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Een en an�er over �e Gorkumsche
Schulten�il�en en hun Doelen. ( l .
1

In het tijdperk, toen elke burger zijn
gilde moest winnen, zijn ook hier te lande
de schuttengilden ontstaan, hoewel het
moeilijk is den juisten tijd van de op
komst dier gilden voor elke plaats te be
palen. Naar de meening van Ph. Blom
maert 2) bestonden - althans wat de
Zuid-Nederlandsche gewesten betreft die broederschappen voordat de ambacht
en neringgilden werden opgericht. Ver
moedelijk zijn in die zuidelijke gewesten
de schuttengilden ontstaan in het laatst
der 12e eeuw, doch meer bepaaldelijk in
het begin der 13e eeuw. Zij vormden in
oorlogstijd een krachtig bestanddeel van
de legers der steden en landsheeren en,
na den oorlog, teruggekeerd naar hun
haardsteden, behielden de burgers den
smaak voor wapenoefeningen en wapen
spelen, welke ook altijd nog de geliet
koosde bezigheden waren van den ridder,
dien de poorters in alles begonnen op
zijde te streven. Zich wel bewust van het
gewicht van hun diensten aan stad en
landsheer te verleenen in tijden van aan
val en gevaar, verzekerden zij zich docu
mentair bij beiden van voorrechten, welke
hun gereedelijk werden verleend, maar
die hun dan ook de verplichting oplegden
tot krijgsdienst, hulp en bijstand als zij
ter heirvaart werden beschreven.
Reeds in 1231 - zooals de heer Van
Asch van Wijck 3) heeft medegedeeld in
zijn studie over de schuttengilden - wordt
1) Een met nieuw materiaal uitgebreide bewerking van
het hoofdstuk over den Gorkumschen Doelen in mijn
"Van Arkel's Oude Veste", blz. 102 seq.
2) Belgisch Museum IV, blz. 35.
3) A. M. C. van Asch van Wijck over de schuttengilden.
Berigten v.h. Histor. Gezelsch., Utrecht, 1848.
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melding gemaakt van de Groninger _boog
schutters, doch er is geen zekerheid dat
daar toen al een schuttengilde heeft be
staan, zooals dit reeds in 1213 het geval
was te Brussel met het schuttengilde door
Hertoo Hendrik IV opgericht. Van Mieris
1)e de�lt mede dat in 1266 25 Leidschee
schutten Graaf Floris V tot een lijfwachte
,.varen en 's nachts zijn tent bewaakten,e
maar 't is niet zeker vast te stellen clate
die schutten toen al waren vereenigd ine
een gilde.
Te Dordrecht wordt van een schutten
oilde gesproken in een thesoriersrekening
�an Ghisen Dukincs en Ghisebrecht
Maleghys, n.l. dat op St. Jansdag 1324,
toen men naar den papegaai schoot, den
coninc 16 sc. en 6 kannen wijn waren ge
zonden.
Waarschijnlijk al in het begin, alth �ns
zeker in het midden der 14e eeuw, bloeide
een schuttengilde te Utrecht en het aan
tal schutten was daar in 1402 al gestegen
tot ongeveer 560, zoodat dit gilde wel
onder de voornaamste schuttengilden van
de noordelijke gewesten kon worden ge
teld. Dit blijkt ook hieruit dat hete
_
Utrechtsche gilde in 1393 al werd Lllt
genoodigd tot bijwoning van een groot
schietfeest te Doornik, waar 36 schutten
gilden, hierbij ook dat van Amsterdam,
tezamen kwamen.
Ook in De!H moet in het midden der
14e eeuw een schuttengilde hebben be
staan evenals te Arnhem, te Deventer, te
Heusden en te Zierikzee op ongeveer den
zelfden tijd. Verder vindt men er melding
van gemaakt dat in de 14e eeuw schutten
_
gilden bestonden te Brielle, Geertru1den
beroo, Goes ' Gorinchem, Gouda, Haarlem, Harderwijk, 's Hertogenbosch, Leksmond, Middelburg, Schiedam, Schoon
hoven en op meer plaatsen.
De oudste en aanzienlijkste schutten1) J. van Mieris, Beschrijving der stad Leiden.

gilden waren, op enkele uitzonderingen na,
die, welke St. Joris tot hun bescherm
heilige haclclen gekozen. De leden der St.
Jorisgilden namen dan ook bij voorkeur
den naam aan van oude schutten, ter
onderscheiding van later in hun woon
plaats opgerichte schutt.engilden. In rang
op het St. Jorisgilde volgde het St.
Sebastiaansgilde. De jongste en als
zoodanig langen tijd de minst in
aanzien zijnde gilden waren de scher
mers- of kolveniersgilden, welke zich
meestal noemden naar andere be
schermheiligen, n.l. St. Christoffel, St.
Anthonis, St. Bartholomeus, Ste. Barbara
enz. Bovendien onderscheidden zich de
schuttengilden door den naam van het
wapentuig, dat zij hanteerden.
In de St. Jorisgilden was de voet
of kruisboog het wapen, zoodat
hun leden werden genoemd "schutten
van den voet of kruisboog"; in de St.
Sebastiaansgilden oefenden zich de leden
in het gebruik van den handboog, zoodat
zij heetten "schutten van den handboog",
terwijl de leden van de jongere gilden, die
met de kolf- of handbus schoten, den
naam van colveniers of kloveniers voer
den. Ter onderscheiding van bezoldigde
boogschutten of van andere gewapende
gilden van burgers, namen de voet- en
hanclbooggilden ook vvel den naam van
erfschutten aan.
In de kleederdracht der schutten van de
verschillende steden bestond een groote
verscheidenheid. De steden waren trotsch
op haar schuttengilden en wedijverden
tn het sierlijk uitmonsteren der schutten,
\\·aarbij vertoon van de stedelijke kleuren
in hun kleeding een voorname rol speelde,
iets wat vooral bij de luisterrijke schiet
feesten een schilderachtig effect gaf. Ook
in dat weelderige en rijke der schutten
kleeding uitte zich cle zucht der steden en
van hare tot welstand gekomen poorters
om den meer en meer verarmden adel in
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vertoon en praal op zijde te streven en
diens trots te krenken.
Hoewel fatsoen en snit volgens de toen
in zwang zijnde kleederdracht over het
algemeen weinig verschil vertoonde, was
de kleur der schutrokken of tabbaarden
en der schutkovels of mutsen zeer ver
schillend. De rokken worden in de oude
bescheiden der schuttengilden afwis
selend genoe111d pallore, pallure, pallue
ren, ook wel palloir en pelleuren; het
hoofdtooisel ( de muts of kap) heette
covel, schutcovel of kapproen en was
vaak meer of minder kostbaar versierd
111et zilveren of gouden insignes en em
blemen, ook wel met fraaie vederen.
In de geschreven "Chronycquee" der stade
Gorinchem en van den lande van Arkel
van AART KEMP JACOBSZ., waarvan
VAN ZOMEREN 1) een extract heeft op
genomen in zijn beschrijving van Gorkum,
vermeldt KEMP, dat Gorkum van ouds
heeft gehad " drie collegien van schutte
rijen, ,,daar inne altijd van de treffelijkste,
,,eerlijkste en vreedzamigste "e
van de bur1,gerije in ontfangen wordene. Die drie
schuttengilden waren het St. Sebastiaans
gilde, welks leden den fliertsboog, de oude
of St. Jorisschutten, die den voetboog en
de jonge of St. Christoffelsschutten, die de
handbus tot hun wapen hadden. De leden
van het St. Sebastiaansgilde moeten "in
voorleden tijd" (wanneer wordt niet ver
meld) zijn afgezet en bedankt, omdat zij
bij het geleiden van eenige groote heeren
in reverentie waren tekort geschoten, iets
wat misnoegen had gegeven en was ge
ëindigd met het ontbinden van hun gilde.
De andere twee schuttengilden zijn nog
een paar eeuwen bi ijven bestaan.
Zij hadden elk hun koning (hij, die bij
het ja�rlijksche schuttenfeest den pape
gaai wist te schieten) conestabels of
•) Blz. 115 seq .

overlieden, luitenants, een vendrig, die
het vaandel droeg en een bode of knecht.
Hij, die den papegaai van het wit had ge
schoten en tot koning was geproclameerd
werd omhangen met den zilveren keten
of halsband, hield dan met veel praal en
niet minder jolyt een paar dagen open
hof, waartoe vaak ook leden van andere
schuttenconfrerieën werden genoodigd
en kreeg het recht om ten profijte van
hemzelf en zijn tafel de boeten te innen,
welke in de feestdagen binnen de stad
werden verbeurd.
KEMP zegt: ,,in tijd van vrede waakte
,,die borgerije zo zij woonden 111et straten"
( dus had elke schut zijn woonwijk te be
waken), ,,in der oorloge waakte deze drie
,,schutterijen met beurten of maand
"schutten. Zij versterkten de justitie van
,,den heere, zij toogen uit met den heere
"en burgemeesteren, daar het van noden
"was, die oude schutten in voorleden
"tyden te paerde, maar de andere te
"voete, zij hadden schoone
privilegien
"
van
som111ige
heeren
...
,,zij
droegen
"
,,haar coleuren van schuttertabberden,
,,elk 111et het zilver op haare mouwen,
"deze voorsz drie confraterijen hielden
"elk haar maandschutten, in 't schieten
"des Zondags, in 't teeren, in 't offeren
"op haar feestdagen al volgende haar
"brieven ende ordonnantien, heerlijk om
,,te aanschouwen".
De oudst bekende privilegiebrief, den
ouden schutten of dien van den voetboog
verleend, is die, welke met consent van
Hertog JAN VAN BEIEREN door burge
meesters, schepenen en raden werd ge
geven den 23 Jui i 1423 1). Daarbij werd
aan de oude schutten toegelegd een som
van "twintig goede " gouden Wilhelmus
Hollandsche schilden , jaarlijks door hen
te ontvangen uit de stedelijke accijnzen
en renten en wel de helft op Allerheiligen1) Kemp, blz. 227.
Van Zomeren, blz. 130 seq.
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dag (1 November) en de wederhelft op
Meidag (1 Mei). Voorts kregen zij de
boete ( een Bergsche groote) van hen,
die werden bekeurd wegens dobbelen bij
dag of nacht en werd hun ook gegeven
de visscherij in de korte en lange grach
ten tusschen den Langendijk en den
Merwededijk en wel "eeuwiglijk gedu
rende". Verder hadden zij vrijstelling van
't waken en 't betalen van waakgeld.
Als tot verdediging van stad of land
hun hulp zou worden ingeroepen, moest
de stedelijke regeering of de Heer
schepen en wagens leveren en werd hun,
gedurende hun hulp, vrije mondkost of in
plaats daarvan een dagelijksche vergoe
ding van zes leeuwen toegekend. Ingeval
van verwonding in den strijd zou de ge
wonde op kosten van clen Heer of de stad
worden verpleegd en, zoolang hij bed
legerig was, twee Vlaamsche plakken
daags genieten.
Wie den papegaai schoot en tot koning
was uitgeroepen, werd gedurende den
feesttijd door den Heer of de stedelijke
regeering vrijgehouden van "zijnen kost'.
Daarentegen werden den schutten voor
bepaalde tekortkomingen of vergrijpen
boeten opgelegd.
De confrerie moest bestaan uit ten minste
28 schutten en niemand werd als lid aan
genomen clan met goedvinden van den
Heer en van cle hoofdlieden of cones
tabels der schutterij. Stierf een schut dan
bleef cle boog aan het genootschap of
kon door zijn erven voor den boog een
vergoeding van een ouden Dordtschen
gulden worden gegeven. De schutten wa
ren verplicht het lijk van clen gestorven
gildebroeder te helpen begraven en bij
clen lijkdienst 1) elk een penning te offe1) Van Zomeren, blz. 16, vermeldt, dat de oude schutten
in de kerk een eigen altaar hadden, het altaar van St.
Joris. Het was hun in 1423 door burgemeesters en
schepenen, met verlof van hertog Jan van Beieren als
graaf van Holland geschonken. Zij hadden ook hun eigen
vicaris, die op de gestelde tijden voor hen den dienst in
de kerk verrichtte. Het altaar was - zegt van Zomeren

7
ren "Goeie ter eere", op verbeurte, bij
nalatigheid, van een boete van twee
Vlaamsche plakken.
Een andere privilegiebrief, den ouden
schutten uitgereikt, is die van Maximi
liaan van Oostenrijk en Maria van Bour
gondië, gegeven" in onse stede van den
Bosche den XXsten clach van Sporkelle
(Februari) int jaer ons heeren duusent
vier hondert acht ende tseventich. 1)
't Was - zooals in dien brief wordt
gezegd - ,,omme die gunst ende minne,
,,die wij hebben en dragen tot onse wel
"gernincle die schutten van den voetboghe
,,in onse stede van Gornichern ende zun
"derlinge ornrne die goede ende geneme
"diensten clie zij hier voortijts gedaen
"hebben wijlen Hertogen Philips ende
"Kaerel 2) onse voirvaderen, wiens zielen
"God genedich zij, ende daernaer ons
"alzoe zij noch dagelicx doen in vele ende
"diversche manieren, encle ten eijnde, dat
"zij te meer geneygt ende willich zijn daar
"inne "te continueren in toecommende
,,tijden dat Maximiliaan en Maria, op ver
zoek en verlangen van de oude schutten
hun verlof gaven om "van nu voirtaen te
,,doen stellen ende dragen up hoir tabbar
"den, kovels ende andere cleederen
van
"
"wat verwe zij wesen sullen en ook up
,,elc zijde van den windaes een §12 of
"zulke andere devise als zij hiernaemaels
"maken of hebben sullen". Voorts werd
hun jaarlijks toegelegd een subsidie van
,,vijftich Wilhelrnusche schilden van veer- ,,met kostelijke ornamenten voorzien, zo dat het voor
weinige in pragt behoefde te wijken: boven het zelve
stond St. Joris, met zijn speer te paard zittende verbeeld,
welke van de schutters voor hunnen patroon of schuts
heylig gevierd wierd".
1) Kemp en van Zomeren hebben dezen brief niet
vermeld.
Het origineel, geschreven op perkament, behoorde tot
het archief van de Oorkumsche schutten en was eigen
dom geworden van wijlen den heer J. van Oosterwijk,
die mij indèrtijd toestond er inzage en afschrift van te
nemen. Thans berust dat origineel in het museum der
vereeniging "Oud Gorcum''i waaraan het door de familie
van Oosterwijk in eigendom of bruikleen is afgestaan.
2) Filips de Goede en Karel de Stnute, grootvader en
vader van Maria.
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Joris. Het was hun in 1423 door burgemeesters en
schepenen, met verlof van hertog Jan van Beieren als
graaf van Holland geschonken. Zij hadden ook hun eigen
vicaris, die op de gestelde tijden voor hen den dienst in
de kerk verrichtte. Het altaar was - zegt van Zomeren
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ren "Goeie ter eere", op verbeurte, bij
nalatigheid, van een boete van twee
\/laamsche plakken.
Een andere privilegiebrief, den ouden
schutten uitgereikt, is die van Maximi
liaan van Oostenrijk en Maria van Bour
gondië, gegeven" in onse stede van den
Bosche den XXsten dach van Sporkelle
(Februari) int jaer ons heeren duusent
vier hondert acht ende tseventich. l)
't Was - zooals in dien brief wordt
gezegd - ,,omme die gunst ende minne,
.,die wij hebben en dragen tot onse wel
"geminde die schutten van den voetboghe
,,in onse stede van Gornichem ende zun
"derlinge omme die goede ende geneme
"diensten die zij hier voortijts gedaen
"hebben wijlen Hertogen Philips ende
"Kaerel 2) onse voirvaderen, wiens zielen
"God genedich zij, ende daernaer ons
,,alzoe zij noch dagelicx doen in vele ende
diversche manieren, ende ten eijncle, date
""zij te meer geneygt ende willich zijn daar
"inne te continueren in toecommende
,,tijden" dat Maximiliaan en Maria, op ver
zoek en verlangen van de oude schutten
hun verlof gaven om "van nu voirtaen te
,,doen stellen ende dragen up hoir tabbarden kovels ende andere cleederen van
:'.vvat' verwe zij wesen sullen" en ook up
"elc zijde van den windaes een §/2 of
"zulke andere devise als zij hiernaemaels
"maken of hebben sullen". Voorts werd
hun jaarlijks toegelegd een subsidie van
,,vijftich Wilhelmusche schilden van veer- .,met kostelijke ornamenten voorzien, zo dat het voor
weinige in pragt behoefde te wijken: boven het zelve
stond St. Joris, met zijn speer te paard zittende verbeeld,
welke van de schutters voor hunnen patroon of schuts
heylig gevierd wierd".
l) Kemp en van Zomeren hebben dezen brief niet
vermeld.
Het origineel, geschreven op perkament, behoorde tot
het archief van de Gorkumsche schutten en was eigen
dom geworden van wijlen den heer J. van Oosterwijk,
die mij ind�rtijd toestond er inzage en afschrift van te
nemen. Thans berust dat origineel in het museum der
vereeniging "Oud Gorcum", waaraan het door de familie
van Oosterwijk in eigendom of bruikleen is afgestaan.
2) Filips de Goede en Karel de Stoute, grootvader en
vader van l\-\aria,
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"tich grooten onser Vlaamscher munten
,,'t stuck", in twee gedeelten uit te be
talen en wel "in die eene portie dertich
"ende in die andere twintich derzelver
,,schilden, als zij hebben ende hun hier
"voirtijds gegeven ende ge,villvoirt zijn
"geweest bij onze rentmeesterscap ons
,,lands van Arkel ende stede van Gorni
"chem bij onsen voorsz. wijlen hertogen
,,Philips en Kaerel."
De oude schutten verkregen dus nu
opnieuw zekerheid van een jaarlijksche
gift en wel van 50 Wilhelmus schilden.
in welke som dan waren begrepen de 20
schilden, hun door Jan van Beieren al
toegelegd in 1423 (zie hiervoren) en
waarvan de uitbetaling ook onder de
regeering van zijn opvolgers, Filips de
Goede en Karel de Stoute, was geconti
nueerd óf door het bij hun inhuldiging be
vestigen der privilegiën in 't algemeen
(zooals gewoonte was van een nieuwen
Heer bij zijn inhulrliging) of door het
geven van nieuwe t rieven, welke dan als zij er zijn geweest - niet meer be
schikbaar zijn.
Op de ontvangst van "die oitmoedigee
,,supplicacie van onsz wel geminden die
"ghildebroeders en geheel geselscap van
,,de voetboghe binnen onsz stede van Go
,,rinchem", verleende Filips de schoone,
die zijn moeder Maria van Bourgondie,
na haar dood in 1482, in de Grafelijkheid
en in de Heerlijkheid van Arkel was op
gevolgd en tot 1493, onder voogdij van
zijn vader Maximiliaan van Oostenrijk,
Graaf van Holland en Heer van Arkel
was geweest, aan de oude schutten van
Gorinchem een privilegiebrief, welke door
hem werd gegeven "den XVen dach van
Maerte "e
int jair ons heren duysent vijf
honderte. 1)e
1) Ook dezen brief vind ik niet vermeld bij Kemp en
van Zomeren. Kemp sloot zijn kroniek af op het jaar 1500,
het jaar, waarin de brief werd gegeven. Hierdoor kan hij
door Kemp uit zijn kroniek zijn gehouden als vallende
buiten de door hem gestelde tijdgrens van die kroniek.
Het origineel behoorde, evenals dat van den hiervoren
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In dezen brief wordt gememoreerd dat
indertijd aan de voorzaten van supplianten
( de oude :,chutten) door de H eren van
Arkel en door hertog Jan van Beieren, tot
onderhoud van de confrerie van eten
voetboog, werd toegelegd een jaarlijksche
subsidie van 30 Wilhelmus schilden van
40 grooten Vlaamsch het stuk 1), te be
talen uit de domeinen van het land van
Arkel. Hiervan hadden zij - zooals zij
erkenden - ,,behoirlicke brieven" ont
vangen, welke evenwel "sedert bij verzuy
menisse off andersins verloren en verduus
tert zijn geweest". Door het in 't onge
reede geraken van die authentieke stuk
ken hadden zij veel moeite gehad "int
"opbueren" ( ontv angen, beuren) ,, van
"deselven penningen, totdat Philips de
,,Goede, geadverteert zijnde van de ver
,,liese van de voirsz brieven ende bemer
,,ckende dat die voirsz stede van Gorin
,,chem liggende was op die pale en fron
"tiere van vele en diverschen landen ende
"dat mitsdien van noode was aldaer guede
"hoede en bewaernisse te hebhen om die
,,versekerthede van de voirsz stede mits
"gaders van de poirten en ingeseten van
,,diene", het in die verloren brieven ver
leende privilegie opnieuw bevestigde en
verklaarde 2) dat het recht op jaarlijksche
uitkeering van 30 schilden aan de oude
schutten onverkort zou blijven gehand
haafd. Tot het overlijden van Filips den
Goede (1467) - zoo wordt verder er
kend - hadden de schutten de subsidie
"rustelick gebruuct" en na Philips' dood
genoemden brief van 1478, tot het archief van de Gor
kumsche schutten en was eigendom geworden van wijlen
d�n heer J. van Oosterwijk, die mij indertijd toestond er
inzage en afschrift van te nemen. Thans herust ook deze
brief in het museum van de vereenig:ing vOud Gorcum".
Hij is geschreven op perkament met het uithangende
zegel in roode was (beschadigd) van Filips den Schoone.
1) Men krijgt hier den indruk dat de toedracht der zaak
niet juist is weergegeven. Immers Jan van Beieren stond
jaarlijks 20 schilden toe (zie hierboven) en Filips de
Goede en Karel de Stoute voegden bij <leze 20 schilden
er nog 30, in 't geheel dus 50 schilden.
2) Ook van dezen brief - als hij er is geweest - is
het origineel niet meer te vinden.
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had zijn zoon Karel de Stoute opnieuw het
jaarlijksch subsidie van 30 schilden toe
gestaan en bovendien nog 20 schilden,
aldus beloopende tsamen vijftich guillel
,,mus "e
schilden 's jaars". 1) Die jaarlijk
sche uitkeering van 50 schilden werd op
nieuw verzekerd - zoo staat het verder
in den brief van Philips den Schoone .,bij mijn genadichsten Heer en vader,
,,mijn Heer den Romsschen con:nck''. 2)
Maar, hoewel cle schutten hun subsidie
van 50 schilden jaren lang onverkort van
den rentmeester-generaal van Holland
hadden ontvangen en - zooals onder 't
oog werd gebracht - dit subsidie "naer
,,rechte en redene niet en behoort te ver
,,minderen maer het te vermeerderen ge
"merct dat die lasten van cle voirsz stecle
,,claghelicx wassen ende dat derzelver
,,stede lancx zoe meer nootzaicklijck is
,,aldaer te hebben goede hoede en be
,,waernisse", had, tot der schutten spijt,
cle rentmeester van Holland op de 50 schil
den 'n korting van 30 schilden toegepast,
welke korting hun was geworden .,tot
,,grooten hinder, schade en achterdeele'·.
En - beweerden de schutten verder die korting zou nog grooter worden als
Philips de Schoone dit niet stuitte, zoo
dat zij hem ootmoedig verzochten om het
uitbetalen der 50 schilden, zooals dit
door Philips' voorvaders was geprivile
geerd, opnieuw vast te stellen bij "open
,,brieven in behoirlijck vorme".
Aldus geschiedde dan ook. Na inge
wonnen advies van "ons lieven en ge
" trauwen die luyden van onsz Rekeningen
"in den Haghe", beval Philips de Schoone
en stelde dit vast bij zijn brief van 15
Maart 1500, dat voortaan door den rent
meester van Zuid-Holland uit de ontvang
sten van het rentmeesterschap van 't Land
t) Evenmin is van dien b1 ief iets te vinden. Mogelijk
is dit privilegie bevestigu bij de inhuldiging van Karel
als heer van Arkel.
2) Hier wordt dus verwezen naar den brief van Maxi
miliaan en Maria van 1478, hierboven genoemd.
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van Arkel als nieuwe gift den Gorkum
schen ouden schutten van den voetboog
zouden \Vorden uitbetaald de 30 Wilhel
mus schilden, zooals zulks door zijn voor
vaders in hun privilegiebrieven was be
paald. Voorts moest tot aanzuivering wor
den uitbetaald wat was gekort, hoewel de
korting was gedaan in overeenstemming
111et de ordonnantie van 1495, waarbij op
de uitgaven ten laste van de domeinen
was bezuinigd en welke ordonnantie ook
inhield· dat den schutten, in verband met
die bezuiniging, van toen af alleen zou
den worden uitbetaald de 20 Wilhelmus
schilden, zoodat voor de korting "den
.,luyden van onsz Rekeningen, Rentmees
"ter en andere onse officieren" ten deze
geen eigenmachtigheicl kon worden ver
weten of blaam trof. De oude schutten
waren dus thans weer zeker van de on
verkorte jaarlijksche uitkeering van 50
Wilhelmus schilden.
Van Koning Philips II 1) kregen de
oude schutten op hun oidmoedige sup
"
"plicatie", bij brief, gegeven
"in onser
,,stad van Antwerpen den drij en twin
"tichsten dach der maendt van December
"int jaar ons heeren cluijsent vijffhoncler
"ende negenenzeventich" (23 December
,, 1579), een vrijgeleide of sauvega rele 0111
"geclurencle den tijt van zesse jaeren
"naestvolgen den date van dese te mogen
,,gacn ende comen, keeren ende conver
,,scren over ende deur alle onse landen
,,ende heerlicheden ende wederom thuys
,,trecken alst hen goetduncken sal vrij,
"vrijlich ende ongeleth, sonder dat men
,,henluijden oft heure goeden ome de
1) Het origineel van dezen brief, niet bij Kemp te, inden
(immers zijn kroniek wordt afgesloten op het jaar 1500
en de brief is van 1579) en door van Zomeren niet ver
meld, is geschreven op perkament. Het zegel des Konings,
dat, afgedrukt in roode was, moet hebben uitgehangen,
is vernield. Ook dit origineel behoorde tot het sehuttcn
:trchief en werd door de familie van Oosterwijk aan het
üorkumsche .Museum afgestaan.
Philips' vader, keizer Karel V, liad den Sen September
1525 den schutten van de handbus te Gorinchem, dus den
jongen oî St. Christoffelschutten een vrijgeleide van ge
lijke strekking verleend. (Zie later).
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"schulden oft lasten van onstr voirsz
,,stede van Gorichem zal mogen aen
"tasten, commeren noch arresteren in
"eniger manieren, besondelijck dat sij
"supplianten van heure eijgen schulden
"gehouden sullen wesen te verantwoirden
"met rechte daer ende alsoot behoiren
,,sa!".
In verband met dit verzoek aan koning
Philips zou kunnen worden gevraagd:
waarom richtten zich de Gorkumsche
schutten in 1579 nog met hun verzoek tot
den Spaanschen koning als landsheer, ter
wijl Gorkum toch sinds 1572 al geus was
geworden en de zijde van den Prins van
Oranje, dus de zijde van den opstand, had
gekozen? Het jaar 1579 was toch al hel
!eIe jaar van den 80-jarigen oorlog!e
Als antwoord hierop het volgende. Dene
26sten Juni 1572, 's morgens om acht uur,
was Marinus Brand met 13 vaartuigen,
bemand met 150 geuzen, vóór Gorkum
verschenen en reeds 's namidclags 0111
drie uur werden de geuzen door de oude
Kanselpoort, welke stond op de snijding
tusschen de tegenwoordige Ploegsteeg en
de Hazewindhondstraat, binnen gelaten
en koos de stedelijke regeering de zijde
van den Prins van Oranje. Met Zijne
Hoogheid, die voorheen stadhouder van
Holland was geweest, maakte Gorkum
gemeene zaak tegen de onderdrukking
van Alva en zijn handlangers, Koning
Philips nochtans trouw blijvende. De
drossaard Caspar Turk, die 's Prinsen
zijde niet wenschte te kiezen, had zich
met eenige trouwe Roomscb-Katholieken,
met de pastoors, de kloosterlingen uit het
minderbroedersklooster en den rector van
het Zusterhuis (Ste Agnietenklooster)
teruggetrokken in het kasteel "de blauwe
toorn", dat onder zijn bevel stond en niet
was begrepen in de capitulatie. Hij had
deze sterkte eenigszins in staat van
tegenweer gebracht en wilde bier de
komst der hulptroepen van Bossu af-
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wachten. Lang kon Turk evenwel den
aanval der geuzen niet weerstaan en hij
moest al spoedig capituleeren. Toen beeft
- wat sterk moet worden gelaakt en
diep blijft te betreuren - een blind en
wraakzuchtig fanatisme dat gruwzame
drama doen afspelen, dat in onze vader
lanclsche geschiedenis berucht is gewor
den als het drama der martelaren van
Gorkum.
Den 15en October 1572 werd de ge
heele vroedschap van haren eed ont
slagen en den 19en, nadat er eenige
verandering in de nieuwe vroedschap was
gemaakt, werd deze opnieuw beëedigcl in
naam des Konings. door den drossaard
Rutger van den Boetzelaer.
Omstreeks half Juni 1572 waren op
eigen gezag, nadat de vergadering der
Staten van Holland, door Alva te 's-Gra
venhage saamgroepen, slecht was be
zocht, de afgevaardigden van de vroed
schappen der opgestane steden, waar
onder ook Gorkum, bijeen gekomen te
Dordrecht. Deze vergadering werd bij
gewoond door Marnix van St. Aldegondc,
als vertegenwoordiger van den Prins van
Oranje. Hier besloot men maatr�len te
nemen om paal en perk te stel!Ê!'!Yáan de
verwarring en de regeeringsloosheid van
het oogenblik en den Prins te benoemen
tot gouverneur-generaal, luitenant des
Konings en stadhouder van Holland,
Zeeland en Utrecht. Ook werd o.m. over
eengekomen dat aan roomschen en on
roomschen gelijke vrijheid zou worden
verleend. In de daarop volgende jaren,
toen de opstand in vollen gang wa.s, in
1573 Haarlem door de Spanjaarden werd
ingenomen, bij Alkmaar de victorie begon,
Alva het land verliet en werd vervangen
door Louis de Requesens, toen in 1574
Leiden werd ontzet, in 1576 Requesens
stieii, de pacificatie van Gent tot stand
kwam en de Spaansche furie plaats had en
in 1579 te Utrecht de Unie: werd gesloten,
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" schulden oft lasten van onsf.r voirsz
,, stede van Gorichem zal mogen aen
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het Zusterhui s (Ste Agnietenklooster)
teruggetrokken
in het kasteel "de blauwe
"
toorn , dat onder zijn bevel stond en niet
was begrepen in de capitulatie. Hij had
deze sterkte eenig szin s in staat van
tegenweer gebracht en wilde hier de
komst der hulptroepen van Bos su af-
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wachten. Lang kon Turk evenwel den
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was evenwel Ph!lips II door de opstandige
. Nederlanders niet afgezworen als lands
heer. Dit gebeurde eerst door de Alge
meene Staten in 1581. Hieruit word t clus
verklaard clat cle conestabels cler Gorku111sche schutten van den voetboog hun ver
zoekschrift in 1579, clus 9 jaren nadat
Gorkum 's Prinsen zijde hacl gekozen, nog
indienden bij den altijd nog als lanclsheer
erkenden koning Philips, toen zij hem
noodig haclden tot het bereiken van hun
doel, n.l. een sauvegarde in cle landen,
welke hij toen nog hield onder zijn
schepter.
Van andere privilegiebrieven, den Gor
kumschen ouden schutten gegeven, is 1111j
verder niets bekend of onder de oogen
gekomen, wat evenwel weinig afdoet aan
de mogelijkheid. dat er nog meer zullen
zijn geweest, welke in den loop der jaren
kunnen zijn verloren geraakt of thans nog
rustig liggen opgeborgen in mij onbe
kende schuilhoeken. Ook Kemp en van
Zomeren maken van meer privilegies, den
ouden schutten verleend, geen melding.
Bovendien zal aan het instandhouden van
het archief der Gorkumsche schutten
confrerieën - evenals zulks vroeger met
tal van archieven het geval is geweest wellicht niet altijd cle zorgzame hand zijn
gehouden, wat clan ook wel mede oorzaak
zal zijn clat er zooveel van het Gorkum
sche schuttenarchief is zoek geraakt of
te !oor is gegaan. 1)
Wel heeft van Zomeren 2) nog afge
drukt 'n octrooi, den Sen September 1525
cloor Karel V den schutten van de hand
bus (de jonge schutten) binnen Gorin
chem verleencl, waarbij zij zekerheid er
langden dat zij om cler stede schulc.len
nergens in Z.M.'s landen zouden mogen
worden bekommerd of gearresteerd, maar
vrij en onbelet door die lanc.len zouden
1) Over slordig archiefbeheer zie de 2de noot, blz. 117
van mijn "Van Arkel's Oude Veste".
2) blz. 133 seq.

