Cultuur-Historisch Informatiecentrum, Tinnegietersteeg l ,  
zijnde de eerste etage van het voormalige museumgebouw van de vereniging. 
Het vorige verslag sloot met een ledental van 674. Met het 90-jarig jubileum 
timmerde de vereniging aan de weg, waardoor een aantal nieuwe leden kon 
worden ingeschreven. Telde de vereniging in juni 665 leden, per 31 december 
bedroeg het ledental 696. 
Sedert 1989 heeft de vereniging een erelid in de persoon van de heer C. de 
Ruiter. 
De contributie bleef gehandhaafd op minimaal fl. 30. 
Het jaar 1999 stond in het teken van het 90-jarig bestaan van de vereniging. 
Een groot aantal leden woonde de bijzondere bijeenkomst bij op 21 augustus 
in de Grote Kerk bij gelegenheid van dit jubileum. Voor de aanvang bespeelde 
de stadsbeiaardier het carillon van de Grote Toren. In de kerk recipieerde het 
bestuur. Na het welkomstwoord van de voorzitter volgde een toespraak van 
burgemeester P. IJssels, waarna mevr. drs. C.L. van Groningen de feestrede 
hield onder de titel: 'Waarom wandelt men door Gorinchem'. Tot slot was er 
een muzikaal optreden van het Peter Blanker Consort. Vervolgens ging het 

3 



Gezicht op Gorinchem met Paardenwater ca. 1935, olieverf op linnen, door H.A. Ravenswaay (1891-1972). 
Het schilderij geeft een beeld van het Paardenwater in de jaren dertig. Opvallend is dat het eilandje nog ontbreekt en bij de Arkelpoort het 
bruggetje aanwezig is, dat na de verbreding van de poort in 1953 moest wijken. Links is te zien molen 'Nooit Volmaakt'en rechts de toren 
van de Kapel in de Arkelstraat. 



gezelschap naar het Gorcums Museum, waar een rol was weggelegd voor het 
erelid. Na een toespraak over vergankelijkheid verrichtte de heer C. de Ruiter 
de opening van een bijzondere tentoonstelling door in de hal een doek te ver- 
wijderen van een schilderij. Het was een in opdracht van het bestuur door D. 
Bal en M. van Gulikvervaardigde kopie van het door Jan Beerstraten omstreeks 
1650 geschilderde tafereel van de Groenmarkt. Een reproduktie van het schil- 
derij sierde de uitnodiging. Daarna bestond gelegenheid de tentoonstelling te 
bezoeken, evenals de heringerichte historische afdeling. 
De tentoonstelling 'Uit de schatkamer van Oud-Gorcum' vqn voorwerpen van 
de vereniging was samengesteld door medewerkers van het Gorcums Mu- 
seum. De bestuursleden Vroegh en Van Loon waren hierbij nauw betrokken. 
Een leidraad bij de tentoonstelling vormde het gelijknamige boekje uit de His- 
torische Reeks Oud-Gorcum. 
Dat het hier voorwerpen betrof die toebehoren aan de vereniging was duidelijk. 
Ook van de Kuijpers-tentoonstelling waren (bijna) alle tekeningen en schilde- 
rijen van Jan Kuijpers en een schilderij van Cornelis Kuijpers eigendom van de 
Historische Vereniging Oud-Gorcum. Het bestuur betreurt, dat daarvan geen 
mededeling werd gedaan; alles ging schuil achter de vermelding Collectie 
Gorcums Museum, zelfs bij de tekeningen die aan het Stadsarchief in bewa- 
ring zijn gegeven. 
Met een fotopuzzel van fragmenten van gebouwen in de stad, opgenomen in 
de Gorcumse Courant, haalde de vereniging de publiciteit. Onder de goede 
oplossers werden drie prijzen verloot. 

Het programma van de vereniging vermeldde de volgende onderdelen: 

18 januari: Voordracht over molens door de heer J. Buijs. 
15 februari: Na de algemene ledenvergadering zou P.von Hout een causerie 

houden over Gorinchemse pijpen. Doordat hij op het laatste 
moment verstek liet gaan, hield de secretaris een lezing met 
dia's over de veranderingen in de stad sedert 1930 aan de 
hand van een indertijd door H.A. Ravenswaaij samengestelde 
gids voor Gorinchem. 

15 maart: Wegens ziekte van prof.ir. M. Gout kon zijn lezing over 'de 
symbolische achtergronden van de Middeleeuwse kathedra- 
len' geen doorgang vinden. De heer C. de Ruiter viel in met 
een voordracht over de strijd in Nederlands-Indië in 1945 en 
volgende jaren. 

26 april: De heer J.C. Riemens hield een inleiding over Zutphen ter 
voorbereiding op de excursie. 

15 mei: Excursie naar Zutphen. De belangstelling hiervoor was zo groot, 
dat op 12 juni een tweede groep naar die stad ging. In totaal 
namen 95 personen deel aan de excursie. 

27 september: Lezing met dia's over ikonen door de heer T. Jacobs onder de 



Affiche van de tentoonstelling 
'Uit de schatkamer van Oud- 
Gorcum' gehouden tergelegen- 
heid van het 90-jarig bestaan 
van de historische vereniging 
'Oud-Gorcum', in het Gorcums 
Museum van 21 augustus tot4 
oktober 1999 

titel: "Het onzichtbare zichtbaar'. 
25 oktober: De heer H.M. Mauser hield een voordracht over nieuwbouw in 

oude steden. De spreker had zich terdege voorbereid en toonde 
heel wat voorbeelden van nieuwbouw die detoneerden bij be- 
staande bebouwing, ook in Gorinchem. 

29 november: Prof.dr. P.D. 't Hart sprak over het dagelijkse leven in voorbije 
eeuwen. 

De voorjaarsbijeenkomsten werden gehouden in de zaal van verzorgingshuis 
De Schutse, de lezingen na augustus vonden plaats in de grote zaal van Wijk- 
gebouw De Heul. Steeds was de belangstelling groot. De berichtgeving in de 
plaatselijke kranten verzorgde mevr. H. Kruijt - van der Hoeff. 
Het tijdschrift Oud-Gorcum Varia verscheen drie keer. Ook dit jaar slaagde de 
redactie erin een groot aantal artikelen op te nemen, terwijl het tijdschrift er 
steedsverzorgd uitzag. In de redactie kwam geen wijziging: drs. H.M. den Uyl, 
B. Freriks en drs. A. van Loon. De redactie verzorgde ook de uitgave van deel 
13 van de Historische Reeks Oud-Gorcum, getiteld: 'Uit de schatkamer van 
Oud-Gorcum', waarvan de omslag en dertien pagina's in kleur waren uitge- 
voerd. Na de introductie van de voorzitter en een terugblik op de vereniging, 
volgde een beschrijving van de in de gelijknamige tentoonstelling geëxposeerde 
voorwerpen van de hand van de heer A. Blauw. " 
De uitgaven van de vereniging zijn verkrijgbaar in het Cultuur-Historisch 
Informatiecentrum, Tinnegietersteeg 1, dat op zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 
uur geopend is. De uitgaven van de vereniging zijn tevens via het secretariaat 
verkrijgbaar. 



Een herziene folder van de vereniging zag het licht. 
De vereniging bekostigde een gedenkplaquette bij het huis aan de Knipsteeg 
waar in 1909 H.M. van Randwijk werd geboren. Omdat de eigenaar van het 
geboortehuis niet wilde meewerken, is de plaquette bevestigd aan een gevel 
aan de overzijde. Op 7 december onthulde de voorzitter de gedenkplaat. 
In hèt vorige jaarverslag is uitvoerig ingegaan op de beide stenen met tekst van 
het afgebroken gemaal Constantia Adriana aan de Spijksedijk, waarvoor de 
toezegging was gedaan dat deze voor Gorinchem behouden zouden blijven 
door plaatsing op een voor een ieder zichtbare plaats in die buurt. Nog steeds 
hulde het college van burgemeester en wethouders zich in stilzwijgen. Wel 
deelden twee ambtenaren mede, dat deze stenen indertijd door een collega 
waren weggegeven. De vraag doet zich voor of een ambtenaar zomaar ge- 
meentelijke eigendommen kan verkwanselen. Het bestuur beraadt zich op vol- 
gende stappen. 
Behalve met de kopie van het schilderij van de Groenmarkt omstreeks 1650, 
werd de collectie van de vereniging uitgebreid met het door aankoop verworven 
schilderij 'Gezicht op Gorinchem met Paardenwater' door H.A. Ravenswaaij. 
Gedurende het jaar ontving de vereniging de volgende voorwerpen en beschei- 
den: 
van L. van Andel te Gorinchem: 

- 52 rookartikelen 
van de erven mevr. J.Th.M. van Bergen te Gorinchem: 

- Ets van W.J. Dingemans, voorstellende drie paarden voor een mallejan 
met een gevelde boom 

van G. van den Boezem te Gorinchem: 
- Zes sleutels afkomstig van de Willemskazerne, de Citadelkazerne, de 

Smakheulkazerne, het Hospitaal aan de Katerstraat, het afgebroken sta- 
tion en van de grote pers van de radiatorenfabriek van De Vries Robbé & 
Co. N.V. 

- Programma van het concert op 14 okt. 1903 door Gorcums Mannenkoor 
'Caecilia' 

- H.A. van Goch. Feestgedicht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
Gorcums Mannenkoor 'Caecilia'. Gorinchem, 1909 

- Programma feestviering van Gorcums Mannenkoor 'Caecilia' op 17 februari 
1909 

- 50-jarig bestaan; programma van de feestviering van Gorcums Mannenkoor 
'Caecilia' op 15 jan. 191 9 

van mevr. G. Bruhn te Zeist: 
- Tekening van kruiend ijs bij de Waterpoort in 1799 door Cornelis de Jonker 
- Tekening van kruiend ijs bij de Runmolen in 1799 door Cornelis de Jonker 
- Tekening van de doorbraak van de kisting op de Kortendijk, 1809 door 

Cornelis de Jonker 
- Tekening van de overtocht naar Dalem van koning Lodewijk in 1809 door 



Cornelis de Jonker 
- Drie tekeningen van de Hugo de Groot-glazen in het Burgerkinderweeshuis 

door Cornelis de Jonker 
van mevr. E. van Galen - Donker te Wassenaar: 

- Album met enkele tientallen foto's van Gorinchem omstreeks 1900 
- 'Souvenir aan Gorinchem' met 12 foto's van Gorinchem omstreeks 1900 
- 'Album van Gorinchem' met 16 prentbriefkaarten van Gorinchem omstreeks 

1900 
- Twee prentbriefkaarten en drie fotoreprodukties van zadelmaker A. Donker 

en zijn bedrijf 
van H.L. Stasse te Hellevoetsluis: 

- Kleurenkopie van een rivierkaart van de Merwede bij Gorinchem, 181 3-
1815 

van Tevan B.V. te Gorinchem: 
- Plastiek van M. Ravenswaaij met een groot brok steenkool 
- Kast met 24 soorten steenkool 
- Doorsnede van een kolenmijn 
- Oorkonde vervaardigd door H.A. Ravenswaaij bij gelegenheid van het 125- 

jarig jubileum van Teunis van Andel, 3 oktober 1941 
- Lijst met namen van het personeel van Teunis van Andel bij gelegenheid 

van het 125-jarig jubileum, 3 oktober 1941 
- Foto van G. van Andel, directeur van Teunis van Andel en ereburger van 

Gorinchem 
- Twee luchtfoto's van het terrein van Teunis van Andel aan de Handelskade 

van mevr. L. Wats - Huyser te Gorinchem: 
- H. Kroon. De boodschapper of Loevestein in 1570; historisch drama in 5 

bedrijven. Rotterdam, 1909 
van Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen: 

- R. de Jongh. Nederlanders in Israël. Heerenveen, 1999 
- J. Kraaijeveld. Het andere ambacht; 25 bijzondere beroepen in beeld. 

Papendrecht, 1999 
- G. Maas. Gorinchem Lingewijk (Zandvoort) in vroeger tijden; deel 1. 

Oostvoorne, 1999 
van Historische Kring Nieuwpoort te Nieuwpoort: 

- De stede Nieupoort; zesde verzameling bijdragen 1999. Nieuwpoort, 1999 
van Historische Vereniging Het Land van Brederode te Vianen: 

- Johan Wolfert van Brederode 1599-1 655, een Hollands edelman tussen 
Nassau en Oranje. Vianen, 1999 -. 

Deze schenkingen zijn in dank aanvaard en dragen bij tot verwezenlijking van 
een der doelstellingen van de vereniging: het bevorderen van het bijeenbrengen 
van voorwerpen en geschriften, betrekking hebbend op de geschiedenis van 
Gorinchem en omgeving. 



TOESPRAAK OP 7 DECEMBER 1999 T.G.V. DE ONTHULLING VAN DE 
PLAQUETTEDIE VERWIJST NAAR HET GEBOORTEHUIS VAN H.M. VAN 
RANDWIJK (1909-1 966) 

Kees de Ruiter, erelid van "Oud-Gorcum" 

De afgelopen tijd heb ik tot mijn teleurstelling moeten ervaren dat de naam 
Henk van Randwijk veel mensen weinig of niets meer zegt. Laat staan dat men 
weet dat hij in Gorkum is geboren en hier jaren heeft gewoond. Er mag dan in 
Stalkaarsen een Van Randwijksingel zijn, als men blijkbaar op school of uit 
persoonlijke interesse, niets meer over hem hoort of van of over hem leest, is 
zo'n straatnaambordje een inhoudloos teken. 
We weten van alles, geen prietpraat van tv, internet en andere media ontgaat 
ons. Dagelijks worden we overgoten met informatie, achter iedere gekte wordt 
aangehold, maar als je vraagt: Wie was Henk van Randwijk? dan wordt door 
velen de schouders opgehaald. 
De plaquette die straks onthuld zal worden, wil daar iets aan doen. Door voor- 
bijgangers erop te wijzen dat in 1909 in het eenvoudige huis op nummer 11 in 
de Knipsteeg een groot Gorkumer is geboren. En dat niet om prat te gaan op 
een bekende stadsgenoot. Van Randwijk zou de eerste zijn geweest om dat 
soort chauvinistische overwegingen van tafel te vegen. Maar wel om ons han- 
delen aan hem te spiegelen en ons hart een beetje aan hem te warmen. Om- 
dat hij nog altijd symbool staat voor wat in het leven wezenlijk van waarde is. 
Wie het leven van Henk van Randwijk overziet, wordt door een paar dingen 
getroffen: zijn moed, zijn houding tot verzet tegen de gevestigde orde, zijn 
strijdbaarheid en zijn hang naar sociale rechtvaardigheid en gerechtigheid. Dat 
heeft hij zijn hele leven laten zien. Toen hij nog in Gorkum woonde, door zijn 
gedichten en roman Burgers in nood, een aanklacht tegen de lethargie en 
misère van de crisisjaren. Als onderwijzer op een volksschool in de Amster- 
damse Jordaan door op te komen voor die kinderen die zozeer het slachtoffer 
waren van de vooroorlogse crisis- en aanpassingspolitiek. Door zijn onverzoen- 
lijke houding van verzet tegen het nazidom en zijn talrijke meelopers in de 
jaren 40-45. Zijn hulp en die van zijn vrouw Ada aan Joden moet daarbij in het 
bijzonder worden genoemd. En natuurlijk door zijn werk voor Vrij Nederland, 
waardoor dit blad kon uitgroeien tot de grootste en meest gezaghebbende 
illegale krant van Nederland. Bij uitstek de periode waarin hij moed en karakter 
toonde toen talloze hooggezetenen door de mand vielen. Om er daar twee van 
te noemen: de toenmalige minister-president die onder valse voorwendsels z'n 
post in Londen verliet om naar Nederland terug te keren en de toenmalige 
burgemeester van Gorkum, die op eerste aanwijzing omgaand de namen en 
adressen van zijn Joodse burgers aan de SD doorgaf. 
En die moed toonde hij niet minder ná de oorlog toen hij zich, ten koste van het 
verlies van duizenden abonnees, als hoofdredacteur van Vrij Nederland 



Onthulling van plaquette ter nagedachtenis aan H.M.van Randwijk op 9 december 1999. 
Links mevr. W. Kreukniet - den Hertog, voorzitter van Oud-Gorcum en rechts C. de Ruiter, 
erelid van Oud-Gorcum. Foto J. Waltheer 

verzette tegen de koloniale oorlog met de Republiek Indonesië. En tenslotte 
als idealistische uitgever van materiaal voor ontwikkelingslanden. 
En dat is maar een bescheiden opsomming. Er is zoveel, zoveel meer. Wie 
daarin geïnteresseerd is, leze er de biografie van Gerard Mulder en Paul Koe- 
dijk maar op na. Je staat er ook nu nog versteld van wat één man in een toch 
kort leven van maar 56jaar allemaal gedaan heeft. 
Een man die zoveel betekende, zoveel - soms met de dood voor ogen - meege-
maakt had, maar als antwoord op de vraag wat het mooiste ogenblik in zijn 
leven was, antwoordde: Het moment waarop ik moest huilen toen ik na de 
bevrijding in een optocht in Amsterdam een paar Joodse kinderen achter de 
vlag met een Davidssterzag lopen. Dat was Van Randwijk ten voeten uit. 
Een man die het in zijn leven niet makkelijk heeft gehad. Wiens grootste tra- 
giek het was dat de meeste Nederlanders na de bevrijding kozen voor terug- 
keer naar de vooroorlogse verhoudingen. Die overigens zelf ook geen gemak- 
kelijk mens was. Die vaak tegen de stroom in roeide, weerstanden opriep. 
Maar toch bovenal een warme, intens levende, emotionele man, die zijn be- 
lang niet ontleende aan politieke macht, hogefuncties of bezit, maar van wie 
gezegd mag worden dat hij uiteindelijk door één ding werd gedreven: gerech- 
tigheid! Wat hij zo ontroerend heeft verwoord in zijn in de oorlog geschreven 
gedicht Celdroom dat mevrouw Kreukniet straks zal voorlezen. 



H.M. VAN RANDWIJK 

Kees de Ruiter, erelid van "Oud-Gorcum" 

De Historische Vereniging 'Oud-Gorcum', die vorig jaar haar 90-jarig bestaan 
vierde, heeft met een plaquette eer willen bewijzen aan een groot Gorkumer in 
diens 90ste geboortejaar: Hendrik Mattheus (Henk) van Randwijk ( l  909-1 966). 
Van Randwijk was onderwijzer, schrijver, dichter, journalist en uitgever, maar 
bovenal verzetsman in de jaren 1940-45. 

De gedenkplaat werd op 7 december onthuld door de voorzitter van 'Oud- 
Gorcum', mevrouw W. Kreukniet-den Hertog. De plaquette verwijst naar het 
geboortehuis van Van Randwijk in de Knipsteeg (nr. 11). Henk van Randwijk 
werd er op 9 november 1909 geboren. Zijn vader dreef daar een groenten- en 
fruitwinkel, naast zijn werk als tuinder in een kleine kwekerij buiten de wallen. 
Het kinderrijke gezin woonde achter en boven de winkel. Na de lagere school 
in de Verlengde Pompstraat ging hij naar de Christelijke Kweekschool in de 
Arkelstraat. Toen al ontstond zijn literaire belangstelling en publiceerde hij 
gedichten in Opwaartse Wegen. In die jaren kreeg hij verkering met Ada Hens- 
tra, dochter van de Gorkumse sluiswachter. 
In 1928 werd hij onderwijzer op de Rehobothschool in Werkendam. Henk en 
Ada trouwden in 1935, waarna zij in Werkendam gingen wonen. Daar voltooide 
Van Randwijk zijn eerste roman Burgers in nood, die zich in Gorkum afspeelt 
en de ellende van crisis en werkeloosheid tot onderwerp heeft. Het boek had 
een onverwacht groot succes met vijf drukken en een totale oplage van 36.000 
exemplaren, voor die tijd een zeer hoog aantal. 
In 1937 verhuisde het echtpaar naar Amsterdam, waar Van Randwijk door ide- 
alisme gedreven onderwijzer werd op de Eben Haëzerschool in de Jordaan. Hij 
maakte daar veel werk van onderwijsvernieuwing en spande zich persoonlijk in 
om de crisisellende van de arme schoolbevolking te bestrijden. Intussen schreef 
hij gedichten en een tweede roman 'Een zoon begraaft zijn vader.' 
In 1941 kwam hij bij het illegale 'Vrij Nederland', waar hij de stuwende kracht 
werd, waardoor het blad uitgroeide tot de grootste en meest gezaghebbende 
ondergrondse krant. Ettelijke malen werd hij gearresteerd en ontsnapte ter- 
nauwernood aan de dood. Na de oorlog bleef hij, onverminderd strijdbaar, hoofd- 
redacteur van Vrij Nederland. Hij stond pal achter het Indonesische vrijheids- 
streven. Befaamd was zijn hoofdartikel in juli 1947 onder de titel "Omdat ik 
Nederlander ben", een felle aanklacht tegen de toen begonnen Politionele Ac- 
tie. In 1949 verliet hij VN en werd directeur van uitgeverij Djambatan (De Brug). 
Hij zette zich in voor het uitgeven van lesmateriaal ten behoeve van ontwikke- 
lingslanden. Tegen het eind van de jaren 1950 kreeg hij opnieuw bekendheid 



door zijn optreden in het veelbekeken W-forum Welbeschouwd.Voor Vrij Ne- 
derland schreef hij in afleveringen een kroniek van het verzet In de schaduw 
van gisteren, die ook in boekvorm veel succes oogstte. 