mogen verkeeren en handelen. Eenzelfde
sauvegarde dus als koning Philips II den
ouden schutten verleende, zooals hier
voren is medegedeeld.
Diezelfde auteur vermeldt 1) in zijn
stedebeschrijving een handvest, den I en
Juli 1531 clen busschutten (jonge schut
ten) gegeven door den drossaard Johan
van der Aa en burgemeesters, schepenen
en raad van Gorinchem "tot onderhou
dinge van haarer schutterije ende gilde".
Hierbij zegde de stedelijke regeering den
busschutten toe een jaarlijksche subsidie
van 15 carolus guldens tot 40 grooten
Vlaamsch het stuk, te betalen in twee
termijnen, n.l. op den len Mei en den len
November. Voorts werd hun een grati
ficatie van derdalve (2 ½) Carolus gul
dens van 40 grooten Vlaamsch het stuk
toegekend, uit te betalen op elk der vol
gende dagen, n.l. ,,op onzen omgangdag"
(processiedag), op vastenavondsdag en
op Heiligen Sacramentsdag. De gratifi
catie werd gegeven om op die aangege
ven dagen door de schutten gezamenlijk
te "verteeren ende verdrinken".
Verder kreeg elke schut van de stede
lijke regeering ieder half jaar een half
pond "kuijpcruijt", dat hij persoonlijk
moest in ontvangst nemen bij den stads
knecht binnen 14 dagen na 1 Mei en bin
nen clenzelfden tijd na Allerheiligen
(1 Nov.) Wie niet persoonlijk afhaalde
binnen den voorgeschreven tijd, verbeur
de zijn recht op het kruit.
Bij het papegaaischieten verleende de
stedelijke regeering vrijdom van accijns
voor het bier en den wijn, door de schut
ten bij hun feest te drinken en bovendien
een extra toelage van 75 Rynsguldens.
De schutten waren gehouden 0111 een
goede "handbussche" en altijd een half
pond kruit in hun horen en de noodige
kogels bij zich te hebben, op verbeurte
1) blz. 135 seq.
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van een boete van zes stuivers bij ver
zuim. Tweemaal 's jaars werd door de
conestabels (,,koning stavels") gecon
troleerd of dit alles in orde was. Deze
controle heette "schuttenschouw", waar
bij bekeuring werd gedaan als nalatigheid
moest worden vastgesteld.
De vier cone::;tabels moesten jaarlijks
het totale aantal der schutten afdeelen in
vier groepen en elke conestabel had dan
voor de hem toegewezen groep door het
in welke volgordee
lot te doen uitwijzen
"
z.g. ,,maandschut zou worden geschoten,e
d.w.z. wanneer voor elke groep eens per
maand de beurt was 0111 zich in den doe
len te komen oefenen in het schieten. In
oorlogstijd gaf het maanclschut ook de
beurt van bewaking der stad in haar ge
heel aan, zulks clan door de gemeene
schutten ( dus de beide confrerieën).
Het eerste "maanclschut" ging in
's Zondags na beloken Paschen 1) en ver
der werd clan geschoten eiken volgenden
Zondag tot en met ZoncLg na "Sinte
Baven". 2) De schutten waren verplicht
op den dag van hun 111ac1ndschut aan
wezig te zijn in den doel n, voordat de
klok van het raadhuis één had geslagen,
dus 0111 één uur 's namiddags, gekleed in
en met hun buse
hun paleur (schutkleedij)
"
"ende gereetscape . Droegen zij rouw dane
waren zij gedurende den rouwtijd ont
heven van de verplichting om te verschij
nen in hun schuttersgewaad.
Na afloop van een maandschut werd
door den conestabel "met den meeste
"stemmen die kolf gelegd" waar de
schutten met elkaar zouden gaan "teeren.
En wie niet verscheen in den doelen en
in de voor het drinkgelag aangewezen
herberg, verbeurde, tenzij hij ziek of uit
stedig mocht zijn, een boete van vier stui1) De eerste Zondag na Paschen, ter aanduiding dat de
Paaschlijd is gesloten.
2) Sint Baven (Sint Bavo) ook wel Sint Bamis valt op
1 October, gewoonlijk betaaldag der pacht.
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vers, welke boete door de anderen werd
verteerd met de 25 stuivers, welke de
stedelijke regeering voor elk maandschrit
tot ve�·tering uitbetaalcle. De stedelijke
regeenng had voor haar machtsuitoefe
ning de schuttengilden te vriend te hou
den en was daarom niet karig met het
geven van teergeld en vrijdom van. accijns
voor den wijn en het bier, te drinken op
de schuttenfeesten.
Overleed een busschut clan lieten de
conestabels den schutten van het oilde
door den knecht aanzeggen dat zij ter
begrafenis moesten komen. De lijkkist
werd d?or eenige schutten gedragen en
de overigen sloten zich paarsoewijs oe
kleecl in hun paleur (rouwdrag�nden 'hi�r
van ontheven) achter het lijk aan. a de
begrafenis gin 0 en de schutten, weder
paarsgewijs, terug naar het sterfhuis,
waar elk hunner voor de deur een
paternoster bad voor het heil der ziel van
clen afgestorvene, bij verzuim waarvan
een boete van 10 stuivers werd verbeurd.
Vóór de uitvaart van den overledene werd
elk der schutten door den knecht aan
gezegcl om te komen offeren "naar ouder
ge,voonte" op het altaar, dat het gilde in
de kerk had 1), ook clan gekleed in hun
paleur. Niet nakomen van deze verplich
tingen deed een boete van 4 stuivers
door den nalatige verbeuren.
Onderlinge twisten of geschillen moes
ten worden bijgelegd (gezoend) door
den koni_ ng en de conestabels op de
zeltde WtJze als was voorgeschreven bij de
oude schutten en wie niet tot verzoenen
was geneigd, verbeurde een gelijke boete
1) Van Zomeren, blz. 14 volg. noemt 15altaren in de oude
kerk, waaronder, zooals hiervoren al in een noot werd
rnedegrdeeld, dat van St. Joris of van de oude schutten.
Van een altaar, dat ook de jonge schutten of van St
Christoffel in die kerk zullen hebben gehaJ, maakt hij
geen gewag, omdat - woals hij zegt - van de 43 of 44
altaren het hem slechts mogelijk was er 15 te noemen.
De namen der overige waren hem niet bekend, zoodat
moet worden verondersteld, Jat het altaar der jonge
schutten tot het aantal der ongenoemde zal hebben be
hoord.
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als die, welke de oude schutten op wei
gering tot verzoenen hadden gesteld.
Het was een schut ook niet geoorloofd
"eenige paleur van schutstabberden" ie
doen maken dan die, welke bij den
koning en de conestabels waren "geor
donneert". En alles wat aangaande snit
en kleur van hun paleur en van hel daarop
gehechte zilvergarneersel door den
koning, de conestabels en de meerder
heid der schutten was vastgesteld, waren
de schutten gehouden na te komen en te
eerbiedigen op verbeurte, bij nalatigheid,
van 4 stuivers. Ook mochten zij het
zilvergarneersel niet van hun tabbaarden
wegnemen, voordat zij een nieuwe paleur
hadden gekozen. Wie hiertegen zondigde
verbeurde boete.
Als de koning en de conestabel
morgenspraak 1) wilden houden, waren
zij verplicht het motief en het te behan
delen onderwerp vooraf op te geven aan
den drossaard of diens plaatsvervanger
benevens aan een der burgemeesters en
hadden zij tevens vergunning te vragen
voor het houden der vergadering, zulks
op straffe van meineed bij verzuim, En als
de vergunning was gegeven, ging de
knecht rond bij de schutten om aan
zegging te doen van het uur van samen
komst. Wie zonder kennelijke noodzake
lijkheid, hetzij door ziekte of uitstedig
heid, niet ter vergadering kwam, ver
beurde een boete van 4 stuivers.
Bij een verzoek tot uittrekken van .bus
schutten ten geleide van den drossaard,
van de burgemeesters, van een ambtenaar
in dienst van Zijne Keizerlijke Majesteit
(i.c. Karel V) of in dien der stad, waren
de daartoe aangewezen schutten gehou
den aan het verzoek te voldoen, bij
weigering waarvan den weigeraar een
boete werd opgelegd van 6 Carolus
guldens, half voor den landsheer, half voor
1) De vergadering van een gilde werd morgenspraak
genoemd.
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de schutterij. De aanvrager van zulk een
gewapend geleide was gehouden op zijn
kosten den escorteerenden schutten wa
gens of schepen ten dienst te stellen en
eiken schut dagelijks 4 stuivers als teer
kost te geven. Bij kwetsuur of verwon
ding van een schut door een vijand of
rebel, kvvam de geneeskundige behande
ling en verpleging ten koste van den
gene, op wiens verzoek ( dat echter een
verkapt bevel was) de gewonde was
uitgetrokken.
Op den naamdag van den schutsheilige
van het gilde (St. Christoffel) waren de
schutten verplicht ter kerke te komen en
na clen kerkgang deel te nemen aan de
gezamenlijke "teering" . Bij wegblijven
werd een boete van 4 stuivers verbeurd
en moest het tarief van den maaltijd wor
den betaald en ook zij, die uitstedig
waren en daardoor niet aanwezig konden
zijn, moesten toch het tarief van hun niet
genoten maaltijd betalen. Als zij "ter
eerste misse" waren geboden, ontvingen
zij uit de stedelijke kas een gelijk bedrag
als den ouden schutten daarvoor was toe
legcl, n.l. 2 ½ Carolusguldens en wel voor
een ton bier en een hamel (schapebout).
Bij overlijden van een schut kwam zijn
bus met toebehooren aan den patroon
van het gilde, St. Christoffel, dus ten
profijte van het schuttengilcle. Maar in
plaats van de bus in te leveren, kon ook
een vergoeding van 12 stuivers worden
gegeven.
Een schut moest bij zijn intrede in het
gilde een bedrag van 2 Carnlusgulclens
storten ten behoeve van het gilde.
De te verbeuren boeten waren op de
schuldenaars te verhalen langs den
legalen weg zonder preferentie. Dit gold
ook voor de schulden van het gilde.
Van Zomeren 1) voegt hieraan nog toe
dat een gewonde schut, behalve vrij ge-•
') blz. 139.
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als die, welke de oude schutten op wei
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genoemd.
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de schutterij. De aanvrager van zulk een
gewapend geleide was gehouden op zijn
kosten den escorteerenden schutten wa
gens of schepen ten dienst te stellen en
eiken schut dagelijks 4 stuivers als teer
kost te geven. Bij kwetsuur of verwon
ding van een schut door een vijand of
rebel, kwam de geneeskundige behande
ling en verpleging ten koste van den
gene, op wiens verzoek (dat echter een
verkapt bevel was) de gewonde was
uitgetrokken.
Op den naamdag van den schutsheilige
van het gilde (St. Christoffel) waren de
schutten verplicht ter kerke te komen en
na den kerkgang deel te nemen aan de
gezamenlijke "teering". Bij wegblijven
werd een boete van 4 stuivers verbeurd
en moest het tarief van den maaltijd wor
den betaald en ook zij, die uitstedig
waren en daardoor niet aanwezig konden
zijn, moesten toch het tarief van hun niet
genoten maaltijd betalen. Als zij "ter
eerste misse" waren geboden, ontvingen
zij uit de stedelijke kas een gelijk bedrag
als den ouden schutten daarvoor was toe
legd, n.l. 2½ Carolusguldens en wel voor
een ton bier en een hamel (schapebout).
Bij overlijden van een schut kwam zijn
bus met toebehooren aan den patroon
van het gilde, St. Christoffel, dus ten
profijte van het schuttengilde. Maar in
plaats van de bus in te leveren, kon ook
een vergoeding van 12 stuivers worden
gegeven.
Een schut moest bij zijn intrede in het
gilde een bedrag van 2 Carolusguldens
storten ten behoeve van het gilde.
De te verbeuren boeten waren op de
schuldenaars te verhalen langs den
legalen weg zonder preferentie. Dit gold
ook voor de schulden van het gilde.
Van Zomeren 1) voegt hieraan nog toe
dat een gewonde schut, behalve vrij ge-1) blz. 139.

20
r.eeskundige behandeling en verplegina,
zooals hiervoren al is vermeld, bovendie�,
zoolang hij bedlegerig was, dagelijks 2
plakken Vlaamsch kreeg uit de gildekas.
De plaats, waar de schutten -- in den
beginne uitsluitend met den boog - zich
oefenden in het schieten naar het doel,
ontleende aan dat doel den naam van
"doelen". Waar die plaats in Gorkum zou
zijn geweest vààr 1499, hebben Kemp en
van Zomeren niet medegedeeld en in mijn
,,Van Arkel's Oude Veste" kon ik daar
omtrent ook niets mededeelen, omdat mij
over die plaats niets was bekend gewor
den. Wel vermeldt Kemp 1) dat binnen
de stad in de Molenstraat in 1499 een
doelhuis werd gebouwd op de plaats van
daarvoor aangekochte huizen. (Zie later).
Als koopers van die huizen traden op
vier conestabels (bestuur van een schut
tengilde) en het vermoeden is gewettigd,
dat deze vier conestabels vertegenwoor
digden cle oude schutten. In elk geval
niet beide schuttengilden (oude en jonge
schutten) werden koopers, omdat niet 8,
maar slechts 4 conestabels den koop
sloten.
Na 1500 is er dus iets bekend over de
plaats van een Gorkurnschen doelen bin
nen de stad, maar ook buiten de stad
hadden de schutten in de 16e eeuw nog
een oefenplaats. Dit blijkt uit een late,
onderzoek, door wijlen den heer W. F.
Emck naar de oude namen van huizen en
st:·aten te Gorkum ingesteld in de ten
algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
berustende reeks folianten, bevattende de
overdrachtsbrieven van onroerende goe
deren, hypotheek-, schuld- en kustings
brieven, gepasseerd voor schepenen van
Gorinchem in het tijdvak 1540-1810,
welk onderzoek door hem werd gepubliI) blz. 433.
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ceerd in 1914 1). Uit het resultaat van
dit onderzoek kan worden vastgesteld de
plaats waar in het eind der 16e eeuw
b�iten een ?_er stadspoorten nog een ter
rem moet 21111 geweest waar de Gorkum
sche jonge schutten zich oefenden. Immers
de heer Emck heeft in zijn werkje 2)
genoteerd: ,,In de thesauriersrekeningen
van 1572 en 1578 wordt gesproken van
een watermolen staande buiten de Quel
lingpoort in de Doelen", en op blz. 29:
"Blijkens de thesauriersrekeningen van
1 571, 1572, 1576 en 1583, hadden de
colveniers of jonge schutten den steen
hoven mette Doelen buyten de Borch
poort van de stad in pacht voor
12 Carolusguldens 's jaars". Hieruit
blijkt dus dat er nog in het eind
van de 16e eeuw een doelen moet
zijn geweest buiten de Burgpoort , welke
poort stond aan het einde van de tegen
woordige Burgstraat, noordwaarts geflan
klèèrd door den stadsmuur (langs de
tegenwoordige Keizerstraat) en zuid
waarts eveneens door den stadsmuur
(thans westelijke zijde van de Kalk
haven), een stadspoort, die in 1597 is af
gebroken om te worden vervangen door
cl� verderop aan het einde der tegenwoor
dige Dalemstraat (toen genoemd nieuwe
Borchstraat) gebouwde nieuwe Borch
poort (vroeclschapsresolutie van 29 Mei
1597). Deze nieuwe Borchpoort ver
anderde alras haar naam in Dalempoort
en stond op de plaats van de teaenwoor
dige Dalempoort, welke de eerst� Dalem
of nieuwe Borchpoort, na hare amotie in
1 770, heeft vervangen.
De Quellingpoort 3), waarvan sprake is
1 \V. F. Emck Wrn., Oude namen van huizen en straten
in Gorinchem.
Gorinchem, 1914, so. (Niet in Jen handel).
2) blz. 28.
3) Kemp, blz. 163, duidt de "Quelling" aan als een plaats
tusschen den burcht der Arkels en de stad. De burcht,
111 1412 door Willem van Beieren tot den grond toe rre
slecht, sto_1;d in _de onmiddellijke nabijheid van de stad
1n het W11dsch1ld. De Quellingpoort zal dus haar naam
hebben ontleend aan deze plaats.
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in de thesauriersrekeningen, zal zijn ge
weest een voorpoort in het rondeel, dat
volgens den plattegrond van Gorkum,
opgemeten en afgeteekp;1cl door Jacob
van Deventer 1), was gelegen zoo ongel) Koning Philips Il droeg aan Jacob van Deventer op
om alle steden en plaatsen in de Nederlanden (noorde
lijke en zuidelijke) op te meten en een afteekening v�n
den plattegrond te maken. Van Deventer, bekwaam land
meter en cartograaf, kweet zich op voortreffelijke wijze
van die opdracht.
Dr. F. C. Wieder, de bibliothecaris der Leidsche Univer
siteitbibliotheek, heeft in zijn studie: ,,Ned. historisch
geographische documenten in Spanje. Uitkomsten van
twee maanden onderzoek", opgenomen in het Tijdschrift
Kon. Ned. Aardrijksk. Gen., 2e Serie, Deel 32 (1915) over
deze plattegronden o.m. liet volgende medegedeeld:
De afgewerktr plans kwamen in 3 deelen in het bezit
v�n Vi�lius, die ze op het einde van zijn leven nog in
z1Jn bez,t hield. Wanneer en of alle deelen naar Madrid
zijn gezonden, is niet met zekerheid te bepalen. 't Blijkt
niet dat ze bij Viglius' dood in 1577 al naar Spanje waren
gezonden.
Van Deventer's werk omvatte 3 deelcn en Viglius had
ook 3 deelen uit handen van den magistraat van Keulen.
na den dood van van Deventer in ontvangst genomen.
't Is thans niet bekend of Deel I naar Span.ie werd op
gezonden of dat het in Brussel achterbleef. Thans zijn in
de Bibliotl1eca nacional te Madrid · aanweziu Deel Il en
lil, gebonden in twee oud-lederen banden m'èt het Spaan
sche koningswapen in goud gestempeld op de ·p latten.
Het wapenschildje van Portugal ontbreekt, zoodat dus
deze stempels waarschijnliik vóór 1580 werden aange.
bracht. Afmetingen van den band 44X29 c.m.
Deel Il bevat 74 plattegronden van Zuid-Nederlandsche
steden.
Deel lil bevat 105 plattegronden van Noord-Nederland
sche steden.
(In deel III komen als no. 17 voor de plattegronden
Gorichum-Worckum, 2 bi)
Deel I is verloren geraakt.
De minuten zijn den 11 April 1859 door den heer Mar
tinus Nyhoff te 's-Grnvenhage geveild. Men wist toen
echter niet dat deze collectie plattegronden de minuten

van v. Deventer's atlas waren. Ze waren om elkaar heen

�erold en gevouwen (152 bladen). Een der bladen, de
plattegrond van Monnikendam, diende als omslag. Op de
keerzijde ervan w�s geschreven "Kaarten van verscheyde
steeden en plaatsen daer niet aan gelegen is". Frederik
Muller kocht het partijtje voor f 51, doch niemand kende
de waarde van deze plattegronden. Zelfs in 1865 achtte
de toenmalige rijksarchivaris L. Ph. C. van den Berg, ze
«vodden van 1690 of daaromtrent». Muller zelf hield ze
voor fragmenten van een zeer groote kaart van de Neder
landen, omdat alle bladen op één schaal waren geteekend.
Daarom meende hij dat het arheid was van den auteur
van Sqrooten's atlas, wrlken autenr men toen nog niet
kende, doch een bezichtiging van dien atlas te Brussel
toonde hem dat zijn veronderstelling niet uitkwam.
Den archivaris van Friesland, W. Eekhoff, die het
artikel van P. C. Molhuysen in den Overijsselschen Al
manak van 1839 kende, komt de eer toe 0ntdekt te
l1ebben, dat deze verzameling van kaarten de minuten
van van Deventer's rlattegronden waren. Hij had de partij
van Muller gekocht, voordat deze wist wat hij eigenlijk
had verkocht. Muller wilde ze nu terugkoopen, doch
Eekhoff ging hierop niet in. Hij leverde ze door verkooo
aan de verschillende archieven onder welker ressort zij
tltuisbehoorden; alleen de plattegronden van Appingedam
en Middelburg in Vlaanderen, waren door hem vooraf
aan particulieren verkocht en gingen dus voor de archie
ven verloren.
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veer aan het einde van de tegenwoordige
Oude Vischmarkt, tusschen het tegen
woordige Laantje en wat nu heet Vis
schersclijk. De oude Borchpoort, de daar
voor gelegen brug over cle stadsgracht en
de Quellingpoort in 't rondeel gepasseerd
zijnde, kwam men buiten het bolwerk,
dat de fortificatie der stad, landwaarts in,
daar afsloot. Ter zijde van den weg naar
Dalem, buiten de Quellingpoort, een weg,
loopende door de strook lands, die wij
thans nog kennen als Wijclschilcl, moet
clan hebben gelegen het terrein, dat, als
stedelijk bezit, in 't laatst der 16e eeuw
was verpacht aan de jonge schutten voor
hun doelen. Of nu op dit terrein alleen de
schietbanen zijn geweest clan wel of er
ook een houten of steenen gebouw zal
hebben gestaan, dat als cloelhuis, als
lokaal voor samenkomsten, kon worden
gebruikt, blijft een open vraag. Mogelijk
heeft het terrein den jongen schutten uit
sluitend voor schietplaats gediend en
werden samen komsten gehouden in een
herberg binnen cle stad.
Open ook blijft de vraag: waar hadden
cle oude schutten, die een gilde vormden
veel ouder clan dat van de jonge schutten,
hun schiet- en oefenplaats voordat zij in
1499 in cle Molenstraat hun doelen met
een eenvoudig cloelhuis stichtten? Moge
lijk is 't dat vóór 1499 zoowel oude als
jonge schutten het terrein buiten de
Quellingpoort in gebruik hadden en dat
nà 1499 alleen de jonge schutten daar
nog zijn blijven schieten tot het laatst der
16e eeuvv, toen zij immers het terrein van
de stad nog in pacht hadden. Eerst na
De minuten waren oorspronkelijk in 't bezit gebleven
van van Deventers weduwe. Deze weduwe, Barbe Smets,
woonde in 1575 te Mechelen, waar van Deventer ook had
gewoond, maar vanwaar hij had moeten vluchten naar
Keulen. Bij zijn weduwe werden na zijn dood de minuten
gesignaleerd. Niet bekend is of zij ze aan de Regeering
. heeft afgegeven.
De minuut van den plattegrond van Gorkum berust in
het Rijksarchief in Den Haag. In het Gorkumscbe ge
meente-archief is sinds ettelijke jaren (ik meen sinds
1913) een afteekening aanwezig.
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een eenvoudig cloelhuis stichtten? Moge
lijk is 't dat vóór 1499 zoowel oude als
jonge schutten het terrein buiten de
Quellingpoort in gebruik hadden en dat
nà 1499 alleen de jonge schutten daar
nog zijn blijven schieten tot het laatst der
16e eeuw, toen zij immers het terrein van
de stad nog in pacht hadden. Eerst na
De minuten waren oorspronkelijk in 't bezit gebleven
van van Deventers weduwe. Deze weduwe, Barbe Smets,
woonde in 1575 te Mechelen, waar van Deventer ook had
gewoond, maar vanwaar hij had moeten vluchten naar
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. heeft afgegeven.
De minuut van den plattegrond van Gorkum berust in
het Rijksarchief in Den Haag. In het Gorkumsche ge
meente-archief is sinds ettelijke jaren (ik meen sinds
1913) een afteekening aanwezig.
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afbraak van het in 1499 gebouwde doel
huis, kwamen in 1589 de beide confre
neen overeen om voor gezamenlijke
rekening en tot gezamenlijk gebruik in de
Molenstraat te doen bouwen een nieuw
doelhuis, dat wij op dezelfde plaats in die
straat thans nog kennen als "de Gorkum
sche doelen". Hierop zal nog nader
worden teruggekomen.
Is er dan ook niets- van bekend waar de
Gorkumsche schutten in den Middeleeuw
schen tijd hun oefen- en vergaderplaatsen
hebben gehad, nà 1500 wordt ons wat
meer licht ontstoken. Kemp 1) en van
Zomeren 2) deelen mede dat in 1499
Jan Jansz. aan Jan Vink, Cornelis Volkier
Hendriksz., Jan Rutgerz en Gerrit Dirkz.
(waarschijnlijk of bijna zeker de vier
conestabels, vertegenwoordigende het
bestuur van het gilde der oude schutten)
overdroeg den eigendom van een hofstad
in de Molenstraat, gelegen tusschen het
perceel van Lambert Lambertsz aan de
eene zijde en dat van Heyl Koks c.s. aan
de andere zijde, strekkende van Jan Jansz'
voorschreven hofstad tot halver water
gang, onder beding dat de schutten zijn
licht achter die hofstad nooit zouden
mogen betimmeren en dat hij en zijn huis
vrouw altijd een vrijen uit- en ingang
zouden behouden. De koopsom was 60
schilden van 28 stuivers het stuk, te be
talen in drie termijnen. Ook Wouter
Huibertsz, die eigenaar was van het huis,
staande tusschen het hiervoren genoemde
huis van Lambert Lambertsz en het nu
nog bestaande Oudemannen-huis 3) en
dat strekte van de Molenstraat tot halver
watergang, verkocht dit huis aan de
schutten voor 36 schilden, te voldoen in
drie jaren en onder conditie dat Wouter
na Mei 1499 daar nog drie jaren zou
I) blz. 433.
2) blz. 139.
3) In 1442 gesticht door Steyndeld, Merten Schoutjens

huisvrouw.

blijven wonen. Voorts droeg Lambert
Lambertsz aan de schutten over den
eigendom van zijn huis, gelegen terzijde
van het erf der schutten 1) voor 105
schilden. En ten slotte kwam door aan
koop in het bezit der schutten een hofstad
van Gerrit Henclriksz, gelegen tusschen
het erf der schutten en zijn eigen erf en
strekkende van Jan van Megen's erve tot
halver watergang. De koopsom van dit
huis schijnt te zijn betaald met de aflos
sing der op dit pand gevestigde hypo
theek.
Hoewel het niet meer mogelijk is, bij
gemis van een grondteekening uit dien
tijd (liefst clan ingedeeld zooals een
kadastrale legger van heden) thans nog
met juistheid te bepalen ligging en aan
sluiting van bovenomschreven erven en
gebouwen, blijkt toch wel uit dezen aan
koop, dat de schutten aan het erf, dat zij
langs of bij de Molenstraat toen al in
eigendom moeten hebben gehad, een
groote oppervlakte toevoegden. Het ter
rein, dat met toevoeging der aangekochte
perceclen nu in 1499 den schutten in
eigendom was gekomen, werd - voor
zoover ik heb kunnen nagaan - in het
begin cler 18e eeuw alleen nog maar ver
groot met den aankoop van een huisje,
genaamd "de blomkool". Na dien aan
koop kan vrijwel worden vastgesteld, dat
het doelenterrein geen uitbreiding meer
kreeg en in oppervlakte gelijk bleef aan
het terrein, dat later werd ingenomen door
de gebouwen en den tuin van den doelen,
toen wijlen de heer J. van Oosterwijk
daarvan eigenaar was.
*

*

Behalve clan over den hiervoren ver
melden aankoop der huizen en erven in
I) Hieruit blijkt dat de schutten toen reeds een terrein
moeten hebben bezeten bij of langs de Molenstraat en
dat zij dus dJar wellicht al vóór 1499 een doelen hebben
gehad.
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1499 voor het bouwen van een doelhuis
en de inrichting van een, n aar alle wa ar 
schijnlijkheid, grooteren doelen of schiet
plaats, is mij verd er uit de geschie denis
van dezen doelen en van het bijn a een
eeuw best aan hebbende doelhuis verder
11iets bekend.
A lleen maakt v an Zomeren 1) nog mel
ding van een keur van "die oucle schutten
Doele", evenwel zonder jaartal, maar d ie
toch wel verondersteld mag worden te
zijn vastgesteld in de periode van het
bestaan van het oude doelhuis, in 1499
gebouwd , omd at dit doe lhuis was " die
oude schutten Doele". Ui t die keur wordt
't ons duide lijk dat va ak de straatjeugd en
eveneens de ou dere generatie uit dien tij d
- zooals thans nog - de wet der publiekee
orde nie t altij d eerbiedigden. V an daar dane
ook het verbod 0111 door klimmen overe
muren en heiningen of springen over dene
watergang op het doe lenterrein te komene
op verbeurte van een boete van 10 stuiverse
,,half die schout, half die Heer". De toe
aana tot den doelen was uitsluitend door
de poort in de Molenstraat. Een gelijke
boete ve r beurde degenen, die in den
doe len iets m isdeden doo r breken, snijden
of houwen aan he iningen of boornen of
cloor er iets in te werpen. Ook wer cl die
boete verbeur d als iema nd in den
doe len door woord of daad d en schut
ten ona angenaam was en op hun bevel
om te zwijgen, op te houden of weg te
aaan, aan dat bevel niet voldeed. En de
�uders werden ook toen aansprakelijk
aesteld voor wat hun jeugdige spruiten
�1isde den. Maar 't was niet de jeugd
alleen, ook personen van r i jperen leeftijd
hadden nog wel eens neiging om zich
van d e doelenrui mte te bedienen voor
iets, waartoe die pl aats niet was be
stemd. Zoo was 't ook verboden om
lakens of kl eederen te bleeken op het
') blz. 132.
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grasveld of op te hangen aan de boomen
0111 te drogen en mocht er op het d oelen
terrein geen v arken worden gehouden,
al les weer op verbeurte van voorschreven
boete bij overtreding. En niet de ove r
heid alleen, maar ook de schutten hadden
recht van calange en fungeerden op hun
d oelenterrein al s onbezoldigde poli tie.
De in 1499 gebouwde "oude schutten
cloele" heeft bi jna een eeuw bestaan en
wel tot 1589, toen dit huis werd afge
broken om te worden ver vangen door een
gmoter en fraaier doelhui s, clat - zii het
clan uit- en inwendig veranderd en· ook
gewijzigd van bestemming - thans noa
is bekend als de doelen van Gorkum. t>
In 1589 waren de ou d e en de nieuwe
schutten saamgekomen om te deli bereeren
over den bouw v an een nieuw "cloel huys"
en na overeenste mming had den de ver
gaderden aan het achttal conestables,
uitmakende de besturen der twee conf r e
rieën, machtiging gegeven tot het sluiten
v an een overeenkomst, welke bij akte,
d en 19 Maart 1589 voo r schepenen van
Gorinchem gepasseerd, door hen werd
ondcrteekend en van hun zege ls voorzien.
Bij die akte was door de schuttenconfre
r ieën in 't minlijk over eengekomen dat zij
gezamenlijk zouden bijeenbrengen een be
drag v an zes honderd Caro lusguldens en
wel de ou d e schut ten 240 en de jonge of
kolvenier sschutten 360 Carolusguldens 0111
" met dezelve penningen en meer andere
" di e daa rtoe zul len geligt en gefournee rt
" worden ... en gezamender han d tot beyde
" der schutter ije behoef end e gemaks te
" doen maken een nieuw Doelhuys ende
" clat op 't erf van 't oude D oel huys voor
,,in de Mol enstraat uytkomende" .
De doelen zou nu in 't vervol g met
al le betimmeringen toebehooren aan bei de
genootschappen, aan e lk voor cle helft,
en samen, eveneens bi j he lft, moesten z ij
,,all e lasten, reparatiën, bepotinge en be
p lanti nge" dragen en bekostigen. Elk der
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genootschappen zou evenwel blijven ge
bruiken dat gedeelte van het terrein, dat
tot nog toe zijn aangewezen schietplaats
was geweest. 1) Alleen de "plantages"
bleven in gemeenschappelijk gebruik en
de eene schutterij mocht, wat den doelen
( dus het terrein achter het doelhuis voor
schietplaats bestemd) aanging, niets doen
buiten voorweten van de andere schutterij.
Toch hadden de oude schutten, als de
oudste brieven schrijvende, een streepje
voor op de jonge schutten wat betreft het
,,voorschieten", d.w.z. dat zij met schie
ten mochten beginnen om één uur
's namiddags en de jonge schutten eerst
om twee uur. Ook zou als hun "stek"
door den bouw van het nieuwe doelhuis
schade mocht lijden of afgebroken moest
worden, die schade of een eventueele ver
nieuwing door hen slechts voor de helft
worden betaald, blijvende de wederhelft
dier kosten voor rekening van de jonge
schutten. Verder hadden zij voorkeur bij
het kiezen van een vertrek, dat hun kamer
zou worden in het nieuwe doelhuis, n.l.
of die kamer aan de noord- of aan de
zuidzijde zou komen. Inrichting en betim
mering van die kamer moesten evenwel
gelijk zijn aan die van de kamer der
jonge schutten. Wanneer het nieuwe doel
huis klaar zou zijn, zou het als schutten
herberg en vereenigingshuis worden ver
huurd aan dengene, die aanbod deed van
de hoogste huursom, tenzij de cones
tabels van de oude schutten een geschik
ten man wisten aan te wijzen, met wiens
handwerk zij voor exploitatie, in orde
houden en bewoning van het doelhuis het
meest zouden zijn gediend. Doch in dat
geval mocht de huursom er niet onder
lijden.
t) Hieruit blijkt dat, althans na 1583, toen, zooals hier
voren is vermeld, de jonge of kolveniersschutten nog een
schietterrein bniten de Burgpoort van de stad in pacht
hadden, deze ook in den doelen aan de Molenstraat,
waar de oude schutten al van 1499 af waren gehuisvest,
een schietplaats moeten hebben gehad.
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Het door de beide confrerieën gefour
neerde bedrag van 600 Carolusguldens
was echter bij lange na niet toereikend
om het nieuwe doelhuis te doen bouwen
en den doelen zóó in te richten als de
schutten zich dat voorstelden en wensch
ten. Daarom wendden zij zich met een
verzoekschrift tot het stedelijk bestuur om
uit de stadskas een bijdrage in de bouw
kosten te mogen ontvangen en zij hadden
de voldoening dat van stadswege een sub
sidie werd gevoteerd van 900 Carolus
guldens. Voorts beleenden zij de revenuen
der beide schutterijen; zij gingen voor
den tijd van zes jaren
" hun inkomsten
,,verzetten en verbinden . Hieruit besom
den zij een bedrag van 1200 Carolus
guldens. Maar ook met al dat bijeenge
scharrelde geld waren de schutten nog
niet aan het benoodigde bedrag., Er moest
nog een zilveren dak op het nieuwe doel
huis komen en daarvoor werd het belast
met een hypotheek van 800 Carolusgul
dens. Hypotheekhoudster werd Margriet
Govertsdr., weduwe van Pieter Behoort
Pieterszn. den ouden, tegen een jaarlijk
sche1 rente van 56 Carolusguldens 1) ,,van
20 stuyvers 't stuk", vervallende den 1 en
Mei. De hypotheek-akte werd voor Sche
penen van Gorinchem gepasseerd den
19 Maart 1589. 2)
Hypothecair werd verbonden "het erf
"ende plaatse van die Doelen dezer stede
.,met alle getimmer dat er nu tegenwoor
,,dig op is, ofte namaals op gezet, ge
"maakt ende gestelt zal worden", zooals
een en ander was gelegen "tusschen de
,,noordwaartsche belending van het man1) De Carolusgulden was oorspronkelijk een gouden
munt met den beeldenaar van Karel den Stoute en moet,
volgens den tegenwoordigen koers, toen f 12 hebben ge
golden. De hierboven genoemde Carolusgulden had een
waarde van 20 stuivers of 40 grooten.
2) Van deze hypothecaire schuld werd door de jonge
of kolveniersschutten den 13 Maart 1688 de te hunnen
laste zijnde helft of 400 Carolusguldens afgelost aan
'(Regenten, v.iders ende rentmeesters van 't Weeshuys»,
in het l·ezit van welke instelling deze schuldbekentenis,
wellicht als legaat, later was overgegaan.
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Pieter zn. den ouden, tegen een jaarlijk
sche' rente van 56 Carolusgulclens 1) ,,van
20 stuyvers 't stuk", vervallende den 1 en
Mei. De hypotheek-akte werd voor Sche
penen van Gorinchem gepasseerd den
19 Maart 1589. 2)
Hypothecair werd verbonden "het erf
"ende plaatse van die Doelen dezer stede
.,met alle getimmer dat er nu tegenwoor
,,dig op is, ofte namaals op g zet, ge
,,maakt ende gestelt zal worden", zooals
een en ander was gelegen "tusschen de
,,noordwaartsche belending van het man1) De Carolusgulden was oorspronkelijk een gouden
munt met den beeldenaar van Karel den Stoute en moet,
volgens den tegenwoordigen koers, toen f 12 hebben ge
golden. De hierboven genoemde Carolusgulden had een
waarde van 20 stuivers of 40 groeten.
2) Van deze hypothecaire schuld werd door de jonge
of kolveniersschutten den 13 Maart 1688 de te hunnen
laste zijnde helft of 400 Carolusguldens afgelost aan
({Regenten, v;iders ende rentmeesters van 't Weeshuys)>,
in het l·ezil van welke instelling deze schuldbekentenis,
wellicht als legaat, later was overgegaan.
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nenhuis, het St. Agnietenklooster in de
"e
"Zustersteeg 1) met de eigendommen van
"anderen en de zuidwaartsche belending
,,van den eigendom van Laurens Spelde
,,maker Jansz. c.s. (langs de Revetsteeg)
"strekkende voor van de Molenstraat tote
,,aan de Krijtstraat (tegenwoordige Boe
,,renstraat)".
Nu er gelei was, kon worden begonnen
met den bouw van "dit heerlijke en def
,,tige Gebouw den Doele, welke in cleftig
"heid voor geen eene Doele van andere
"steden behoeft te wij ken, en meer als
"eenmaal de verblijfplaats van Princen en
"aanzienlijke Staatspersonen is geweeste
"en nog gedurig is", zooals in van
Zomeren's werk wordt gezegd.
Het gebouw werd opgetrokken volgens
het bestek, waarvan in 1863 het origineel
in handschrift nog aanwezig en in het
bezit was van de familie Boonzajer te
Gorkum. Wijlen de Gorkumsche architect
D.eLoeven, de vader van den lateren ge
meente-architect, wijlen C. J. Loeven,e
heeft ons den woordelijken inhoud mede
gedeeld 2) van dit "Besteek van hete
,,houtwerck, waer naer des coninxs luytte
,,nanten en coninxstabels miet de gecom
"mitteerde van twee schutteryen binnene
,,der stede van Gorinchem willen be
stedere te maeken een nyet doelhuys in
"e
,,de Molenstraat".
1) Het aanduiden in de hypotheek-akte van het St.
Agnietenkloostcr in de Zustersteeg als belending van den
doelen moet, dunkt me, als een zekere vrijheid in plaats
paling worden opgenomen. Immers dit convent, dat kort
na 1583 moet zijn gesloopt, strekte zich uit langs Zuster
huis, Boerenstraat (toen Krijtstraat) en Zusterstraat N.Z.
moet ee!1
(toen Susterensteech). Deze Susterensteec\1
_ geweest,
scheiding tusschen klooster en doelen zIJn
tenz11
het klooster ook nog t errein heeft bezeten aan de over
zijde van die straat, zuidzijde, zoodat er dan een belend1n.g
aan den doelen mogelijk was, wat evenwel met du,ctellJk
wordt �it wat de heer Emck in zijn hiervoren aangehaald
werkje over die Susterensteech heeft aangeteekend. Wat
wij nu kennen als Nieuw- of Zustersteeg1e, een doorgang
van Groenmarkt naar Zusterstraat, bestond nog niet,
omdat deze later ontstane steeg toen ,vas opgenomen in
het terrein van liet klooster. Op den platteisrond van van
Deventer (omstreeks midden der !6e eeuw) is scheiding
van klooster en doelen door de Susterensteech ttegen
woordige Zusterstraat) duidelijk aangegeven.
2) Bouwkundige Bijdragen, Deel 13 (1863).
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Aan dit bestek ontleen ik dat het "doel
huys" zou worden gebouwd in kwadraat
vorm, 40 voet diep en 40 voet breed
"binnen muere" en dat in 't midden een
huisgang zou komen van 5 ½ voet breed,
eveneens "binnen muere", van voren met
een steenen poerte en aan elcke zijde" met
beneden camers en kuecken". Gelijkvloers
zouden aan weerszijden van de gang
komen twee kamers, ,,welcke cameren int
midden van beneden op dwers door met
scheyelsmuyer, die styff moet wesen, zal
gesepaereert worden tot boeven toe on
der die muerplaet, om een looyen goote
daarop te mogen leggen". Het huis zou
dus komen in de breedte onder twee
kappen, zoodat de voor- en de achter�
gevel een gootlijst kregen en de twee zij�
gevels trapgevels werden, zooals het nu
nog is. Die twee daken waterden dus
naar de binnenzijde af in d looc!en goot,
liggende op den scheidingsmuur en naar
de buitenzijde in de goten van voor- en
achtergevel.
De gelijkvloersche verdieping, verdeeld
in vier kamers met een kelderkamer naar
de zijde van de Revetsteeg en een keuken
aan de zijde van het mannenhuis, zou 14
voet hoog worden met twee kruisramen
aan de straatzijde, in elk der voorkamers.
,,Achter in de kueken naast 't manhuys"
zou worden gemaakt "een cruiscosyn met
een clostercosyn" van gelijke hoogte als
de ramen aan de straatzijde, n.l. van 9
voet. ,,Achter, naast Lauwerens den spel
maker" ( clus naar cle zijde van cle Revet
steeg) zou komen een kelderkamer, vier
voet boven den beganen grond, met daar
onder een kelder; de kelderkamer met
twee kruisramen ter hoogte van 6 voet.
In cle voorpoort zou de deur van wagen
schot 1) zijn en tot bovenlicht hebben een
"cosyn van twe lychten", dus met een
stijl in 't midden, 4 voet hoog. De deuren
1) Fijn hout, gezaagd uit over de volle lengte gekloofde,
recht opgegroeide eikenstammen.
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in de gang zouden eveneens van wagen
schot moeten worden gemaakt.
De opgang naar de bovenverdiepingen
zou gaan langs een wenteltrap, oploopend
in een vierkanten toren, clie aan het eind
van de benedengang zou worden ge
bouwd buiten het huis tegen den achter
gevel. De spil van de trap moest rijzen tot
3 ½ voet boven den zolder.
In het bovenste stuk van clen toren zou
worden gemaakt een acht- of zeskantig
"capken", beschoten met hout en gedekt
met leien. Die door een deur van de gang
afgesloten wenteltrap zou haar licht ont
vangen door drie raI11t"n (op elke verdie
ping een raam), te maken in den achter
kant van den toren. De eerste verdieping
en de zolder werden van de trap af be
treden eveneens door een deur. Het "cap
ken" zou rondom worden voorzien van
vensters, waardoor men dan een verge
zicht had naar el ken kant der stad, over
het land en over de Linge en de Merwede.
Later is dit "capken'' afgebroken en heeft
men den toren op lagere hoogte afgedekt
met een spitsvormig dak met alleen een
venster naar de tuinzijde, zoodat hij geen
uitzichttoren meer was. Als windwijzer
werd op de torenspits gezet een koperen
vaan, waarin een afbeelding van een St.
Joris den draak doodend met zijn gevelde
speer 1) langs haar contour was uit
gehakt.
Op de eerste verdieping, welke van ge
lijke hoogte was als die van de gelijk
vloersche ruimte. dus 14 voet, zou over
de volle breedte van het huis de groote
bovenkamer ( de bovenzaal) worden ge
maakt met zes kruisramen in den voor
gevel. Hiertoe zou van de trap af toe
gang worden verkregen langs een gang,
uitloopend op een deur, midden in den
1) Op een beker of bokaal, vroeger aanwezig in het
doelhuis als eigendom der schutten, was eenzelfde voor
stelling van St. Joris ingesneden, alsmede een voorstelling
van de vlucht van St. Christoffel met het kind, dat hij
aan den muil van het monster ontrukt.

<;cheiding muur en aan elke zijde van
die gang zou komen een achterkamer met
t\\'ee kruisramen, uitziende op den doelen
(schietplaats).
Boven cle eerste verdieping zouden de
t\\'ee zolders komen, met elkaar gemeen
schap hebbende door een deur in den
·11iddelmuur en aan eiken kant van de
middelgoot zou worden aangebracht een
dakvenster, dat to2gang tot die goot ver
leende. Verder zouden nog vier dakven5ters worden gemaakt en wel twee voor
aan de straatzijde en twee achter aan den
kant van den doelen. Voor de kamers
waren in het bestek opgenomen acht
sch oorsteen 111 antels.
Wie er belang in stelt te weten de
dikte der verschillende balken, deuren,
kozijnen enz., van welke houtsoort en hoe
hoog en breed, binnenwerks gemeten, een
en ander moest zijn en verdere bijzonder
heden van meer technischen aard ver
\\'ijs ik naar den afdruk van het bestek.
Deze bijzonderheden kunnen hier wel wor
den gemist.
Uit dit bestek blijkt wel, dunkt me, dat
de schutten voornemens waren om een
ruim, . hecht en voornaam "doelhuys" te
maken.
In Februari 1589 had, volgens het be
s;tek. cle aanbesteding plaats van liet tim
merwerk en wel bij publieke inschrijving
ten huize (een herberg) van cle weel. van
Aerdt Jansz. Boogaert. Den 15en Februari
schreef Jan Gerits Sz. in om het timmer
werk te maken voor 2000 Carolusauldens
mits te zIJnen profijte zou komen al het
hout, zonder het ijzerwerk en de steenen,
te sloopen van cle Kanselpoort, welke in
het werk der nieuw aan te leggen fortifi
catiën was genaderd tot hare amotie. 1)
.