Op 13 mei 1966 stierf Van Randwijk aan een hartinfarct. Hij werd begraven in 
Ilpendam, waar het echtpaar Van Randwijk-Henstra in 1962 naartoe was ver- 
huisd. De weduwe woont er nog altijd. 
In 1970 is tot zijn nagedachtenis in het H.M. van Randwijkplantsoen in Am- 
sterdam een muur opgericht met zijn beroemde dichtregels: 

Een volk dat voor tirannen zwicht 
zal meer dan lijf en goed verliezen 

dan dooft het licht. 



GEBEURTENISSEN ROND 'DOLLE DINSDAG' EN WAT DAARNA ALLEMAAL 
GEBEURDE, AFLEVERING 2 (SLOT) 

R. Eykenaar-Stegeman 

De koude winter van 1944145. Het Ardennen-offensief 

Ten tijde van het Kerstoffensief in decemberljanuari '45 was het in heel West- 
Europa behoorlijk koud. Op Herwijnen werd toen veel hout gestookt en wij 
konden één vertrek op ons onderdakadres (wij waren van onze boot verjaagd, 
die gezonken in het haventje lag) warm stoken met de gebunkerde kolen van 
de gezonken sleepboot. 
Ondertussen dachten de Duitsers in de Ardennen de geallieerde troepen een 
gevoelige slag toe te brengen, door een wig te drijven en dan naar Antwerpen 
door te stoten, dat reeds bevrijd was. 
Er waren alleen nog wat bewakingstroepen langs de dijk en die lui hadden het 
bar koud. Ze hadden ook niet veel meer om de kachels te vullen en klopten 's 
avonds bij de burgers aan en vroegen of ze zich mochten warmen. Ze waren 
toen poeslief, wolven in schaapskleren. Toch werd de hoop op een overwinning 
steeds kleiner. Het Ardennen-offensief was een laatste stuiptrekking, maar de 
Duitsers waren in de wolken en zagen een ommekeer in de strijd. Wij daaren- 
tegen dachten in de eerste plaats dat ze hun genadeslag daar zouden krijgen. 
Op een avond klopte er een vent van de 'Kriegsmarine' aan bij het huis van de 
dijkbewoners die ons hadden geholpen met ons huisraad toen we van boord af 
moesten. Hij vroeg om warm water, had een kruik bij zich, en slikte geregeld 
aspirine. Zo op het eerste gezicht was hij behoorlijk ziek en hij vroeg zeer 
nadrukkelijk geen andere soldaten binnen te laten. Even later werd er weer 
gebeld, maar het lukte om ze af te poeieren. De man is op een sofa gaan 
liggen en heeft zijn mond niet meer open gedaan. Het viel ons wel op dat hij erg 
schichtig was en bij elke vermeende voetstap op z'n hoede was. We hadden 
hem wel eens op de dijk zien lopen. Hij was altijd alleen, stond veel stil. Men 
beweerde dat hij uit Hamburg kwam en gaandeweg werd hij het Chagrijnge-
noemd. Zonder veel woorden is hij in de loop van de avond weer vertrokken. 

Het trieste einde van slot Wadestein 

Tot enige maanden voor het einde van de oorlog bevond zich achter de dijk, 
vóór men het dorp Herwijnen binnenkomt, de ruïne van het slot Wadestein. 
Nadat mijn ouders en ik na onze evacuatie uit Gorkum ook nog van onze 
aanlegsteiger verdreven werden, hadden we, zoals ik vertelde, onderdak ge- 
kregen bij de Fam. Kaldenberg aan het Wadeneind. Een kort stukje weg, dat 
naar beneden liep en waar zich twee boerderijen bevonden aan dezelfde kant 
van de weg. Aan de overkant was een braakliggend stuk grond met daarop een 



Het kasteel Wadestein te Heiwijnen omstreeks 1915 in verval. Foto Van der Wal, Heiwijnen 

grote ruïne van wat eens een aanzienlijk middeleeuws kasteel moet zijn ge- 
weest. Men kon nog enigszins de contouren waarnemen, hoe het er eens 
uitgezien moet hebben. Het was helemaal overwoekerd met hoog onkruid en 
allerlei diertjes hadden er een schuilplaats gevonden. Ik kon het niet nalaten 
erop te klauteren en op onderzoek uit te gaan. Kaldenberg had verteld dat er 
nog onderaardse gangen moesten bestaan en dat ik beslist heel voorzichtig 
moest zijn. Ik kon mijn fantasie de vrije loop laten, hoewel ik er niets voor 
voelde onverwachts in een onderaardse spelonk te kieperen, dan kon ik wel 
vergeten er ooit weer uit te komen. Ik was destijds 19jaar en had evenmin als 
alle anderen in mijn omgeving een idee van wat ons nog boven het hoofd zou 
hangen. 
Die oude brokken steen hadden inmiddels ook al de aandacht getrokken van 
de bezetter. Als die resten nu nog onder de grond hadden gezeten, was er 
niets aan de hand geweest, maar ze waren vanaf de overkant te zien, dus niks 
romantiek! Ze hadden al een denderend plan, dat nog harder zou klinken dan 
een klok! We zaten 's morgens aan de gerstkoffie, toen het onheil aan- 
gemarcheerd kwam. Het krioelde van de Duitsers met een handjevol Russen 
(krijgsgevangenen) in hun kielzog. Ze "stiefelden" het Wadeneind af, bonsden 
op de deuren en begonnen gelijk binnen naar dekkingsplaatsen te zoeken. 
Eén groep liep naar de ruïne en begon allerlei bedradingen en springladingen 
aan te brengen. We wilden weten wat dat alles te betekenen had en waar dat 
gedoe allemaal toe diende. De commandant verwaardigde zich ons uit te leg- 
gen dat die brokken steen prima oriëntatiepunten voor de vijand waren, en die 
moesten nodig weg, weg, weg. Ik kreeg de indruk dat het een knalfanaat was, 
die een heerlijk object gevonden had. Zoiets als een kwajongen die een rotje 



Het overblijfsel van Wadestein, omstreeks 1925.Pr.briefk. Looyen, Herwijnen 

afsteekt. 
Toch kon ik niet nalaten te vragen of die Engelsen dan al zo dichtbij waren? 
Antwoord kreeg ik niet. De domme civilisten zijn nu eenmaal niet wijzer. We 
werden allen naar binnen gedirigeerd. We verschansten ons in de achterkamer 
(we konden nergens anders heen) en wachtten af wat er gebeuren zou. Na een 
tijdje kwam de hele horde naar binnen denderen, luid schreeuwend Es geht 
los. Ja en hoe los? De knallen waren in Zaltbommel en in Leerdam te horen 
geweest. Men zegt ook in Gorkum. De brokken steen lagen overal op het dak. 
De stemming onder de Duitsers was opperbest, maar de ruïne was volledig 
geruïneerd. Kaldenberg had er danig de smoor over in. Hij had als kind een 
heerlijke jeugd gehad en had vaak met vriendjes tussen de stenen gespeeld. 
De meute vertrok met een ironisch Auf Wiedersehen, een grote puinhoop ach- 
terlatend. Ook het toilet op de deel was gedeformeerd tot een grote puinhoop, 
maar dan wel op een andere manier! 
Zo nu en dan wandel ik (net als toen) nog wel eens van Herwijnen naar Gorkum. 
Als ik daar rondkijk, moet ik opmerken dat het Wadeneind saai is geworden. 
Het boerenhuis waar wij geëvacueerd waren is afgebroken. Er zijn twee mo- 
derne huizen voor in de plaats gekomen .... Van het historische kasteel 
Wadestein is helemaal niets meer te zien. Allemaal gras- en bouwland. Het 
hoofdstuk Middeleeuwen is op die plaats afgesloten. Of toch, zouden die on- 
deraardse gangen . . .. . . Je weet maar nooit. 

Een bezoek dat me nog lang zou heugen! 

Tijdens onze evacuatie in Herwijnen wandelde ik zo nu en dan naar Gorkum. 
Hoewel het er na Dolle Dinsdag verre van ideaal was, bracht ik er toch graag 



mijn tijd door bij bekenden, die evenals ik daar opgegroeid waren, en met wie 
ik op school had gezeten. Mijn ouders vonden het niet zo prettig dat ik steeds 
langs de Waaldijk wandelde. Het was zeker niet ongevaarlijk, vooral niet rond 
Fort Vuren. 
Eind oktober '44 was ik weer op pad gegaan en wilde dit keer gaan zien hoe 
het onze overburen, die in het zogenaamde Huisje van Groeneveld aan de 
Punt woonden, verging. De 16 km heb ik vrij rustig kunnen lopen. Erwaren wel 
wat jagers overgevlogen, maar die hadden zich dit keer rustig gehouden. Aan- 
gekomen in Gorkum vond ik de sfeer wat gespannen. Dat werd erger naarmate 
ik dichter bij de Waterpoort kwam. Er was veel militair vertoon en ik begon me 
toch wel wat zorgen te maken of het hier nog wel mogelijk was om te wonen. 
Bij het begin van de Punt moest ik me legitimeren. De fam. De Bruin bleek er 
nog steeds aanwezig. Toentertijd waren ze al om en nabij de 60jaar oud. Hun 
zoon was van mijn leeftijd en woonde in de Nieuwstad. Er was controle bij de 
cafés. Ik mocht passeren en trof mevrouw alleen thuis. Ze was heel rustig een 
potje soep aan het koken, terwijl de omgeving van het huis wel een vesting 
leek. Buiten stond een mitrailleur opgesteld en de vensters binnen deden dienst 
als schietgaten. Ze vertelde dat haar man het allemaal wat te druk vond en veel 
bij haar zoon Koen zat. Och, die soldaten zouden wel een keer vertrekken! 
Aan mij werd door de commandant gevraagd of ik mevrouw soms op kwam 
halen, maar ze kwam al tussenbeide en zei dat ze zich nog best kon redden 
en niet weg wilde. Als antwoord liep ze naar het raam en tilde een punt van het 
vloerkleed op. Ze liet me een luik zien en maakte het open. Ik zag alleen een 
donker gat met spinnenwebben en er kwam een vieze muffe lucht uit. Allesbe- 
halve comfortabel. Ik heb nogmaals gevraagd of ze mee wilde, maar ze schudde 
haar hoofd. Het leek me maar het beste om na m'n kopje santé (surrogaat 
thee) m'n biezen te pakken. Ik kon best wel tegen een stootje, maar tussen al 
die geweren voelde ik me allesbehalve op m'n gemak. Plotseling kwam er 
beweging. Er was een sleep op de Merwede gesignaleerd en men was op zijn 
hoede. Alles werd in stelling gebracht. Die schepen waren een prachtig doel- 
wit voor de vliegtuigen. En ja hoor, de hel brak los. Een soldaat brulde tegen 
ons dat we weg moesten wezen en hield het luik al open. Mevrouw De Bruin en 
ik werden als het ware neergelaten in het gat. De klep ging dicht en het vloer- 
kleed erover. Daar zaten we dan als haringen in een ton. Boven ons was de hel 
losgebarsten. Die Duitser was door het open raam aan het schieten, terwijl hij 
met z'n zware Stiefels boven onze hoofden steeds maar op dat luik stond te 
dansen! We hoorden het gerikketik van de kogels van de vliegtuigen. Ik geloof 
dat ze twee of drie keer over zijn gevlogen. Wij zaten maar in dat gat te zweten 
van angst. Kleine enge ruimtes zijn nooit m'n sterkte kant geweest en schiet- 
gebedjes ook niet. Mevrouw De Bruin bracht het er beter af. Zij had bij het 
Leger des Heils (Obadja) wel het een en ander geleerd daaromtrent. We hiel- 
den elkanders hand vast. Toch kan dit alles nooit lang geduurd hebben, want 
anders waren we wel gestikt in dat muffe hok. De mof gooide het luik open en 



zei niets anders als Das wardenn das of iets dergelijks. Sidderend heb ik mijn 
biezen gepakt. Weer een ervaring rijker. Het echtpaar De Bruin is toch maar bij 
hun zoon ingetrokken. Het huisje staat er tegenwoordig nog, al is het wel een 
paar keer van eigenaar gewisseld. Niets herinnert nog aan de roerige oorlogs- 
jaren. Als ik over de rivier kijk, denk ik nog wel eens aan die mooie Rijnaken en 
Kempenaren en ook aan de 'Gorinchem V' die o.a. schoolkinderen naar 
Sleeuwijk overzette. Mijn ouders vroegen de volgende dag hoe het met de fam. 
De Bruin ging en of het gezellig was geweest. Nou en of!! Oergezellig! 

Het bruggenhoofd tegenover Zuilichem. Het einde van de oorlog nadert 

Na het mislukte offensief van de Duitsers in de Ardennen, hadden de legers 
zich naar het Noorden teruggetrokken. Het was mislukt om een wig te drijven 
tussen de geallieerde legers en er moesten andere stellingen gebouwd wor- 
den. Arnhem was nog steeds bezet en de dijkbewaking langs de grote rivieren 
werd steeds intensiever. Men was naarstig een bruggenhoofd aan het bouwen 
aan het Boveneind van Herwijnen tegenover Zuilichem. Er was zo'n haast bij 
dat overal materiaal vandaan werd gesleept, o.a. van reeds vernielde bruggen. 
Ook burgers werden gedwongen mee te helpen. Het was zo'n hectisch gedoe 
dat iedereen het er mee eens was dat dat nooit goed kon gaan en dat al die 
bedrijvigheid de aandacht van de geallieerden wel moest trekken. Als je er 
niets te zoeken had, bleef je wel uit de buurt. Men bouwde en bouwde en er 
gebeurde niets. Mijn vader zei: "Wacht maar af, hoe langer dat het duurt, 
voordat ze dat ding te pakken nemen, des te beter. Dat is tijdwinst." Er werk- 
ten ook Hollanders aan, dat was niet zo'n lekker idee. 
Op een zeker moment was het bruggenhoofd blijkbaar klaar, de gevorderde 
arbeiders werden weggestuurd en de moffen namen er een wijntje op. Er was 
dag en nacht bewaking, die de tijd verdreef met in de lucht schieten en door 
met een handgranaat een zootje vis te vangen. 
Op een zondagmorgen tegen kerktijd liepen mijn vader en ik nog even langs de 
gezonken schuit. Het was laag water en ik kon erop klimmen. Het weer was 
vrij zonnig en er heerste zo'n rust dat het bijna niet te geloven was dat Europa 
zo op z'n kop stond. Plotseling kwamen uit het niets een paar vliegtuigen laag 
aanstormen. Vlak over ons heen. Wegkruipen was onmogelijk, dus we bleven 
ze volgen. Dat was maar een paar tellen toen het geknetter losbrak. Heel 
zuiver op het doel gericht. We stonden eerste rang. Binnen een paar seconden 
dreef de rivier vol met wrakhout en troep. Voor ik goed besefte wat er aan de 
hand was, waren de vliegtuigen al weer verdwenen. Ik keek naar mijn vader die 
triomfantelijk zei: Ze zijn toch op tijdgekomen. Daar had hij heel erg gelijk in. 
Er waren geen slachtoffers gevallen. Mijn vader praatte tijdens de oorlog niet 
veel. Veel later vernam ik, dat aan deze actie Nederlandse piloten hadden 
deelgenomen, wat niet verwonderlijk was, daar het bevrijde Zuiden vlakbij was. 
Op de dijk liepen de Herwijnse kerkgangers met hun jassen en hoeden in de 



hand. Ze waren de kerk in allerijl ontvlucht en renden huiswaarts. Waarom? Op 
de dijk was het zeker niet veiliger dan in het kerkgebouw en thuis evenmin! 
Een mens is toch in zulke dingen onberekenbaar. De schrik zat er goed in. Pa 
en ik hadden het voordeel dat wij konden zien wat er aan de hand was. Gezien 
de zwijgzaamheid van mijn vader heb ik naderhand vaak het vermoeden gehad 
dat hij meer wist en mijn gevoel heeft mij immer gezegd dat ik nooit te veel 
moest vragen. 
Toen ik eind september '44 een keer uit Gorkum terug kwam, zat er een jonge- 
man bij ons aan boord. Ik kende hem niet en vroeg waar hij vandaan kwam. Hij 
vertelde dat hij juist uit Eindhoven was gekomen. Ik dacht dat hij me wat wijs 
maakte en voegde hem toe dat hij beter uit kon kijken, anders liep hij de kans 
om een gratis reis Duitsland te verdienen. Ikben zo weerweg, zei hij, maarals 
je  me niet gelooft, hier heb je een paar Engelse piraaoes. Ajuus. Mijn vader 
vertelde dat de man niet gelogen had en dat het vrijwel zeker was dat hij binnen 
het uur weer in bevrijd gebied zou zijn. Hij had alleen maar een paar 'bood- 
schappen gebracht'. De wonderen waren ook toen de wereld nog niet uit. 
Mijn vader had een soort pasje om met het veer naar Brakel te gaan. Hij mocht 
toentertijd wat carbid voor de lamp ophalen in Brakel, zei hij. Wij gebruikten 
geen carbid, wel een beetje lampolie, maar waren zeer zuinig en gingen vroeg 
naar bed. Pa is een week ziek geweest toentertijd en hij vroeg of ik wat appels 
naar de overkant wilde brengen, naar een bepaalde familie. Ik dacht dat ze in 
Brakel nog geen gebrek aan appels zouden hebben, maar vooruit maar. Ik 
kreeg een attentie mee terug. Ik begreep: Spreken is zilver, maar zeker in dit 
geval was zwijgen goud! 

De bevrijding 

5 Mei 1945. De bevrijding was een feit. Mijn fiets werd weer onder het restje 
kolen vandaan gehaald en de onderdelen werden in elkaar gezet. Ik wilde zo 
snel mogelijk weer naar Gorkum. Ik was toentertijd 19 jaar en verlangde ernaar 
met toeters en bellen met mijn vriendinnen de bevrijding te vieren. Op een 
zeker moment ben ik met Bep van der Veth naar Hoog-Blokland gefietst. Daar 
werden Duitse troepen door Belgen ontwapend. Onderweg reed ons een jeep 
voorbij en we hebben uitbundig gezwaaid. Achterin zat een soldaat die mij heel 
verbaasd zat aan te staren. Ik begreep er niets van. Er was iets met die kop! 
Het beste was, het maar te laten rusten. We hebben staan kijken hoe de 
Belgen de Duitsers ontwapenden (Zie Gorcum tijdens de Bezetting, Histori- 
sche Reeks Oud Gorcum, dl. 8, p. 176). Enkele Duitsers gooiden hun geweren 
in de sloot uit frustratie. Ze werden gesommeerd hun kousen en schoenen uit 
te trekken en de wapens weer op te sobbelen. Oja, die man in die jeep. Wat 
was daar toch mee? Maar opeens wist ik het ....het Chagrijn! Een spion dus, 
maar wel heel geraffineerd! 



FOTOGESCHIEDENIS 
AFLEVERING 7, JAN KUIJPERS (1819-1892) 

Bert Stamkot 

Onze speurtocht naar de eerste Gorkumse fotografen heeft u langs een aantal 
figuren (Pelgrom, Donkersloot en Schorteldoek) gevoerd waarover wij enige 
nieuwe informatie konden verschaffen en, belangrijker nog, van wie wij -dank- 
zij enkele van onze lezers - een aantal foto's en portretten konden tonen. Ik 
zou zeggen, blijft Uzoeken en toon uw vondsten! 
Teruggrijpend op het d0orA.J. Busch samengestelde lijstje van Fotografen die 
in Gorinchem werkzaam waren l,ontwaren wij nog een naam die recentelijk in 
de belangstelling stond, namelijk Jan Kuijpers. Aan de kunstschilder Kuijpers 
en zijn zoon Cornelis was in het Gorcums Museum van 19 november tot 10 
januari j.1. een interessante tentoonstelling gewijd. Op de vraag of Jan Kuijpers, 
naast zijn beroep van kunstschilder en tekenmeester ook daadwerkelijk als 
fotograaf actief was, gaf noch de tentoonstelling noch het fraaie begeleidende 
boek * echter een antwoord. Elders meldde Busch dat Kuijpers alleen voor het 
tekenmeesterschap een patent had 3. Toch zou het niet zo gek zijn wanneer 
een beeldend kunstenaar tegelijk fotografeerde of de fotografie in dienst van 
zijn scheppende arbeid stelde. U kent wat dat betreft allemaal het voorbeeld 
van de Amsterdamse schilder George Hendrik Breitner ( l857-1 923), maar in 
diens tijd was de fotografie overigens al weer een paar slappen verder ontwik- 

Buiten de Waterpoort. De Oude Wolpherensedijk met het veer naar Sleeuwijk (de Zwaan). 
Op de voorgrond Bastion VI met beervanuit het Oosten gezien. Pasteltekening J. Kuypers, 
omstreeks1860.Stadsarchief Gorinchem. 



keld en gemakkelijker toepasbaar. Wij komen straks terug op de eventuele 
relatie schilderlfotograaf. Eerst even nog wat biografische gegevens 4. 