..
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'

1) Hier is sprake van de Kanselpoort, welke stond
over de breedte der tegenwoordige West wagenstraat
ter hoogte van de tegenwoordige Hazewindhondstraat
ter eenc en ck tegenwoordige Oude Lo111bardstraat of
Ploegsteeg ter andere zijde, toen in de lijn van die
straten_ geflankeerd door den_ stadsmuur Deze poort
werd 111 1589 afl(ebroken om 111 de daarna verruimde
vesting te worden vervangen door een nieuwe Kansel
poorl, welke werd gebouwd _verderop, ter plaatse onge
veer waar nu een coupure 1s in den vestingwal.
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Het hout van de gesloopte poort, dat in
nog goeden staat zou worden bevonden
en van de door het bestek vereischte dikte
zou zijn, mocht worden verwerkt tot bal
ken onder den vloer der kelderkamer en
in de kappen van het nieuwe doelhuis.
Van de aannemingssom zouden 1200
Carolusguldens in vier termijnen "op vier
meydagen eerstcomende" (dus op 1 Mei
1589, 90, 91 en 92) worden betaald,
waarvoor een stedelijke ordonnantie 1)
werd afgegeven en het resteerende van
de aannemingssom, dus 800 Carolusgul
dens, dadelijk bij de gunning van het
werk.
Den volgenden dag (16 Februari) ver
minderde Wilhelm Wilhelmsz de inschrij
vingssom van Jan Gerits met 175 Carolus
guldens en dienzelfden dag Cornelis Blom
Claaszn met nog 50 Carolusguldens. Doch
den 17en Februari verlaagde Wilhelm
Wilhelmsz nog weer met 150 Carolus
guldens, zooclat hij van de schutten
toezegging kreeg, dat hem het werk
was o·eound voor 1625 Carolusguldens,
mits loobr hem als een soort "strijkgeld"
aan Jan Gerits 25 Carolusguldens voor
diens "eerste inzetten" en aan Cornelis
Blom l 0 Carolusguldens voor "het
hveede verleegen" zou ,, orden uitge
keerd, zooals beide inschrijvers bij hun
inschrijving hadden bedongen voor het
oeval dat het werk niet aan hen zou
b
worden gegund. Voorts had de aannemer
aan de wed. Boogert te voldoen de 111
hare herberoo gemaakte vertering ten bec!rage van 8 Carolusguldens 4 stuivers.
1) Hiervoren is al 111edegedeeld dat _de schu!ten hun
inkomsten voor den tijd van zes jaren gmgen » verzetten
en verbinden" om een bouwkas te hebben voor de �ouw
kosten van hun doelhuis. Daardoor konden ztJ �en
bedrag van 1200 Carolns!(uldens besommen. De stedeltJke
regeering had een subs1d1e toegestaan van 900 Carolus
guldens en de schutten hadden aan haar afstand gedaan
voor zes opvolgende jaren van »hetgenc z1J van haar te
pretenderen hadden•, n.l. wat de oude schutten betrof
een jaarlijksche vordering van 71 Carolusguldens (zooals
verderop zal worden medegedeeld) dus 111 het gel1eel
een pretentie van 6 X 71 of_ 426 Carolusguldens. H_ 1erb1J
kwamen ook nog de jaarll]ksche
subs1d1es aan de Jonge
schutten.

35
Adam van den Hooven Adriaansz. en
Frans Janszn. van Wesel, ,,ingezetene
poirters", stelden zich ten behoeve van
den aannemer borg "voor het voltoyen
ende volc!oeninge van het bestek" , blijkens
akte, den 20en Februari 1589 voor sche
penen van Gorinchem gepasseerd.
Met die som van 1625 Carolusgulclens
was echter alleen het maken van het
timmerwerk aangenomen. Nadat nu ook
het metselwerk was aanbesteed, werd dit
aangenomen door Pauwelus Verstraelen.
De buitenmuren van "het nyen doelhuys"
(bedoeld werden de zijgevels) moesten
ten minste een voet dik zijn, maar de
dikte van den voor- en den achtergevel en
van den scheidingsmuur moest ten minste
1 ½ voet bedragen. Alle binnenmuren
(hiervan clan uitgezonderd de scheidings
muur) konden volstaan met een dikte van
,,eenen yselsteen". Tevens had hij de ver
plichting om het oude cloelhuis, wat het
steenwerk betrof, tot den grond toe af te
breken. De aannemingssom bedroeg 360
Carolusguldens en "syn huisvr. drie gul
den tot eene nyewen Doeck".
Jacop de steenhouwer met Beernt Jansz
,,synen mac]{er" namen aan het afbreken
van de oude Kanselpoort "met der buyten
"wangen en dat ten oorbaar tot den gront
"of te water toe de fondamenten soe diep
"men die sal eonen becomen". Hij zou
hard- en zandsteen van de poort komende,
moeten schoonmaken, vervoeren naar het
"doelhuys" en daar opstapelen; voorts
ook daarheen brengen de dakpannen van
cle poort, alles voor de som van 60
Carolusguldens en 10 stuivers benevens
.,twe gulden tot een halff vat bier".
En tot slot werd den 20en Februari
door Wilhelm Jasperts Wagenaar "op 't
,,stadthuys gemijnt en aangenomen alle
"die steenen" ( dus metselsteen en, niet
zand- en hardsteen, die Jacop de steen
houwer moest transporteeren) ,,van de
"oude cancelpoort groot en cleyn te
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nog goeden staat zou worden bevonden
en van de door het bestek vereischte dikte
zou zijn, mocht worden verwerkt tot bal
ken onder den vloer der kelderkamer en
in de kappen van het nieuwe doelhuis.
Van de aannemingssom zouden 1200
Carolusguldens in vier termijnen "op vier
meydagen cerstcomende " ( clus op 1 Mei
1589, 90, 91 en 92) worden betaald,
waarvoor een stedelijke ordonnantie 1)
werd afgegeven en het resteerencle van
de aannemingssom, dus 800 Carolusgul
clens, dadelijk bij de gunning van het
werk.
Den volgenden dag ( 16 Februari) ver
minderde Wilhelm Wilhelmsz de inschrij
vingssom van Jan Oerits met 175 Carolus
guldens en clienzelfden dag Cornelis Blom
Claaszn met nog 50 Carolusguldens. Doch
den 17en Februari verlaagde Wilhelm
Willielrnsz nog weer met 150 Carolus
guldens: zooclat hij van de sçhutten
toezegging kreeg, dat hem het werk
was gegund voor 1625 Carolusguldens,
mits door hem als een soort "strijkgeld"
aan Jan Oerits 25 Carolusgulclens vo�r
diens "eerste inzetten" en aan Cornelis
Blom 1 O Carolusgulclens voor "het
tweede verleegen" zou worden uitge
keerd, zooals beide inschrijvers bij hun
inschrijving hadden bedongen voor het
geval dat het werk niet aan hen zou
worden gegund. Voorts had de aannemer
aan de weel. Boogert te voldoen de in
h;:ne herberao oaemaakte vertering ten beclrage van 8 Carolusguldens 4 stuivers.
1) Hiervoren is al medegedeeld dat _de schutten hun
inkomsten voor den tijd van zes jaren gingen "verzetten
en verbinden" om een bouwkas te hebben voor de bouw
kosten van hun doelhuis. Daardoor konden zij een
bedrag van 1200 Carolusguldens besommen. De stedelijke
regeering had een subsidie toegestaan van 900 Carolus

guldens en de schutten hadden aan haar a!�tand gedaan
voor zes opvolgende faren van >)hetgene 211 van haar te

pretenderen hadden,, n.l. wat de oude schutten betrof
een jaarlijksche vordering van 71 Carolusg �ldens (zooals
verderop zal worden medegedeeld) dus 111 het gehee\
een pretentie van 6 X 71 of 426 C,,rolusguldens. H1erb1J
kv.ramen ook nog de jaarlijkschc subsidies aan de jonge

schuiten.
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Adam van den Hooven Aclriaansz. en
Frans Janszn. van Wesel, ,,ingezetene
poirters", stelden zich ten behoeve van
den aannemer borg voor het voltoyen
"e bestek", blijkense
ende volcloeninge van het
akte, clen 20en Februari 1589 voor sche
penen van Gorinchem gepasseerd.
Met die som van 1625 Carolusguldens
was echter alleen het maken van het
timmerwerk aangenomen. Nadat nu ook
het metselwerk was aanbesteed, werd dit
aangenomen door Pauwelus Verstraeten.
De buitenmuren van "het nyen cloelhuys"
(bedoeld vverden de zijgevels) moesten
ten minste een voet dik zijn, maar de
dikte van den voor- en den achtergevel en
van den scheidingsmuur moest ten minste
1 ½ voet bedragen. Alle binnenmuren
(hiervan clan uitgezonderd de scheidings
muur) konden volstaan met en dikte van
,,cenen yselsteen". Tevens had hij de ver
plichting om het Oll(ie doelhuis, wat het
steenwerk betrof, tot den grond toe af te
breken. De aannemingssom bedroeg 360
Carolusguldens en "syn huisvr. drie gul
den tot eene nyewen Doeck".
Jacop de steenhouwer met Beernt Jansz
"synen macker" namen aan het afbreken
van de oude Kanselpoort "met der buyten
"wangen en dat ten oorbaar tot den gront
"of te water toe de fondamenten soe diep
,.men die sal eonen becornen". Hij zou
hard- en zandsteen van de poort komende,
moeten schoonmaken, vervoeren naar het
"doelhuys" en daar opstapelen; voortse
ook daarheen brengen de dakpannen van
de poort, alles voor de som van 60
Carolusgulclens en 10 stuivers benevens
,,twe gulden tot een halff vat bier".
En tot slot werd den 20en Februari
door Wilhelm Jasperts Wagenaar "op 't
staclthuys gemij nt en aangenomen alle
"edie steenen" ( clus metselsteenen, niete
"
zand- en hardsteen, die Jacop cle steen
houwer moest transporteeren) ,,van cle
"oude cancelpoort groot en cleyn te
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"leveren en met zijnen wagen te brenaen
0e
"in de doelen of daer omtrent daer hem
"gewesen sal worden " voor de som vane
40 Carolusguldens en "twe gulden tot
,,een halff vat bier".e
Dat het stedelijk bestuur de afbraak
van de Kanselpoort afstond aan de schut
ten om te gebruiken in den bouw van hun
doelhuis, was zeker loffelijk, maar de stad
zag die poort nu sloopen buiten haar
kosten en kon meteen een nuttige be
stemming geven aan die afbraak.
Zooals hiervoren werd medegedeeld,
hadden beide schutterijen, zulks voor de
bouwkosten van hun nieuw doelhuis,
door verband aan de stad afstand van de
ontvangst gedaan, gedurende zes op
volgende jaren, van "hetgene zij van haar
te pretenderen hadden". 1) Hoe groot die
pretentie van de oude schutten op de
stedelijke kas was, blijkt uit de "Rekee
"ninge van de incoempste ende uytgeefe
,,van de oude scutterye over de jaere in
0
"gegaen St. Joris 2) A acht en tachtiche
,,( 1588) en claer aen expireerende St.
,,Joris A O negen en tachtich ( 1589)". 3)
In deze rekening komt onder de ontvang
sten de volgende memoriepost voor:
"Idem noch compt cl oude scutterye
"jaerlicx uyt der stede middelen een rente
,,van vijf en twintich gl. 's jaers verscynen
"clc den eersten Mey met noch veertich
"kannen wyns daer toe, daer de stede
1) Zie noot 1, blz. 34.
2) 23 April.
") Van de boekhouding der Gorkumschc schutten is
wel niet veel, maar dan toch iets bewaard gebleven en
wel de rekening en ,·crantwoording over ,Ie jaren 1588/89,
1595. 1596, 1597 (hierin komen ook posten voor over
1590-1593), 1598, 1633 (met posten over 1634- 1635), 1635
(met posten over 1636-1638) en 163d. Deze bescheiden
waren destijds in het bezit van wijlen den heer J. van
Oosterwijk en zijn thans aanwezig in het museum der
vereeniging Oud Gorcumoc. Die boekhouding was pri
mitief ingericht en werd verzorgd door een dei- daarvoor
aangewezen conestabels. Deze conestabel-penningmeester
deed rekenin� en verantwoording in een daarvoor be
legde vergadering van conestabels, door wie (n.l. de drie
overige) na accoordbevinding, de rekeniug werd nge.
"Jaudeert ende geabbrobeert ende met huer eigen handen
nen naemen onderteyckent.e)>
1

1

"jaerlicx de voorsz scutterye op haren
"feestdach mede is vereerencle, met noch
"ses gl. 's jaars die haer compt tot den
,.ontbijt kermis 1) al welcke voorsz par
,,tyen de tyd van ses jaren der stede ver
,,bonden syn by consent van de scutterye,
"als hebbende de pennegen gelicht tot
"opbouwinge 't Doelenhuys, al waer het
"eerste jaer van sessen nu St. Joris en
,,kermis A 0 negen en tachtich (1589) lest
"leeden versceenen is, ergo alhier daerom
,,gebracht werdt tot. ..... memory".
De uitbetaling van deze inkomsten, in
totaal jaarlijks 71 carolusgulclens 2), hun
door de stad toegelegd, zo_uden de schut
ten dus zes jaar lang moeten derven, om
dat ze al waren opgenomen voor hun
bouwkas. Deze derving kreeg weer een
aanvulling hierdoor, dat alle schutten,
zoowel de oude als cle jonge, er in had
den toegestemd om ter tegemoetkoming
in c!e bouwkosten van het nieuwe doel
huis elk een pond Vlaamsch (f 6) bij te
dragen. Ook over deze bijdrage komt
onder de ontvangsten over 1588[89 een
post voor van 18 carolusguldens, ontvan
gen van de kolveniersschutten, n.l. ,,de
"helft van 36 die sy by slote van rekening
,,van de timrneringe van de doelen scul
"clich bleven over de pont grooten van de
"scutters" en 'n andere post, uitgetrokken
pro memorie voor het verschuldigde pond
van "twee personen die niet betaald en
,,hebben ende mijnheeren de conincks
,,tabels wel bekent 3) zijn 't welck be1) Met kermis vereerde de stedelijke regeering den
schutten "tot den ontbijt» een pond Vlaamsch, welk
bedrag door den tresorier werd uitbetaald.
2) N.l.__25 carolusgulde�s als jaarlijksche subsidie, 6 gl.
tot ontb1Jtgeld
me_t ker_m1s en 40 gl. voor 40 kannen wijn,
ct,e den schutten 1aarl1Jks werden gegeven. Een kan wijn
werd berekend tegen I gl. zooals !&ter zal worden mede
gedeeld.
3 ) Op de marge werd aangeteekend: »Debet Feyter
ende Folpert Cornelis 't samen VI gl. Den Rendant wort
belast dese 12 gl. in te vorderen om in syn aen (staande?)
Reckening voor ontfanck daer (te boeken?) De woorden
tusschen () waren niet ingevuld, doch worden door mij
gegist. Deze Folpert Cornelis was in 1586 vroedschap
geworden, had meermalen zitting in de schepenbank en
werd in 1588 tresorier.
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"leveren en met zijnen wagen te brengen
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mitief ingericht en werd verzorgd door een der daarvoor
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"jaerlicx de voorsz scutterye op haren
"feestclach mede is vereerende, met noch
"ses gl. 's jaars die haer compt tot dene
,,ontbijt kermis 1) al welcke voorsz par
,,tyen de tyd van ses jaren der stede ver
,,bonclen syn by consent van de scutterye,
"als hebbende de pennegen gelicht tote
"opbouwinge 't Doelenhuys, al waer het
"eerste jaer van sessen nu St. Joris en
.,kermis A 0 negen en tachtich (1589) lest
"leeden versceenen is, ergo alhier"e
daerom
,,gebracht werclt tot...... memorye.
De uitbetaling van deze inkomsten, in
totaal jaarlijks 71 carolusguldens 2), hun
door de stad toegelegd, zou_eclen de schut
ten dus zes jaar lang moeten derven, om
dat ze al waren opgenomen voor hun
bouwkas. Deze derving kreeg weer een
aanvulling hierdoor, dat alle schutten,
zoowel de oude als de jonge, er in had
den toegestemd 0111 ter tegemoetkoming
in cle bouwkosten van het nieuwe doel
huis elk een pond Vlaamsch (f 6) bij te
dragen. Ook over deze bijdrage komt
onder de ontvangsten over 1588189 een
post voor van 18 carolusguldens, ontvan
gen van de kolveniersschutten, n.l. ,,de
"helft van 36 clie sy by slote van rekening
,,van de timrneringe van de doelen scul
over cle pont grooten van dee
"clich bleven
"scutters " en 'n andere post, uitgetrokkene
pro memorie voor het verschuldigde pond
van "twee personen die niet betaald en
,,hebben ende mijnheeren de conincks
,.tabels wel bekent 3) zijn 't welck bel) Met kennis vereerde de stedelijke regeering den
scl1utkn •tot den ontbijt» een pond Vlaamsch, welk
bedrag door den tresorier werd uitbetaald.
2) N.L 25 carolusguldens als jaarlijksche subsidie, 6 gl.
.
tot ontb1Jtgeld met_ kermis
en 40 gl. voor 40 kannen wijn,
_
die den schutten Jaarl!Jks werden gegeven. Een kan wijn
werd berekend tegen l gl. zooals later zal worden mede
gedeeld.
3) Op de marge werd aangeteekend: »Debet Feyter
ende Folpert Cornelis 't samen Vl gl. Den Rendant wort
belast dese 12 gl. in te vorderen om in syn aen (staande?)
Rcekening voor ontfanck daer (te boeken?) De woorden
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werd in 1588 tresorier.
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draecht twaelf gl." Voorts komen in die
"n
rekening en verantwoording als jaar
lijhche baten posten van ontvangst voor
van 't hoochsel van 't oortjen 1) op den
"
"kanne
wijns over 't jaer acht en tachtich
,,(1588), versceenen St. Joris negen en
"n door Gerit van
"tachtich(1589)", betaald
Bruchem, waard in "de Roos",
" Lambert
Jansen, waard in "de Swaenn en Lenaertn
van Beverloo, waard in "de Engel". 2)
Nog andere bronnen van inkomsten
voor de oude schutten waren, blijkens de
posten van ontvangst, de pacht van de
visscherij in de grachten aan de westzijde
der stad, de jaaïlijksche rente op de
Grafelijkheidsdomeinen ten bedrage van
30 gl., uit te betalen, na korting van 3
stuivers op den gulden, door den rent
meester Willem van Beveren, de jaarlijk
sche pacht van het land te Asperen en
idem van den waard in het doelhuis.
Hiertegenover waren uitgaven te doen,
waarvan er hier eenige worden medege
deeld. Natuurlijk (die oude schutters
waren geen geheel onthouders!) kwamen
er onder de posten van uitgaaf telkens
bedragen van gemaakte verteringen voor,
want van feestvieren hielden de schutten
1..·el. De oude schuttersdoeken geven hier
van een demonstratie. Niet af in hun oog
was de samenkomst of handeling, waarbij
of na aHoop waarvan niet een slordige
beker wijn of pul bier werd gedronken en
vaak tevens een stevig maal werd ver
orberd. Zelfs een handeling als die van
het leveren der zwanen, die de schutten
haclden in de stadsgrachten was een wel
kome aanleiding voor de conestabels en
cle11 .,conincx Lieutenant" 0111 in de her
berg "de Swaen" bij Lambert Jansen een
vertering te maken van 6 gl. 13 st. ,,doe
1) Een oortjen w1s twee duiten of 1/, stuiver.
2) Een J1erberg 1)de Roosi, was in de 16e eeuw in de Arkel
straat ü. Z.; een herber!a( ,de Zwaan, (151-l-1712) in de
Gasllrnisstraat Z. z. en een herberg »de Engel, (1541-1662)
in de H"ogslraat Z. Z. Zie Emck's lijst de nos. 359, 964
en 1177.
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�--===--------=-----�-------=.,Gerit van Royen, scout van Leerdam, die
"swanen brachte". Voor vier schepels
haver "daer de swanen te winter mede
,,gevoyert werden. 't scepel tot elf st. &
,,een halven" stond op de rekening uitge
trokken 2 gl. 6 st.
Begrafenissen waren toen en zijn zulks
tot nog zoo lang niet geleden, vooral te
plattclande, nog gebleven samenkomsten
·vaar, na de beaarding van het lijk, flink
,Nerd gegeten en geel ronken. Bij de be
grafenis van Klaas Dierhout Aartsz., die
vroedschap, meermalen schepen en treso
rier was geweest en ook later bij 't eerste
maandschut, hadden de conestabels
"seker wijn" laten halen, waarvan in de
rekening ·een post voorkomt van 7 gd.
10 st.
Het bouwen van het nieuwe "doelhuys"
moet vlot van stapel zijn geloopen, al
thans in het laatst van 1589 kon aan
Jacop Mertensz, den steenhouwer, al wor
den betaald zijn rekening van 12 gl. voor
"syn butenwerck by hem gedaen aant
"voorsz. huys" en den 14en November
werd aan den doelenknecht Gerrit Ariaans
voldaan de rekening van wat door hem,
op last der conestabels, aan de timmer
lui en metselaars was te drinken gegeven.
Waarschijnlijk betrof deze vertering het
z.g. pannenbier, dat wordt geschonken
als een huis onder de kap is. En in dat
tijdsverloop waren ook de conestabels
meermalen saamgekomen met de "fabri
eken van de timmeringe" en met de tim
merlui "int accort van butenwerck",
welke samenkomslen, zooals van zelf
spreekt, geen drooggelegde konden zijn,
zooda( cle waard van den doelen weer
een rekening voor gemaakte verteringen
had in te leveren.
In het begin van 1590 was men met
het bouwen al zoo ver gevorderd, dat bij
,,ons confrater Vervoorn" (de conestabel
der oude schutten, Cornelis Vervoorn)
voor 3 gl. werden gekocht twee caerten
"
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,.swanen brachte". Voor vier schepels
haver "daer de swanen te winter mede
,,gevoyert werden, 't scepe! tot elf st. &
,,een halven"' stond op de rekening uitge
trokken 2 gl. 6 st.
Begrafenissen waren toen en zijn zulks
tot nog zoo lang niet geleden, vooral te
plattclancle, nog gebleven samenkomsten
·vaar, na de beaarding van het lijk, flinke
werd gegeten en gedronken. Bij de be
grafenis van Klaas Dierhout Aartsz., diee
vroedschap, meermalen schepen en treso
rier was geweest en ook later bij 'teeerstee
1naanclschut, hadden de conestabelse
"seker wijn" laten halen, waarvan in de
rekening een post voorkomt van 7 gel.
10 st.
Het bouwen van het nieuwe "cloelhuys"
moet vlot van stapel zijn geloopen, al
thans in het laatst van 1589 kon aan
Jacop Mertensz, den steenhouwer, al wor
den betaald zijn rekening van 12 gl. voor
"syn butenwerck by hem gedaen aant
"voorsz. huvs" en den 14en November
werd aan den doelenknecht Gerrit Ariaans
voldaan de rekening van wat door hem,
op last der conestabels, aan de timmer
lui en metselaars was te drinken gegeven.
Waarschijnlijk betrof deze vertering het
z.g. pannenbier, dat wordt geschonkene
als een huis onder de kap is. En in date
tij clsverloop waren ook de conestabelse
meermalen saamgekomen met de fabri
"e tim
eken van de timmeringe" en met de
merlui "int accort van butenwerck",e
welke samenkomst n, zooals van zelfe
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voor 3 gl. werden gekocht "twee caerten
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"tot stofferige vant Doelenhuys" en wase
het metsel- en steenhouwerswerk opge
leverd, zoodat de conestabels "twee nieu
"hoeden" ten geschenke gaven, een aan
Jacop Mertensz den steenhouwer en een
aan Hansken van Antwerpen, opperknecht
van Pauwels van Stralen, stadsmetselaar,
,,voor een gratuiteyt van seker extra
"ordinaris arbeyt bij haerlieden gedaen
"aent 't nieu Doelenhuys". Die hoeden
hadden samen 5 gl. gekost.
In de verantwoording der inkomsten en
uitgaven over het tijdvak 1590-1598
,·-iordcn onder de posten van ontvangst
ettelijke opgenomen, welke, ter nadere
kennisneming van het doen en laten der
schutten wel der vermelding waard zijn.
Uit een dier posten blijkt n.l. dat er tot
stijving der geldmiddelen door de schut
ten ook een loterij moet zijn gehouden,
een toentertijd - evenals nu nog wel vaak te baat genomen hulpmiddel 0111 uit
den financieelen nood te komen. Als op
brengst van clie loterij werd in het laatst
van 1592 ontvangen van den conestabcl
Peter van Heusden 165 gl. 5 st. en van
den conestabel Jan van Uytwijck 22 gl.
3 st. met nog 12 gl. Hierbij kwam later
nog een bedrag van 21 gl. 5 st., dat door
Hendrik Vink, een overleden conestabel,
"bij slote van de loterije" was schuldig
gebleven en na zijn dood door een familie
lid Jan van der Ameyde Jacobsz. werd
afgedragen aan de conestabels der oudt>
schutten. Deze vordering op wijlen Vink
was in origine groot 44 gl., maar met
den erfgenaam was geaccordeerd dat zou
worden betaald de helft dus 22 gl. ( door
waardedaling van de munt verminderd tot
21 gld. 5 st.) Het verlies was dus 22 glei
waarvan de jonge schutten de helft of 11
gl. aan de oude schutten vergoedden,
daar met hen was overeengekomen 0111
dit verlies "te helpen dragen".
Als tengevolge van het inlaten van
water door de stadsgrachten in het land
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van Arkel voor de visscherij in die grach
ten schade werd geleden, was het billijk
dat die schade door het polderbestuur
werd vergoed. Over die schadevergoeding
komt meermalen een post bij de ontvang
sten voor.
Dat de stad een kan wijn taxeerde op
een gulden, zooals hiervoren al is mede
gedeeld, blijkt uit een post, waarin werd
genoteerd dat de stadstresorier Claes
Kemp, ,,in plaetse claer de stede jaerlicx
,,111et veertig kanne wijns de voorz scut
,,terije op haer feestdach meede was ver
.,eerende ", uitbetaalde �O gl. Ook verleen
de de stedelijke regeering aan de schutten
vrijdom van betaling van "de impost en
, acsijns van den wijn, die op onsse feest
.,dach geclroncken is geweest".
In dezelfde periode (1590-98) komen
als posten van uitgaaf ook enkele voor,
die, evenals de vorengenoemde posten van
ontvangst wel waard zijn om te worden
gememoreerd.
Zoo werd eten 20 September 1590 een
bedrag van 35 stuivers betaald aan hen,
die "met syn vieren de swaen gegrepen
"hebben, ende die vleugels gecort en nyet
,,te gaen vliegen, ende seecker leer ge
"cocht 0111 eelcke swaen 'n ban deken om
"den hals te doen", zulks als 'n kenteeken
dat die zwanen de zwanen der schutten
waren. Deze zwanen kregen 's winters
manden tot hun voederplaats, wat blijkt
uit den post, waarbij aan den schutten
knecht werd teruggegeven ,,'t gene hij
.,betaelt hadde voor twee maanden daer
,,die swaen des wynters int ijs in ge
"voeyert worden".
Verschillende posten van uitgaaf wijzen
11u ook duidelijk uit dat in 1590 het
nieuwe "doelhuys" inwendig was afge
werkt en dat in de lente van dat jaar het
open terrein, de eigenlijke doelen, achter
het huis 1,,verd in orde gemaakt.
In cle "caerner vant nyew cloelhuys"
werd "tegens die mueren gemaeckt
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"tot stofferige vant Doelenhuys" en was
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waarvan de jonge schutten de helft of 11
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dit verlies "te helpen dragen".
Als tengevolge van het inlaten van
water door de stadsgrachten in het land
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van Arkel voor de visscherij in die grach
ten schade werd geleden, was het billijk
dat die schade door het polderbestuur
werd vergoed. Over die schadevergoeding
komt meermalen een post bij de ontvang
sten voor.
Dat de stad een kan wijn taxeerde op
een gulden, zooals hiervoren al is mede
gedeeld, blijkt uit een post, waarin werd
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,,dach gedroncken is geweest".
In dezelfde periode (1590-98) komen
als posten van uitgaaf ook enkele voor,
die, evenals de vorengenoemde posten van
ontvangst wel waard zijn om te worden
gememoreerd.
Zoo werd den 20 September 1590 een
bedrag van 35 stuivers betaald aan hen,
die "met syn vieren de swaen gegrepen
"hebben, ende die vleugels gecort en nyet
,,te gaen vliegen, ende seecker leer ge
"cocht om celcke swaen 'n banc1eken 0111
,,den hals te doen", zulks als ·11 kenteeken
dat die zwanen de zwanen der schutten
waren. Deze zwanen kregen 's winters
manden tot hun voederplaats, wat blijkt
uit den post, waarbij aan den schutten
knecht werd teruggegeven ,,'t gene hij
.,betaelt hadcle voor twee maanden daer
,,die swaen des wynters int ijs in ge
,,voeyert worden".
Verschillende posten van uitgaaf wijzen
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"seecker groen laecken", waarvoor "XVII
,,ellen cl'ell tot ll gis V st." werden ge
bruikt. Deze met groen laken bespannen
kamer zal zijn geweest de bestuurskamer
der oude schutten, in welke kamer ook
een spiegel werd opgehangen. ,,Voor 't
,,beslaen van den spiegel! daermecle den
"selven in die oude schutten caenwr in de
"doelen aengehangen worden" werd met
,,Willem die coperslager" afgerekend.
Voorts werd den schilder Jan Tiebout
Dircxszn opgedragen een "tafereell te
"schilderen daer St. Joris in staec.lt", voor
\·'-'elk schilderstuk hem 24 gl. werd be
taalcl. Diezelfde Jan Tiebout kreeg even
wel een bestelling om 12 leeren brand
emmers, die in het doelhuis hingen als
blusschingsmateriaal, te schilderen (ver
ven), waarvoor hij 2 gl. 2 st. in rekening
bracht.
Of die Jan Tiebout nu een gewone huis
schilder of verver, dan wel een kunst
schilcler is geweest, kan ik niet vaststel
!en bij gebrek aan biografische gegevens.
Wel weet ik dat hij in 1584 lid was van
de jonge schutterij. Eigenaardig wel is,
dat hij een schilderij van St. Joris maakte
en tevens brandemmers verfde. Of hij nu
wordt bedoeld met den schilder, van wien
sprake is in een post van uitgaaf van
3 gl. 15 st., uit te betalen aan Peter de
Roy Claeszn l) ,,over seecke1 bier, dat
,,totten schilder gehaelt is, doen die con
"terfeytsels gemaeckt worden", is niet na
te gaan. Met deze conterfeitsels zullen zijn
bedoeld de vier portretten, welke in 1590
werden gemaakt van vier conestabels,
1) Deze Peter de Ruy moet llerbergier of bierbrouwer
zijn geweest, want in de rekeningen komt meermalen