Vader Johannes Cornelis Kuypers (1 785-1 863), alias 'de ouwe Jan' woonde na 
zijn huwelijk met Maayke de Man te Hellevoetsluis. Hij was duidelijk ook artis- 
tiek begaafd want er zijn van hem enkele kunstwerkjes bekend. 
Via Tuil in de Betuwe vestigde het met drie kinderen gezegende gezin zich op 
1 april 1849 te Gorinchem op het adres Timmerwerf B497 (nu Kriekenmarkt). 
Spoedig verruilde Kuijpers Gorinchem weer voor Nijmegen, alwaar hij als ge- 
pensioneerd luitenant magazijnmeester der artillerie in 1863 het leven liet. Zijn 
op 31 maart 181 9 in Fijnaart geboren zoon Jan, "de jonge Jan" bleef in Gorinchem 
hangen en huwde in 1850 Maaike Elisabeth Spruyt (* Gorinchem 19 november 
1828). Zij kregen dertien kinderen waarvan er vijf op jonge leeftijd overleden. 
Hun zoon Cornelis (1 864-1 932) zou ook gaan schilderen. Als landschapschilder 
in de stijl van de na-Haagse School wist hij zeker enig niveau te bereiken. 
Jan Kuijpers kan moeilijk tot de topkunstenaars worden gerekend. Met name 
perspectivisch vertonen de kunstwerken grote mankementen. Doordat hij en- 
kele, sedertdien veranderde, locaties heeft vastgelegd is zijn werk vanuit 
topografisch oogpunt interessant geworden. Zijn gouache van de rivier bij Slot 
Loevestein uit 1861 toont ons rechts het Fort Vuren nog in zijn oude gedaante. 
De ronde forttorens zijn namelijk in de jaren 1873-1 879 om defensieve redenen 
verlaagd tot het niveau van de omringende wallen. Een andere gouache biedt 
over de dichtgevroren rivier een zicht op Gorinchem met toen nog vier molens 
op de zuidelijke wal 5. Bekend zijn zijn afbeeldingen van het oude Stadhuis en 
de Arkelpoort. Hij deed dit in opdracht van het gemeentebestuur, dat zich er 

tenminste van bewust was dat 
de herinnering aan deze in res- 
pectievelijk 1859 en 1857 ge- 
sloopte historische bouwwer- 
ken levend diende te blijven. 
De oudste foto van Gorinchem 
is omstreeks 1855 gemaakt. 
Vanaf de kade Buiten de 
Waterpoort wordt ons een 
beeld getoond van de bekende 
en in 1919 gesloopte olie- 
molen 'de Eendracht' 'j.De fo- 
tograaf is onbekend maar het 
lijkt mij niet aannemelijk dat 
dit Jan Kuijpers zou zijn ge- 
weest. Zo hij toen reeds foto's 
had kunnen maken, dan zou- De Eendracht en de monding van de Kalkhaven. 

Makervanhetschilderij is onbekend. den er zeker meer afbeeldin- 
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terrein de fotografie uitkomst bood om aan een crea- 
tieve behoefte toch uiting te kunnen geven, maar 
concrete bewijzen voor deze optie ontbreken. Ge- 
lukkig is Kuijpers zelf nog wel fotografisch gepor- 

Op 26augustus 1878vertrok het gezin Kuijpers naar 
Amsterdam en vestigde zich in de Jacob van 
Campenstraat (toen nr. 69)1°in de wijk De Pijp. In 
deze nieuwe wijk gelegen achter de Koninklijke Aca- 
demie van Beeldende Kunsten, vestigde zich rela- 
tief veel artistiek volk en studenten. Uit zijn Amster- 
damse periode zijn nog twee schilderijen bekend, 
waaruit overigens geen invloed van enigerlei vorm 
van fotografie blijkt. Een gezicht op de Zuiderkerks- 

Jan KuypersJr~(1819-1982)" toren via de Groenburgwal l l .  En een winters ge- 
zicht op de Amstel met links het tolhek op de Amsteldijk. Dit was vlakbij zijn 
laatste adres Hoedemakersstraat 16 (nu Van Ostadestraat) dat toen nog tot 
de gemeente Nieuwer-Amstel behoorde. In 1896werd dit deel van De Pijp bij 
Amsterdam gevoegd. Maar toen was Jan Kuijpers al overleden (22mei 1892). 
Alles overziende mogen we de conclusie trekken dat Jan Kuijpers ons veel 
topografisch interessant beeldwerk heeft nagelaten, maar evenzeer dat hij hoogst 
waarschijnlijk niet in ons rijtje fotografen blijkt thuis te horen. 

Noten 

1. In: OGV nr. 37 (1997-l), p. 35-38 
2. Marten Bol, Cornelis Kuypers (1864-1932), Telg uit een schildersfamilie. 

Renkum, 1999 
3. Brief A.J. Busch (18 dec. 1996) 
4. Bol, a.w., p. 11, tenzij anders is aangegeven 
5. Gedeeltelijk afgebeeld in: OGV 32 (1995-1) p. 14 en 33 (1995-213) omslag en 

p. 118 
6. Afgedrukt in: OGV 37 (1997-l), p. 36 
7. Afbeelding in: OGV 24 (1992-2), p. 65 
8. Het Gorcums Museum hiertoe uitgenodigd bij mijn schrijven van 5 januari j.1. 
9. Afgedrukt in Bol, a.w., p. 16 
10. GAA bev. reg. 1874, dl. 61, p. 248. In april 1884 verhuisden zij naar de Jan 

Steenstraat nr.49 en in september 1885 naar Nieuwer-Amstel (idem, dl. 
469A, p. 2) 

11. En niet de Westertoren zoals op de tentoonstelling werd gemeld 
12. Foto werd overgenomen uit: Marten Bol, Cornelis Kuypers (1864-1932). Telg uit 

een schildersfamilie. Stichting Museum Veluwezoom, 1999 



OP ZOEK NAAR DE PRE-HISTORIE VAN DE ALBLASSERWAARD 
AFLEVERING 3 (SLOT) 

H.A. de Kok 

Verder donkenonderzoek 

Meer en meer kwam men tot de slotsom dat de Alblasserwaard een erg be- 
langrijk ondergronds archeologisch reservaat bevatte en zodoende kon men 
de afgelopen decennia met regelmaat groepen studenten van de Universiteiten 
van Wageningen, Utrecht, Amsterdam en Leiden met boren en kaartmateriaal 
de polders zien doorkruisen. 
Het Instituut voor Prehistorie te Leiden had natuurlijk de meeste belangstelling 
voor het gebied. 
Een van de studenten die veel booronderzoek deed was Marten Verbruggen, 
nu geoloog bij laatstgenoemd Instituut. Hij hoopt binnen afzienbare tijd te pro- 
moveren op zijn donkenonderzoek. 
Met grote frequentie onderzoekt hij de donken gedurende de laatste jaren. Hij 
heeft een eigen methode ontwikkeld om met boringen de meest optimale ge- 
gevens te krijgen. Hij zegt hierover: Boringen worden in de archeologie traditio- 
neel gebruikt om de grootte van een site waarvan de ligging a l  bekend is te 
bepalen. Ik boor om de sites in een terra incognito op te sporen. Daarbij 
hanteer ik een geologische werkwijze en baseer ik me op geologische kennis. 
Hij ontdekte donken die tot dan toe onbekend waren doordat ze onzichtbaar 
waren door hun diepere ligging. 
Met zijn methodiek van werken kon hij zijn boorgegevens juister toetsen dan 
totnogtoe gedaan kon worden aan de andere bevindingen. Veel houvast werd 
hierbij verkregen aan de uitkomsten van het Hazendonk-onderzoek, 
Door de inmiddels zeer betrouwbaar gebleken gegevens over de zeespiegel- 
stijging op te hangen aan het huidige N.A.P. verkreeg hij een goed inzicht waar 
hij de boor in de grond moest gooien om te vinden wat hij zocht in de afval- 
lagen. 
Zo onderzocht hij tientallen donken die stuk voor stuk bewoningssporen ople- 
verden. Hij ontdekte dat niet alle donken in de diverse perioden tegelijk be- 
woond waren geweest. 
Omzijn theorieën te bevestigen werd in 1991 de Brandwijkse donk uitgekozen 
,voor een uitgebreide opgraving. Deze activiteit vond niet plaats op de sinds de 
late middeleeuwen bewoonde donk zelf, maar op een uitloper daarvan, meer 
oostelijk op een donkje dat het "kerkhof' genoemd wordt omdat er gestorven 
vee zou begraven zijn. Het op te graven terrein was eigendom van Marius de 
Wit, die aan de voet van de grote donk een modern veehobderijbedrijf had. 



Het kantoor te Gies- 
sendam waar de 
computer was opge- 
steld voor de regis- 
tratie der vondsten. 
Foto: H.A.de Kok 

Medewerking door de boeren vanaf het eerste moment 

Marius de Wit gaf zijn volledige medewerking aan de opgraving en volgde het 
verloop met groot enthousiasme. Het moet eens gezegd worden dat de boeren 
in het gehele onderzochte gebied, al staan ze wel eens sceptisch tegenover 
de aangevoerde jaartallen en al zien ze het nut van al die onderzoekingen niet 
in, bij alle gedane onderzoeken in de afgelopen dertig jaar zich erg bereidwillig 
hebben getoond. Zelden of nooit werd een onderzoek geweigerd. Integendeel, 
men gaf blijk van een vriendelijke belangstelling. 

Geavanceerde opgravingtechnieken 

De opgraving werd uitgevoerd onder leiding van drs. Marten Verbruggen en dr. 
Anneloes van Gijn en dus onder auspiciën van het Instituut voor Prehistorie. 
Net als met de boringen werd vanuit een ander gezichtspunt gewerkt dan bij de 
traditionele opgravingen. Er werd ook de meest geavanceerde apparatuur ge- 
bruikt. 
Wanneer een groot oppervlak wordt blootgelegd kan men horizontaal schaven, 
zoals al is aangegeven bij het hoofdstuk over de Hazendonk. Het werd een 
tijdrovend karwei, net als op de Hazendonk. Er moesten minstens 600 vond-
sten per vierkante meter worden ingemeten. Daartoe werd een zeer geavan- 
ceerde theodoliet gebruikt. Door weerkaatsing van infrarood licht wordt dan het 
kleinste voorwerpje en de geringste afwijking in drie dimensies vastgelegd. 
Er zit aan de theodoliet een elektrisch geheugen gekoppeld dat alle metingen 
en vondsten automatisch in de op het terrein opgestelde computer opslaat. 
Deze ver doorgevoerde automatisering levert veel tijdsbesparing op en is tot op 
de millimeter nauwkeurig. * 

"Braankse" donk als toetsobject 

Deze opgraving in Brandwijk (in de volksmond Braank genoemd) bevestigde 
veel van de bij het Hazendonk-onderzoek opgebouwde theorieën. 



Erwerd een enorme hoeveelheid bot in de afvallagen gevonden, waarvan een 
deel nu nog in onderzoek is. Hoewel nogal wat runderbot aanwezig was, wat 
op het boerenbedrijf kan wijzen, helt Verbruggen toch over tot de mening dat 
de intensiefste bewoning op de donken in seizoenen voorkwam. Het kunnen 
zowel winter- als zomerkampen geweest zijn. 
Naast wervels, vissentanden en de al genoemde runderbotten werden in de 
afvallagen veel botten en ook tanden aangetroffen van varken of zwijn, bruine 
beer, schaap of geit, edelhert, bever, otter enz. Hetzelfde materiaal als op de 
Hazendonk. 
Omdat op laatstgenoemde donk een kano werd gevonden neigt Verbruggen 
steeds meer over tot de mening dat in bepaalde jachtseizoenen bewoners van 
bijvoorbeeld het hogere Brabant de donken kwamen bevolken en van de ene 
naar de andere donk peddelden. Het is natuurlijk ook mogelijk dat hier en daar 
een donk in meerdere seizoenen door een kleine groep wat langer bewoond 
bleef. 
Hierbij kan ook nog worden aangemerkt dat het gebied dat nu Biesbosch is, 
wat betreft landschap en begroeiing hetzelfde patroon vertoond kan hebben als 
de Alblasserwaard. We kunnen ook rustig aannemen dat de Merwede, als die 
rivier er al was, niet te vergelijken was met de brede stroom die er nu is. 

Ook de heersende mening dat steeds andere bevolkingsgroepen elkaar op- 
volgden en hun eigen cultuur meebrachten, wordt losgelaten en steeds meer 
wordt verondersteld dat al die duizenden jaren dat deze streken bewoond wa- 
ren die bewoners geen zwervende nomaden geweest zijn, maar min of meer 
een constante bevolking, die hier van geslacht tot geslacht, de ene periode in 
hoofdzaak van de jacht enlof visserij en in een andere periode weer hoofdzake- 
lijk van akkerbouw of veehouderij leefde. Men zal zo nu en dan een veiliger 
klimaat hebben opgezocht. 
Er zal best wel eens een immigrant gekomen zijn, maar de bevolking zal na 
verloop van tijd andere cultuurpatronen zijn gaan volgen en ook een andere 
leefwijze door veranderende bodemgesteldheid. 
Ook het voortschrijden der technieken (ook toen al, in de prehistorie!) zoals de 
uitvinding van het gebruik van ijzer en brons zullen hiervan mede de oorzaak 
zijn geweest. 
Iedere tijd had bijvoorbeeld zijn eigen vormen en versieringen op aardewerk en 
gereedschap. Zo hoort de wikkeldraadversiering bij de Klokbekervolken, Brons- 
tijd-aardewerk is te herkennen aan het grofwandige, met steengruis verschraalde 
baksel, Romeins aardewerk is al wat professioneler gebakken, zoals het mooie 
rode gladwandige terra sigilata en dus duidelijk te onderscheiden van het pri- 
mitieve inheemse materiaal. 
Ook de wijze van begraving veranderde. Na de begraving in hurkhouding ging 
men bijvoorbeeld weer over tot lijkverbranding. 



De opgravingsput lo- 
katie Poldetweg met 
de vondstkaartjes 
(1997). 
Foto: H.A. de Kok 

De Betuwelijn 

In 1991 waren er in ons rivierengebied 45 in de prehistorie bewoonde locaties 
ontdekt. Sinds die tijd zijn er weer enkele bij gekomen. Het houdt niet op! 
De prehistorie en de Betuwelijn. Extremer vergelijking kan men niet bedenken. 
Toch kan die door de Alblasserwaard en de Betuwe zo verfoeide lijn nog een 
grote rol gaan spelen in de onderzoeken en de daardoor opgedane kennis van 
de Steentijd en met name de Midden-Steentijd, het Mesolithicum. 
In 1992 en 1993 werd door het R.A.A.P., het Instituut dat verkenningen doet, 
vooruitlopend op de bouw van grote objecten die archeologisch belangrijke 
situaties kunnen verstoren, in verband met de Betuwelijn-plannen de hiervoor 
geplande route onderzocht. 
In de Giessendamse polder stuitte men, even ten zuiden van de Tiendweg, op 
twee onder het veen bedolven donken die beiden bewoningssporen bevatten. 
Eén donk, aangetroffen op 2,5 tot 5,5 meter beneden het maaiveld (3,5 tot 6,5 
m -N.A.P.) werden vroeg-neolithische vondsten aangeboord. Hieruit werd de 
conclusie getrokken dat deze vindplaats een ouderdom moet hebben van 6000 
jaar. 
Op de tweede donk werden vondsten aangeboord op een diepte van 6,5 tot 8 m 
- N.A.P. Uit dit boorresultaat wordt de voorlopige conclusie getrokken dat deze 
vindplaats Mesolithisch is, dat wil zeggen circa 7500 jaar oud. Zou deze vind- 
plaats de geschiedenis ingaan als de bakermat van de Betuwelijncultuur? 

Samenvatting 

Alles samenvattend kunnen we de dus de conclusie trekken dat deze streek, 
waarvan men 50 jaar geleden nog dacht dat hier na de Schepping en na de 
Zondvloed het meest verlaten en vergeten gebied van Nederland was dat pas in 
de 12e eeuw door de Hollandse graven en de Utrechtse bisschoppen was 



ontdekt, die dat gebied, in groot mededogen met de arme niet-gekerstende 
wildemannen, die van vis en vogeleieren moesten leven, gingen ontginnen, een 
der best bewaard gebleven ondergrondse "reservaten" blijkt te zijn, met een 
steeds toenemende vloed van bewijzen dat die streek al 9000 jaar bewoond is! 
Natuurlijk hebben er geen grote aantallen mensen gewoond. Als men bedenkt 
dat het gebied dat nu Nederland heet in het jaar 800 slechts circa 100.000 
inwoners had, dus nog niet 1 % van het huidige aantal, dan kan men zich wel 
voorstellen dat men elkaar in de prehistorie niet zo gauw voor de voeten liep. 
Evenmin kan men nog met zekerheid zeggen waar de mensen die hier na de 
10.000jaar geleden geëindigde laatste IJstijd kwamen bevolken vandaan kwa- 
men. Waren het de afstammelingen van de rendierjagers die hier in dat toen- 
dra-achtige gebied hebben kunnen doordringen? Waren ze van het Alpine ras 
of van het Mediterrane of een vermenging? Wie zal het zeggen. De antropolo- 
gen hebben hierover het laatste woord, maar dan zullen ze meer "koppen" tot 
hun beschikking moeten hebben dan nu het geval is. Misschien zitten er nog 
wel een paar onder het veen van de polder Giessenoude-benedenkerk in 
Giessendam. 

Literatuur en bronnen 
T. Vink, De Lekstreek, 1926 
L.P. Louwe Kooijmans, The Rhine/Meuse delta (dissertatie) 
L.P. Louwe Kooijmans, Sporen in het Land, 1985 
R.S. Hulst, Berichten R.O.B, 1973 
M. Verbruggen, Mededelingen 
Eigen waarnemingen 
Rapport R.A.A.P 1992 

NASCHRIFT 

"De prehistorie van de Alblasserwaard" is in drie afleveringen in Oud-Gorcum 
Varia gepubliceerd. Het was al in 1994 op papier gezet, met twee bedoelingen. 
Ten eerste om de prehistorische ontdekkingen in chronologische volgorde op 
een rijtje te zetten en ten tweede om te beschrijven wie en welke instanties 
erbij betrokken waren. Het verhaal pretendeert dus niet een complete geschied- 
beschrijving van de prehistorie te zijn. Het is slechts een samenvatting van de 
waarnemingen van een amateur die er vanaf het eerste tot het laatste moment 
bij betrokken was. De geraadpleegde literatuur is hierboven genoemd. 
In 1999 verschenen er nog twee dissertaties die voor de streek van belang zijn: 
Liesbeth Theun issen met Midden-Bronstijdsamenlevingen inhet zuiden van 
de Lage Landen en van Daan Raemakers: The Articulation ofa 'New Neolithic' 
3900-3400 BC.Ze handelen niet over de Alblasserwaard zelf, maar omdat er 
zoveel raakpunten zijn wordt de streek veel genoemd en vormen ze een aan- 
vulling op de bevindingen hier gedaan. 
Omdat in de verhandelingen veel namen worden genoemd is het misschien 



wel aardig om te vermelden dat de in een der afleveringen genoemde Marten 
Verbruggen nog geen tijd gehad heeft om zijn proefschrift te voltooien. Doordat 
hij opviel door zijn deskundigheid en nieuwe methoden op het gebied van voor- 
onderzoek is hij in 1999 benoemd tot directeur van het RAAP. Dit staat voor 
Regionaal Archeologisch Archiverings Project. Alles van archeologisch belang 
wordt door RAAP in kaart gebracht. Met het Verdrag van Malta hebben de 
regeringen zich verplicht opdracht te geven voor archeologisch onderzoek wan- 
neer plaatsen van belang bedreigd worden door bouwwerken. In dit geval be- 
taalt de verstoorder. NS-Railbeheer draaide op voor de kosten in Hardinxveld- 
Giessendam. 
Nu, zes jaar later, zijn de opgravingen al weer twee jaar achter de rug. Naar 
aanleiding van de reeds bekende resultaten volgen hieronder een correctie en 
wat aanvullende gegevens. 
Op een der laatste alinea's van afl. 3 werd gesteld dat de streek al 9000 jaar 
bewoond is. Uit de laatste gegevens blijkt echter dat men niet verder terug 
gaat dan tot ruim 7500 jaar. 
De twee opgravingen in 1997 en 1998, genaamd Polderweg en De Bruin, waren 
een geweldige klus. Dit heeft NS-Railbeheer een enorm bedrag gekost. Eerst 
moest namelijk een diepe "bouwput" gecreëerd worden van 18 bij 34 meter, 
met een damwand van 30 meter lang. Een waterkerende laag werd aange- 
bracht, zodat men tot 11 meter ongestoord kon graven. Er overheen werd een 
tent gebouwd van 600 m2. De topjes van de donken lagen resp. 4 en 6 meter 
onder het maaiveld. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Archol, een door de Universiteit van Leiden in 
het leven geroepen en daaraan gelieerde stichting, onder leiding van Prof.Dr. 
Louwe Kooijmans. Er is een ongekende hoeveelheid materiaal geborgen en 
veel kennis opgedaan. 
De bewoning op de donken kan nu compleet in kaart worden gebracht. Deze 
omvat het tijdperk van ongeveer 7500 tot 6000 jaar geleden. Er zijn een com- 
pleet vrouwenskelet en veel verspoelde skeletdelen gevonden, waaronder en- 
kele schedels. Voorts een compleet exemplaar van een gedeelte van een kano, 
enkele peddels, een visfuik, een grote hoeveelheid vuursteen en veel pollen van 
planten, bomen en struiken. Een grote verscheidenheid aan dierlijk bot. Bo- 
vendien een begraven jachthond. 
Aardewerk had men in de vroegste periode nog niet. Op het hoogste topje (De 
Bruin) waar dus nog langer gewoond kon worden dan op het topje Polderweg 
vanwege het stijgende water, is wel aardewerk gevonden. Dit is zeer interes- 
sant omdat hiermee de schakel gevormd is tussen de Midden Steentijd (8800- 
5000 v. Chr.) en de Nieuwe Steentijd (5000-2000+v. Chr.), de periode die in de 
Alblasserwaard nog ontbrak. Het is de overgangsperiode van de jagende naar 
de landbouwende mens. 
In de twee laatste alinea's van afl. 3 sprak ik de hoop uit dat de Betuwelijn- 
opgravingen zullen prijs geven tot welk "ras" de eerste bewoners behoorden en 



wat hun vorige woonplaats was. Er zijn nu meer skeletten en koppen gevon- 
den, dus er zouden misschien conclusies getrokken kunnen worden. DNA- 
onderzoek wordt bemoeilijkt door de hoge ouderdom van het menselijk mate- 
riaal. En.. wetenschappers zijn voorzichtig. 
De veronderstelling dat de donken bewoond werden in voor de jacht en vis- 
vangst gunstige seizoenen zal wel juist zijn. Ze zullen met hun kano's van het 
zanderige Brabant naar de donken zijn gevaren om hun menu aan te vullen 
met vis, gevogelte en wild, wat hier in de moerassen beter te bemachtigen was 
dan in het droge Brabant. Voor kleding had men huiden nodig. Aan de begraving, 
zelfs van de jachthond, is af te leiden dat het mensen waren met een redelijk 
hoog beschavingspeil. 
In de tijd van de Klokbekercultuur (o.a. in Molenaarsgraaf) waren de twee on- 
derzochte donken reeds lang onder het veen verdwenen. Wel zijn toen en nu 
nog boven het veen uitstekende donken in die periode 4500 tot 4000 jaar gele- 
den, door de op de jongere stroomruggen wonende Klokbekerboeren bezocht. 
Misschien hadden ze er ook wel hun jachtkampen onder de hoge bomen die 
op de donken groeiden. Ze hebben in ieder geval hun "schillen en dozen" in de 
vorm van aardewerk en vuursteen achtergelaten. 
Het is aardig om te vermelden dat de opgraving in zijn geheel gevolgd en gere- 
gistreerd is in een kantoor en opslagruimte voor het vele materiaal, in 
Giessendam. De hier opgestelde computers stonden in verbinding met de ap- 
paratuur in de bouwput. leder vakje van 25 cm had een streepjescode, dat 
correspondeerde met de code op het zakje waarin het betreffende grondmonster 
(duizenden) zich bevond. Zodoende werd alles exact ingemeten en geregis- 
treerd. Tot alle visgraatjes, zaadkorrels en muizentandjes toe. 
Nog dit jaar verschijnt een uitgebreide publicatie door wetenschappers van 
diverse disciplines die bij de opgravingen betrokken waren. Dit werk is van 
groot belang, want hoewel de bewoningsperiode in ons land en in heel Europa 
wel bekend was, was men nog nooit in de gelegenheid om er, letterlijk en 
figuurlijk, een diepgaand onderzoek naar te doen. Het unieke van de 
Alblassetwaardse ondergrond is, zoals reeds gezegd, dat het pakket van tien 
meter veen alles heeft geconserveerd. Er zit nog heel wat verborgen op de 
tientallen donkhellingen, maar een opgraving op deze diepte zal er voorlopig 
niet inzitten. Bovendien is het nu niet meer zo dringend omdat door deze 
kostbare opgravingen gelukkig erg veel is ontdekt en ontrafeld. 

Tot slot: 
Het dient vermeld te worden dat Huib de Kok in zijn verhaal over de zoektocht naar 
de pre-historie in de Alblasserwaard, in alle bescheidenheid vermeden heeft erop 
te wijzen dat hij degene is geweest die de aanzet heeft gegeven tot het huidige 
onderzoek; dit wordt ook door prof. L.P. Louwe Kooijmans volledig erkend. 

Redactie OGV 



DE AZIJNMAKERIJ DE RODE MOLEN 1787-1827 
DE ONDERNEMER CORNELIS VAN BORCHAREN, 
AFLEVERING2 

R.H.c.van Maanen 

Inleiding 

Naast zijn jeneverbranderij bezat Van Borcharen ook een azijnmakerij en een 
bierbrouwerij. Vanaf 1805 was hij tevens mede-eigenaar van een herberg. De 
combinatie bierbrouwerij-azijnmakerij was vroeger een veel voorkomende. In 
vroegere tijden was het bier minder lang houdbaar dan nu en verzuurde het 
snel. Verzuurd bier was naast wijn de grondstof voor azijn. Later zouden gedis- 
tilleerd (oftewel moutwijn) en rozijnen ook belangrijke grondstoffen worden. 

De werkwijze en inrichting van een azijnmakerij 

In 1803 verscheen in de reeks beschrijvingen van bedrijfstakken uitgegeven 
door de Dordtse uitgever Blussé een boek van de hand van T. Olivier Schilperoori 
genaamd De Azijnmaker. Hierin werd uitvoerig uitgelegd wat azijn is, hoe het 
te maken en hoe het te gebruiken. Het boek sloot uitsluitend bij de praktijkvan 
die dagen aan en is juist zo interessant omdat de azijnmakerij van Van Borcharen 
uit deze periode dateert. 

Wat schreef Olivier Schilperoori nu allemaal over de azijnmakerijen? Allereerst 
ging hij in op het nut van azijn. Nu, azijn had de grootste nuttigheid. In 's mans 
eigen woorden: Maar niet in het gemeene leven alleen, als keukenmiddel tot 
bewaaring en veraangenaaming der spyzen. Zyne scherpheid, door olieaarten 
verzacht, is onschadelyk, en zoo doordringende dat zy zich door de vastste 
lichamen eenen weg baant. Hy verfrischt in koortsen, veroorzaakt door al te 
opgezette zouten, door scherptheid van gal. Hy is een middel tegen de dron- 
kenschap; -het oxycraat ofAzynwater is voortreffelyk in uitwendige krankheden. 
Oftewel, we spreken hier van een wondermiddel! 

Niet alleen in de keuken en als geneesmiddel, maar ook in de chemische 
industrie was azijn een belangrijke grondstof. De afhankelijkheid van de azijn- 
makers van afname door de chemische industrie was in 1808 volgens het 
Gorkumse stadsbestuur de oorzaak van het kwijnen van "De Rode Molen". In 
de chemische industrie was azijn onontbeerlijk bij het maken van koperrood, 
loodwit en loodzout of -suiker (het Sal of Saccharum Saturni). In de laatste 
toepassing zorgde azijn er voor dat het lood ontbonden bleef en werd dan ook 
wel azijn van Saturnus genoemd. Overigens gaat het ook hier weer om een 
soort medicijn. Dit zogenaamd Saccharum Saturni was een naar binnen dru- 
vend huismiddel voor vele soorten huidontstekingen. Overigens erkende men 



dat ondeskundige toepassing gevaarlijk was, de gebruiker stelde zich bloot 
aan eene verplaatzing der vochten, die doodlykzyn kan. Gebruik mocht dan- 
ook alleen op recept en onder medicinaal toezicht. 

De Azijnmaker. Plaat 1.A Een stenen bak waarin het water uit de rivier via Been pomp via C 
de goot D een grote koperen ingemetselde ketel werd gepompt Ewaar het via een fornuis 
werd gekookt en vervolgens via Feen goot naar de open plaats werd geleid om hier in de 
biervatenof kinnetjes te broeien 

Vervolgens werd de inrichting van een wijnazijnmakerij en een bierazijnmakerij 
beschreven. Omdat Van Borcharens azijnmakerij verbonden was aan een bier- 
brouwerij behandel ik alleen de bierazijnmakerij. Hierin gebruikte men grote 
kuipen voorzien van sterke hoepels met gewoonlijk een inhoud van zo'n dui- 
zend tonnen. Het productieproces was vrij simpel. Men liet het azijnbier, ook 
wel gijlbier - speciaal hiervoor gebrouwen -uit zichzelf gisten oftewel verzuren. 
Het kon wel een half jaar tot een jaar duren voordat het bier volledig verzuurd 
was. De kuipen waren afgesloten met een deksel waarin een opening was 
aangebracht, afgesloten via een kap. De opening diende om de kuip te kunnen 
vullen of het verzuringproces in de gaten te kunnen houden. De bewuste kap 
was dermate zwaar dat geregeld werklieden het evenwicht verloren en in de 
kuip vielen. Later verving men de kap dan ook door een luik in het deksel. 
Tussen de eerste en tweede ijzeren band - rond de kuip - van onderen gere- 
kend, was een gat met een tapoen aangebracht om het verzuurde bier te kun- 
nen aftappen. Na het verwijderen van de tapoen werd een kraan geplaatst. Er 
waren iets hoger nog twee gelijke gaten aangebracht, omdat in enkele geval- 
len de moer zo sterk was dat men een hogere kraan moest gebruiken. Ver- 
moedelijk was dat om te voorkomen dat de azijn uit de kuip spoot, al dan niet 



De Azijnmaker. Plaat 2. A De grote kuipen BDe goot met de goten bb verlengd tot het luik om het azijnbier in de kuip 
te gieten. D De goten waarmee de azijn naar de in de grond aangebrachte grote kuip werd gevoerd. FDe Rosmolen 
die de azijn via een pomp naar de binnenkuipen pompt 



met meenemen van de kraan. De bodems van de kuipen waren voorzien van 
"zeer sterke" balken om doorzakken te voorkomen. Het verzuurde bier werd 
overgepompt naar de zogenaamde krulle-kuipen, gevuld met beukenhoutkrullen. 
Hierin werd de nog drabbige azijn gezuiverd zoo dat hy, in de azynvaten getapt 
wordende, klaar is als krystal, en in een glas geschept, even als proefhoudende 
jenever, met blaasjes bedekt is. Men gebruikte bij voorkeur beukenhoutkrullen 
of spaanders, die eerder gebruikt waren in wijnvaten. Overigens gingen de 
krullen jarenlang mee. Tijdens het productieproces werd, als de azijn voldoende 
op sterkte was, de kuip gedeeltelijk afgetapt en vervolgens weer aangevuld 
met bier. Voor dit verlengen mocht eventueel ook in kleine hoeveelheden ge- 
kookt enlof warm regenwater gebruikt worden. Om de azijn zuurder te maken, 
werd een stuk zuurdeeg met peper in azijn gekneed in de kuip geworpen onder 
toevoeging van een "goede" lepel honing. Was de azijn gereed voor gebruik 
dan werd ze overgepompt in de azijnvaten. 

De azijnmakerij De Rode Molen 

Op 13 april 1786 kwam een verzoek van Van Borcharen in de Gorkumse 
vroedschap ter tafel, waarin hij, zich presenterend als oud-pensionaris van de 
stad, aangaf een azijnmakerij te willen oprichten. Hij schreef al enige tijd zijn 
gedachten te hebben laten gaan over het oprichten van een azijnmakerij, maar 
dat hij dit niet in daden had kunnen omzetten vanwege het ontbreken van een 
deskundige meesterknecht. Nu was hij in het laatste geslaagd en kon de 
azijnmakerij van de grond komen. Helemaal zeker dat alles tot een goed einde 
werd gebracht, was hij niet. De kosten verbonden aan het oprichten aan deze 
voor de stad Gorkum nieuwe trafiek noopten hem dan ook om een octrooi voor 
veertig jaar te vragen, met uitsluiting van anderen. De vroedschap vroeg aan de 
drossaard, burgemeesters en oud-burgemeesters, om advies uit te brengen. 
Het bleef echter niet bij Van Borcharens verzoek. Twee andere ingezetenen 
protesteerden tegen de eventuele monopolieverlening en verzochten ook toe- 
stemming om een azijnmakerij te mogen oprichten. 
Op 18 april vergaderde de vroedschap over een rekest van Anthonie Johan van 
Doorn, raad in de vroedschap, die schreef dat hij om het verval in de brouwe- 
rijen tegen te gaan "reeds voor lang" had besloten tot het oprichten van een 
azijnmakerij. Hij had nu Van Borcharens verzoek om een monopolie gehoord. 
Van Doorn was van mening dat dergelijke octrooien in strijd waren met de 
vrijheid in de "Burgerstaat". Niemand mocht immers belemmerd worden in het 
kiezen en oprichten van zodanige middelen van bestaan als waartoe hij de 
beste gelegenheid en de meeste kundigheid bezitte. Dergelijke octrooien waren 
volstrekt nadeelig. .. aan de Commercie en het intrest van eene geheele Bur- 
gerij exponeeren aan het belang van een bysonderpersoon. Van Doorn wilde 
dan ook dat Van Borcharens verzoek werd afgewezen; werd het toegestaan 
dan wilde hij dezelfde rechten. 



I I 
De azijnmakerij. Plaat 3: De volplaats of volhoek. 
A De krullen- of binnenkuipen. HAzijnvaten.5Trechter.6 Kit gebruikt om de inhoud van 
een vat dat gelekt had weeraan te vullen. 7 Dissel-of kuipershamer. 

Op 8 mei volgde Lambertus van Meerten, ook de raad in de vroedschap. Hij 
verklaarde gehoord te hebben dat de oud-pensionaris en thans schepen Van 
Borcharen bij zijn bierbrouwerij een azijnmakerij wilde oprichten met een mo- 
nopolie voor 40 jaar. Hij was zelf al geruime tijd bedacht, zo meldde hij, om bij 
zijn eigen bierbrouwerij een azijnmakerij te beginnen. Wanneervan Borcharens 
verzoek werd ingewilligd, dan werd deze bevoordeeld en Van Meertens brou- 
werij benadeeld ... ten dien effecfe daf hef pand zelve door zodanig octroy 
gepriveerd wordende van de faculfeif daf hij 't zelve een ander fraficq en wel 
een zodanig dat uit desselfs aard en natuur daar bij allergeschiksf zoude zijn 
zou kunnen worden opgerigt in cas van verkoop geene geringe somme minder 
zoude waardig zijn. Hem was ook te verstaan gegeven dat Van Doorn het 
octrooi wilde voorkomen of anders als dit niet lukte ook een vergunning wilde 
krijgen. Van Meerten vroeg niet alleen aan Van Borcharen maar ook aan hem 
toe te staan om als hij dat wilde bij zijn bierbrouwerij een azijnmakerij op te 
richten. 



De uiteindelijke besluitvorming is onduidelijk. Van Borcharen richtte echter 
een azijnmakerij op, dus vermoedelijk zal hij alleen de toestemming hebben 
verkregen. 

Drie jaar later kwam de azijnmakerij ter sprake toen in februari 1789 de bier- 
dragers Fredrik de Lang en Nicolaas van Aken aan het stadsbestuur verzoch- 
ten om voor de nieuwelings geëtablisseerde azijnmakerij het vervoer van de 
azijn te mogen verrichten. 
Zij motiveerden hun verzoek met het argument dat in vroegere tijden wanneer 
een azijnbrouwerij binnen de stad gestaan had, de azijn uit dit bedrijf door de 
bierdragers binnen de stad werd vervoerd tegen een stuiver het kinnetje. Nu 
was het tijdstip aangebroken dat op korte termijn binnen Van Borcharens 
azijnmakerij de azijn voor aflevering gereed was en zij net als bij de bieren ook 
voor dit azijn aangewezen wilden worden. Aan Van Borcharen werd om com- 
mentaar gevraagd. Deze verklaarde dat het hem niet bekend was of bij de 
vroegere azijnbrouwerij zoals de verzoekers zeiden, de azijn vervoerd was door 
de bierdragers. Dit is wel degelijk het geval geweest, bijvoorbeeld in de jaren 
dertig legden azijnwerkers de eed volgens het formulier af. Het verzoek werd 
echter afgewezen. 

Op 13 augustus 1808 schreef het Gorkumse stadsbestuur dat de azijnmakerij, 
voorheen bloeiend, nu kwijnde door het afgenomen debiet als gevolg van de 
oorlog. Trafieken die voorheen een zeer grote kwantiteit azijn verbruikten zoals 
de loodwitmolens en de Saccharum Saturni-stokerijen (zie ook boven), ston- 
den nu bijna geheel stil. Het herstel van de azijnmakerij hing dus volledig af van 
de vrede. 

In 181 6 had de azijnmakerij een knecht tegen een weekloon van fl. 6 in dienst. 
Aangegeven werd dat het bedrijf voorheen meer bloeide - meer 'florissanter' 
was - al werd het nog steeds als bloeiend vermeld. Onder meer de hoge graan- 
prijzen veroorzaakten de teruggang. Van Borcharen verwees verder naar de 
grote azijnmakers te Rotterdam voor meer informatie, die zij beter konden 
geven dan hij. In ieder geval komen we te weten dat de azijnmakerij De Rode 
Molen heette. 

In de enquête over 1819 staan nog wat meer gegevens vermeld. De Rode 
Molen produceerde bierazijn, met andere woorden zij was nauw verbonden aan 
een bierbrouwerij. Dankzij andere staten weten we dat het hier gaat om de 
bierbrouwerij De Drie Snoeken, ook toebehorende aan Van Borcharen, een 
bedrijf dat hij tot zijn dood in 1837 dreef. De azijnmakerij bood werk aan twee 
werklieden die zonderwerktuigen werkten tegen een dagloon van fl. 0,80. Blijk- 
baar geschiedde alles op handkracht. Voor 181 7 ging het goed en werd De 
Rode Molen met voordeel gedreven, mede dankzij de vrijstelling van belastin- 
gen. Anders lag het tussen 181 7 en 181 9. Als gevolg van het gewijzigde 
belastingstelsel verkeerde de azijnmakerij nu in kwijnende staat.' Ik vermoed 



dat Van Borcharen niet lang daarna met de azijnfabricage is gestopt. De fis- 
cale wetgeving van 1822 en latere jaren werd steeds verder aangescherpt, met 
name ook ten aanzien van combinaties van bierbrouwerijen met azijnmakerijen. 

In 1827 werd het pand waarin de azijnmakerij was gevestigd, verkocht door het 
echtpaar Cornelis van Borcharen (bierbrouwer) en Johanna Maria Coel voor fl. 
2.200 aan de looier Jakobus van de Water. Het complex werd omschreven als 
een huis, erf en tuin voorheen een azijnmakerij en verder nog een huisje en erf 
daarnaast in de Nieuwstad wijk C nr. 122. 