een post voor van nseeker bier,), dat de sch11t1en ,i't synen
nhuse laten haelen hebben.» Aannemelijk is da1 deze

Peter de Roy parentage had met de eerste vrouw van den
te Gorkum in 1565 geboren schilder Abraham Bloemaert.
Deze was Geertruida de Roy uit Utrecht. Den 2 Mei
1592 was Bloemaert, toen 27 jaren oud, te Amsterdam
gehuwd Of hij toen in Amsterdam woonde of er tijdelijk
verbleef tot voortzetting van zijn schilderstudie, laat ik
in 't midden. In 1595 word! hij genoemd als »vrije borghern
van de stad Utrecht. (Zie Kramm. Levens der schilders
enz., Amsterdam, 1864.)
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welke portretten met nog een schutters
portret, dus in 't geheel vijf, in 1637 op
nieuw werden gevernist door clen schilder
Dirk Govertsz 1), die toen tegelijk vier
nieuwe portretten schilderde, n.l. van drie
cler in functie zijnde conestabels van de
oude schutterij, Cornelis van der Werven,
Anthonis de Hooch en Jacob Vervoorn en
van den vaandrig Gijsbert van Neercassel.
De hiervoren genoemde vijf op nieuw ge
verniste conterfeitsels, waarvan er althans
vier in 1590 waren geschilderd, moeten
dan zijn ge,·;eest de portretten van de
vier 2) toen in functie zijnde conestabels
der oude schutterij, n.l. Jan van der Wer
ven Cornelisz, Aart Bloemaert Aartsz.,
Hendrik Vink Cornelisz. en Cornelis Ver
voorn Cornelisz., mogelijk met het portret
van een lid der familie Grootvelt, omdat
bij de oudste Gorkumsche schutten
portretten er een was van dai geslacht,
misc.chien Adriaan Grootvelt, die in
1572 in cle vroedschap was gekomen,
doch 111ee1 aannemelijk dan van den
schout Jan Grootvelcl Petersz, die in 1593
1) In het Xle H ,ofdsluk van Van Zo,11aen's beschrij
ving v.1.n Gorinchem, blz. 497, wordt üirk Govertsz. ge
noemd als portretschilder en eerste leermeester van den
Gorkumschen schilder Hendrik Verschuyring (1621-1690).
Dirk Govertsz. woondt:: in Gorkum.
2) Toen in '! begin van 1916 de familie Va11 Oosterwijk
alle in den Doelen aanwezige schu1tersportreiten (ik
meen ten getale van 22) verkocht aan den heer P. van
Bijsterveld, waren er vier bij met liet jaartal 1590. Van
twee dier portretten was door de daarop geschilderde
familiew:tpens vast te skllen tot welke twee Gorkumsche
families de geconterfeiten moeten hebhen behoord, n.l.
tot de geslachten Vink en Vervoorn. [1e andere twee
hadden alleen het jaarlal 1590. doch misten een geslacl1ts
waren. Maar 't lijdt geen twijfel of deze vier porlretten
gaven de beeltenis weer van hen 1 die in 1590 de vier

conestablcs der oude schutterij warrn. Ter riankleeding
en versiering van de bestuurskamer der oude schuttei,
in het pas voltooide doelhuis zullen toen die portretten
zijn gemaakt. Op al deze schuttersportretten, welke
thans her- en derwaarts zijn verzeild geraakt. nr1dat ze,
eerst in 1920, ten verzoeke van den heer van Bijsterveld.
ten getale \ an 18. bij de firma lvlax in het gebouw ),De
Roosi, tr Amsterd,1111 en ten tweede male in 1923, ten

verzoeke van den in de veiling 1920 van de portretten
eigenac1r geworden Rotterdamschen antiq11air l\. Davids,
nu ten getale van lï, dnor de lirm:i Frederik Muller &
Co. te Amsterdam in veiling werden gebracht, hoop ik
later nog eens uitvoeriger te kunnen terugkomen. (Zie
ook mijn artikel »De schuttersportretten van den Gor
kumschell Doele.i» in cle Nieuwe Gorinchemscl,c• Courant
van 16 Februari 1916.)
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welke portretten met nog een schutters
portret, dus in 't geheel vijf, in 1637 op
nieuw werden gevernist door den schilder
Dirk Govertsz l), die toen tegelijk v;er
nieuwe portretten schilderde, n.l. van drie
der in functie zijnde cone!-tabels van cle
oucle schutterij, Cornelis van der Werven,
Anthonis de Hooch en Jacob Vervoorn en
van clen vaandrig Gijsbert van Neercassel.
De hiervoren genoemde vijf op nieuw ge
verniste conterfeitsels, waarvan er althans
vier in 1590 waren geschilderd, moeten
clan zijn ge\·;eest de portretten van de
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der oude schutterij, n.l. Jan van der Wer
ven Cornelisz, Aart Bloemaert Aartsz.,
Hendrik Vink Cornelisz. en Cornelis Ver
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van een lid der familie Grootvelt, omdat
bij de oudste Gorkumsche schutten
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in de vroedschap kwam en in 1633 over
leed. Beiden zijn zij leden van de oude
schutterij geweest, maar of door beiden of
door een hunner de functie van conestabel
is bekleed, heb ik niet kunnen vaststellen,
hoewel dit toch met een van beiden wel
het geval moet zijn geweest, omdat aan
Dirk Govertsz den 25 September 1637
"van dat hij ct'oude tafereelen van vijff
"conincxstabels vernist heeft" van ieder
tafereel 2 gd. 10 st. werd betaald. Ik
meen clan ook wel te mogen aannemen
dat het vijfde portret het conterfeitsel van
Jan Grootvelt zal zijn geweest, op wiens
begrafenis door drossaard, burgemeesters
en de gerneene schutten in den doelen een
vertering werd gemaakt van 39 gi. 16 st.,
uit welke hooge vertering. zou kunnen
worden afgeleid, dat de overledene een
plaats van aanzien in de confrerie had be
kleed.
Of nu die vijf portretten, waarop geen
signatuur was te vinden, zijn geschilderd
door bovengenoemden Tiebout moet in
het duister blijven. Geheel onmogelijk is
dit evenwel niet, omdat hij toch al op
dracht had gehad voor het schilderen van
een schoorsteenstuk. Die combinatie
kunst-huisschilder doet ons nu wel wat
vreemd aan, maar zulks was aanneme1 ijk niet het geval in dien tijd, den tijd
van het bloeiende gildewezen, toen het
brevet van meester in een vak niet zoo
gemakkelijk was te behalen, daar aan
kunde en bekwaamheid van den gezel, die
meester wilde worden, hooge eischen wer
den gesteld.
Dat men het open terrein om en achter
het "doelhuys", dus den eigenlijken
cloelen, nu zachtjes aan ook in orde had
ge0racht, blijkt uit verschillende posten
van uitgaaf uit 't begin van de negentiger
jaren der 16e eeuw. Voor "acht voeyer
eerden om die bergen in de stecken mede
'.'.te maecken" was 4 gl. 16 st. betaald. In
den doelentuin werden gepoot 28 "lynt-

boomen" (linden) van 16 st. het st. en
500 doornstruikjes van 35 stuivers het
honderdtal. Ze waren in 1593 door den
conestabel Peter van Heusden 1) te
Utrecht gekocht en vandaar per schuit
naar Gorkum vervoerd. De vracht be
c;roeg 3 gl. en aan "biergelt" was verteerd
14 stuivers. In '95 en '96 had Hans van
Slittart de doornstruiken gesneden en op
gebonden, waarvoor hij latten en band
had noodig gehad. Hiervoor werd door
hem 4 gl. 3 st. in rekening gebracht. Om
de jonge lindeboomen waren kokers ge. maakt ter bescherming. Toen het maken
dier kokers werd aanbesteed, moest
natuurlijk op de goede uitvoering worden
gedronken, want aan "wyncoop" was er
een rekening van 18 st.
Over het algemeen waren die oude
schutten nathalzen, zooals ook wel uit
hun rekeningen blijkt, waarvan het groot
ste gedeelte betrekking he_eft op eten en
drinken. Wanneer er meuwe schutten
waren te beëedigen, als het maand
schut werd vastgesteld, als de visscherij
in de grachten, of het land te Asperen
werd verhuurd, als een schut wèrc! begra
ven, als het een of andere werk aan den
doelen werd aanbesteed, kortom bij elke
samenkomst of handeling van de ffhutten,
kwam de wijnkroes of bierpot te pas.
Maar dit alles was nog maar kinderwerk,
vergeleken bij het brasmaal op het jaar
feest van den schutsheilige.
Zoo'n feest duurde minstens twee dagen
en behalve de schutten zaten clan ook
andere notabelen als genoodigc!en aan clen
c!isch, welke royaal van spijzen was voor
zien en rijkelijk werd besproeid met
druiven- en gerstenat. Op den St. Joris
feestdag deden de "twee triumphante si!-

1) Hij werd in 1588 vroedschap, had meermalen zitting
in de schepenbank en was ook meerm�len een der bur
gemeesters.
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boomen" (linden) van 16 st. het st. en
500 doornstruikjcs van 35 stuivers het
honderdtal. Ze waren in 1593 door den
conestabel Peter van Heusden 1) te
Utrecht gekocht en vandaar per schuit
naar Gorkum vervoerd. De vracht be
(;roeg 3 gl. en aan "biergelt" was verteerd
14 stuivers. In '95 en '96 had Hans van
Slittart cle doornstruiken gesneden en op
gebonden, waarvoor hij latten en band
had noodig gehad. Hiervoor werd door
hem 4 gl. 3 st. in rekening gebracht. Om
cle jonge lindeboomen waren kokers ge
maakt ter bescherming. Toen het maken
dier kokers werd aanbesteed, moest
natuurlijk op de goede uitvoering worden
gedronken, want aan "wyncoop" vvas er
een rekening van 18 st.
Over het algemeen waren die oude
schutten nathalzen, zooals ook wel uit
hun rekeningen blijkt, waarvan het groot
op eten ene
ste gedeelte betrekking heeft
_
drinken. Wanneer er nieuwe schutten
waren te beëedigen, als het maand
schut \\'erd vastgesteld, als de visscherij
in de grachten, of het land te Asperen
werd verhuurd, als een schut werd begra
ven, als het een of andere werk aan den
cloelen werd aanbesteed, kortom bij elke
samenkomst of handeling van cle �chutten,
·kwam de wijnkroes of bierpot te pas.
Maar dit alles was nog maar kinderwerk,
vergeleken bij het brasmaal op het jaar
feest van den schutsheilige.
Zoo'n feest duurde minstens twee clagene
en behalve de schutten zaten dan ooke
andere notabelen als genoodigclen aan den
disch, \\·elke royaal van spijzen was voor
zien en rijkelijk werd besproeid mete
druiven- en oer tenat. Op den St. Joris
feestdag clecle� de "twee triumphante sil-

1) Hij werd in 1588 vroedsetrnp, had meermalen zitting
in de schepenbank en was ook meermalen een der bur
gemeesters.
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"vere coppen 1) met eenen vergulclen
"Sint Joris daarop" de ronde langs de
feesttafel. Deze "coppen" waren gemaakt
cloor "meester Mellichio�r van Nueren
"borch, silversmit" en hadden 'n gewicht
aan zilver van "ses marck vier oncen endee
.,vijff engelsen 2), die once voor twee gul
,,den twaelff st." berekend. Ze hadden.e
zoo van zilvergewicht als van vergulden,
van indrijven der wapens en van maak
loon samen 207 gl. 17 st. geko.st.
Zoo'n maaltijd werd ook opgevroolijkt
met muziek. Op het St. Jorisfeest van 2
Mei 1593 had Fernanclus de speelman
"met syn tween die twee dagen die heeren
"met syn instrementen gedient", waarvoor
hem 7 gl. l st. werd vergoed, terv\·ijl op
het tweeclaagsche St. Jorisfeest, den 17 en
18 Mei 1598 gevierd, aan Anthonis den
speelman 7 gl. werden betaald, omdat
hij "twee dagen met zijnen jongen op
"onsse feestdache met zijn instrumenten
"gespeelt heeft". Ook voor zijn bediening
maakte zoo'n uitgebreide disch extra
personeel noodig, tafelhulp van meiden
en knechts, voor welke hulp clan ook in
cle rekeningen posten van uitgaaf voor
komen. En ook de bakker kreeg voor die
schuttersmaaltijden vaak een extra bestel
ling. Zoo werd aan Cornelis Jansse van
Breda 30 stuivers betaald "dat hij diee
,,swaen van de schutterye in deech get) Het zilverwerk der oude schutten, dat omstreeks
1840 nog in 't bezit was van de Gorkumsche hecren, die
toen leden der vcreenigde schuttersconfrerieën van St.
Joris en St. Christoffel en tevens eigenaars van het
doe!engebouw en erf waren, moet - volgens een mij
mondeling door wijlen de11 heer J. van Oosterwijk gedane
mcdedeeling - kort daarna zijn verkocht aan een Haag
sche11 antiquair voor f 3000.-. Dat de verkoopcrs niet

op de hoogte waren van de kunstwrtarde dier voorwerpen,

bleek, toen de Haagsche kunstkooper eenigen tijd later
de geheele collectie in Engeland verkocht voor niet
minder dan f 17000.-. Daarna is alles gekomen in het
bezit van wijlen den Prins van Wales (later koning Ed
ward VII) bij wiens kostbare en zeldzame kunstvcrzaa,e
lingen het zilverwerk der Gorkurnsche schutten moet
zijn (lwewcl ik hiervan geen zekerl1eid heh), ingelijfd,
waardoor het voorgoed voor Gorkum verlon·n ging.
2) Mark
1200 ka, aal, elk van tfs gram. Engels
oud-Hollandsch ons.

1/2

·,,backen heeft opte maeltyt van de
.,lotterve·•.
't Is· wel jammer dat er na 1598 alleen
nog maar enkele rekeningen uit de jaren
1633-38 zijn bewaard gebl ven en dat ik
na 1638 geen bescheiden meer heb kunnen
vinden, welke betrekking wllen hebben
gehad op de huishoudelijke aangelegen
heden en de administratie in 't algemeen
van de Gorkumsche schutten. Uit die reke
ningen loopende over 1633-38 worden
hier nog ettelijke posten van ontvangst en
uitgaaf vermeld.
De inkomsten welden toen nog vrijwel
uit dezelfde bronnen als vroeger, n.l. uit
cle jaarlijksche subs1cl1es, uitbetaald door
den rentmeester van Zuicl-Hollancl (30 k.
gl.) en van den stadstresosier (71 k. gl.),
voorts uit de pachten van het doelhuis en
cle visscherij in cle stadsgrachten en ver
der uit cle contributies cler schutten en de
te ontvangen boeten. Als nieuwe bron
vloeide in de schuttenkas de rente van
obligaties. Op 12 April 1638 vond ik
genoteerd clat werd ontvangen van
Adriaan Vuick een bedrag van 459 k. gl.
ï st. en 8 p. tot aflossing van een obliga
tie van 350 k. gl. in hoofdsom met vijf
jaren rente acl 21 k. gl., 17 st. en 8 p.
's jaars. Een post voor ontvangen pacht
van 't land te Asperen kwam nu niet mee1
voor in de rekeningen. 't Is dus niet on
mogelijk dat dit land was verkocht en dat
de opbrengst daarvan toen was belegd in
obligaties. Want op clienzelfden 12 April
1638 werd bij den ontvanger Gerard van
Hoey, .,op intrest gheciaen de zomme van
"zes hondert k. gl. teghens de pên 16 int
,.jaer waervan een rentebrieff ghepas
,,seert zal worden tot laste van de pro
,.vintie van Holland ende Westvries
.,landt".
De posten van uitgaaf waren ook vrij
\\·el gelijk gebleven aan die van de laatste
jaren der 16e eeuw, hiervoren gememo
r2erd. Een enkele post loopt er door, d1e
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" vere coppen 1) met eenen vergulden
"Sint Joris daarop" de ronde langs cle
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door "meester Mellichioer van Nueren
"borch, silversmit" en hadden 'n gewicht
aan zilver van ses marck vier oncen ende
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de geheele collectie in Engeland verkocht voor niet
minder dan f 11000.-. Daarna is alles gekomen in het
bezit van wijlen den Prins van Wales (later koning Ed
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;-.:::erd. Een enkele post loopt er door, die

48
wel vroeger niet werd genoemd, ma_ar
die er als uitgaaf toen evengoed moet z1111
geweest, n.l. het vernieuwen der touwer�e
in de windassen. Zoo werd den 12 Ju111e
1633 aan Jan Jacobsz betaald 3 gl. 10 st.e
van de vier winde te snoeren die de
"tauwen het verrot waeren daer nieue
:'.tauwen in gedaen ende gerepereert" ene
Jan Snoeck, de knecht van de oude sc�ut
ten, ontving 2 gl. 10 st. ,,van dat h1J dee
winden heeft laten versnoeren ende noche
"aan winclttouw". De conestabel Jakobe
Vervoorn had er zich mede belast om eene
spiegel voor de oude schutten te koopen.
waarvoor door hem 8 gl. 12 st. werd 111e
rekening gebracht en den schilder Dirke
Govertsz werd den 27 Maart 1637 80 gl.
betaald voor ,,'t conterfeyten van de driee
conincxstabels en den vendrich, van iedere
''e
, ,conterfeytzel 20 gl.", terwijl hij den _25e
September d.a.v. 12 gl. 10 st. ontv111�e
"van dat hij d'oude tafereelen van v11He
conincxstabels" had gevernist, zooalse
l�iervoren al werd medegedeeld.
De drinkgelagen waren intusschen .niete
verminderd en vroegen vaak geen geringee
uitcraven
van de schuttenkas. Zoo werd
b
in den halfvastensen merckt anno 34"
(1634) verteerd 41 gl. 11 st. ,,met �ee
allecr
emeen schutten" toen men dne
"
b
daecrcren credroncken ende vroeI yc k""wase
gewte�t. Deze clriedaagsche pretmakerije
was mogelijk noodig geweest voor hete
reuelen en de voorbereiding van 't groote
ja�rkest den 1Oen en 11 en Juli d.a.v. ge
vierd met "alle die gemeyne schutten ende
uenoede gasten OIJ onse festdaegen,
" die b
,, clat vvy die koninckxstabels gemaekt
,,hebben".
In het bezit van een afschrift "van dee
kosten die crevallen syn op onse festdache
::ofte terine(tering) A 0 1634 den 10 July",e
wil ik hier die kosten eens meedeelcn. Zee
\·.raren, de koopkracht van het geld naare
cle waarde van dien tijd in aanmerking
nemende, niet gering.e
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,,In cle erste aan Gerit Jansz, gouclsmit,
,,van het selver (zilver) schoen te maken,
,,soo die vergulde scroeve te vermaken,
"clie papegaey, die halsbant die gebroken
,,was te samen betaelt de halve rose
,,nobel
V gl.
"Noch die knecht van het halen eç
III U.
,.brengen vereert
,,Aen Ael van Uetert (Utrecht) betaelt
.,van cle glasen die gebroken ende gehuert
,,syn 't samen betaelt lil! gl. XVII st. VIII p.
,,Aen Marken (Marigje) Cornelis 1)
.,van honclert ende negen en vertich mal
,,tyden tot een gul de maltyt CXL.Vllll gl.
"Aen Jan Clever ende in de half
,.maen 2) betaelt twee tonne bier tot
XIII! gl.
,,seven gl. de toen
"Aen de bierdragers betaelt van de
,,wijn ende bier op te dragen 1 gl. XV st.
Aen de drie meisen oft mechden ieder
,,v�reert een ricxdalder
Vll gl. X st.
Aen drie bode ieder drie gl. drie st.
VIII! gl. VIIII st.
,, v�reert
"Aen Jan van Ham doen wij op het
"stac!hues die wyri seiden van die servet
,,te leggen betael
.
. III gl. III st.
Aen Huech Embersz Versteech betaelt
"cl�rc!alf (2 ½) oxhoft 3) wijn tot vertich
,,gl. het oxhoft belopt
.
. 1C gl.
Noch aen Huch Versteech betaalt ses
,,st�pel wijn
.
.
.
. 111 gl.
Aen Jan Snoeck de knecht betaelt ver
,,e�rt acht gl. ende die dochter een ri�x
"c!alder en cle drie jongens ieder th1en
,,stuivers .
XII gl.
Aen Jan Snoeck cle knecht betaelt van
h�tgene hy aen kaerten en van he!. bi�r
"
.,wech
te halen en een tonneken w11n lil
"te brengen ende die orangen appels met
die stockens te dreven verschoten
::heft .
II gl. VI st.
•) Zij was toen waardin in het doelhuis.
2) Waarschijnlijk toen een herberg aan de 0. Z. van
den Langendijk. (Zie Emck's lijst no. 831.)
3) 01 er ook wijn werd gedronken bij zoo'n schutters
maaliijd !
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,, tauwen het verrot waeren daer nieu
"tauwen in gedaen ende gerepereert' '' en
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waren intusschen niet
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verminderd en vroegen vaak geen gennge
uitaaven van de schuttenkas. Zoo werd
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(1634) verteerd 41 gl. 11 st. ,,met de
,' alleaemeen
schutten" toen men "dne
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daeo-aen
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geweest. Deze clriedaagsche pretmak enJ
was mogelijk noodig geweest voor het
reaelen en de voorbereiding van 't groote
ja�rfeest den 1 Oen en 11 en Juli d.a.v. ge
vierd met "alle die gemeyne schutten ende
,,clie genoede gasten op onse fcstdaegen.
"dat wy die koninckxstabels gemaekt
,,hebben".
In het bezit van een afschrift "van de
kosten die aevallen syn op onse testdach
'.'.ofte terine(tering) A 0 1634 den 10 July",
wil ik hier die kosten eens meedeelen. Ze
\"laren, de koopkracht van het geld naar
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nemende, niet gering.
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,,In de erste aan Gerit Jansz, goudsmit,e
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,,soo clie vergulde scroeve te vermaken,
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.,was te samen betaelt de halve rose
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V gl.
"Noch clie knecht van het halen e�1e
,,brengen vereerte
III �t.e
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3) Of er ook wijn werd gedronken bij zoo'n schutters
maaliijd !