Noot 

1. Brugmans publiceerde in zijn bronnenuitgave I e  stuk (p.251-252) ook een 
overzicht van alle azijnmakerijen in Nederland en het tegenwoordige België in 
de periode 1808-1 81 9. Dan zien we dat tussen 181 3 en 181 9 de staat waarin 
de Nederlandse azijnmakerijen verkeerden, slechts matig was te noemen. Voor 
1814 was dit te wijten aan gebrek aan export, import van Brabants azijn, ge- 
brek aan appels, hoge graanprijzen en belasting op het bier. Op 31 december 
181 9 was opnieuw een balans opgemaakt. Als oorzaken voor de matige staat 
gaf men onder meer op het stelsel van belastingen en de landelijke accijnzen 
en de invoer van Franse azijn. Oplossingen droegen de azijnmakers ook aan. 
Zo wilde men naast vrijdom van belasting en stedelijke octrooien, een verbod 
op het gebruik van beslagkuipen, vermindering van het fabricagerecht en pre- 
mies. Duidelijk valt op dat belastingen in de ruimste zin des woords het groot- 
ste obstakel vormden om deze tak weer florerend te krijgen. 
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Van Republiek naar Koninkrijk 

Nog voordat aan de Bataafse Republiek een einde kwam, werd in de kerkeraad 
de vraag besproken of men nu eindelijk niet eens kon afstappen van die laak- 
bare en ontstigtende handelwijze om de 150 psalmen op de rij af te zingen. 
Destijds hadden de predikanten daarover ook al eens een voorstel gedaan (zie 
aflevering over de kerk en het gezond verstand), maar ook toen al werd genotu- 
leerd dat er in feite niets van terechtkwam. Nog altijd zong men de psalmen op 
de traditionele manier, zij het dan in de nieuwe berijming. Nu echter kwam daar 
een eind aan (2815 1795) en werd de voorzanger verplicht om een uur voor de 
godsdienst bij de predikant die preken moest, de voor- en na-psalm af te ha- 
len. Kort daarna verzocht de voorzanger Hopman verhoging van traktement in 
verband met verzwaring van lasten. De kerkeraad ging daarmee akkoord. 
Geregeld werden in verband met ergernissen (o.a. dronkenschap en bevalling 
van onechte kinderen) nog leden onder censuur gesteld. Ik heb dat niets steeds 
meer vermeld. Toch wil ik nu een uitzondering maken, in verband met het 
opvallende woordgebruik, voor een mej. Van der Mey, die was overgegaan naar 
de rooms-katholieke kerk. Er werd uitvoerig over onderhandeld (1 801), maar zij 
liet zich niet overhalen terug te keren tot de hervormde kerk. Tenslotte besloot 
men haar te schrappen van de lidmatenlijst, terwijl er verderniets anders over- 
blijft dan gemelde Mejuffr. ernstig aan te bevelen aan de rommelende inge- 
wanden van Gods Vaderlijke barmhattigheid en te bidden dat God zich in 
zijnen Zoon over haar oníferme, haar van haare dwalingen terugbrenge en met 
al hare schulden doe vluchten tot den Heer Jezus Christus, wiens bloed alleen 
van alle zonde reinige! 
In verband met de proclamatie van het staatsbewind gaf de raad der gemeente 
de godsdienstige gezindheden in overweging om op woensdag 2 juni 1802 een 
plegtig dankuur te houden teneinde alle ingezetenen gelijkijdig het Weldadig 
Opperwezen te eerbiedigen, dank te zeggen voor het herstel van de Algemene 
Vrede, Zijn Zegen daarop af te smeken en Zijn Vaderlijke zorgen voor de 
Welvaart van het Gemeenebest in te roepen. De kerkeraad ging daarmee 
akkoord. 
Het Uitvoerend Bewind bepaalde augustus 1803, dat de godsdienst moest 
worden beschouwd als voor de burgerlijke maatschappij van het uiterste ge- 
wicht. Al eerder was de fatale termijn van 3jaar voor het ophouden der trakte- 
menten voor vervallen verklaard. leder kerkgenootschap zou onherroepelijk 



eigenaar blijven van wat het in het begin der eeuw aan bezittingen had l.Het 
klonk alles nogal geruststellend! 
Vanaf juni 1806 eindigde de periode van de Bataafse Republiek en kwam daar- 
voor in de plaats het Koninkrijk Holland met aan het hoofd de broer van Napoleon: 
Lodewijk Napoleon, Lodewijk Bonaparte geheten. Het was maar van korte duur, 
want in juli 181 0 besliste zijn broer dat ons land bij Frankrijk zou worden inge- 
lijfd en dus onder directe heerschappij kwam te staan van Napoleon zelf. 
Het eerste teken van deze nieuwe ontwikkelingen vinden we in de notulen van 
de kerkeraad in een bericht afkomstig van de raad van de stad, dat namelijk op 
zondag tussen 9 en 11 uur H.M. de Koningin van Holland (Hortense) onze stad 
zou passeren. Men besloot de kerkdiensten te vervroegen, maar, kennelijk om 
verwarring te voorkomen, de klokken niet te luiden. Bijna een jaar later deelde 
men de kerkeraad mee dat Z.M. de Koning woensdag 2 september zijn ver- 
jaardag vierde met het verzoek dan een bede- en dankdienst te houden. De 
morgendienst zou dan de avonddienst vervangen. 
In de maanden januari en februari, daaraan volgend, herinnerde men zich hoe 
men in de vorige jaren verschrikkelijke watersnoden had doorstaan, voor welker 
goede afloop men alsnog dank- en bedestonden hield. 
Voor het leven van de kerk zelf was het belangrijker dat er intussen een nieuw 
kerkboek op stapel stond voor het gebruik in de zondagse eredienst, waarin 
niet alleen de psalmen en enkele daarbij vanouds toegevoegde lofliederen wa- 
ren opgenomen, maar ook een hele bundel Evangelische gezangen. In her- 
vormd Gorkum bereidde men zich erop voor, zoals ik reeds verteld heb in de 
regels gewijd aan ds. Mandt. Nadat hij bij de bespreking van de nieuwe bundel 
de gezangen zeer geprezen had en er stemmen waren opgegaan of men niet 
tot de oprichting van een zanggezelschap moest komen, werden er nu spij- 
kers met koppen geslagen. De kerkeraad had intussen besloten om meteen 
op 2januari 1807 n.m., en verder op alle zondagen, uit de Evangelische gezan- 
gen liederen te gebruiken. 
Men kwam overeen, na de inleiding van ds. Mandt, dat er voortaan donderdags 
van 6-7 uur een zanggezelschap bijeen zou komen in de Kapel. De voorzanger 
Steenwinkel werd gevraagd daaraan mee te werken. Diens zoon zou het orgel 
bespelen. En men stelde zich de gang van zaken als volgt voor: 
Eerst speelt het orgel de melodie. Vervolgens zullen enkele leden, die al wat 
ingevoerd zijn, met begeleiding van het orgel en de voorzanger, het lied zingen. 
En tenslotte zullen alle aanwezigen tezamen het lied doorzingen. 
Niet overal ging de invoering van de Evangelische gezangen in de zondagse 
eredienst zo rustig toe. In september 1808 deelde de synode mee dat elke 
Predikant verplicht was in de openbare op dezelfde voet 
en wijze de Evangelische gezangen te gebruiken als de bij ons in gebruik 
zijnde psalmen en lofzangen. Men moest vanzelfsprekend telken reize van die 
gezangen gebruik maken. 



De toren van de Grote Kerk. 
Tekening van Jacob v.d. Ulft 
omstr. 1650 (1621-1689). 

Toen het tot de synode doordrong dat er op sommige plaatsen (in 't voormalige 
Holland) noodeloose tegenstand in de gemeente en disobediëntie van derzelver 
Predikant wordt gevonden, kwam er in 1808 een besluit dat alle predikanten 
wordt voorgeschreven om zich bij elke openbare godsdienstoefening conform 
te gedragen en wel in 't gebruiken van onze Psalmen, als van de nu inge- 
voerde gezangen, verbiedende alles wat strijdig is met het oogmerk dezer 
vergadering, als bijv. het heimelijk of meer openlijk uitmaken voor alles wat 
lelijk is van psalmen of gezangen of het gebrek aan gezangboeken e.d., la- 
tende de Synodus het voortaan aan de wijsheid der classes over om in geval 
van tegenstand bij uitersten van executie deezes zodanig gebruik te maken 
van de beloovde protectie der Politieke Macht in de uitoefening van den open- 
baren Godsdienst als zij zullen menen te behoren. 
In een der volgende afleveringen hoop ik nog meer in het bijzonder in te gaan 
op de inhoud van deze Evangelische gezangen, mede in verband met de rol die 
deze speelde bij de zogenaamde Afscheiding van de Hervormde kerk in 1834, 
onder leiding van ds. De Cock te Ulrum. 
In Gorkum verliep het in gebruik nemen van deze gezangen, zoals reeds eer- 
der werd opgemerkt, zonder tegenstand. De vroegere voorlezer en voorzanger, 



de gehele Langendijk (uitgezonderd deszelfs stegen), het Eind en de huizen 
Buiten de Waterpoort. 
Na dit geregeld te hebben, ontving ds. Akersloot een beroep naar Leiden, dat 
hij aannam. Achtereenvolgens bedankten vier predikanten voor een beroep in 
de ontstane vacature, totdat in maart 1809 ds. Lobry van Vollenhove de va- 
cante plaats kwam bezetten. Hij is maar ruim een jaar in Gorkum gebleven. In 
de nummers 38-41 van Oud-Gorcum Varia schreef Bert Stamkot in enkele 
artikelen over een correspondentie van een betalend huisgenoot (I.A. Nijhoff) 
met zijn ouders, die in Gorkum de Latijnse school bezocht, samen met nog 
een andere huisgenoot. Daardoor krijgen we een aardig beeld van het gezin 
Lobry. Al gauw werd hun duidelijk dat de dominee het niet zo erg naar de zin 
had in Gorkum. Lobry kon met zijn collega's 't Hooft en Ernst goed overweg, 
schoon hun denkwijze nogal enigszins van de zijne verschilt. Doch beijde 't 
Hooft en Ernst betoonen ons veel hartelijkheid en verketteren Lobry niet. In 
maart 1 81 0 waren ds. en juffr. Lobry zeer aangedaan over de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden; en geen wonder daar zij hier nog geen duit traktement 
gebeurd hebben en nog in 't geheel geen uitzigt hebben van wat te zullen 
krijgen. 
Isaac Nijhoff schreef in september 1809 aan zijn ouders: Het katechiseren bij 
ds. Lobry gaat zeer best. Over zijn preken schreef hij in oktober: Ds. Lobry 
kan ik het best begrijpen en die hoor ik met veel plaisir, maar als ik een preek 
van D. D. Ernst of 't Hooft gehoord heb, daar kan ik weinig van na vertellen. 
Soms gingen de beide jongens in de buurt kerken, onder andere in Dalem. 
Op zeker ogenblik werd er op woensdag een dienst gehouden naar aanleiding 
van de uitredding een jaar tevoren uit het gevaarvan een benauwende ijsgang. 
Dan stroomt de kerk vol met wel meer dan 1000 mensen, terwijl er anders 
vaak op woensdag slechts 100 bezoekers komen bij ds. Ernst. 
De artikelen van Bert Stamkot geven een bijzonder aardig beeld van het leven 
in de pastorie en de stad in die dagen. 
In 1810 ontving Lobry een beroep uit Leeuwarden. Dat nam hij aan en hij is er 
gebleven tot zijn dood in 181 8. Volgens het Biografisch Lexicon voor de ge- 
schiedenis van het Protestantisme voelde hij zich daar op zijn plaats en was 
hij zeer geliefd. Theologisch was hij oud-liberaal, maar afkerig van het rationa- 
lisme. 
Hij heeft in een commissie onder leiding van de hoofdcommies J.D. Janssen 
het Algemeen Reglement van 181 6van de Hervormde Kerk voorbereid. In 181 6 
en 181 7 was hij zelfs lid van de Synode van de Hervormde Kerk. 
Na zijn vertrek ging de kerkeraad niet meteen over tot het beroepen van een 
opvolger. Men wilde eerst wel eens weten van de kerkelijke commissie of het 
traktement gegarandeerd kon worden. 
Die hield zich er al mee bezig. Men probeerde ook de gemeenteleden te vra- 
gen om in te schrijven op een fonds. Dat ging niet al te vlot. De mensen bevon- 



den zich ook in een treurige toestand. Tenslotte dacht men veilig te kunnen 
rekenen op een paar duizend gulden. De burgemeester drong er ook op aan de 
vacature spoedig te vervullen. In november 1810 waagde men te beroepen ds. 
Willem Gerrit van Doorne uit Winschoten. Men stuurde een uitvoerige beroeps- 
brief aan ds. Van Doorne, waarin men onder andere de uitspraak vindt: Vriend 
gaat hogerop! Met andere woorden: kom hier, want dan zit je allicht wat "ho- 
ger" dan in Winschoten! Het traktement komt ook wel in orde, gezien de be- 
reidheid van de gemeenteleden. De burgemeester was voorzitter van de kerke- 
lijke commissie (later werd dat de kerkvoogdij. L.H.). Maar ds. Van Doorne 
wilde eerst nog meer inlichtingen over de huishuur en bijkomende kosten. Hij 
heeft van de Groningers blijkbaar wel zakelijk denken geleerd. Maar de 
Gorkumers zijn ook niet gek. Ze rekenen erop dat hij in elk geval 4 jaar blijft. 
En 't aantal leden is 4300, aantal lidmaten 1400. 
Ds. Van Doorne nam begin januari het beroep aan. Dat hij eerst in mei zijn 
intrede deed hing waarschijnlijk samen met de winter, die blijkbaar weer flink 
had toegeslagen, want half februari 181 1 werd er in Gorkum een dankstond 
gehouden omdat men zo gelukkig is door de goddelijke goedheid van het ijs 
verlost te zijn. 
Maar ook dat ons land bij Frankrijk werd ingelijfd kon de onzekerheid in het 
land belangrijk verhoogd hebben: Oude kapitalen verloren aan betekenis en 
de algemene slapte veroorzaakte dat de gemeenteleden ondanks offer- 
vaardigheid moeilijk hun geestelijken en gebouwen konden bekostigen. De 
bouw van kerkjes voor hervormden ging voort, overal waar de overheid de 
plaatselijke parochiekerk aan de rooms-katholieken ingebruik had gegeven. 
De St. Jan in Den Bosch werd opnieuw aan de r.k. gegeven als kathedraal 
voor de benoemde bisschop 
Napoleon liet zijn eerste huwelijk ontbinden, dat kinderloos was gebleven. Hij 
hertrouwde met Marie-Louise van Oostenrijk3. Uit dit huwelijk werd 2013 1811 
een zoon geboren, die meteen de titel "Koning van Rome" ontving. 
Toen ds. Van Doorne in mei 181 1 zijn intrede had gedaan, kwam er een paar 
weken later meteen een brief van de Maire (zoals de burgemeester sinds de 
inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk werd genoemd) bij de kerke- 
raad op tafel, dat er op 9 juni a.s. een feestviering zou plaatsvinden wegens de 
geboorte van de koning van Rome, waarvoor de feestelijke dankdienst werd 
vastgesteld op v.m. 11 uur. In september kwam er een nieuwe vraag wat er 
moest gebeuren als Z.M. de keizer a.s. vrijdag of zondag binnen de stad zou 
komen. Maar dat ging helemaal niet door blijkbaar; de predikanten hadden 
zich er ook nog niet druk over gemaakt. Wel werd verzocht een dankdienst te 
houden voor de overwinning die de keizer intussenop de Russen had behaald. 
Dat betekende nog niet dat de oorlog voorbij was. Integendeel, want nu werd in 
Nederland, als deel van Frankrijk, ook de dienstplicht ingevoerd. In oktober 
1812 bracht de Maire ter kennis dat op een woensdag in de Grote Kerk de 



loting der opgeschrevenen tot den krijgsdienst plaats zal hebben, waardoor de 
kerk des avonds niet geschikt zal zijn voor de openbare godsdienst. Dat ging 
niet van harte, maar men begreep zich naar de omstandigheden te moeten 
schikken4. Eind september ontving men bericht van de Sous-Prefect dat er 
a.s. zondag een plechtig Te Deum gevierd moet worden wegens de door de 
keizer behaalde overwinning onder de muren van Dresden. 
Aan het wel en wee van de diaconie in deze periode heb ik nog geen aandacht 
besteed, ofschoon er in de notulen toch enkele notities voorkomen die vermel- 
denswaard zijn. Juist doordat het in die jaren veelal een armoedige toestand 
was, valt het op dat de diakenen voor hun broeders in de gemeenten waar veel 
vissers leden onder de blokkade op de zeevaart van Engeland, toch nog kans 
zagen speciaal voor hen een collecte in de kerkdienst te bestemmen. En de 
gemeente zorgde ook dat die nog wat opbracht (februari 1804). Er werd anders 
veel geklaagd in die dagen over bedelarij. De gemeenteleden gaven liever via 
een inschrijving voor de diaconie. Ze waren ervan overtuigd dat het de diakenen 
beter toevertrouwd was dat het geld kwam waar het nodig was. 
Maar ze hadden ook nog wel eens een meevaller doordat ze via kinderen van 
een paar ouders, na hun overlijden, een rentebrief ontvingen of een legaat van 
een echtpaar uit Colombo. 
Wat mij bijzonder trof was dat ik op zeker ogenblik temidden van al deze 
zorgen een instructie tegenkwam voor de armenknecht. Waaruit bestond die 
dan wel? 
1. Persoonlijk sluiten van de deuren. Armhuis ten dienste zijn. 
2. V.m. 9 uur en n.m. 1uur bij de president en scriba van de diaconie vragen of 
ze iets te doen hebben. 
3. Zondags moet hij rondgaan om halfzes uur om de diakenen te waarschuwen 
op hun post te zijn, zowel in de Grote Kerk als in de Kapel. Bij verhindering: of 
een ander z'n beurt gelieft over te nemen. 
4. Het geld gecollecteerd bij de predikant brengen, dan daarna naar de boek- 
houder. 
5. Op de plaats waar men samenkomt zorgen dat het vuur wordt aangelegd en 
het goed warm is. 
6. Rondgaan of de naaisters op tijd komen en jongens die op ambacht zijn, 
aanwezig zijn. 
7. Salaris: drie gulden op elke uitdeling, de benodigde kleren (iedere zes jaar 
een jas, iedere twee jaar een rok, kamizool, broek, hemdrok en hoed, jaarlijks 
twee dassen, een paar kousen, om de acht maanden een ??? en een paar 
schoenen; de jas en hemdrok in november en andere kleren in mei afgeven). 
Eind 1810 verklaarden de diakenen buiten staat te zijn om de zaken gaande te 
houden. Men zat al met een maandelijks tekort van fl. 600. Veel gemeentele- 
den vonden het vervelend nog steeds lastig te worden gevallen door rondlo- 
pende bedelaars. De burgemeester moest dat gaan verbieden. Maar die wei- 



gerde om de dienaren van de justitie te hulp te roepen. Het leidde ertoe dat 
men in 1811 niemand bereid vond diaken te worden. Bij benoeming greep men 
terug op een blijkbaar oudtijds bestaand gebruik dat men een bevestiging kon 
afkopen met fl. 50. Op 10 november gaf de keizer een gift voor de armen. Een 
bedrag wordt niet genoemd. 
Het Armhuis raakte ook in moeilijkheden. De moeder bedankte. Ze kon 't niet 
meer aan. Haar verzoek werd dan ook ingewilligd en de preses stelde voor, 
gezien haar hoge leeftijd, haar een kamer aan te bieden in het Armhuis en ook 
de kost en dat ook aan haar opvolgster en de schoolmeester. De oude moeder 
bedankte daarvoor, ze wilde metterdaad de stad verlaten. In haar plaats werd 
benoemd Pieternella Brunner, die daarvoor fl. 30 per jaar zou ontvangen (1 81 3). 
Niet alleen de diaconie zat in de jaren dat de Nederlanden deel uitmaakten van 
het keizerrijk van Napoleon in geldnood, ook de predikanten ontvingen soms 
heel geen traktement. De commissie die deze financiën regelde deed haar 
best, maar begin april 1814 hadden ze nog te ontvangen een som van 1279 
gulden, 2 stuivers en 10 penningen. De secretaris werd gemachtigd een lening 
op te nemen. 
Maar intussen was de situatie in Europa wel heel wat veranderd. Napoleon 
was op zijn tocht naar Rusland door de strenge winter vastgelopen en na zijn 
terugkeer werd hij bij Leipzig verslagen. Pruisen en Russen trokken op naar 
het westen. In de vesting Gorkum trokken zich de Fransen terug. Vanaf 18 
november 1813 werd de stad in staat van verdediging gebracht en op maandag 
20 februari 1814 werd ze bevrijd van de Franse overheersing, waarvan onder 
andere een uitvoerige beschrijving te vinden is in Beleg, Bombardement en 
Overgave van Gorinchem, Nieuwe beknopte uitgave, A. van der Mast, Gorin- 
chem, 1864. 
Daarin lezen we dat in de laatste week van januari 1814 de Grote Kerk ernstig 
werd beschadigd. 's Zondags werd er slechts eenmaal gepreekt. De kerk van 
de Waalse en Lutherse gemeente was intussen door de beschietingen geheel 
onbruikbaar geworden. De R.K. kerk was er nog aardig aan ontkomen. 
Zaterdag en zondag 29/30 januari woei er een hevige storm met hagel en veel 
regen. Het was een zeer onrustige nacht. Zo sloeg een houwitser in een ach- 
terkamer van het huis van de wed. van ds. Mandt, die met haar zuster samen- 
woonde. De gordijnen van het ledikant van haar zuster werden weggerukt, 
maar, zo vertelt dit verslag: zij trad met bedaardheid van haar legerstede en 
bleef bewaard, beiden in verwondering en vertrouwen op de goddelijke be- 
scherming! 
Het boekje van Van der Mast vermeldt verder dat van de 1382 huizen die Gorkum 
toen telde, er slechts 300 onbeschadigd waren gebleven. 
Nog even wist Napoleon uit de verbanning op het eiland Elba weg te vluchten 
en zich opnieuw aan 't hoofd te stellen van het Franse leger, maar in 181 5 werd 
hij definitief verslagen bij Waterloo om dan voorgoed te verdwijnen van het 
wereldtoneel. 