50
"Aen de pachters van de wijn en van
,,den axsin s betaelt
24 gl.
,,Aen Jan Meghilse (Machielse) wyn
,,cueper van syn beson ge (besogn e, be
"drijf) betaelt van de krueke te leve
,,(kruiken te leveren) daer de wijn in ge
,,schonken is
1 gl. X st.
Vo lgens deze nota hadden de twee
feestdagen een uitgaaf vereischt van
345 gl. 13 st. 8 p. maar in werkelijkheid
was een bedrag van 376 gl. 15 st en 8 p.
uitgegeven, wat blijkt uit den volgenden
post van uitgaaf: ,,Den 10 July an no
,, 1634 soo hebben wij met alle die ge� ,,meyne schutte n en de die gen oede gasten
,,op onse festdaegen dat wij die koninckx
"stabels gemaeckt hebben verteert die
"so mme van drie ho ndert ses en seventich
gulden veijftien stuyvers acht pen". Het
verschil van 31 gl. 2 st. zal wel dekkin g
hebben gehad in uitgaven, welke op Je
hierboven aan gehaalde nota niet voorko
men, maar wel zullen zijn gedaan . Zoo
wordt o.a. gemist een uitgaaf voor de
muzikanten, die natuurlijk tot opvroo
lijkin g van 't feest aanwezig zullen zijn ge
weest; verder een po st voor vertering bij
het accordeeren met de pachters van den
wijn over het inleggen van dat edele
vo cht op den schuttersmaaltijd. De heeren
hadden toen verteerd aan pekelharin g,
brood, beschuit, wittebrood, boter, kaas
en meer andere perceelen " 3 gl. 3 st.
" het bij zoo 'n maaltijd nog al ruw
Dat
to egin g, blijkt uit den post van de ge
huurde en gebroken glazen op boven 
staande nota voorkomen de. De reken i n g
daarvan door Ael van Uetert in geleverd,
luidde woordelijk.
"Romers ende bierglaessen gehaelt tot
"Aeltje van Utrecht op die teringe van de
,, o ude schutterye op de n lüen July 1634".
Romers
"l n cle eerste twee dosyn drielin gen
6 gebroken
"N och twee do syn vierlingen 9 gebroken
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Bierglaessen
,, In cle eerste een dosyn groote bierglaessen
6 gebroken
" Noch 2 ½ dosyn kleyn bierglaessen
" Noch twee closyn kleyn bierglaessen
14 gebroken
"comt 't zamen voor de gebroken
roomers en glaesen met het
hueren
2-18-0
In de Fortuyn
Romers
" In de eerste een halff dosyn tweelin gen
5 gebroken
" Noch een clo syn drielingen 6 gebroken
" Noch twee schone tweelin gen
,.Comt tzamen van gebroke·n romers
1-19-8
ende het hueren
4-17-8
Van de 134 gehuurde roemers en glazen
hadden de heeren er niet minder clan 46
gebroken! En aan dien heeren maaltijd
zaten nog wel aan de dro ssaard Jonkheer
Jacob van Paffenrode met dien s zoon en
voorts burgemeesters, oud-burgemeesters,
schepen en en an dere notabelen .
Wat tot hiertoe werd medegedeeld over
de faits et gestes van de Gorkumsche
schutten, betrof in hoofdzaak de oude
schutten of die van St. J oris, omdat van
hun geschiedenis het meeste is bekend
gebleven en zij, als de oudste brieven
schrijvende, in het cloen en laten der
beide schuttengilden een zekeren voorran g
hebben ingenomen. Hiermede wil even
wel niet worden gezegd dat de jonge
schutten of die van St. Christoffel, wat
beteeken is en activiteit aangaan, een min
dere plaats hebben bekleed in het gilde
leven der Gorkumsche schutten. Integen
deel; zij waren even actief en levenslustig
als hun confraters van de o ude schutterij,
voor wie zij aa"n de "gen eraelle maaltyclen
,,opte therin ge niet onder deden in eten,
drinken en vroo lijk zijn. Dit blijkt o.a.
uit de verterin g, die zij maakten op een
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. 24 gl.
,,den axsins betaelt
,,Aen Jan Meghilse (Machielse) wyn
,,cueper van syn besonge (besogne, be
"drijf) betaelt van de krueke te leve
,,(kruiken te leveren) daer de wijn in ge
,,schonken is
1 gl. X st.
Volgens deze nota hadden de twee
feestdagen een uitgaaf vereischt van
345 gl. 13 st. 8 p. maar in werkelijkheid
was een bedrag van 376 gl. 15 st en 8 p.
uitgegeven, wat blijkt uit den volgenden
post van uitgaaf: ,,Den 10 July anno
,, 1634 soo hebben ·wij met alle die ge
"rneyne schutten ende die genoede gasten
,,op onse festdaegen dat wij die koninckx
"stabcls gemaeckt hebben verteert die
"sornme van drie hondert ses en seventich
gulden veijftien stuyvers acht pen". Het
verschil van 31 gl. 2 st. zal wel dekking
hebben gehad in uitgaven, welke op de
hierboven aangehaalde nota niet voorko
men, maar wel zullen zijn gedaan. Zoo
wordt o.a. gemist een uitgaaf voor de
muzikanten, die natuurlijk tot opvroo
lijking van 't feest aanwezig zullen zijn ge
weest; verder een post voor vertering bij
het accordeeren met de pachters van den
wijn over het inleggen van dat edele
vocht op den schuttersmaaltijd. De heeren
hadden toen verteerd aan pekelharing,
brood, beschuit, wittebrood, boter, kaas
en "meer andere perceelen" 3 gl. 3 st.
Dat het bij zoo'n maaltijd nog al ruw
toeging, blijkt uit den post van cle ge
huurde en gebroken glazen op boven
staande nota voorkomende. De rekening
daarvan door Ael van Uetert ingeleverd,
luidde woordelijk.
"Romers ende bierglaessen gehaelt tot
"Aeltje van Utrecht op die teringe van de
,,oude schutterye op den !Oen July 1634".
Romers
"In cle eerste twee dosyn drielingen
6 gebroken
"Noch twee dosyn vierlingen 9 gebroken
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Bierglaessen
,.In cle eerste een closyn groote bierglaessen
6 gebroken
"Noch 2½ dosyn kleyn bierglaessen
,.Noch twee closyn kleyn bierglaessen
14 gebroken
"comt 't zamen voor de gebroken
roomers en glaesen met het
hueren
2-18-0
In de Fortuyn
Romers
"In de eerste een halff closyn tweelingen
5 gebroken
"Noch een dosyn drielingen 6 gebroken
"Noch twee schone tweelingen
,,Comt tzamen van gebroke·n romers
1-19-8
ende het hueren
4-17-8e
Van de 134 gehuurde roemers en glazen
hadden cle heeren er niet minder dan 46
gebroken! En aan dien heerenmaaltijd
zaten nog wel aan de drossaard Jonkheer
Jacob van Paffenrode met diens zoon en
voorts burgemeesters, oud-burgemeesters,
schepenen en andere notabelen.
Wat tot hiertoe werd medegedeeld over
de faits et gestes van de Gorkumsche
schutten, betrof in hoofdzaak de oude
schutten of die van St. Joris, omdat van
hun geschiedenis het meeste is bekend
gebleven en zij, als de oudste brieven
schrijvende, in het doen en laten der
beide schuttengilden een zekeren voorrang
hebben ingenomen. Hiermede wil even
wel niet worden gezegd dat de jonge
schutten of die van St. Christoffel, wat
beteekenis en activiteit aangaan, een min
dere plaats hebben bekleed in het gilde
leven der Gorkumsche schutten. Inteaen
cleel; zij waren even actief en levenslistig
als hun confraters van de oude schutterij,
voor wie zij aan de "generaelle maaltyden
,,opte theringe" niet onder deden in eten,
drinken en vroolijk zijn. Dit blijkt o.a.
uit de vertering, die zij maakten op een
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clrieclaagsch feest, door hen Ooeviercl in 't
begin van October 1651. Op clen eersten
dag (7 Oct.) waren zij samen met dee
,,�enoede gasten" met 57 iJersonen, voore
wie het maal per persoon was berekend
op 30 st., in totaal dus een uitgaaf van
102 gl. 12 st. Daarbij kwam nog het eten
van 7 "dienders", eveneens tot 30 st. per
persoon, dus samen 10 gl. 10 st. Den
2en dag waren er met de oenoode
oasten
o
o
!J-3 personen aan tafel, die werden bediend
door 8 dienders, wat een gezamenlijke uit
gaaf vorderde van 116 gl. 8 st. En op den
3en dag, toen het menu niet zoo uitoe
breicl zal zijn geweest, omdat maar 12°st.
per persoon werd berekend, waren er
met de genoocligden maar 49 personen
aangezeten, die 7 dienders hadden. Die
maaltijd kostte 33 gl. 12 stuivers. Maar
hierbij kwam nog een bedrag van 4 gl.
voor "4 kannen rense wyn" (Rijnwijn) en
,1 gl. 8 st. voor "taback". De vertering in
haar geheel voor die drie dagen bedroeg
268 gl. 10 st.
Veel van het archief der jonge schutten
!s, jammer genoeg, te loor gegaan. Alleene
1s nog bewaard gebleven een lijst, ge
dateerd 17 Juni 1584, waarin door de
conestabels werd aangegeven met welke
uitrusting de jonge schutten hadden te
verschijnen op den 1 Oen Juli d.a.v. ,,sonder
"eenighe faulte en gebreken en soo wie
"ten selven daghe op syn geweer nyet
"bevonden en worde, die sal verbueren
"elcx drye carolus guldens en noch
endewel binnen acht daghen daeraen 't
"selve geweer te hebben op peyne van
"
"dubbelt ghelt". Als uitrustingen worden
in die lijst genoemd " een rustinghe met
,,een spies ", idem met "een slachsweert",
een idem met "een helle baerdt", met
"een rinckeraech" (ringkraag), met een
,,rondas" of met "een tabbaert".
De jonge schutten konden - evenals
de oude schutten - over een mooie col
lectie zilverwerk beschikken. Tot die col-
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lectie behoorden een kelk van den kom
pleintc, een groote ver 0uld-zilveren kelk
een dito kleinere, het p�ard, de halsband'.
nog twee kleine kelken en een bus voor
den bode, te zamen wegende aan zilver
327 ½ ons.
Aan clen halsband hingen 15 schilden
met de daarin gegraveerde namen en de
jaartallen van hun benoemen tot cone
slabel van:
1. A�rt van Hoey, 1653; 2. Johan van
Wevelmkhoven, 1648; 3. Diderik van Uyt
w11k, 1?47; 4. Adriaan van Sprangh, 1670;
5. Adriaan Boxel, 1665; 6. Hendrik van
Einsbeen, 1522; 7. Aart van Clevesteyn,
1638; 8. Johan Maurits van Hemert, 1727;
9. Matthys Snoeck, 1727; 10. François
van Hurck, 1726; 11. Cornelis van Borc
haren, 1726; 12. Dirk van Clevesteyn,
1665; 13. Adriaan van Est, 1561; 14.
.Aart van Herwaarden, 1657; 15. Willem
Antheunis, 1529.
In 1675 was er groote oneenigheid ge
rezen tusschen den toen in functie zijnden
d,ro?saard Lodewijk Huygens 1) een pro
tege van den stadhouder-konino Willem
lil en de jonge schutten, hierd�or ont
staan dat de schutten, door 's Drossaards
inmenging en bemoeiing, meenden te zijn
verkort 111 hun gildeprivilegies. Dit nog al
hoogloopend verschil werd beslecht in
hoogste instantie door den Hoocr
0 en Raad
in Holland en wel ten gunste van de
schutten, die nu, na deze .beslissincr ter
gedachtenis en uit dankbare hulcte°' aan
het flinke en parate optreden van hun

1) Lode:�ijk 1-!uyge_ns was in 1672 bij de verandering
der stedell]ke regeenng te Gorkum aangesteld tot Dros
saard_ in de plaats van" Mr. Care! van Zijl. Hij bleef in
functie _tot_ 1686 toen htJ ad v1tam werd gecomiteerd in
de adm1ral1te1t op de Maas te Rotterdam en werd oprre
volgd door François Doublet, heer van Groeneveld die
voor het clro��aardambt zijn zetel van burge111eestèr in
Den _Haag pnJs gaf, doch den 7en Juni 1688 al kwam te
overh1den
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driedaagsch feest, door hen gevierd in 't
be o"in van October 1651. Op den eersten
dag (7 Oct.) waren zij samen met de
"genoede gasten" met 57 personen, voor
wie het maal per persoon was berekend
op 30 st., in totaal dus een uitgaaf van
102 gl. 12 st. Daarbij kwam nog het eten
van 7 "dienders", eveneens tot 30 st. per
persoon, dus samen 10 gl. 10 st. Den
2en daa waren er met de genoode gasten
58 pers�nen aan tafel, die werden ?ediencl
door 8 dienders, wat een gezamenl1Jke u,t
oaaf vorderde van 116 gl. 8 st. En op den
3en dag, toen het menu niet zoo uitge
breid zal zijn geweest, omdat maar 12 st.
per persoon werd berekend, waren er
met de genoodigden maar 49 personen
aangezeten, die 7 dienders h�dden. Die
maaltijd kostte 33 gl. 12 stuivers. Maar
hierbij kwam nog een bedrag van 4 gl.
voor 4 kannen rense wyn" (Rijnwijn) en
cl gl. 8 st. voor "taback". De vertering in
haar geheel voor die drie dagen bedroeg
268 gl. 10 st.
Veel van het archief der jonge schutten
is, jammer genoeg, te !oor gegaan_._ Alleen
is nog bewaard gebleven een l!Jst, ge
dateerd 17 Juni 1584, waarin door de
conestabels werd aangegeven met welke
uitrusting de jonge schutte_n hadden te
verschijnen op den lüen Juli d.a.v. ,,sonder
,,eenighe faulte en gebreken en soo wie
"ten selven daghe op syn geweer nyet
"bevonden en worcle, die sal verbucren
,,elcx drye carolus guldens en noc�
enclewel binnen acht daghen daeraen t
'.'.selve geweer te hebben �p peyne van
"dubbelt ghelt". Als uitrustmgen worden
in die lijst genoemd een rustinghe met
"
"een SJJies" ' idem met "een slachsweert",
een idem met "een helle baerclt" , met
"een rinckeraech" (ringkraag), met een
,,rondas" of met een tabbaert " .
" konden - evenals
De jonge schutten
_
de oude schutten - over een mooie col
lectie zilverwerk beschikken. Tot die col1

lcctie behoorden een kelk van den kom
plein te, een groote verguld-zilveren kelk,e
een dito kleinere, het paard, de halsband,e
noa twee kleine kelken en een bus voore
de; bode, te zamen wegende aan zilvere
327½ ons.
.
Aan den halsband hingen 15 schildene
met de daarin gegraveerde namen en dee
jaartallen van hun benoemen tot cone
stabel van:e
l.eAart van Hoey, 1653; 2. Johan vane
Wevelinkhoven, 1648; 3. Diderik van Uyt
wijk, 1547; 4. Adriaan van Sprangh,e1670;e
_
5. Adriaan Boxel, 1665; 6. Hendrik vane
Einsbeen, 1522; 7. Aart van Clcvesteyn,
1638; 8. Johan Maurits van Hemert, 172 '.;
9.e Matthys Snoeck, 1727; l 0. Françoise
van Hurck, 1726; 11. Cornelis van Borc
haren, 1726; 12. Dirk van Clevesteyn,
1665; 13. Adriaan van Est, 1561; 14.e
Aart van Herwaarden, 1657; 15. Willeme
Antheunis, 1529.e
In 1675 was er groote oneenigheid ge
rezen tusschen den toen in functie zijndene
drossaard Lodewijk Huygens 1) een pro
téaé van clen stadhouder-koning Willeme
11{' en de jonge schutten, hierdoor ont
staan dat de schutten, door 's Drossaardse
inmena
b en bemoeiing, meenden te zijn
b ino·
.
D't
1 nog a1e
verkort in hun gildeprivileg1es.
hoogloopend verschil werd beslecht ine
hoogste instantie door den Hoogen Raade
in Holland en wel ten gunste van dee
schutten, die nu, na deze. beslissing, tere
gedachtenis en uit dankbare hulde aane
het flinke en parate optreden van hune

l) Lodewijk Huygens was in 1672 bij de verandering
der stedelijke regeering te Gorkum aange_steld _lot Dros
saard in de plaats van Mr. Care! van Z11I. H11_ bleef tn
functie tot 1686 toen hij ad vitam werd gecom,teerd 1n
de admiraliteit op de Maas te Rotterdam en werd opg �
volgd door François Do11blel, heer van Groeneveld, ct,e
_
voor het drossaardambt zijn zetel van burgemeester in
Den Haag prijs gaf, doch den 7en Jun,_ 1688 al kwam te
overlijden
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driedaagsch feest, door hen gevierd in 't
beo-in van October 1651. Op den eersten
dag (7 Oct.) waren zij samen met cle
"genoede gasten" met 57 personen, voor
wie het maal per persoon was berekend
op 30 st., in totaal dus een uitgaaf van
l 02 gl. 12 st. Daarbij kwam nog het etene
van 7 "dienders", eveneens tot 30 st. pere
persoon, dus samen 10 gl. 10 st. Dene
2en ciao waren er met de genoode gastene
58 pers°onen aan tafel, die werden ?ecliencl
door 8 dienders, wat een gezamenl11ke uit
gaaf vorderde van 116 gl. 8 st. En op den
3en dag, toen het menu niet zoo uitge
breid zal zijn geweest, omdat maar 12 st.
per persoon werd berekend, waren er
met de aenoodiaden
maar 49 personen
:::,
:::,
aangezeten, die 7 dienders hadden. D.1e
maaltijd kostte 33 gl. 12 stuivers. Maar
hierbij kwam nog een bedrag van 4 gl.
voor 4 kannen rense wyn" (Rijnwijn) en
,t gl. st. voor "taback". De vertering in
haar geheel voor die drie dagen bedroeg
268 gl. 10 st.
Veel van het archief der jonge schutten
is, jammer genoeg, te !oor gegaan.eAlleene
_
is noa bewaard gebleven een ll]St, ge
dateerd 17 Juni 1584, waarin door de
conestabels werd aangegeven met welke
uitrustina de jonge schutten hadden te
verschijn:::,en op den 1 Oen Juli d.a.v. ,,sond�r
,,eenighe faulte en gebreken en soo wie
"ten selven daghe op syn geweer nyet
"bevonden en worde, die sal verbueren
,, clcx drye carolus guldens en noch
endewel binnen acht daghcn daeraen 't
"selve oeweer te hebben op peyne van
"dubbelt ahelt". Als uitrustingen worden
een rusting
"in die li1·st:::, aenoemd
. 11c mete
:::,
een spies" idem met" "een slachsweert"
�en idem 'met een helle baerdt'', mete
"een rinckeraech"" (ringkraag), met een
,,rondas" of met "een tabbaert" .
De jonge schutten konden - evenalse
_
cle oucle schutten - over een mooie col
lectie zilverwerk beschikken. Tot die col-

's

lectie behoorclen een kelk van den kom
pleinte, een groote verguld-zilveren kelk,
een dito kleinere, het paard, de halsband,
noa twee kleine kelken en een bus voor
de� bode, te zarnen wegende aan zilver
327½ ons.
Aan den halsband hingen 15 schilden
met de daarin gegraveerde namen en de
jaartallen van hun benoemen tot cone
stabel van:
1. Aart van Hoey, 1653; 2. Johan van
Wevelinkhoven, 1648; 3. Diderik van Uyt
wijk, 1547; 4. Adriaan van Sprangl1,_ 1670;
5. Adriaan Boxel, 1665; 6. Hendrik van
Einsbeen, 1522; 7. Aart van Clevesteyn,
1638; 8. Johan Maurits van Hemert, 1727;
9. Matthys Snoeck, 1727; l 0. François
van Hurck, 1726; 11. Cornelis van Borc
haren, 1726; 12. Dirk van Clevesteyn,
1665; 13. Adriaan van Est, 1561; 14.
Aart van Henvaarden, 1657; 15. Willem
Antheunis, 1529.
In 1675 was er groote oneenigheid ge
rezen tusschen den toen in functie zijnden
drossaard Lodewijk Huygens 1) een pro
téaé van den stadhouder-koning Willem
en de jonge schutten, hierdoor ont
staan dat de schutten, door 's Drossaards
inmenging en bemoeiing, meenden te zijn
verkort in hun gildeprivilegies. Dit nog al
hoogloopend verschil werd beslecht in
hoooste
instantie door den Hoogen Raad
:::,
in Holland en wel ten gunste van cl e
schutten, die nu, na deze beslissing, ter
gedachtenis en uit dankbare hulde aan
het flinke en parate optreden van hun

ut

1) Lodewijk Huygens was in 1672 bij de verandering
der stedelijke regeering te Gorkum aange_steld .!ot Dros
saard in de plaats van Mr. Care! van ZtJI. HIJ_ bleef 111
functie tot 1686 toen hij ad vitam werd gecom,teerd 111
de admiraliteit op de Maas te Rotterdam en werd opg �
volgd door François Do11blet, heer van Groeneveld, die
voor het drossaardambt zijn zetel van burgemeester 111
Den Haag prijs gaf, doch den 7en Juni 1688 al kwam te
overlijden
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driedaagsch feest, door hen gevierd in 't
begin van October 1651. Op den eersten
dag (7 Oct.) waren zij samen met de
"genoede gasten" met 57 personen, voor
wie het maal per p rsoon was berekend
op 30 st., in totaal dus een uitgaaf van
102 gl. 12 st. Daarbij kwam nog het eten
van 7 "dienders", eveneens tot 30 st. per
persoon, dus samen 10 gl. 10 st. Den
2en ciaob waren er met de genoode gasten
58 personen aan tafel, die werden ?eclicnd
door 8 dienders, wat een gezamenlijke uit
gaaf vorderde van 116 gl. 8 st. En op den
3en ciaob' toen het menu niet zoo uitgebreid zal zijn geweest, omdat maar 12 st.
per persoon werd berekend, waren er
met de bo-enooclio-den
maar 49 personen
b
aangezeten, die 7 dienders hadden. D",e
·maaltijd kostte 33 gl. 12 stuivers. Maar
hierbij kwam nog een bedrag van 4 gl.
voor 4 kannen rense wyn" (Rijnwijn) en
,.1 gl. 8 st. voor "taback" De vertering in
haar geheel voor die drie dagen bedroeg
268 gl. 10 st.
Veel van het archief der jonge schutten
is, jammer genoeg, te loor gegaan. Alleen
is 1100- bewaard gebleven een lijst, ge
dateerd 17 Juni 1584, waarin door de
conestabels werd aangegeven met welke
uitrusting cle jonge schutten
hadden te
_
verschijnen op den !Oen Juli d.a.v. ,,sond�r
,,eenighe faulte en gebreken en soa wie
"ten selven daghe op syn geweer nyet
"bevonden en warde, die sa! verbueren
,,clcx drye carolus guldens en noc�
endewel binnen acht daghen daeraen t
"
o-eweer te hebben op peyne van
" selve b
"dubbelt ghelt". Als uitrustmg�n worden
in die lijst bo-enoemd "een rusttnghe met
"een spies", idem met " een slachsweert",
een idem met "een helle b aer d"
t , me t
"een rinckeraech" (ringkraag), met een
.,rondas" of met "een tabb aert " .
De jonge schutten konden - e_venals
de oude schutten - over een mooie col
lectie zilven,verk beschikken. Tot die col1

lectie behoorden een kelk van den kom
pleinte, een groote verguld-zilveren kelk,
een dito kleinere, het paard, de halsband,
nou
b twee kleine kelken en een bus voor
den bode, te zamen wegende aan 21·1 ver
327½ ons.
Aan den halsband hingen 15 schilden
met de daarin gegraveerde namen en de
jaartallen van hun benoemen tot cone
stabel van:
1.eAart van Hoey, 1653; 2. Johan vane
Wevelinkhoven, 1648; 3. Diderik van Uyt
wijk, 1547; 4. Adriaan van Sprangh,e1670;
_
5.eAdriaan Boxel, 1665; 6. Hendrik vane
Einsbeen, 1522; 7. Aart van Clevesteyn,
1638; 8. Johan Maurits van Hemert, 172�;
9.e Matthys Snoeck, 1727; 10. Françoise
van Hurck, 1726; 11. Cornelis van Borc
haren, 1726; 12. Dirk van Clevesteyn,
1665; 13. Adriaan van Est, 1561; 14.
Aart van Herwaarden, 1657; 15. Willeme
Antheunis, 1529.
In 1675 was er groote oneenigheid ge
rezen tusschen den toen in functie zijnden
drossaard Lodewijk Huygens l) een pro
téo-é van den stadhouder-koning Willem
11t en de jonge schutten, hierdoor ont
staan dat de schutten, door 's Drossaards
inmeno-inob
b en bemoeiino-,
b meenden te zijn
verkort in hun bo-ildeprivilegies. Dit nog al
hoogloopencl verschil werd beslecht 111
hoogste instantie door den Hoogen Raad
in Holland en wel ten gunste van de
schutten, die nu, na deze. beslissing, ter
uedachtenis en uit dankbare hulde aan
het flinke en parate optreden van hun

1) Lodewijk Huygens was in 1672 bij de verandering
der stedelijke regeering te Gorkum aange.stcld _tot Dro�
saard in de plaats van Mr. Caret van ZtJI. H11_ bleef III
functie tot 1686 toen hij ad vitam werd gecom1teerd 111
de admiraliteit op de Maas te Rotterdam en werd opge
volod door Françoi� Doublet, heer van Groenevcld, d.1e
voo'i- het drossaardambt zijn zetel van burgemeester 111
Den Haag prijs gaf, doch den 7en Juni 1688 al kwam te
overlijden
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clriedaagsch feest, door hen aeviercl in 'te
begin van October 1651. Op den eerstene
dag (7 Oct.) waren zij samen met dee
,,�enoede gasten" met 57 personen, voore
wie het maal per persoon was berekende
op 30 st., in totaal dus een uitgaaf vane
102 gl. 12 st. Daarbij kwam nog het etene
van 7 "dienders", eveneens tot 30 st. pere
persoon, dus samen 10 gl. 10 st. Dene
2en dag waren er met de oenoode
oasten
.
I:>
I:>
58 personen aan tafel, die werden bediend
door 8 dienders, wat een gezamenlijke uit
gaaf vorderde van 116 gl. 8 st. En op dene
3en dag, toen het menu niet zoo uitae
breid zal zijn geweest, omdat maar 12\t.e
per persoon werd berekend, waren ere
met de genoocligden maar 49 personen
aangezeten, die 7 dienders hadden. Diee
maaltijd kostte 33 gl. 12 stuivers. Maare
hierbij kwam nog een bedrag
van 4 gl.
"
voor "4 kannen rense wyne (Rijnwijn) en
J gl. 8 st. voor "taback". De verterino ine
haar geheel voor die drie dagen bedr�ege
268 gl. 10 st.
Veel van het archief der jonge schuttene
�s, jammer genoeg, te !oor gegaan. Alleen
1s nog bewaard gebleven een lijst, ge
dateerd 17 Juni 1584, waarin door dee
conestabels werd aangegeven met welkee
uitrusting de jonge schutten hadden tee
verschijnen op den l Oen Juli d.a.v. ,,sondere
,,eenighe faulte en gebreken en soo wiee
"ten selven daghe op syn geweer nyct
"bevonden en worde, die sal verbuerene
"clcx drye carolus guldens en noche
"endewel binnen acht daghen daeraen 'te
"selve geweer te hebben op peyne vane
"dubbelt ghelt". Als uitrustingen wordene
in die lijst genoemd "een rustinghe mete
,,een spies", idem met "een slachsweert",e
een idem met "een helle baerdt", mete
"een rinckeraech" (ringkraag), met eene
,,rondas" of met "een tabbaert".
De jonge schutten konden - evenalse
de oude schutten - over een mooie col
lectie zilverwerk beschikken. Tot die col1:,

lectie behoorden een kelk van den kom
pleinte,
een groote verauld-zilveren
kelk '
I:>
.
een dito kleinere, het paard, de halsband,
nog twee kleine kelken en een bus voor
clen bode, te zamen wegende aan zilver
327½ ons.
Aan den halsband hingen 15 schilden
met de daarin gegraveerde namen en de
jaartallen van hun benoemen tot cone
stabel van:
1. A�rt van Hoey, 1653; 2. Johan van
W�vel111khoven, 1648; 3. Diderik van Uyt
w11k, 1? 47; 4. Adriaan van Sprangh, 1670;
5. Adriaan Boxel, 1665; 6. Hendrik van
Einsbeen, 1522; 7. Aart van Clevesteyn,
1638; 8. Johan Maurits van Hemert 1727·
9. Matthys Snoeck, 1727; 10. F;·ancoi�
van I-1 urck, 1726; 11. Cornelis van Borc
haren, 1726; 12. Dirk van Clevesteyn,
1665; 13. Adriaan van Est, 1561; 14.
Aart van I-lerwaarden. 1657; 15. Willem
Antheunis, 1529.
In 1675 was er groote oneenigheid ge
rezen tusschen den toen in functie zijnden
cl!o?saard Lodewijk Huygens 1) een pro
tege van den stadhouder-koning Willem
llJ en de _ionge schutten, hierdoor ont
staan dat de schutten, door 's Drossaards
inmenging en bemoeiing, meenden te zijn
verkort 111 hun gildeprivilegies. Dit nog al
hoogloopend verschil werd beslecht in
hoogste instantie door den Hoogen Raad
in Holland . en wel ten gunste van de
schutten, die nu, na deze beslissino ter
gedachten is en uit dankbare huldt' aan
het flinke en parate optreden van hun

1) Lode1vijk Huygens was in 1672 bij de verandering
der stedelJJke regeering te Gorkum aangesteld tot Dros
saard_ in de plaats van __ Mr. Carel van Zijl. Hij bleef in
functie _tot_ 1686 toen h1J ad v1tam werd gecomiteerd in
de adm1rahte1t op _de Maas te Rotterdam en werd opge
volgd door François Doublet, heer van Oroeneveld die
voor het dro�_saardambt zijn zetel van burgemeest�r in
Den .!'laag pnJs gaf, doch den 7en Juni 1688 al kwam te
overltJden.
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driedaagsch feest, door hen gevierd in 't
begin van October 1651. Op den eersten
dag (7 Oct.) waren zij samen met cle
"genoecle gasten" met 57 personen, voor
wie het maal per persoon was berekend
op 30 st., in totaal dus een uitgaaf van
102 gl. 12 st. Daarbij kwam nog het eten
van 7 "dienders", eveneens tot 30 st. per
persoon, dus samen 10 gl. 10 st. Den
2en ciao- waren er met de genoode gasten
58 pers�nen aan tafel, die werden ?edien_d
door 8 dienders, wat een gezamenl!Jke uit
gaaf vorderde van 116 gl. 8_ st. En op clen
3en dag, toen het menu met zoo uitge
breid zal zijn geweest, omdat maar 12 st.
per persoon werd berekend, waren er
met cle genoodi o-den maar 49 personen
aangezeten, die {' dienders h�dden. Die
maaltijd kostte 33 gl. 12 stuivers. Maar
hierbij kwam nog een bedrag van 4 gl.
voor 4 kannen rense wyn" (Rijmvijn) en
,1 gl. st. voor "taback". De vertering in
haar geheel voor die drie dagen bedroeg
268 gl. 10 st.
Veel van het archief der jonge schutten
is jammer o-enoeo-, te !oor gegaan. Alleen
is' nog btwaard gebleven een lijst, ge
dateerd 17 Juni 1584, waarin door de
conestabels wercl aangegeven met welke
uitrustino- de jonge schutten hadden te
versch ijn°en op den 1 Oen J uii d.a.v. ,,sonder
,,eenighe faulte en gebreken en soo wie
"ten selven daghe op syn geweer nyet
bevonden en worde, die sa! verbueren
"elcx drve carolus o-ulclens
en noch
b
endewel binnen acht daghen daeraen 't
"" selve bcreweer te hebben op peyne van
dubbelt ghelt". Als uitrustingen worden
"in die lijst genoemd een rust111ghe met
"
,,een spies", idem met "een slachs eert",
een idem met "een helle baerdt� , met
" een rinckeraech" (ringkraag), met een
,,rondas" of met "een tabb aert" .
De jonge schutten konden - e_venals
de oude schutten - over een mooie col
lectie zilverwerk beschikken. Tot die col-
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lectie behoorden een kelk van den kom
pleinte, een groote verguld-zilveren kelk,
een dito kleinere, het paard, de halsband,
nog twee kleine kelken en een bus �oor
den bode, te zamen wegende aan zilver
327½ ons.
Aan den halsband hingen 15 schilden
met de daarin gegraveerde namen en de
jaartallen van hun benoemen tot cone
s!abel van:
1.eAart van Hoey, 1653; 2. Johan vane
Wevelinkhoven, 1648; 3. Diderik van Uyt
wijk, 1547; 4. Adriaan van Sprangh,e1670;e
_
5. Adriaan Boxel, 1665; 6. Hendnk vane
Einsbeen, 1522; 7. Aart van Clevesteyn,
1638; 8. Johan Maurits van Hemert, 172�;
9.e Matthys Snoeck, 1727; 10. Françoise
van Hurck, 1726; 11. Cornelis van Borc
haren, 1726; 12. Dirk van Clevesteyn,
1665; 13. Adriaan van Est, 1561; 14.
Aart van Herwaarden, 1657; 15. Willem
Antheunis, 1529.
In 1675 was er groote oneenigheid ge
rezen tusschen den toen in functie zijnden
drossaard Lodewijk Huygens 1) een pro
téué van den stadhouder-koning Willem
lil° en de jonge schutten, hierdoor ont
staan dat de schutten, door 's Drossaards
inmenging en bemoeiing, meenden te zijn
verkort in hun gildeprivilegies. Dit nog al
hoogloopend verschil werd beslecht in
hoogste instantie door den Hoogen Raad
in Holland en wel ten gunste van de
schutten, die nu, na deze beslissing, ter
gedachtenis en uit dankbare hulde aan
het flinke en parate optreden van hun

1) Lodewijk Huygens was in 1672 bij de verandering
der stedelijke regeering te Gorkum aang�_steld .(ot Dros
saard in de plaats van Mr. Care! van Z1JI. H•J. bleef 111
functie tot 1686 toen hij ad vitam werd gecom,teerd 111
de admiraliteit op de Maas te Rotterdam en werd opge
volad door François Doublet, heer van Groeneveld, d!e
voo� het drossaardambt zijn zetel van . burgemeester in
Den Haag prijs gaf, doch den 7en Juni 1688 al kwam te
overlijden
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conestabels een zilveren beker 1) deden
maken, waar i n met Latynschen tekst het
volgende is gegraveerd:
De kop spreekt:
. ,Om het geweld en den hoon bij den
"Drossaard van Gorinchem de schutters
"van de handbusse in het voorleden jaar
"aangedaan en dat de coningstabels van
"deze schutterye Adr i aan Boxel en
"Adriaan van Sprang, oud-Burge111. en
" A rnoldus van Clevesteyn, regtsgeleerde
,,en oud-vroedschap sulks hebben tegen
,,gegaan en gestuyt door hulpe van den
"Hogen Rade in Holland en dat door alle
,,nieuwigheden met claclelijkheicl zijn af
"gedaan, zo hebben Broeclerschap van c!ee
,,handbusse eenpariglijk mij tot een ge
,,dagtenis van der coningstabels onbe
"schroomde voorsorge en kloekmoedig
"ondernemen, ook tot een teeken van
"dankbaarheid, de eeuwige geheugenise
"van dien toegeeygent tot Gorinchem i n
"den Doele, den l Juny des jaars onses
,,Zaligmakers 1676".e
De familiewapens der drie co11estabels
z ijn i n het bovenvlak van het deksel ge
graveerd en op den bekervoet staat het
volgende vers van H. Brouwer inge
sneden:
"Het voorrecht van de schuts door
heersugt, of door nijdt
"Gefnuikt, wierd weer herstelt
door ijver en bel i_idt
"Van die haar wapens staan
gedreven op myn pleyn
"Dees' eer heeft Boxel en
van Sprang met Clevesteyn.
1) Nadat dit artikel over de Gorkumsche Sclrnttersgilden
als feuilleton door mij was gepubliceerd in de Nieuwe
Gorinchemsche Courant (in d,• nos. verschenen van 7 Juni
-22 Juli 1933), bood de heer Davids, antiquair te Rotter
dam, die door aankoop in het bezit van dien beker was
gekomen, doch geen kennis droeg van mijne pub1ica1ie,
hem te koop aan. Toevallig was die beker, nu voor het
eerst iets over hem werd gepubliceerd, uit Frankrijk, waar
hij in den loop des tijds was beland, naar Holland, zijn
geboorteland, teru�gekomen. Poging , gedaan door het
bestuur van >iOud Gorcum11 om hem aan te koopen voor
het museum, faalde, doordat de gevraagde prijs te be
zwaarlijk was voor de kas. Thans is hij eigendom van
den heer Dr. M. C. G. de Bruijn te Rotterdam.
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Deze beker zal vermoedel i jk ook wel
met het andere zilverwerk der Gorkum
sche schuttersconfrerieën omstreeks 1840
z ijn verkocht aan den Haagschen anti
quair, zooa]s h i erboven is medegedeeld .
Zooals de Gorcumsche doelen in het
iaatst der l 6e eeuw was gebouwd en in
gericht. i s hij in het verdere verloop der
eeuwen niet gebleven. Van wat er in op
volg i ng u i terlijk en vooral inwendig zoo
al werd veranderd en gewijzigd is n i et
zoo heel veel tot onze k nnis gekomen.
Alleen weten wij dat in 1680 een nieuw
uitstek werd aangebouwd, waarin een
nieuwe kamer werd gemaakt, zulks even
wel "alleen ten koste van de oude
schutterij, vermits die "van de jonge
"schutterij geweigerd hadden daartoe
" i ehves te contribueren". En i n 1702 werd
tot "vergroting van de doele" nog aan
gekocht een huisje, genaamd "De blom
kool", zulks waarschijnl ijk ter amotie en
tot vergrooting van het doclenterrein naar
de z i jde van de Revetsteeg, niet tot ver
groot i ng van het doelhuis.
Na den aanbouw van het uitstek werd
cok eenige verandering gebracht in de
inrichting van het doelengebouw gelijk
vloers. De keuken, oorspronkelijk aan den
kant van het Oude-mannenhuis, moet
later zijn overgebracht naar de plaats,
waar ze nog is, naast de achterkamer,
welke daar toen was. Van deze achter
kamer werd langs den zwaren middel
muur van het gebouw een smalle zijgang
afgenomen, die nu voortaan van de
hoofdgang zijwaarts leidde naar cle
keuken. De door het gemaakte gangetje
verkleinde achterkamer is later gesplitst
in twee kamers, waarvan de achterste
toegang geeft tot het buffet in de tegen
woordige koffiekamer.
De toren was aan het eind van de
hoofdgang tegen den achtergevel uit
gebouwd. Het trappenhuis viel dus buiten
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conestabels een zilveren beker 1) deden
maken, waarin m et Latynschen tekst het
volgende is gegraveercl:
De kop spreekt:
" Om het geweld en clen hoon bij clen
"Drossaarcl van Gorinchem de schutters
"van de handbusse in het voorleclen jaar
"aangedaan en dat de coningstabels van
"deze schutterye Adriaan Boxel en
"Adriaan van Sprang, oud-Bmgem. en
"Arnoldus van Clevesteyn, regtsgeleercle
,,en oud-vroedschap sulks hebben tegen
. ,gegaan en gestuyt door hulpe van den
"Hogen Rade in Holland en dat door alle
,,nieuwigheden met dadelijkheic\ zijn af
"gedaan, zo hebben Broederschap van de
,,handbusse eenpariglijk mij tot een ge
,,dagtenis van der coningstabels onbe
"schroomcle voorsorge en kloekmoedig
"ondernemen, ook tot een teeken van
" dankbaarheid, de eeU\v, ige geheugenis
"van dien toegeeygent tot Gorinchem in
"den Doele, clen "1 Juny des jaars onses
,,Zaligmakers 1676 .
De familiewapens der drie coneslabels
zijn in het bovenvlak van het deksel ge
graveerd en op clen bekervoet staat het
volgende vers van H. Brouwer inge
sneden:
"Het voorrecht van de schuts door
heersugt, of door nijdt
"Gefnuikt, wierd weer herstelt
door ijver en belijdt
"Van die haar wapens staan
gedreven op myn pleyn
"Dees' eer heeft Boxel en
van Sprang met Clevesteyn.
1) Nadat dit artikel over de Gorkumsche Schuttersgilden
als feuilleton door mij was gepubliceerd in de Nieuwe
Gorinchcmsche Courant (in d,• nos. verschenen van 7 Juni
-22 Juli 1933), bood de heer Davids, antiquair te Rotter
dam, die door aankoop in het bezit van dien beker was
gekomen, doch gee11 kennis droeg van mijne publicatie,
hem te koop aan. Toevallig was die beker, nu voor het
eerst iets over hem werd gepubliceerd, uit Frankrijk, waar
hij in den loop des tijds was heland, naar Holland, zijn
geboorteland, teruggekomen. Poging, gedaan door het
bestuur van »Oud Gorcum-» om hem aan te koopen voor

het museum, faalde, doordat de gevraagde prijs te he
zwaarlijk was voor de kas. Thans is hij eigendom van
den heer Dr. M. C. G. de Bruijn te Rotterdam.