Intussen was de zoon van Willem V bij Scheveningen geland en in 181 5 werd 
hij op het Weens Congres als koning erkend niet alleen over Noord-Nederland, 
maar ook over België en Luxemburg. 

Noten 

1. Dr. A.J. Rasker, De Ned. Henl. Kerk vanaf 1795, Kampen, 1974, p. 21 
2. Otto de Jong, Ned. kerkgeschiedenis, p. 305-306 
3. Zie aflevering over fam. Kneppelhout 
4. Het positieve resultaat van de inlijving is geweest de eenwording van ons land 

in bestuur, wetgeving en financiën, waarin het onder de Republiek nooit had 
kunnen komen (Rasker, ibidem, p. 23-24) 

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Nederlandse 
Hervormde Kerk 

Het besluit van het Weens Congres (1814115) om de Noordelijke Nederlanden 
met de Zuidelijke te verenigen tot één koninkrijk onder de zoon van stadhouder 
Willem V als koning Willem I, werd geen succes. Ik zal hier niet ingaan op de 
verwikkelingen dienaangaande, omdat die buiten ons eigenlijke onderwerp val- 
len. In 1831 werd de scheiding tussen Nederland en België, na de zogenaamde 
Tiendaagse Veldtocht, definitief. Slechts in zoverre had het voor het Koninkrijk 
der Nederlanden gevolgen, dat een kleine smalle strook van Limburg bij Neder- 
land gevoegd werd, evenals een deel van Zeeuws-Vlaanderen. 
Ofschoon tijdens de inlijving bij Frankrijk onder Napoleon al een eind was ge- 
maakt aan de oude gewestelijke organisatie van de "Republiek der zeven Ver- 
enigde Nederlanden" en een nieuw departementaal stelsel was ingevoerd, kon 
Willem I daarop voortbouwen met de organisatie van zijn rijk, in 10 provinciën 
verdeeld (Noord-Brabant en Limburg vormden daarin lprovincie). De funda- 
menten waren dus gelegd, maar de werkelijke opbouw moest nog plaatsvin- 
den om tot een goede bestuurlijke eenheid te komen. 
Ook de verhouding kerk en staat moest opnieuw geregeld worden. In de oude 
Republiek was het vanzelfsprekend dat aan de Nederduyts gereformeerde Kerk 
een bevoorrechte plaats werd toegekend. Die periode werd nu definitief afge- 
sloten. In het nieuwe koninkrijk werd vrijheid van godsdienst gegarandeerd. Tal 
van oude kerkgebouwen waren intussen al teruggegeven aan de rooms-katho- 
lieken, die in het zuiden vaakverre in de meerderheid waren. Kleine groepen 
hervormden probeerden dan een eigen kerk te bouwen en vroegen daarvoor 
soms de steun van hun bevoorrechte geestverwanten elders in den lande, o.a. 
ook van de hervormden in Gorkum, met soms een positieve reactie. 
In 1808 waren de fondsen van de "geestelijke kantoren" al in een speciaal 
amortisatie (=dode hands) fonds ingebracht, met de bedoeling dat de betalin- 
gen voortaan uit 's rijks schatkist zouden geschieden. Dat dit niet al te vlot 
werd uitgevoerd is ons in het voorafgaande al wel duidelijk geworden. 



Willem Ihad de beste bedoelingen, maar het heeft erwel toe geleid dat hij zich 
niet alleen geroepen voelde de staat bestuurlijk weer op de been te helpen, 
maar ook de vaderlandse hervormde kerk. En toen de achterstallige trakte- 
menten weer werden uitbetaald vond men het al best dat de koning ook verder 
de kerk weer bestuurlijk op gang hielp. Daarbij maakte hij gebruik van een 
ontwerp, dat al in de woelige jaren van de regering van Lodewijk Napoleon en 
van de inlijving bij Frankrijk, door de (in verband met de opheffing van de vierde 
predikantsplaats in Gorinchem) al meer genoemde hoofdcommies ten 
departemente J.D.Janssen, in concept was gemaakt1. 
Het bestuur over de kerk, die voortaan de Nederlandsche Hervormde Kerk 
zou heten, werd opgedragen aan de algemene synode, de provinciale kerkbe- 
sturen, de classicale besturen en de kerkeraden. De synode zou bestaan uit 
tien predikanten (één uit elke provincie) en één voor de Waalse kerken, bene- 
vens één ouderling of oud-ouderling. .. 
Als vaste secretaris zou een predikant uit Den Haag, als vaste quaestor een 
ouderling of oud-ouderling uit Amsterdam door de Koning benoemd worden, 
beide met rang en stem als lid 2. 

De leden van de synode en de besturen werden voor de eerste keer recht- 
streeks door de Koning benoemd, maar in het vervolg op voordracht van de 
kerkelijke besturen en vergaderingen. 
De classicale vergaderingen, bestaande uit alle predikanten van de classis en 
een aantal ouderlingen, waren de enige vergaderingen die de kerk zelf recht- 
streeks vertegenwoordigden. De kerkeraadsleden zouden gekozen worden uit 
de achtenswaardigste, kundigste en voornaamste leden der gemeente3. 
Terecht stelt dr. Rasker in zijn boven geciteerde regels vast dat deze opzet 
accentueert hoezeer hiërarchisch-bestuurlijk, niet presbyteriaans-vertegenwoor-
digend gedacht werd. 
Belangrijk was ook de formulering van art. 9 van het Algemeen Reglement, 
waarin de doelstelling van het kerkelijk bestuur omschreven werd, dat aldus 
luidde: Dezorg voorde belangen, zoo van het Christendom in het algemeen, 
als van de hervormde kerk in het bijzonder, de handhaving harer leer, de ver- 
meerdering van godsdienstige kennis, de bevordering van orde en eendragt, 
en de aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland, moeten steeds het 
hoofddoel zijn van allen die in onderscheidene betrekkingen met het kerkelijk 
bestuur belast zijn. 
Rasker concludeert: De hervormde kerk had een formeel goed doordachte 
apparatuur gekregen, maar het ontbrak deze aan een duidelijke relatie met 
wat in art. 27-52 van de Nederlandse Geloofsbel~ydenis over het wezen en de 
orde van de kerk gezegd wordt, en voor het functioneren van de belijdenis 
waren geen kerkordelijke voorzieningen getroffen 4. 

Gedurende de hele 19e eeuw zijn daartegen bezwaren ingebracht en tal van 
discussies daar over gevoerd. Eerst na de Tweede Wereldoorlog, na de invoe- 



ring van de zogenaamde Nieuwe Kerkorde in 1950 is daaraan met instemming 
van een overgrote meerderheid in een verdubbelde synode een eind gekomen. 
Ze trad in werking 1 mei 1951. 
Een deel van de notulen heeft na 181 6 betrekking op de doorvoering van het 
hiervoor besproken Algemeen Reglement van de Ned. Herv. Kerk, waarmee 
ook de plaatselijke organisatie in overeenstemming moest worden gebracht. 
Alleen wanneer het zinvol is ga ik daar nog op in. 

In mei 1815 vertrok ds. Van Doorne uit Gorkum naar Gouda. Hij werd opge- 
volgd door ds. Quartfort van Doorn. 
Het Ned. Bijbelgenootschap, opgericht in 1814, verzocht een jaar later de me- 
dewerking tot meerdere verspreiding van de Bijbel onder de gewone man. 
In 1816 beklaagde ds. Ernst zich, mede namens zijn collega Quartfort, over 
het verregaand schenden van de dag des Heeren, niet alleen op de laatst 
gehouden jaarmarkt, maar ook door kopen en verkopen, door het uitoefenen 
van gewone ambachten, het openzetten van herbergen, het balslaan en zetten 
van gelagen aldaar en wat dies meer zij. Hij verzocht de bestaande wetten in 
dezen te handhaven. Er werd een brief daaromtrent gezonden aan de plaatse- 
lijke overheid. De burgemeesters schreven terug dat ze het best wel eens 
waren met de kerkeraad, en zagen er wel degelijk op toe dat de bestaande 
regels niet overtreden werden. Verder diende de kerkeraad te begrijpen dat 
werken op zondag op zeker ogenblik noodzakelijk was met het oog op het 
wassende water en de gevaarlijke situatie, die daardoor ontstond. 
Maart 1817 werd zonder meer vermeld dat ruim een jaar na zijn komst in 
Gorkum, ds. Quartíort is overleden. Hij werd in november opgevolgd door ds. 
Wunder van Renkum. 
Voorjaar 181 7 richtten de diakenen een schrijven aan de kerkeraad dat ze ten 
einde raad waren met het voorzien in de noden van een groot deel van de 
bevolking, veroorzaakt door de overstroming in 1809, door de druk van het 
Franse Bestuur en niet te vergeten de gevolgen van de belegering en het bom- 
bardement van 181 3/14 toen men have en goederen aan het vaderland ten offer 
had gebracht en ook door de militaire inkwartiering. Het natuurlijk gevolg is 
geweest: vermeerdering van armoede en vermindering van liefdegaven. Voeg 
daarbij de ongelukkige zomer van 't afgelopen jaar en de ongewone hoeveel- 
heid water waarmee de omgelegen landerijen en zelfs de helft van de stad nog 
op dat ogenblik waren bedekt, met het gevolg dat alle arbeid onder de mindere 
klassen stilstond ... Met een dringend verzoek hebben ze zich tot Z.M. de 
Koning gewend, die altijd bereid was als een vader zijn behoeftige kinderen bij 
te staan, daar toch het stadsbestuur hen reeds gedurende de ganse winter 
heeft ondersteund en de liefdadigheid den ingezetenen in de herhaalde bijdra- 
gen, verreweg elke verwachting moest overtroffen hebben. 
Toen de Burgemeesters dit te weten kwamen, vonden zij het maar zo zo, dat 
de diakenen, zonder hen daarin te kennen, een brief aan de koning hadden 



gezonden. Zij moesten eerst maar eens met hun berekeningen komen! 
Meteen al de dag daarop (3113 181 7) brachten de diakenen het volgende rap- 
port uit over de punten door de heren burgemeesters in hun brief aan de orde 
gesteld: 
1. De vaste inkomsten der diaconie-armen bestonden in de renten van enige 
landseffecten ten bedrage van fl. 51 5 's jaarlijks. Dat echter de maandelijkse 
en wekelijkse collecten, daaronder begrepen alle extra-ordinaire ontvangsten 
en de opbrengst der Bussen, het aandeel, in de markttol, bedroegen fl. 4500, 
naar gemiddelde berekening. 
2. Dat de uitreikingen, die door hen aan de huiszittenden als buitenarmen 
jaarlijks gedaan werden gemiddeld gedurende het afgelopen jaar hadden be- 
dragenfl. 8550.-
3. Dat de tegenwoordige schuld van de armen, spruitende uit de leveranties 
van de eerste levensbehoeften, op dat ogenblik een som van 3 a 4000 gulden, 
welke dadelijk behoorden voldaan te worden om het krediet van de armenstaat 
te houden. 
Zij besloten dit rapport aan de burgemeesters te sturen. 
Op 4 juni d.a.v. kwam er een belangrijk stuk binnen van Koning Willem I, 
geadresseerd aan de grote kerkeraad. Hij machtigde teradviezen aan de stad 
Gorinchem te doen betalen fl. 6000voor den hoogen nood der armen en onder- 
standen. 
Men was heel blij en dankbaar en men besloot te antwoorden (ook aan de 
burgemeesters) met dank voor dit gunstig bericht. De boekhouder moest na 
ontvangst van dit geld dadelijk de schuld afdoen. Kort daarna brachten de 
burgemeesters ter kennis dat mevr. de prinses Douariere van Oranje de vol- 
gende dag nabij de stad zou passeren. Men besloot een commissie te benoe- 
men om H.K.H. plechtig te bedanken voor het gunstig antwoord op het be- 
wuste verzoek van de grote kerkeraad aan Z.M. aangeboden ten gunste van de 
armen. 
Men had blijkbaar moeite om de samenstelling van de kerkeraad in overeen- 
stemming te brengen met de bepalingen van het Alg. Reglement van bestuur 
der Hervormde Kerk. Op zeker ogenblik kwam er eind januari 181 8 bericht van 
de Commissie Generaal dat tot ouderlingen zijn benoemd de volgende perso- 
nen: S.C. van Appeltere, A. van Hoey, J.C. van Meerten, J.B. van Meerten, C. 
de Saint Amand, D. van Krieken, N. Blom, J.J. van Rijsoort, D. Boxman, J. van 
Dam, C. den Hartog en Z. Herwijnen van der Kaa. 
Over diakenen wordt niet gesproken. Wel wordt er een voordracht gevraagd 
voor de colleges van kerkvoogden en notabelen, waarna de president Burge- 
meester, in mei 1820, aan de kerkeraad ter kennis bracht dat de volgende 
personen als kerkvoogd waren aangesteld: 
J.F. van Rijsoort, lid van de kerkelijke commissie, E. Moerkerk, oudschepen 
en ouderling, A. Goudriaan, ouderling en suppl. Vrederegter, W.G. Boot, rector 
Lat. School en A. Metman, oud-ouderling, lid kerkelijke commissie. 



Vervolgens werden ook de namen van een zestal personen genoemd die het 
notabelencollege zouden bezetten. Ook die laat ik hier volgen: A. van Hoeij, 
president burgemeester en oud-ouderling, H. van Aken, burgemeester en lid 
van de kerkelijke commissie, G.A. Schilthouwer van Hoeij, Lt. Colonel en plaat- 
selijk Commandant, P.C. Colthoff, Wessel Boudewijn Cappelhoff, Vrederech- 
ter, Stadsontvanger en ouderling, J. van Dam, J. van Borcharen, H.J. Morrees, 
G.H. van Hoeij en P.C. Struick. 
Ook werden er nog voor al deze personen plaatsvervangers genoemd. Het is 
wel duidelijk dat deze colleges werden bezet door vooraanstaande personen 
uit de stad. 
Ook in de kerkeraad zal dat wellicht, zeker deels, het geval zijn geweest. De 
leden van het college van kerkvoogden en die van dat der notabelen werden 
geïnstalleerd op een bepaalde dag en uur op het raadhuis van de stad, waarbij 
twee leden van de kerkeraad aanwezig zouden zijn. Het is typerend voor de 
verhouding tussen kerkeraad en kerkvoogdij. Die zal gedurende de hele 19e 
eeuw en tot aan de invoering van de Nieuwe Kerkorde op 1 mei 1951 zo blijven, 
met hier en daar plaatselijke verschillen. Dan krijgen de kerkvoogden als ouder- 
ling-kerkvoogd hun eigen plaats in het geheel van de orde der plaatselijke 
gemeente. 

Na deze meer bestuurlijke zaken vinden we in de notulen opnieuw meer zaken 
op geestelijk terrein geregeld. Zo bijv. dat de Synode erop aandrong aandacht 
te schenken aan de geschiedenis van de kerkhervorming, vooral als de dag 
van 31 oktober op een zondag valt. Ook drong men erop aan om op 24 augus- 
tus, zijnde de verjaardag van Z.M. de Koning, jaarlijks een korte en doelmatige 
godsdienstoefening te houden op een uur als de plaatselijke omstandigheden 
dat vorderen, waarin ook gebeden zou worden voor verlenging van het leven van 
Z.M. In Gorkum besloot men dat v.m. om 10 uur te doen. 
Begin mei 1823 ontving ds. Wunder een beroep naar Amsterdam. Hij nam dat 
aan en werd opgevolgd door ds. Wor van Westzaandam. Aan het eind van dat 
jaar werd het predikantstraktement met driehonderd gulden verhoogd tot fl. 
1400, waarvan fl. 100 ten laste van het Rijk. 
In het jaar daarop (1 824) kwam ds.'t Hooft te overlijden. Hij werd opgevolgd 
door ds. Hendrik Kok van Vuren. 
In 1825 kwam ter sprake de opheffing van de Waalse gemeente, waarvan de 
diaconie een jaar eerder de effecten reeds had overgenomen. 
Rond de jaarwisseling kwamen er verkiezingen aan de orde. Men zat met het 
probleem dat men geen kandidaat wilde zijn, of bedankte nadat men gekozen 
was. Men herinnerde zich de regeling van afkoop door een gift van fl. 50 aan de 
kerkvoogdij. De koning heeft toegestaan daarvoor fl. 200 te eisen. De kerk- 
voogden verklaren de uitkoop bindend (1826). 
Wel werd in de vergadering van december 1827 door de kerkeraad besloten 
met meerderheid van stemmen het bedrag van de ingezamelde boeten te ge- 



bruiken, evenals voordien, om een vriend-broederlijke maaltijd te houden. 
In 1830 kwam het huishoudelijk reglement op de samenstelling en werkzaam- 
heden der kerkeraden in behandeling. Men stelde voor Zijne Excellentie Minis- 
ter van Staat, belast met de Generale Directie van de zaken der Herv. Kerk te 
vragen de kerkeraad van Gorinchem te laten bestaan uit 8 ouderlingen en 8 
diakenen en hun diensttijd op vier jaar te stellen. Een regeling van aftreden 
werd vastgesteld. Kort daarna ontving men bericht dat de Generale Directie 
voor de zaken der Herv. Kerk ermee akkoord ging. 
Juli 1830 werd ds. Wor beroepen te Deventer, maar hij bedankte. In december 
besloot men het bedrag der boeten niet te gebruiken voor een vriend-broeder- 
lijke maaltijd, maar de hele som van fl. 30 aan de diaconie te geven. 
Dat was een goed besluit, want de diaconie had het, zoals ons al wel is duide- 
lijk geworden, uit het besprokene van de laatste jaren, niet gemakkelijk. In 
1825 was daar nog bij gekomen het verzoek van Burgemeester en wethouders 
dat de diaconie op grond van het besluit van Z.M. vier kinderen moest opsturen 
om opgenomen te worden in de Etablissementen te Veenhuizen der Mij. van 
Weldadigheid. Ze moesten de ouderdom van acht jaar bereikt hebben. In eer- 
ste instantie weigerden de diakenen daar kinderen heen te sturen. Niemand 
wilde dat, maar van bovenaf zette men door. Eerst dacht men met twee kinde- 
ren te kunnen volstaan, maar later verhoogde men van regeringswege het getal 
tot zes. De diakenen probeerden het Armhuis er buiten te houden. Van boven 
sprak men zelfs over "levering" van kinderen, alsof het vee was. Maar de Ko- 
ning was niet bereid ervan af te zien. De gealimenteerde ouders zeiden: wij 
willen onze kinderen houden, ook al krijgen we dan geen ondersteuning meer. 
B. en W. stelden de diakenen op het laatst persoonlijk verantwoordelijk als ze 
bleven weigeren. Dat gaf tenslotte de doorslag. Ze besloten vier kinderen aan 
te wijzen, maar twee in reserve te houden =. 
Gelukkig waren er voor de diaconie ook nog een paar meevallers te melden. 
Als executair testamentair liet mr. Van Zeeberg op zeker ogenblik weten dat 
zijn zuster, de wed. Barels, een bedrag van fl. 2000 heeft gelegateerd aan de 
geref. diaconie. Later ontvingen ze ook nog een obligatie van fl. 500 uit de 
erfenis van wijlen de wed. Van Leeuwen. 
Ondanks al hun zorgen hadden ze intussen niet stil gezeten. Op zeker ogen- 
blik deelden ze in de voltallige kerkeraad mee dat zij met de regenten van het 
Burgerweeshuis waren overeengekomen om onder billijke condities de kinde- 
ren uit het Weeshuis in het armhuis op te nemen voor enkele jaren. Met de 
stadsregering werd daaromtrent een contract gesloten voor 10 jaren. De diake- 
nen vonden het nodig voor de meerdere werkzaamheden van de Vader en Moe- 
der elk 30 gulden toe te kennen en voor de boekhouder 5%. Deze meerdere 
kosten werden betaald door het Weeshuis (1 822). 
Zorgen waren er ook voor de diaconie omdat de school te klein geworden was 
en er herstelwerkzaamheden moesten worden verricht aan het Armhuis zelf. 



De binnenmoeder kreeg voor haar meerdere werkzaamheden in verband daar- 
mee blijkbaar een verhoging van haar traktement van fl. 200. De grootboekhouder 
bedankte voor zijn functie, maar toen zijn vergoeding met fl. 45 werd verhoogd 
was hij bereid te blijven voor vier jaar. 
De diakenen vroegen in de kerkeraad (1 830) of ook lutherse kinderen konden 
worden opgenomen in het armhuis en of ook luthersen in aanmerking konden 
komen voor verzorging. Het antwoord luidde: ja, zeker, ook gelet op het verle- 
den, ze zijn tenslotte huisgenoten des geloofs (dus ook toen al een begin van 
Samen-op- Weg, L.H.). 

In de vergadering van de kerkeraad in september 181 9 maakte de preses het 
overlijden bekend van de krankenbezoeker H. Bos. De catechiseermeester 
Heerewaarden werd gevraagd zijn taak provisioneel waar te nemen. In de vaca- 
ture H. Bos werd daarna Gerrit van Heerewaarden aangesteld, die daarvoor fl. 
300 traktement zou ontvangen. Blijkbaar werden beide functies gecombineerd. 
Dat was enkele jaren tevoren ook al gebeurd met de functies van voorlezer en 
voorzanger. Ook die raakten vacant. Voor er iemand in die plaats werd be- 
noemd, moest er door eventuele kandidaten proefgezongen worden. Twee kan- 
didaten meldden zich aan: Van Zutphen en Van Tilburg. Bij de combinatie was 
het traktement al verhoogd tot 11 gulden. Dat proefzingen moest dan gebeuren 
in een gewone kerkdienst. 
Maar de heer Van Zutphen voelde er niets voor om zo alleen in het middelpunt 
van de belangstelling te staan. Kon dat niet anders? Het werd hun toegestaan 
hun gaven met gesloten deuren te laten horen. Ze kregen evenveel stemmen. 
Het lot besliste dat Van Zutphen werd aangewezen. Om onduidelijke redenen 
werd hij nauwelijks een jaar later ontslagen. Nu kreeg Van Tilburg een kans. 
Helaas overleed hij twee jaar later. Daarna werd A. Kouwenberg als voorlezer 
en voorzanger benoemd. 

Noten 

1. A.J.Rasker, De Ned. Henl. Kerk vanaf 1795. Kok, Kampen, 1974, p. 27 
2. idem p. 28 
3. idem p. 29 
4. idem p.30 
5. Vgl. Oud-Gorcum-Varia nr. 15, p. 101, door R.F.van Dijk 



TWEE VENNOTEN EN HUN LOTGEVALLEN NA DE GORKUMSE MOUT- 
WIJNBRANDERIJ 'HET LAM' 

R.H.C. van Maanen 

Bij mijn onderzoek naar negentiende-eeuwse jeneverbranderijen in Gelderland 
en Noord-Brabant stuitte ik op twee bekenden, namelijk De Blij en Siemons, 
beiden eerder betrokken bij de Gorkumse branderij 'Het Lam'.' 

Cornelis de Blij 

In 1841 werden de bedrijfspoorten gesloten van de Gorkumse aardappel- 
moutwijnbranderij 'Het Lam', die failliet was verklaard. Cornelis de Blij, aange- 
duid als wijnkoopman, was datzelfde jaar al betrokken bij de oprichting van 
een dergelijke branderij in Dieren.2 Hij verzocht namelijk namens de firma 
Cornelis de Blij & Compagnie toestemming om op de Bouwers Zathe (Rheden 
kad. sec. M nr. 3) een aardappelmoutwijnbranderij te mogen ~prichten.~ De 
nieuwe fabriek zou midden op de heide op meer dan 20 minuten afstand van de 
dichtstbijzijnde woning zijn gelegen. De woeste gronden zouden - na ontgin- 
ning-met behulp van meststoffen vruchtbaarworden gemaakt voor de aardappel- 
teelt. Op deze wijze kon men zelf voorzien in de grondstoffen. Maart 1842 werd 
deze toestemming verleend. Zijn medevennoot was Adriaan Frantsz Bouricius, 
landbouwer, wonende op Bouwers Zathe. De vennootschap, aangegaan per 1 
september 1842, eindigde op 31 augustus 1854, waarna deze steeds voor drie 
jaar kon worden ~erlengd.~ De Blij, wonende te Gorkum, zou de fabriek drijven 
als zijnde bestuurlijk vennoot en was voor alles aansprakelijk. Bouricius was 
niet minder en niet meer dan een geldschietende vennoot en alleen aansprakelijk 
voor het kapitaal dat hij inbracht. En waar bestond dat kapitaal uit? Wel 10.000 
mud aardappelen gedurende het stookseizoen te leveren tegen een volgens 
het geheim contract vastgestelde waarde. Die levering ving aan nadat in sep- 
tember de aardappelen gerooid waren, waarbij in eerste instantie maximaal 
3.000 mud werd geleverd en de rest op aanvraag, zij het dan steeds direct te 
leveren. Om de toegezegde aardappelen te leveren moest Bouricius jaarlijks 
25 bunder op zijn goed met aardappelen bepoten. Als tegenprestatie kreeg hij 
de voordelen die hij genoot uit de aardappelteelt en de spoeling en mest. Dit 
laatste wijst er op dat er dus vee is gehouden. De Blij daarentegen moest 
zorgen voor alle werktuigen, gereedschappen en de benodigde fondsen voor 
het drijven van het kapitaal. Dit doet bevreemdend aan daar De Blij verwikkeld 
was in bovengenoemd faillissement. Wellicht dat een deel van de bedrijfsinventa- 
ris vanuit Gorkum naar Dieren is overgebracht. Overigens was De Blij niet 
onbekend met de Dierense situatie. Hij heeft, toen de Gorkumse branderij nog 
bestond, contact gehad met de Dierense likeurstokerij van Sevenstern. Tij- 



dens het kortstondig bestfan van de Dierense branderij was Sevensterns 
bedrijf de grootste afnemer . 
Wilhelm Fooken Siemons 

Siemons was eerder nog dan De Blij al vertrokken uit Gorkum en heeft het 
debâcle niet tot het einde toe meegemaakt. Op 1 november 1839 werd voor de 
Rijswijkse notaris Hubertus Jiskoot een akte van compagnieschap opgesteld 
tussen Hendrik van Ouwerkerk, grondeigenaar, en Wilhelm Fooken Siemons, 
fabrikant, beiden wonende te Rijswijk (N.Br.). De opzet was een branderij 5e 
klasse op te richten, om aardappelmoutwijn te produceren.= 
Op 5 mei 1841 werd voor notaris Jiskoot de vennootschap alweer opgeheven. 
Hoe Siemons in contact kwam met Van Ouwerkerk is niet bekend; wel was op 
dat moment een andere Van Ouwerkerk wijnkoper in de stad Gorinchem. 

Er is namelijk nog een relatie met de stad Gorkum. In 1840 vroeg Van 
Ouwerkerks broer Arnoldus, een wijnkoper, toestemming een snelazijnmakerij 
te mogen oprichten aan de Kortendijk wijk A nr. 15, waarin onder meer aardappel- 
moutwijn diende als grondstof voor de azijn. Op 30 oktober stemden Gedepu- 
teerde Staten van Zuid-Holland met de oprichting in; toch kwam het bedrijf pas 
zomer 1841 in werking. Vermoedelijk heeft deze Gorkumse azijnmakerij geen 
moutwijn meer verwerkt van 'Het Lam', daarentegen wel van de Leerdamse 
branderij De Vijfhoeck. In 1845 verhuisde hij de azijnmakerij naar de Krieken- 
markt wijk B nrs. 439-441. Door de relatief korte afstand en aan- en afvoermo- 
gelijkheden over de rivier werd de mogelijkheid tot frauderen zeer reëel en de 
belastingontvanger en -controleur spraken toen de vrees uit dat Hendrik van 
Ouwerkerk zich zo uitstekend illegaal van de overmaat uit zijn Rijswijkse bran- 
derij kon ontdoen. Of dit zich inderdaad heeft voorgedaan, is niet bekend. Wel 
had Arnoldus vpn Ouwerkerk een slechte naam als het ging om frauderen bij 
de belastingen . 

Siemons vertrok vervolgens na het debâcle in Rijswijk naar Grave en belandde 
hier weer in de wereld van het gedistilleerd. Op 4 augustus 1841 werd voor 
notaris Stephanus Petrus Johannes de Bruin te Beers een akte van vennoot- 
schap opgesteld tussen Josephus Alosius Hubertus Walter, bierbrouwer wo- 
nende te Grave, en Wilhelm Fooken Siemons, brander wonende te Rijswijk. 
Doel van de vennootschap was het overhalen van moutwijn en het stoken van 
brandewijn, jenever en l i k e ~ r . ~  De vennootschap onder de firma Walter en 
Siemons gevestigd te Grave, werd aangegaan voor tien jaar te rekenen vanaf 1 
augustus 1841 en eindigende op 31 juli 1851. Op 5 augustus 1841 vroegen 
beide vennoten aan Gedeputeerde Staten toestemming om op het perceel 
Oliestraat in wijk B kad. sec. nrs. 518-520 (groot 681 m2) een distilleerderij te 
mogen oprichten. Op 3 september gaven Gedeputeerde Staten de vergunning 
af. Binnen twee jaar werd het bedrijf echter beëindigd. Op 21 juli 1843 werd 



voor notaris De Bruijn in het huis van de koopman Jacobus Gerardus Bruijn te 
Grave de vennootschap ontbonden. 
Opvallend is ook de aankoop in december 1842 door Sevenstern van de inboe- 
del van Walter, Siemons en Co. uit Grave, waaronder een distilleerketel, een 
houtskoolmolen, een grote hoeveelheid houtskool en 7.881 liter m o u t ~ i j n . ~  
Wellicht dat Siemons voor deze verkoop zich tot zijn eerdere vennoot uit Gorkum 
om advies had gewend. 
In 1844 bleek Siemons nog steeds in Grave te wonen. Samen met C. de Booy 
wou hij een handleiding uitbrengen over het stoken van gedistilleerd uit aardap- 
pelen. De Booy was rijkscommiesroeier en scheepsmeter. Ondanks het feit 
dat de minister overtuigd was van de goede bedoeling van beide heren, meende 
hij het aanschaffen van een dergelijke uitgave over te moeten laten aan de 
ambtenaren zonder het verplicht te willen stellen. Over de persoon Siemons 
wordt nog enige achtergrondinformatie verstrekt. Deze wordt omschreven als 
een niet onkundig aardappelstoker, wien echter, zoo ikgoedgeïnformeerd ben, 
een en andermaal, zoo inZuid-Holland als Noord-Brabant onaangenaamheden 
moeten zijn bejegend ten aanzien zijner handelingen inzoodanige associatie. 
Hij zou zowel de Gorkumse branderij "Het Lam" als de Rijswijkse branderij Van 
Ouwerkerk & Siemons hebben opgericht en gedirigeerd onder zijn leiding. 

Noten 

1. R.H.C. van Maanen,. De aardappelmoutwijnbranderij "Het Lam" te Gorinchem 
1835-1841" in: Oud-Gorcum Varia, 1996, jaargang 13, nummer 36, p. 204-220. 

2. Vermoedelijk in december 1999 zal in Ambt en Heerlijkheid een artikel verschij- 
nen onder de werktitel 'Een aardappelmoutwijnbranderij in Dieren tussen 1841- 
1844 geschetst' 

3. Archief Ministerie van Financiën, Dienst in- en uitvoerrechten en accijnzen, inv.nr. 
4 (Algemeen Rijksarchief) en Archief Gedeputeerde Staten van Gelderland, inv.nr. 

12.029 (Rijkarchief in Gelderland). 
4. Archief notaris Elias Aemilius Hooglandt inv.nr. 479 akte nr. 956 (RAG). Een akte 

van borgstelling voor de fiscus heb ik niet kunnen achterhalen, toch moet deze 
er zijn geweest. Archieven Arrondissementsrechtbank te Gorinchem inv.nrs. 11 7- 
11 9, 174, 176-1 77 en 184 (ARA). 

5. Archief distilleerderij Sevenstern inv.nr. 19 (Gemeentearchief Rheden). 
6. Het archief van de gemeente Rijswijk 1800-1929. Het archief van notaris H. 

Jiskoot te Veen, inv.nrs. 8071A en 8073 (Streekarchief Land van Heusden en 
Altena). 

7. Archief gemeentebestuur Gorinchem, Notulen van de vergaderingen van het 
college van burgemeester en wethouders, 1840 f. 471v en 1846, f. 361v (Stads- 
archief Gorinchem). Archief Ministerie van financiën dienst in- en uitvoerrechten 
en accijnzen na 1823 inv.nrs. 12, 31,42,43 en 80 (ARA). 

8. Archief van notaris S.P.J. de Bruin, inv.nr. 197 (RaNB). 
9. Archief distilleerderij Sevenstern inv.nr. 5 (GAR). 



MIJN LEVEN, 
AFLEVERING 1, MIJN EERSTE VIJF LEVENSJAREN (1931-1936) 

Jan C. Verdonk 

Jan Cornelis Verdonk werd op vrijdag 13 februari 1931 geboren te Boven- 
Hardinxveld, in het huis Rivierdijk A19 aan het stuk Schenkeldijk dat in de 
volksmond "den Nieuwendijk" werd genoemd. Zijn geboortehuis stond aan het 
begin van de Boutse Tiendweg. Aan de overkant van de dijk strekten zich de 
grienden van de Dordtse en Gorkumse Avelingen uit. 

Hij studeeerde muziek in Amsterdam en was o.a. werkzaam als componist 
arrangeur in Frankrijk en als directeur van de streekmuziekschool Goeree- 
Overflakkee. In 1977 vestigde hij zich weer als muziekpedagoog in zijn geboor- 
teplaats. Hij schreef o.a. Herinneringen aanoorlogstJd, een uitgave van Histo- 
rische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, april 1990 
Met zijn toestemming namen we het onderstaande gedeelte met herinnerin- 
gen aan Gorinchem, waar een opa en oma van hem woonde, over. 

, Opa en Opoe stad 

Eigenlijk zou boven deze herinnering moeten staan "opa en opoe buurt", want 
onder die naam leerde ik mijn grootouders van vaders zijde kennen. Maar 
omdat ze al gauw naar Gorkum verhuisden was het voor ons later altijd opa en 
opoe stad ... 
Mijn grootouders woonden in een klompen- en viswinkeltje boven aan de "Bulder- 
steeg". Mijn grootvader was een hondenliefhebber en zo kwam het dat ik ook 
al jong een hond rijk was. Er was er een die Nelly heette en een andere, een 
grote duitse herder, een echte rashond. Deze laatste heette Astadaatje van 
Alblasstroom en het was de bedoeling geweest dat deze adellijke pruis t.z.t. 
in politiedienst zou gaan. Maar helaas ...Astadaatje was te bang, en daarom 
kwam hij bij ons terecht. Ik noemde hem "ATA en misschien kwam het door 
de naamverwantschap met het bekende wasmiddel, Ata deed niet anders dan 
mij in 't gezicht likken zodat ik ringelvuur kreeg. Op een dag hoorde ik dat Ata 
in de wiel gevallen was. 
"Ata piele pallen, zei ik ... 
Op een donkere regendag mocht ik met vader en ome Piet met de hittekar naar 
Gorkum. Ik zat onder een groot zeil en gluurde door 'n spleetje naar het don- 
kere landschap. Nog zie ik 't hitje en 't kanaal met de grote spattende regen- 
droppels. 

Op een onweersachtige zomerdag bereikte mij het nieuws dat opa en opoe 
buurt naar Gorkum gingen verhuizen ... Vanaf die dag was het opa en opoe 



stad. Het duurde niet lang of ik kwam in Gorkum terecht. Nu was en is Gorkum 
een stadje vol sfeer en romantiek. Van jongs af ben ik me dat bewust geweest 
en vanzelfsprekend opende elke nieuwe wonderwereld voor mij ongekende 
perspectieven. Ik ging er graag en vaak naar toe en bleef soms weken van 
huis. 
Opoe stad woonde boven een logement aan de Passage, op den Kortendijk. Ik 
was aan 't spelen en opoe vroeg of ik iets wilde halen uit de slaapkamer. Ik liep 
de gang op en daar werd mijn aandacht getrokken door een langzame stap. Er 
kwam iemand de trap op. Gefascineerd keek ik naar de zwart zijden pet die 
gevolgd door een somber gezicht boven de trap uitkwam. De complete ver- 
schijning bestond uit een oude man in een zwart pak. Ik rende naar de kamer 
en gilde "opoe, een boeman". Opoe ging gauw kijken en kwam even later la- 
chend met "den boeman" binnen. 
Dat is "ouwe opa Piet" zei ze. 
Dat was dan de eerste kennismaking met mijn overgrootvader Piet Holleman, 
die toen al ver in de tachtig was. Het huisje aan de wiel was zijn eigendom en 
daarom noemden wij hem "opa van de huur". Hij woonde in een klein huisje bij 
de grijze schuur. Er hing een voorname sfeer. Een statige klok tikte langzaam 
en de geur van pijptabak hing tussen de zware gordijnen. Gé (mijn driejaar 
oudere zus) en ik brachten er de "riksdaalder" huur die het huisje toentertijd 
opbracht en wij kregen van opa een snoepje. Van angst was er toen geen 
sprake meer. 

In Gorkum kreeg ik ook een driewieler. Op een avond bracht grootvader toen hij 
van zijn werk kwam een mooie glimmende bel mee. Ik heb de zesdaagse toen 
gereden om de tafel en maar bellen. Die nacht sliep ik met mijn hand op het 
stuur van 't fietsje. 

Opa liet zijn zwarte bouvier een stok uit het water van de rivier vissen.. 
Het raam aan de achterzijde gaf een mooi uitzicht op de Havendijk met zijn 
herenhuizen en groene bomen. Ik zag er kinderen met een bokkenwagen rij- 
den. Het was prachtig,jaloers was ik niet. Ik had immers mijn fiets ... 
Zoals ik al schreef, Gorkum is een typisch stadje. De zwaar met oude manne- 
tjes geladen straten, het spel van licht en schaduw in de steegjes, och wat 
was er veel dat me ontroerde. Opa verhuisde al spoedig naar Hazewindhond- 
straat 13en vooral dit huis zou nog veel in mijn leven betekenen. Zo herinner ik 
mij dat ik met opa naar Buiten de Waterpoort liep. Het kon niet anders of hij 
ontmoette er een bekende en raakte al gauw in een gesprek gewikkeld. Ik 
luisterde met grote oren. Achter die woorden en verhalen gingen onbekende 
mensen en dingen schuil en in mijn brein bleven ze als onopgeloste raadsels 
hangen. 
's Maandags ging ik met opoe naar de markt. Het carillon speelde deuntjes, 
de geur van groente en lappen stof, het geroep der kooplieden, dat alles maakte 



een onuitwisbare indmk op mij. Op een warme zomeravond over de winkelverlichte 
Hoogstraat en Langendijk .. 
Binnen in het sigarenwinkeltje op de Langendijk.. 
'"t Is wam" zei opoe ..."Er is onweer op komst" zeiden de mensen in 't winkeltje. 
Dat maakte indruk op mij want van onweer was ik bang ...En al die etalages 
wat was het allemaal mooi en bijzonder. Olieman van "de automaat" met je 
grote snor; wat was je een romantisch figuur en oud mannetje op de hoek van 
de Kraansteeg, wat was je rijk aan herinneringen in mijn ogen. Zonnige Knip- 
steeg en altijd naar vis ruikende Ariën Brandsteeg, rustieke Schuttersgracht 
en zomerbomen stille "Kolfbaan", jullie staan als de glanzende platen van een 
prentenboek in mijn geheugen gegrift. 

Er woonde toen nog heel wat familie van opa in Gorkum, waar we op gezette 
tijden op bezoek gingen. Het meest sympathiek was wel tante Mien. Samen 
met tante Jaan woonde ze in het negentiende-eeuws ingerichte huisje op het 
Nonnenveld. Er stond een grote linnenkast en er was een met diep donkerrode 
gordijnen behangen bedstee en een oude klok. Achter 't huis was een klein 
plaatsje, omgeven door wit gekalkte muren. Zoals "de Boutse sfeer" hoorde bij 
een stralende zomerdag of een sterrennacht, zo was deze sfeer de romanti- 
sche vervulling van een rustige zomermiddag of -avond... 
In een smal steegje achter het Nonnenveld, half op "de wal" woonden tante 
Stijn en ome Gerrit. Tante Stijn was altijd druk in de weer, er werd altijd gepraat 
en ook Riek was vaak van de partij. Er hingen schilderijen met zonnige bergland- 
schappen. 

Ome Piet en ome Dirk, broers van mijn grootvader zijn slechts vage oude 
cliché mannetjes in mijn herinnering. Ik hoorde hier ook van Frits Verdonk de 
kunstschilder, een neef van mijn vader, die in den Haag woonde. 

Op een zonnige maandagmorgen gingen wij met de bus naar "de stadn en 
Jaantje onze buurvrouw ging ook mee. Ik maakte toen kennis met een nieuw 
muziekinstrument. Opa had n.l. aan zijn collectie een nieuw exemplaar toege- 
voegd; een kast van een huisorgel. Jaantje speelde erop van cijferaccoorden. 

Het huis in de Hazewindhondstraat had aan de straatkant een raam en daar- 
naast een deur die van boven versierd was met gietijzeren figuren. Je kwam 
binnen in een gang, waar een kraantje was en een kapstok. Er hingen boom- 
schors schilderijtjes en spreuken en een aquarel van Frits Verdonk, de Fopsmit 
voorstellend. 

Door de eikenhoutkleurige deur kwam je dan in de huiskamer. Deze kamer 
had maar één raam aan de achterkant, en het zag uit op het kleine "plaatsje". 
Achter het plaatsje verrees de grote stenen schuur van Dekker. Daardoor was 
het altijd donker in de huiskamer bij opoe. Wanneerje bij het achterraam ging 
staan kon je net het bovenste stuk van de Gorkumse toren zien, heel wat 



keren heb ik daar gekeken 
hoe laat het was. In de ka- 
mer stond een dressoir dat 
opa zelf gemaakt had en 
er was een kopjeskast 
waar opoe ook de oude 
kranten bewaarde. 
Daarnaast was een soort 
ingebouwde kast. Er hing 
altijd een gordijn voor, het- 
geen mij nogal eens ver- 
leidde er toneel te spelen.. 
Opa maakte in de achter- 
wand later een schuifdeur 
zodat je rechtstreeks van 
de huiskamer in het kleine 
kamertje voor kon komen. 
's Zomers wanneer de zon 
rechtstandig in de straat 
scheen, en ik droomde van 
dieprode limonade en fris 
italiaans ijs, liet opoe de ja- 
loezieën zakken. 
Het warme licht scheen 
dan door de spleetjes en 
ik gluurde naar buiten waar 

Hazewindhondstraat, met op de voorgrond scharenslijper op de zon n ige straat de 
Hendnkus Schefferlie. Foto: veiz. H.M. den Uyí bakker met zijn kar vol 
kadetjes verscheen. Door een zijdeur kwam je weer op de gang en vandaar 
kon je met een steile trap naar boven. Halverwege die trap was een luik en 
daarachter bevond zich een geheimzinnig kastje, waar ik graag in loerde. Bo- 
ven aan de trap kon je twee kanten heen. Naar rechts kwam je op de kamer 
van tante Nel, waar ik ook wel eens sliep. 

Er was een koord waar je het licht mee aan en uit kon trekken en je kon er 
heerlijk door de ramen kijken naar de huizen aan de overkant en de mensen op 
de straat. Op het kastje van tante Nel ontdekte ik nooit geziene flesjes en 
zeep. Het rook er net als bij de kapper. Er stond ook een "poef'. 
Ging je boven aan de trap links, dan kwam jedoor de van matglas voorziene 
deur in de slaapkamer van opa en opoe. Vanuit het achterraam keek je op "de 
plaats" van Dekker en natuurlijk zag je ook de toren weer. Naast de linnenkast 
stond de grote gladde "Kontrabas" van opa. Soms oefende hij erop, het diepe 
gebas vulde dan het hele huis. 



Links in die slaapkamer was iets bijzonders. Daar was "het bedsteegien. Me- 
nigmaal heb ik er geslapen, maar meer nog gezeten tussen de boeken en 
oude spullen die het hokje vulden. Lange tijd lag er ook de Cello van opa. 
Urenlang kon ik gaan zitten tokkelen op de losse snaren. Het verveelde me 
nooit. Op de kamer hingen oude teksten. Wanneer ik 's morgens wakker werd 
lag ik er soms lang op te kijken: 

Zalig zijn de oprechten van hart. 
Zalig zijn de vreedzamen. 

Er was nog een trap. Steil ging hij omhoog, naar "de zolde r"... Wat hebben we 
hier veel gespeeld. Er waren heerlijke hanebalken waar je fijn in kon kruipen en 
je keek zo tegen de kale pannen. Twee dakramen zorgden voor de verlichting. 
Uit allebei, maar vooral uit het achterste had je een romantisch uitzicht over de 
oude huizen van het stadje. Opa had er een werkbank en altijd lag er wel wat 
hout en gereedschap. Ook hier op zolder heb ik later wel geslapen. Wanneer 
ik eenzaam in mijn bed lag en het stadje lag stil in de late avond, luisterde ik 
met ontroering naar 't melancholieke gefluit dat hol tussen de hoge muren 
klonk. Was het een verliefde jongen die naar huis toe ging? Of was het een 
eenzame zwerver? 

Beneden achter de huiskamer was het kleine altijd groen geschilderde keu- 
kentje waar het altijd naar stadsgas rook. Hier bevond zich ook de W.C. en de 
deur naar het plaatsje. Op het plaatsje was het "putje" voor de afvoer van was- 
water e.d. De helft van het plaatsje was overdekt, hier werden ook de kolen 
bewaard. Ja, ik heb alles bij elkaar heel wat uren in dit huisje vertoeft en wat 
heb ik er prettige herinneringen aan... 



UIT DE COLLECTIE VAN HET GORCUMS MUSEUM 

DE HUGO DE GROOT-KAST 

Dick van Leenen 

Vanuit de registratiegroep is mij verzocht een beschrijving te geven van de kast 
in onze museumcollectie die bekend staat als de Hugo de Groot-kast. 
In z'n algemeenheid gaat het om een geheel eikenhouten kast met dubbele 
openslaande deuren en stijlen in Renaissance-stijl. De kast staat op poten, de 
bovenzijde is voorzien van een kooflijst en de achterwand van een extra deur. 
De voorzijde bestaat uit twee openslaande paneeldeuren, waarvan de panelen 
aan elke zijde zijn voorzien van een rozet met knop. Boven het paneel bevindt 
zich houtsnijwerk in waaiermotief. Rondom inlegwerk met rozetrand met aan 
de onderzijde in de hoeken blokjes met een piramide-vorm. Bovenaan links en 
rechts lofwerk. 
De rechterdeur is voorzien van een sluitstijl met Renaissance houtsnijwerk in 
de klassieke Grieks-Dorische orde. Aan de onderzijde een basement met ro- 

De Hugo de Groot- 
kast. In 1981 aan 
het Gorcums Mu- 
seum in bruikleen 
gegeven door de 
Stichting Huize 
Matthijs Marijke. 
Volgens de overle- 
vering komt de kast 
uit het huis van de 
familie Van Daet- 
selaar. Hier vond 
Hugo de Groot on- 
derdak na zi jn 
vlucht uit Slot Loe- 
vestein. De kast is 
voorzien van een 
'geheime deur' in de 
achterwand. Deze 
gaf toegang tot de 
ruimte waar Hugo 
de Groot zich ver- 
kleedde als metse- 
laar en vervolgens 
vluchtte naar Pa- 
rijs. 



zet en lofwerk, waarin twee ruitvormige facet-stokjes. De geprofileerde rand 
tussen boven- en onderdeel is verschuifbaar. Daarachter bevindt zich het 
kastdeurslot. De linkerdeur is voorzien van drie kantschuiven aan de binnen- 
zijde. De binnenzijde van de deuren bestaat uit vlakke boven- en onderpanelen. 
De kaststijlen naast de deuren zijn geprofileerd conform de sluitstijl. De boven- 
dorpel is samengesteld uit hol- en bolprofielen waartussen een zogenaamde 
eierlijst. De bovenste twee profielen zijn later met twee spijkers aan elkaar 
gemaakt. Het bovenste grote profiel heeft pengaten aan de zijkant. Boven de 
middenstijl en de zijlijsten zijn geschubde vlakken met een rozet aangebracht. 
De rechterzijkant bestaat uit drie panelen in een omlijsting die incompleet is, 
aan de linkerzijkant ontbreekt een deel. Deze zijde is op een zgn. koude ma- 
nier aan het front bevestigd. Van de panelen ontbreekt een deel van de profiel- 
lijsten. Aan de zijkant van het front bevinden zich boven en onder dichtgemaakte 
houtverbindingen. 
De linkerzijkant bestaat uit een binnen- en een buitenwand. De binnenwand 
bestaat uit drie panelen (twee liggend en één staand) in een ongeprofileerde 
omranding. De buitenwand is een ingekorte versie van de rechterzijwand. De 
panelen zijn verzaagd om een - mogelijk latere - smallere toepassing mogelijk 
te maken. Hier zijn, in tegenstelling tot rechts, de profielen de hoek om gezet. 
De bodem van de kast bestaat uit vlakke, houten delen met messing en groef 
bevestigd. De poten zijn bolpoten met rondingen aan de voorzijde en groeven 
aan de zijkant, samengesteld uit twee delen, vermoedelijk uit de 19e eeuw. 
Het dak van de kast bestaat uit later met spijkers aangebrachte vlakke houten 
delen, koud tegen elkaar, die allemaal schuin zijn afgezaagd. 
De achterwand bestaat uit twee delen, een vast en een scharnierend deel. De 
rechterhelft bestaat uit drie vaste panelen in een ongeprofileerde omlijsting. De 
linkerhelft is links scharnierend en bestaat eveneens uit drie panelen in een 
ongeprofileerde omlijsting. Tussen boven- en middenpaneel zit een dubbele 
dorpel. 

Conclusies 

- De kast heeft een rijke geschiedenis achter zich. 
- Bijna de gehele kast bestaat uit samengesteld, hergebruikt materiaal. 
- Het front is onderdeel van een lambrizering geweest die in ieder geval rechts 
van de kast doorliep. 

- De bovenste profiellijst en de poten zijn later aangebracht. 
- De zijwanden maken geen deel uit van de oorspronkelijke kast. 
- De kast heeft waarschijnlijk op een plint gestaan. 
- De deur in de achterwand is oorspronkelijk waarschijnlijk kleiner geweest. 

Uit:Gorcums Museum Info, jaargang 5, nummer5, december 1999,p.7 



VOORUITGANG 

A.J. Busch 

In het Advertentieblad voor Gorinchem en omstreken van 30 juni 1899 is het 
volgende bericht opgenomen: Men schrijfl uit Woudrichem: Wel kan men met 
den dichterzeggen: "Lang, ja zeerlang is het geleên", doch ouden van dagen 
herinneren zich nog, dat men met zeer veel moeite eens per dag van uit deze 
gemeente per zoogenaamde marktschuit de stad Gorinchem kon bereiken. 
Was die vertrokken, werd er "gesmakt" (een oude benaming van dobbelen) 
wie de gelukkige was om een persoon per roeiboot naar de overzijde te bren- 
gen. Thans bestaan er voor de vaste veerdienst tusschen deze gemeente en 
Gorinchem drie kolossale stoombooten en men kan zelfs op de Gorcumsche 
marktdag per diverse stoomgelegenheden twee-en-zeventig maal de stad 
Gorinchem bereiken. Wat een vooruitgang op het eind der negentiende eeuw 
voor de hoofdplaats van het land van Altena. " 
Hoewel de afstand tussen Woudrichem en Gorinchem niet groot is, liet de 
verbinding tussen de beide steden zo'n 150 jaar geleden veel te wensen over. 
De rivier vormde een lastig te overwinnen obstakel. Eenmaal per dag maakte 
de met zeilen uitgeruste marktschuit de overtocht. Was de boot vertrokken, 
dan moest men - aldus onze scribent - genoegen nemen met een overvaart per 
roeiboot. Met dobbelstenen maakten de roeiers uit wie de oversteek mocht 
maken. Dat veranderde in 1859, toen de gemeente Gorinchem gebruik ging 
maken van een stoomboot. 
Het gemeenteverslag van 1893 vermeldt over het veer: De bediening van het 
overzetveer van deze gemeente op De Werken en Sleeuwijk, geschiedt door 
middel van eene stoomboot bij dag en van zeil- en roeivaartuigen bij nacht. In 
verbinding met dezen veerdienst wordt ook de gemeenschap met Woudrichem 
onderhouden. In dat jaar kwam er concurrentie van een particuliere onderne- 
ming. 
Als we de geciteerde schrijver mogen geloven, was het 100 jaar geleden op 
maandag72 keer mogelijk van Woudrichem naar Gorinchem te varen. Volgens 
de dienstregeling voer de gemeentelijke veerboot destijds slechts twaalf keer 
per dag van Woudrichem naar Gorinchem. Het krantenbericht noemt een aan- 
tal van 72 keer. Hierin zullen dan alle lijndiensten zijn begrepen die op hun 
route Woudrichem en Gorinchem aandeden,-maar of het aantal klopt valt te 
betwijfelen. 
Nu vinden in de wintermaanden maximaal 26 afvaarten vanuit Woudrichem 
plaats en dat aantal geldt voor de donderdagen - koopavond- gedurende de 
periode oktober tot en met maart. In de zomermaanden vaart de boot niet meer 



dan veertien keer. Wel kan men tegenwoordig ook zonder tussenkomst van een 
boot van Woudrichem naar Gorinchem gaan door gebruik te maken van de in 1961 
geopende Mewedebrug. 

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN BIJ OGV 45 

Op p. 215 wordt ten onrechte gesteld dat schepenen uit de vroedschap werden 
gekozen. Men kon schepen zijn zonder tot de vroedschap te behoren. De 
voorzitter van de schepenbank was niet de schout, zoals gesteld op p. 217, 
maar de president-schepen, dus een van de schepenen. De schout was inder- 
daad "hoofd van de politie", maar niet tevens openbare aanklager. Die functie 
werd vervuld door de drossaard. 
P. 243 regel 20 v. boven: het moet weg en aangevuld worden met van het 
rgksprentenkabinet. 
P. 249 regel 13 en 20 v. boven: schedeltje moet zijn skeletje. 
P. 268: waarnemingen moet zijn vernoemingen. 

Redactie 

NIEUWE LEDEN 

F.M. van der Dussen Amsterdam 
C.G. Mooij - Krakeel Gorinchem 
M. Eijselendoorn Gorinchem 
M.G.C.G. van 0 s  Gorinchem 
F.J.G.M. Heesen - Wiers Gorinchem 
B. den Ouden Gorinchem 
A. van Houwelingen Gorinchem 
Y. Prins Oegstgeest 
J.H. Hultzer Gorinchem 
B. Smiesing - Steenhuizen Utrecht 
H.B. Kraaijveld Gorinchem 
G. van Veen Gorinchem 



BENEN VOORWERP UIT GORINCHEM 

Peter von Hout 

Tijdens het inventariseren van 
de archeologische collectie van 
dhr. Martin Veen viel mij een ty- 
pisch Gorkums benen voorwerp 
op, waarvan er meerdere in 1972 
zijn gevonden tijdens het uit- 
baggeren van de Schutters- 
gracht. De benen voorwerpen 
zijn vervaardigd uit het midden- 
voetsbeen van een rundervoor- 
poot en er zijn sleuven in ge- 
maakt. 
De sleuven, drie tot zes in ge- 
tal, zitten van éénderde tot de 
helft in het bot. Mijn vermoeden 
is dat ze werden gebruikt als 
"geleiders" op de lijnbaan voor 
het vervaardigen van hennep- 
touw. Het idee hiervoor vonden 
we op het schilderij "De lijn- 
baan" van J. Herfst uit 1795. 
Aan de bomen zien we de "ge- 
leiders" zitten waardoor het touw 
loopt. 

Uit: Grondig Bekeken, 14ejaargang De lijnbaan. Schilderij door J. Herfst uit 1795 
no. 4, december 1999,p. 12 



VINDPLAATS GORINCHEM WORDT TOCH NOG OPGEGRAVEN 

Bij het vooronderzoek zijn in het Betuwelijntracé door het R.A.A.P. zes ar- 
cheologische vindplaatsen ontdekt, waarvan er drie zijn opgegraven (Oud-Alblas 
en de twee ondergrondse donken in Hardinxveld-Giessendam).De afgevallen 
lokaties zijn een ondergrondse donk die precies onder de bestaande spoorlijn 
SliedrechtlGorinchem ligt, een zwaar verstoorde middeleeuwse vindplaats aan 
de Landscheiding in Giessenburg en een middeleeuwse vindplaats op de 
Schelluinse rug bij het knooppunt Gorinchem (nog net gemeente Giessen- 
landen). Deze laatste viel aanvankelijk af omdat deze door een gewijzigde 
aanleg buiten het tracé zou zijn komen te liggen. Bij nader inzien blijkt dit niet 
het geval te zijn en wordt de vindplaats Gorinchem alsnog opgegraven. Het 
gaat om een nederzettingsterrein uit het laatste deel van de vroege middeleeu- 
wen en het eerste deel van de late middeleeuwen (Badorí- en Pingsdorí-aarde- 
werk). De sporen liggen op een verlande zijtak van de Linge in zandige klei, 
afgedekt door bijna een meter zware klei. 
Het zuidelijkdeel van de nederzetting is verstoord door sloten, maar het midden- 
gedeelte blijkt opmerkelijk goed geconserveerd te zijn. Men is druk bezig met 
de ontwerpfase voor de uitvoering. Er is haast bij, want het werk moet voor juni 
2000 klaar zijn. Er wordt gedacht aan de methode om te beginnen met enkele 
proefputten en afhankelijk van het resultaat al in het veld te besluiten om aan- 
sluitend door te gaan dan wel te stoppen. Tijd voor een proefonderzoek en een 
bureauanalyse is er eigenlijk niet meer. Deze opgraving is voor onze streek van 
groot belang omdat het gaat om een nederzetting vóór de ontginning. 

Uit: Grondig Bekeken, 14"jaargang no. 4, december 1999,p. 6 



NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK 

VAN OUDE TUINEN EN BOOMGAARDEN. In en om de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden 1999. P. Verhagen. 
De auteur vertelt over de plaats van de oude tuinen en boomgaarden in het 
leven van de bevolking. Tal van illustraties, zowel tekeningen als foto's van de 
schrijver verlevendigen de handgeschreven, bloemrijke tekst. Verhagen geeft 
de volgende toelichting: Iets van wat de tuinen onze voorouders (inde Waard) 
boden, werd hiermee vastgelegd. Het zijn ten dele algemene beelden die op 
de gehele streek een stempel drukten. Daarnaast noteerden we persoonlijke 
ervaringen. 
ISBN 90-76496-07-2. Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs: fl. 29,50 

TIEN JAAR BIJ ELKAAR 'GEKLOITERD', 
Het beste uit tien jaar streektaal. Met 20 bijdragen uit verschillende delen van 
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in het plaatselijke dialect, ontleend 
aan het reeds 10 jaar lang verschijnende tijdschrift De Mauwerd. Uitgave van 
de stichting streektaal Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
ISBN 90-734492-07-9. In de boekhandel verkrijgbaar. Prijs: fl 19.90. 

DE LINGEWIJK IN VROEGER TIJDEN. Samensteller Gerus Maas. Uitgave 
de Boektant, Oostvoorne. 
De wijk "Zandvoort", zoals deze buurt in de volksmond heet(te), wordt vooral 
wat het buurtleven betreft goed in beeld gebracht. Er staan veel afbeeldingen 
uit het verleden in. 
ISBN 90-5634-1 32-0 In de boekhandel fl. 34,90 

CORNELIS KUYPERS (1864-1932). TELG UIT EEN SCHILDERSFAMILIE. 
Marten Bol. Een uitgave van de Stichting Museum Veluwezoom, 1999. 
Deze uitgave verscheen als begeleiding van de overzichtstentoonstelling 
Cornelis Kuypers die van 12 september t/m 31 oktober 1999 te zien was in de 
museumzaal van kasteel Doorwerth en van 19 november 1999 t/m 10 januari 
2000 in het Gorcums Museum. 
Cornelis Kuypers, een telg uit een Gorcumse schildersgeslacht, schilderde 
landschappen in de stijl van de na-Haagse School. In het boek wordt een beeld 
gegeven van het bloeiende kunstleven in het gebied van de Veluwezoom in de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Het boek is fraai uitgevoerd en bevat vele 
afbeeldingen in kleur van Cornelis Kuypers, zijn voorgangers en nazaten. 
ISBN 90-803264-2-9. Te bestellen bij: Stichting Museum Veluwezoom, Wever- 
straat 108,6862 DS Oosterbeek. 



INHOUDSOPGAVE 

- Verslag van de Historische Vereniging Oud-Gorcum over 1999 
door A.J. Busch 

- Toespraak op 7 december 1999 t.g.v. de onthulling van de plaquette 
die verwijst naar het geboortehuis van H.M. van Randwijk (1909-1966) 
door C. de Ruiter 

- H.M. van Randwijk (1909-1966) 
door C. de Ruiter 

- Gebeurtenissen rond Dolle Dinsdag en wat daarna allemaal gebeurde 
Aflevering 2 (Slot) 
door R. Eykenaar-Stegeman 

- Fotogeschiedenis 
Aflevering 7, Jan Kuijpers (1819-1 892) 
door B. Stamkot 

- Op zoek naar de pre-historie van de Alblasserwaard, 
Aflevering 3 (slot) 
door H.A. de Kok 

- De azijnmakerij De Rode Molen 1787-1827 
De ondernemer Cornelis van Borcharen, aflevering 2 
door R.H.c.van Maanen 

- Uit de geschiedenis van de Ned. Hervormde gemeente van 
Gorinchem. Aflevering 7 
door Ds. L. Hoving 

- Twee vennoten en hun lotgevallen na de Gorkumse moutwijn- 
branderij 'Het Lam' 
door R.H.C. van Maanen 

- Mijn leven, 
Aflevering 1, Mijn eerste vijf levensjaren (1 931 -1 936) 
door J. C. Verdonk 

- De Hugo de Groot-kast 
door D. van Leenen 

- Vooruitgang 
door A.J. Busch 

- Aanvulling en verbeteringen bij OGV 45 
- Nieuwe Leden 
- Benen voorwerp uit Gorinchem 

door Peter von Hout 
- Vindplaats Gorinchem wordt toch opgegraven 
- Nieuwe literatuur over stad en streek 
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B. Freriks 
drs. A. van Loon 
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drs. A. van Loon 
R.F. van Dijk 
Grafisch Centrum 
februari 2000 
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