55
Deze beker zal vermoedelijk ook wel
met het andere zilverwerk der Gorkum
sche schuttersconfrerieën omstreeks 1840
zijn verkocht aan den Haagschen anti
quair, zooals hierboven is m edegedeeld.
Zooals de Gorcurnsche doelen in het
iaatst cler 16e eeuw was gebouwd en in
gericht. is hij in het verdere verloop der
eeuwen niet gebleven. Van wat er in op
volging uiterlijk en vooral inwendig zoo
al werd veranderd en gewijzigd is niet
zoo heel veel tot onze kennis gekomen .
Alleen weten wij dat in 1680 een nieuw
uitstek werd aangebouwd, waarin een
nieuwe kam er werd gemaakt, zulks even
wel "alleen ten koste van Lle oude
schutterij, vermits die "van de jonge
"schutterij geweigerd hadden daartoe
"ietwes te contribueren". En in 1702 werd
tot "vergroting van de doele" nog aan
gekocht
"e een huisje, genaamd "De blom 
koole, zulks waarschijnlijk ter amotie ene
tot vergrooting van het doelenterrein naar
de zijde van de Revetsteeg, niet tot ver
grooting van het cloelhuis.
Na den aanbouw van het uitstek werd
cok eenige verandering gebracht in de
inrichting van het doelengebouw gelijk
vloers. De keuken, oorspronkelijk aan den
kant van het Oude-m annenhuis, moet
later zijn overgebracht naar de plaats,
waar ze nog is, naast de achterkam er,
welke daar toen was. Van deze achter
kamer werd langs den zwaren middel
muur van het gebouw een smalle zijgang
afgenomen, die nu voortaan van de
hoofdgang zijwaarts leidde naar cle
keuken. De door het gemaakte gangetje
verkleinde achterkamer is later gesplitst
in twee kamers, waarvan de achterste
toegang geeft tot het buffet in de tegen
woordige koffiekamer.
De toren was aan het eind van de
hoofdgang tegen den achtergevel uit
gebouwd. Het trappenhuis viel dus buiten
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het eigenlijke huis. Boven de deur, die
aan 't eind van de hoofdgang toegang tot
cle trap gaf, was in 1589, bij den bouw
van het cloelhuis een gedenksteen inge
metseld, die er nu niet meer is. Van Zo
meren vermeldt daarvan: ,,En ter gedag
"tenis dat dezen Doelen in den Jaare 1589
,,gestigt is, ziet men nog zekeren blaau
"wen langwerpigen steen gezet boven
,,den trap daar men naar den toorn gaat,
"hebbende in 't miclclen het Wapen van
"Arkel en aan beyde zyden het Jaargetal
,,der stigtinge".
De oorspronkelijke deuren en ramen,
n.l. kruisramen, zijn later vervangen doore
de tegenwoordige. Zouden, volgens heie
bestek, op cle eerste verdieping, voor dee
groote bovenzaal, in den voorgevel wor
den gemaakt zes kruisramen, thans zijne
op die verdieping maar vijf ramen. Dezee
verandering is of later aangebracht of bije
den bouw werd al afgeweken van hete
bestek en kwamen er in plaats van zes,e
vijf ramen. Ook de bepleistering van dene
voorgevel is van lateren datum.e
Inwendig zijn, in den loop der jaren, de
vertrekken geheel veranderd, al bleef
voor sommige de vorm bestaan. Van de
deuren, vensterkozijnen, zolderingen en
schoorsteenmantels, zooals die bij den
bouw in 1589 waren gemaakt, is thans
niets meer terug te vinden en van het
meubilair, dat deze vertrekken oor
spronkelijk heeft aangekleed, is evenmin
iets gebleven. Ook de schuttenportretten,
· ·,relke, althans tot 1916, ten getale vane
22, nog huisvesting hadden behouden ine
den tegenwoordigen Doelen (in de Koffie
kamer en in de gangen), zijn, zooals reedse
werd medegedeeld, in dat jaar verkochte
en sindsdien naar alle windstreken ver
spreid. Deze portretten hadden nu wele
geen groote kunstwaarde, maar voore
Gorkum hadden zij lokaal-historische ene
plaatselijk-genealogische waarde en be
teel;enis en daarom vooral is het zoo tee
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betreuren dat ze voor het Gorkumsch
museum, of, als daar geen voldoende
plaatsruimte te vinden zou zijn geweest,
b.v. voor cle gangen van het stadhuis, als
blijvende bewaarplaats in Gorkum, zijn
verloren gegaan. Behalve de hiervoren
al genoemde conterfeitsels uit het einde
der 16e eeuw, was er een portret, geda
teerd 1699, en voorts portretten uit de
18e eeuw. Voor het meerendeel waren
deze 18 eeuwsche portretten gepenseeld
door J. Collasius, H. Serin en A. Marquart
en de geportretteerden, waren, volgens
de op hun portretten geschilderde familie
wapens, leden van de in Gorkum ge
woond hebbende geslachten van Bleys
wijk, van Hoey, van Vechoven, van
Hurck, Deym, van Borcharen, van Schuy
lenburg, Hagoort, Does, Snoeck en van
der G raaff de Vapour.
Alleen mocht van het picturale bezit
der Gorkumsche schutten voor Gorkum
bewaard blijven het schuttersdoek, han
gende ten stadhuize in de kamer van den
burgemeester.
Oorspronkelijk bestemd tot gebouw van
samenkomst en schietplaats voor de twee
Gorkumsche schuttenconfrerieën, werd
het gebouw spoedig daarop tevens inge
richt tot logement voor den voornamen
stand en werd er aan vorstelijke personen
en hooge regeeringsambtenaren, die tijde1 ijk in Gorkum verbleven, onderdak ver
leend. Zoo herbergde de Doelen in 1618
Prins Maurits toen hij, komende van
Schiedam, in Gorkum vertoefde om er de
regeering te veranderen. En van Zomeren
deelt mede dat den 2len Juni 1695 te
Gorkum aankwamen de keurvorst van de
Palts, hertog van Nieuwburg met zijn ge
malin, zijn moeder, de keurvorstinweduwe,
zijn zuster en zijn nicht, vergezeld van een
groot gevolg van heeren en dames,
lakeien, enz., te zamen wel ten getale
van 150. De keurvorst met zijn gemalin,
zijn moeder, zijn zuster en zijn nicht wer-
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het eigenlijke huis. Boven de deur, die
aan 't eind van cle hoofclgang toegang tot
de trap gaf, was in 1589, bij clen bouw
van het doelhuis een gedenksteen inge
metseld, die er nu niet meer is. Van Zo
meren vermeldt daarvan: ,,En !er gedag
,.tenis dat dezen Doelen in den Jaare 1589
,,gestigt is, ziet men nog zekeren blaau
"wen langwerpigen steen gezet boven
,,den trap daar men naar den toorn gaat,
"hebbende in 't midden het Wapen van
"Arkel en aan beyde zyden het Jaargetal
,,der stigtinge".
De oorspronkelijke deuren en ramen,
n.l. kruisramen, zijn later vervangen door
de tegenwoordige. Zouden, volgens he!
bestek, op de eerste verdieping, voor de
groote bovenzaal, in den voorgevel wor
den gemaakt zes kruisramen, thans zijn
op die verdieping maar vijf ramen. Deze
verandering is of later aangebracht of bij
den bouw werd al afgevveken van het
bestek en kwamen er in plaats van zes,
vijf ramen. Ook de bepleistering van den
voorgevel is van lateren datum.
Inwendig zijn, in den loop der jaren, cle
vertrekken geheel veranderd, al bleef
voor sommige de vorm bestaé\n. Van de
deuren, vensterkozijnen, zolderingen en
schoorsteenmantels, zooals die bij den
bouw in 1589 waren gemaakt, is thans
niets meer terug te vinden en van het
meubilair, dat deze vertrekken oor
spronkelijk heeft aangekleecl, is evenmin
iets gebleven. Ook de schuttenportretten,
11elke, althans tot 1916, ten getale van
22, nog huisvesting hadden behouden in
den tegenwoordigen Doelen ( in de Koffie
kamer en in de gangen), zijn, zooals reeds
werd medegedeeld, in dat jaar verkocht
en sindsdien naar alle windstreken ver
spreid. Deze portretten hadden nu wel
geen groote kunstwaarde, maar voor
Gorkum hadden zij lokaal-historische en
plélatselijk-genealogische waarde en be
teekcnis en daarom vooral is het zoo te
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betreuren dat ze voor het Gorkumsch
museum, of, als daar geen voldoende
plaatsruimte te vinden zou zijn geweest,
b.v. voor de gangen van het stadhuis, alse
blijvende bewaarplaats in Gorkum, zijne
verloren gegaan. Behalve de hiervorene
;il genoemde conterfeitsels uit het eindee
eter 16e eeuw, was er een portret, geda
teerd 1699, en voorts portretten uit dee
! Se eemv. Voor het meerendeel warene
deze 18 eeuwsche portretten gepenseelde
door J. Collasius, H. Serin en A. Marquarte
en de geportretteerden, waren, volgense
de op hun portretten geschilderde familie
wapens, leden van de in Gorkum ge
woond hebbende geslachten van Bleys
wijk, van Hoey, van Vechoven, vane
Hurck, Deym, van Borcharen, van Schuy
lenburg, Hagoort, Does, Snoeck en vane
der Graaff de Vapour.e
Alleen mocht van het picturale bezit
der Gorkumsche schutten voor Gorkum
bewaard blijven het schuttersdoek, han
gende ten stadhuize in cle kamer van den
burgemeester.
Oorspronkelijk bestemd tot gebouw van
samenkomst en schietplaats voor cle twee
Gorkumsche schuttenconfrerieën, werd
het gebouw spoedig daarop tevens inge
richt tot logement voor den voornamen
stand en werd er aan vorstelijke personen
en hooge regeeringsambtenaren, die tijde
lijk in Gorkum verbleven, onderdak ver
leend. Zoo herbergde cle Doelen in 1618
Prins Maurits toen hij, komende van
Schieclarn, in Gorkum vertoefde om er de
regeering te veranderen. En vaneZomerene
_
deelt mede dat den 21en Juni 1695 te
Gorkum aankwamen de keurvorst van de
Palts, hertog van Nieuwburg met zijn ge
malin, zijn moeder, cle keurvorstinweduwe,
zijn zuster en zijn nicht, vergezeld van een
groot gevolg van heeren e1\ dames,
lakeien, enz., te zamen wel ten getale
van 150. De keurvorst met zijn gemalin,
zijn moeder, zijn zuster en zijn nicht wer-
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den gelogeerd in den doelen, het gevolg
en het personeel in eenige herbergen in
clen omtrek van de Waterpoort en elders
in de stad.
Ook koning Lodewijk en koningin
Hortense brachten in den Gorkumschen
doelen clen nacht van Woensdag 13 op
Donderdag 14 Mei 1807 door. 1) Zij
waren 's avonds circa 8 uur met een vrij
talrijk gevolg aangekomen in verschei
dene koetsen, alle bespannen met zes
paarden en afgestapt in den doelen, waar,
op order van den Raad, die cle hooge
personages recipieerde, alles voor hun
verblijf was in orde gebracht. Een ge
deelte van het gevolg werd bij notabele
ingezetenen gehuisvest. Den volgenden
morgen vertrok het koninklijk paar met
zijn gevolg. 2)
En koning Lodewijk logeerde wêer in
den doelen Woensdag 25, Donderdag 26
en van Zondagavond 29 tot Maandag
avond 30 Januari 1809 3) in die angst
vol Ie dagen, toen de stad tengevolge van
den buitengewoon hoogen waterstand
met ijsgang aan groot gevaar was bloot
gesteld. Hij was incognito met zijn gevolg
onverwacht van Vianen aangekomen op
Woensdag 25 Januari en nam den ge
heelen doelen als logement in beslag.
Den volgenden dag reed hij naar den
1) Zie het door mij uitgegeven en van aanteekeningen
voorziene uittreksel uit het dagboek van burgemeester
Matthijs Snocck Huibertsz. Gorincl1em 1915, so. (Niet in
den handel.)
2) Den 4en Mei 1807 was in den Haag het oudste kind
van koning: Lodewijk en koningin Hurtense, de kleine
Napoleon, de lieveling van zijn oom, den keizer, die in
dit kind zijn vermoedelijken troonopvolger zag, gestorven
Koningin Hortense was niet te troosten. Haar moeder,
keizerin Joséphine, meende dat een tijdelijk verblijf in
hare nabijheid haar zwaar beproefde dochter zou kunnen
kalmeeren en reisde haar tegemoet tot Brussel. waar zij
Hortense zou ontmoeten om deze naar Malmaison te
geleiden. 't Was op deze treurige reis, die koning Lode
wijk en koningin Hortense maakten van den Haag naar
Brussel, dat zij den nacht van 13 op 14 Mei 1807 te Gorcum
doorbraclifen. Den 15en 1V\ei 's avonds waren zij in Brussel,
waar zij keizerin Joséphit1e ontmoetten. Koning Lodewijk
gin� den vo!i.renden dag terug naar den Haag. (Zie: La
reine Hortense par Joseph Turquan, l'aris, 1927.)
3) Zie: mijn dagboek van burgemeester Snoeck blz.
26-29.
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Diefdijk en keerde 's avonds terug. Vrij
dagmorgen begaf hij zich met zijn gevolg
in schietschouwen naar Dalem en van
daar werd in huurrijtuigen naar Tiel ge
reden, omdat de koning 's morgens had
bevolen dat de hofrijtuigen den weg naar
Leerclam zouden nemen. Eerst Zondag
avond kwam hij met zijn minister van
Waterstaat, A. P. Twent van Raaphorst,
uit de Tielerwaard in een kleine schuit
te Gorkum terug, waar burgemeester
Snoeck hem ontving op de kisting bij de
Waterpoort, vanwaar hij naar den doelen
ging. De volgende dag, Maandag 30
Januari, vvas de kritieke dag voor Gor
kum. De toestand was in hooge mate
zorgwekkend geworden. Aan het eind van
clen Kortendijk moest een vierde plank op
de kisting worden gezet en 's namiddags
4 uur kwam men tot cle angstige ont
dekking, clat de kisting van onderen
begon uit te wielen en dat het ingebroken
11'ater de stegen naar cle Arkelstraat af
stroomde. De inwoners waren radeloos;
er dreigde een paniek. De karabiniers
van de garde des Konings met eenige
huzaren en arbeiders togen mede aan 't
werk 0111 den waterstroom te stuiten door
alles wat maar te grijpen en aan te dragen
was in het gat te stoppen. De koning
kwam bij de gevaarlijke plaats en
moedigde tot kalmte en hulp aan.
's Avonds 0111 7 uur vertrok hij naar Har
dinxveld. Gelukkig kwam er nu spoedig
uitredding doordat tusschen Rijswijk en
Woudrichem een doorbraak het land van
Altena onder water zette, te Hardinxveld
het ijs was losgeraakt en te Kedichem de
Lingeclijk was doorgebroken, waardoor
een aanmerkelijke val van het water
intrad.
Keizer Napoleon, die met zijn tweede
gemalin Marie Louise, in October 1811,
een bezoek bracht aan het bij het Fran
sche keizerrijk ingelijfde koninkrijk Hol
land, bracht den nacht van 5 op 6 October
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den gelogeerd in den doelen, het gevolg
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hare nabijheid haar zwaar beproefde dochter zou kunnen
kalmeeren en reisde haar tegemoet tot Brussel, waar zij
Hortense zou ontmoeten om deze naar Malmaison te
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wel binnen Gorcum's wallen, maar niet
onder het dak van den doelen door. Het
keizer! ijk echtpaar was tot logies aan
geboden het hu;s met den daarom heen
gelegen grooten tuin aan de Nieuw
stad, dat had toebehoord aan burge
meester van Lom. 1) Doch zeker wel
zullen toen in den doelen hebben ge
logeerd de Prins-steclehoucler Lebrun,
hertog van Plaisance en de prefect van
de monden van de Maas, Goswin baron
de Stassart, die beiden ter ontvangst van
hun souvereinen naar Gorkum waren ge
komen en meer hoogwaardigheidsbeklee
clers uit het gevolg des keizers.
Evenmin is czar Alexander !, die Don
derdag 30 Juni 1814 2) bij zijn bezoek
aan ons land, na het herstel der onafhan
kelijkheid, op zijn doorreis eenige uren in
Gorkum vertoefde, aan den doelen afge
stapt. Hij werd ontvangen in het huis van
juffrouw Mondt, dat moet zijn geweest
aan de Groote Markt, omdat burgemeester
Snoeck over die ontvangst in zijn dag
boek had aangeteekend: ,,Z.M. aan het
,,huis van juffrouw Mondt gekomen zijnde,
,, werd daar door een ontelbare menigte,
"die op de Markt en in de huizen rondom
"dezelve verzameld was, door algemeene
,,hoezee's verwelkomd".
Wel weer brachten Woensdag 13 Sep
tember 1815 H.H.K.H. de princessen van
Oranje en van Brunswijk 3), de moeder
en de zuster van Z.M. koning Willem 1,
een uurtje in den doelen door, toen zij,
op haar doorreis naar Brussel, in Gorkum
versche paarden kregen voor haar reis
koets en ditzelfde gebeurde Donderdag
12 October d.a.v., toen zij van Brussel
terugkwamen. En koning Willem I met
zijn zoon prins Frederik en hun gevolg
kwamen Zondag 31 December 1815 in
den doelen, brachten er den oudejaars' 1 Snoeck's dagboek, blz. 38-39.
2) Snoeck's dagboek, blz. 54-58.
3) lbid., blz. 59.
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nacht door en vertrokken nieuwjaarsdag
1816. 's Konings komst naar Gorkum
stond in verband met den kritieken toe
stand der dijken bij hoogen waterstand
der rivieren met ijsgang. Om diezelfde
reden vertoefde in 1861 zijn kleinzoon,
koning Willem !Il in Gorkum, toen Z.M.
de door den doorbraak geteisterde plaat
sen in de Tieler- en Bommelerwaarden
had bezocht. Hij zou toen wel in den
doelen. waar alles klaar stond, hebben
geluncht als hij dit niet had gedaan bij
burgemeester W. A. Viruly Verbrugge,
die woonde in het huis aan de Groen
markt, waarin thans is gevestigd het oude
vrouwenhuis.
Waren de schuttengilden oorspronkelijk
vereenigingen van door den landsheer en
de steden acprivilegeercle vereenigingen
van manschappen, in den wapenhandel
geoefend en tot verweer uitgerust, om
zoowel hun landsheer in zijn krijg bij te
staan als de stacl hunner inwoning tegen
vijanclelijken aanval te verdfdigen en
steeds binnen haar muren orde en rust te
verzekeren, langzamerhand was hunne be
teekcnis als stedelijk contingent voor de
krijgsmacht van den landsheer op den
achtergrond geraakt. Naast den verouder
den handboog en den stalen voet- en
kruisboog, had het buskruit naar voren
gebracht het vuurwapen, de haakbus van
den kolvenier. De ridders, zooals voor
heen. vormden, als vechtjassen van pro
fessie, niet meer de hoofdmacht van het
leger, daarbij gesecondeerd door de lans
knechten en schutten.
Na het verval van den adel. cl e op
komst der steden en het groeien van de
macht (ook politieke) en het aanzien der
poorters, hadden de vech!ridders hun tij cl
uitgediend en werden de legers samenge
stelcl uit gehuurde manschappen, voor het
meerendeel geen landzaten, maar sol
daten van verschillende nationaliteit.
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Hiermede verdwenen evenwel de schut
ten niet. Hun gilden, hun privilegiën 1)
hun jaarfeesten en wedstrijden bleven in
eere, maar hun acti bepaalde zich
voortaan tot het bewaren van de stede1ijke rust en orde en het schieten in hun
doelens, die nu langzamerhand waren ge
worden vereenigingsplaatsen voor gezel
lier verkeer, niet zelden ontaardend in
,,/are eet- en drankhuizen. Wel bleef bij
hen gehandhaafd de eisch te behooren
tot de crecr
b b oede en notabele burgerij en
nog
. h
dit exclusivisme ontwikkelde z,c
sterker in den regententijd, bijzonder in
de l 8e eeuw, hoewel dan ten koste van
het martiale, dat in de schuttenconfrerieën
langzamerhand geheel verdween.
In cle 18e eeuw waren de schuttengil
den van voorheen geworden clubs van
heeren van standing, getooid met welver
zorgde allongepruiken, modieuze steken,
creoalonneerde
rokken en vesten van kost
"'
b
bare stof, zijde of flm,veel, kanten lubben
en jabots, zijden kousen en schoenen met
oouden of zilveren 2:espen. Zóó uitgedost,
deden zij zich portT-etteeren met een zuil
of een opgenomen gordijn op het tweed�
plan en tot achtergrond een park ot
arcadisch landschap. Om te doen uitko
men dat zij lid vvaren van een schuttene-:
confrerie, poseerden zij met een boog ot
111 usket, gehouden in de hand of neerge
legd op een trumeau.
Van de vroegere autonomie der schut
tengilden was intusschen ook nog al wat
ingeboet. Wijlen mr. N. de Roever 2)
gaf daarover als zijne .meening te kennen:
"Na de omwentelmg (de afval van
,,Spanje) hadden de vrijwillige schuttersoaandeweg het karakter van bur" gilden b
,,gerbewapening gekregen, die van hoo,,gerhand georganiseerd, den ouden 111l) In 1701 moet evenwel de uitbetaling van de den
schutten bij privilegiebrievcn toegekend� 1aarltJksche sub
sidies door de Gorkumsche stadsregeenng ztJn gestaakt.
2) Het leven van onze voorouders door mr: N. de
Rocver, voortgezet door dr. 0. ]. Dozy. Dl. Il!.
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.,vloed op het bestuur moest inboeten.
"Hadden zij zich bij die omwenteling zelf
"veelzins verdienstelijk gemaakt, het was
"niet te ontkennen dat daarbij de deur
"geopend was voor allerlei willekeur. Het
"was daarom een verstandige maatregel
"geweest van de Staten van Holland toen
"zij in Maart 1581 bepaalden dat de
"steden voortaan over 's gemeenen lands
"zaken niet dan met hunne voorkennis
"met de schutterijen en gilden zouden
,,raadplegen. Daarmede verviel de poli
"tieke beteekenis der schutterijen. Er bleef
,,nog over ze onder den regelmatigen in
, vloed van de stedelijke regenten te bren
"gen door aan dezen de benoeming der
,,officieren op te dragen".
Het kiezen van hun koning bleef clen
schutten zelve voorbehouden, maar de
schutterij werd een stadsburgerwacht, die
was geroepen tot het houden van wachten
en tochten in het voor elk vaandel of
elke compagnie aangewezen stadskwar
tier. Het oorspronkelijk karakter van
oefening in den wapenhandel uit persoon
lijke aandrift en liefhebberij wijzigde zich
in een bij stedelijke ordonnantie vastge
stelde verplichting. De kiem hiervoor was
vroeger al gelegd in de verplichting cler
conestabels om jaarlijks het totale aantal
schutten in vier groepen af te deelen en
daarna voor eiken conestabel door het lot
te doen uitwijzen in welke volgorde de
hem toegewezen groep maandschut zou
houden en mocht schieten. Hiervoor
werd voor de Gorcumsche schutten de
bev1aking cler stad over vier kwartieren
verdeeld. En toen, na de restauratie van
1787, de in den patriottentijd opgerichte
crenootschappen van den wapenhandel en
de burgerkrijgsraden als illegale inst�llin_
gen werden ontbonden, de burgersoc1ete1t
in Gorkum werd gesloten en de afgezette
vroedschappen de door de democratische
patriotten hun ontnomen zetels opnieuw
in bezit namen, omdat het veranderen
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van de vroedschap weer geheel aan den
stadhouder was gekomen, werd in het
reglement voor de burgerwacht te Gor
kum, dat den Sen April 1788 door prins
Willem V was goedgekeurd, onder art. 2
opgenomen de bepaling dat de burgerij,
die tot het houden van wachten en toch
ten was geroepen, zou bestaan zooals van
ouds uit 4 vaandels of compagnieën, vol
gens de vier kwartieren, te weten:
1.e 't Kwartier van de Markt en West
wagenstraat ('t blauwe vaandel); 2.
't kwartier van den Langendijk-Korten
dijk ('t oranje vaandel); 3. 't kwartier
van de Hoogstraat-Arkelstraat ('t witte
vaandel); 4. 't kwartier van den Appeldijk
-Havendijk ('t roode vaandel). En buitene
de gewapende burgerij, die als de alleene
wettige stadsburgerwacht werd aange
merkt, zou er nimmer eenig gewapende
burgerkorps binnen de stad mogen wor
den opgericht.e
Veel effect heeft dit wetsartikel niet
meer kunnen sorteeren. De restauratie van
1787 vond spoedig een tragisch einde in
de vlucht van Prins Willem V naar Enge
land met den val van het stadhouderschap
en de daarop gevolgde periode, in welke
in 1798 1) hier te lande de gilrlen ( dus
ook de schuttengilden) werden afge
schaft, werd grootendeels doorgebracht
onder vreemde heerschappij en in af
hankelijkheid met een daaruit voort
vloeiende wijziging in veel wat eertijds
onder het oude regiem geldend en ge
bruike! ijk was geweest. Na het herstel
van Nederlands onafhankelijkheid werd
door koning Willem I als stedelijke bur
gerwacht het wapen der gemeentelijke
schutterij in 't leven geroepen, een wapen,
dat zich nog heeft staande kunnen hou
den tot 1903, maar toen een roemloozen
dood stierf en werd vervangen door de
landweer.
1) De gilden hier te lande werden door de constitutie
der Bataafsche Republiek bij decreet van 22 Januari Iï98
opgeheven.

De oude Gorcumsche schuttenconfre
rieën hielden zich evenwel ook in de l 9e
eeuvv nog staande tot 1865. Ze waren par
ticuliere genootschappen geworden, een
gecombineerde heercnsocieteit, waarin de
wapenhandel in de achterhoede was ge
raakt. Zij hadden in 1843 hun doelenge
bouw al onttrokken aan de nevenbestem
ming van voornaam logement, waarvoor
het vooral in de 18e eeuw en in het be
gin der l 9e eeuw een gerenommeerde be
kendheid l1ad. De leden der vereenigcle
confrerieën van St. Joris en St. Christoffel
wier aan tal in 1843 samen nog maar
zeventien was, kwamen toen overeen om
een geheel andere, meer practische en
tevens loonende bestemming te geven aan
den doelen en huis en tuin voortaan be
schikbaar te stellen voor het publiek als
uitspannings- en vereenigingsgelegenheid
met daaraan verbonden restaurant- en
koffiehuisbedrijf, uit te oefenen door een
daarvoor in aanmerking komenden pach
ter. Om dit plan tot uitvoering te brengen
en dat doel te bereiken, moest, om te
beginnen, alles wat achter het doelhuis
was gebouwd en opgesteld als opstal van
den eigenlijken doelen of de schutten
oefenplaats worden afgebroken, de plan
tages worden opgeruimd, de boomen
worden gerooid, kortom het open terrein
worden geëffend voor den bouw van de
in het bestek opgenomen nieuwe lokali
teiten.
Na die raseering van het terrein wer
den, in onmiddellijke aansluiting met het
oude "doelhuys", een koffiezaal en een
daarachter gelegen schouwburgzaal met
tooneel en kleedkamers gebouwd, en werd
het openblijvende terrein als tuin aange
legd, waartoe een ruime poort in de
Molenstraat naast het oude "doelhuys"
toegang verleende. In den tuin was de
ingang tot tooneel- en koffiezaal, zooals
dat nog is, en later werd achter in den
tuin, langs de Boerenstraat een houten
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van cle vroedschap weer geheel aan den
stadhouder was gekomen. werd in het
reglement voor de burgerwacht te Gor
kum, dat den 5en April 1788 door prins
Willem V was goedgekeurd, onder art. 2
opgenomen de bepaling dat de burgerij,
die tot het houden van wachten en toch
ten was geroepen, zou bestaan zooals van
ouds uit 4 vaandels of compagnieën, vol
gens de vier kwartieren, te weten:
l. 't K,vartier van de Markt en West
wagenstraat ('t blauwe vaandel); 2.
't kwartier van den Langendijk-Korten
dijk ('t oranje vaandel); 3. 't kwartier
van de Hoogstraat-Arkelstraat ('t witte
vaandel); 4. 't kwartier van den Appeldijk
-Havendijk ('t roode vaandel). En buiten
de gewapende burgerij, die als de alleen
wettige stadsburgerwacht werd aange
merkt, zou er nimmer eenig gewapend
burgerkorps binnen de stad mogen wor
den opgericht.
Veel effect heeft dit wetsartikel niet
meer kunnen sorteeren. De restauratie van
1787 vond spoedig een tragisch einde in
de vlucht van Prins Willem V naar Enge
land met den val van het stadhouderschap
en de daarop gevolgde periode, in welke
in 1798 1) hier te lande de gilclen ( dus
ook de schuttengilden) werden afge
schaft, werd grootendeels doorgebracht
onder vreemde heerschappij en in af
hankelijkheid met een daaruit voort
vloeiemle wijziging in veel wat eertijds
onder het oude regiem gelclend en ge
bruikelijk was geweest. Na het h rstel
van Nederlands onafhankelijkheid werd
door koning Willem I als stedelijke bur
gen-vacht het wapen der gemeentelijke
schutterij in 't leven geroepen, een wapen,
dat zich nog heeft staande kunnen hou
den tot 1903, maar toen een roemloozen
dood stierf en werd vervangen door de
landweer.

1) De gilden hier te lande werden door de constitutie
der Bataafsche Republiek bij decreet van 22 Januari 1798
opgeheven.
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De oude Gorcumsche schuttenconfre
rieën hielden zich evenwel ook in de 19e
eeuw nog staande tot 1865. Ze waren par
ticuliere genootschappen geworden, een
gecombineerde heerensocieteit, waarin de
wapenhandel in de achterhoede was ge
raakt. Zij hadden in 1843 hun doelenge
bouw al onttrokken aan de nevenbestem
rning van voornaam logement, waarvoor
het vooral in de 18e eeuw en in het be
gin der 19e eeuw een gerenommeerde be
kendheid had. De leden der vereenigcle
confrerieën van St. Joris en St. Christoffel
wier aantal in 1843 samen nog maar
zeventien was, kwamen toen overeen orn
een geheel andere, meer practische en
tevens loonende bestemming te geven aan
den doelen en huis en tuin voortaan be
schikbaar te stellen voor het publiek als
uitspannings- en vereenigingsgelegenheid
met daaraan verbonden restaurant- en
koffiehuisbedrijf, uit te oefenen door een
daarvoor in aanmerking komenden pach
ter. Om dit plan tot uitvoering te brengen
en dat doel te bereiken, moest, 0111 te
beginnen, alles wat achter het doelhuis
was gebouwd en opgesteld als opstal van
clen eigenlijken doelen of de schutten
oefenplaats worden afgebroken, cle plan
tages worden opgeruimd, de boomen
worden gerooid, kortom het open terrein
worden geëffend voor den bouw van de
in het bestek opgenomen nieuwe lokali
teiten.
la die raseering van het terrein wer
den, in onmiddellijke aansluiting met het
oude "cloelhuys", een koffiezaal en een
daarachter gelegen schouwburgzaal met
tooneel en kleedkamers gebouwd, en werd
het openblijvende terrein als tuin aange
legd, waartoe een ruime poort in de
Molenstraat naast het oude "doelhuys"
toegang verleende. In den tuin was de
ingang tot tooneel- en koffiezaal, zooals
dat nog is, en later wercl achter in den
tuin, langs de Boerenstraat een houten
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gebouw op steenen voet n-eergezet, dat
oorspronkelijk dienst deed als manège.
Ter herinnering aan dezen aanbouw
werd door hoofd en leden van de ver
eenigde confrerieën van schutters, toen
nog ten getale van 16, die zich nu ook
wel ridders noemden, 'n gedenksteen ge
plaatst in den muur der vestibule, welke
voert naar de gang van waaruit ter weers
zijden de toegang is tot de tooneel- en
de koffiezaal. De inscriptie van dien ge
denksteen, nog aanwezig, luidt:
Den 11 Sept. 1843 is de eerste steen
gelegd door mr. A. van Hoey J.Jz., als
hoofd der vereenigde
Confrerieën van St. Joris en St. Christoffel
J.C. v. Gennep.�
f
tG. Blom,
J. v. Borcharen Î hoo den \ secret. vaandg.
Mr. W. L. Diemont van Langerak,
J. L. J. B. Baron Sweerts de Landas,e
C.ede Gijselaar, G. C. van Appeltere.e
Mr. W. A. van Aken, Mr. A. Boxman,
J. J. Rom, J. van Maaren, J. C. Boonzajer,
L.eG. van Aken, Mr. J. R. E. Uytermark
Rietveld, H. Polvliet, leden.e
Of nu in 1843 de eerste pachter vane
den verbouwden doelen is geweest wijlen
de heer Willem van Oosterwijk, kan ik
niet met zekerheid zeggen. Wel is mij
bekend dat hij de pachter was in 1865
toen de meeste der heeren, wier naam in
den gedenksteen werd gebeiteld, waren
overleden en er nog maar vier in leven
waren, n.l. de heeren C. de Gijselaar,
H.e Polvliet, H. van Maaren en mr. J. R.e
E.eUyterrnark Rietvelt. Deze heeren ver
kochten in dat jaar den doelen c.a. aane
den heer W. van Oosterwijk en na diense
dood ging de eigendom over op zijn
oudste11 zoon, wijlen den heer J. vane
Oosterwijk, die den Gorkumschen doelene
tot zijn dood in 1915 heeft geëxploiteerd.
Met den verkoop in 1865 werden tegelijk
de schuttersconfrerieën ontbonden.e
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Toen de heer J. van Oosterwi_ik was
overleden, werd door zijn erfgenamen bij
openbare veiling, gehouden den 16 Febr.
en den 8sten Maart 1916, de doelen
verkocht. In den verkoop waren begrepen
het heerenhuis met den daarachter ge
legen schouwburg, het woonhuis, waarin
was gehuisvest het kantoor van het hoog
heemraadschap de Alblasserwaarcl (thans
elders in de stad gevestigd), de manège,
de tuin met opgaand geboomte en clc
muziektent, alles gelegen tusschen de
Molenstraat en de Boerenstraat ter ge
zamenlijke grootte van ongeveer 29 aren
50 centiaren. De koopsom was f 42000
en kooper werd de heer H. Anderson,
toen notaris te Gorinchem. Dat ePn
Gorkumsche notaris kooper werd was
niet zonder vooropgezette bedoeling.
Immers de Gorkumsche notarissen
vreesden dat cloor het komen van den
doelen in vreemde handen, de bestem
ming dan wel eens een andere kon wor
den en het uitgestrekte terrein zou wor
den verkaveld en versnipperd voor den
bouw van particuliere woningen. Hier
door zou het clan kunnen gebeuren dat
zij hun veilinggebouw moesten missen,
een lokaliteit zoo uitnemend geëigend voor
verkoopingen en waaraan zij sterk waren
gehecht. Ook zou clan voor het Gor
kumsche publiek kunnen te loor gaan een
geschikt uitspannings- en vereenigingsge
bouw, waaraan dat publiek was gewend
en dat, wat ruimte betreft, toen in Gor
kum nog vrijwel alleen in aanmerking kon
komen voor groote samenkomsten. Nu
heeft Gorkum meer lokalen, waar uit
voeringen en vergaderingen kunnen wor
den gehouden, zooals Gambrinus, Kolf
baan en ,vellicht nog andere.
De notarissen in Gorkum hadden met
dien aankoop clan ook de bedoeling om
de cloelen te laten zooals hij was en de
exploitatie daarvan een voortzetting te
doen zijn van het bedrijf, zooals dat was
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gebouw op steenen voet neergezet, dat
oorspronkelijk dienst deed als manège.
Ter herinnering aan dezen aanbouw
werd door hoofd en leden van de ver
eenigcle confrerieën van schutters, toen
nog ten getale van 16, die zich nu ook
wel ridders noemden, 'n gedenksteen ge
plaatst in den muur der vestibule, welke
voert naar de gang van waaruit ter weers
zijden de toegang is tot de tooneel- en
de koffiezaal. De inscriptie van dien ge
denksteen, nog aanwezig, luidt:
Den 1 1 Sept. 1843 is de eerste steen
gelegd door mr. A. van 1-loey J.Jz., als
hoofd der vereenigde
Confrerieën van St. Joris en St.Christoffel
J.C. v. Gennep.
l G. Blom,
J. v. Borcharen ) hoofden \ secret. vaandg.
Mr. W. L. Diemont van Langerak.
J. l. J. B. Baron Sweerts de Lanclas,
C. de Gijselaar, G. C. van Appeltere,
Mr. W. A. van Aken, Mr. A. Boxman,
J. J. Rom, J. van N\aaren, J.C. Boonzajer,
L. G. van Aken, Mr. J. R. E. Uytermark
Rietveld, 1--1. Polvliet, leden.
Of nu in 1843 de eerste pachter van
den verbouwden doelen is geweest wijlen
de heer Willem van Oosterwijk, kan ik
niet met zekerheid zeggen. Wel is mij
bekend dat hij de pachter was in 1865
toen de meeste der heeren, wier naam in
den gedenksteen werd gebeiteld, waren
overleden en er nog maar vier in leven
waren, n.l. de heeren C. de Gijselaar,
H. Polvliet, H. van Maaren en mr. J. R.
E. Uytermark Rietvelt. Deze heeren ver
kochten in dat jaar den doelen c.a. aan
clen heer W. van Oosterwijk en na diens
dood ging de eigendom over op zijn
oudste11 zoon, wijlen den heer J. van
Oosterwijk, die den Gorkumschen doelen
tot zijn dood in 1915 heeft geëxploi tee rel.
Met den verkoop in 1865 werden tegelijk
de se huttersconfrerieën ontbonden.
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Toen de heer J. van Oostenv,eijk wase
overleden, werd door zijn erfgenamen bij
openbare veiling, gehouden den 16 Febr.e
en den 8sten Maart 1916, de doelene
verkocht. In den verkoop waren begrepen
het heerenhuis met den daarachter ge
legen schou,vburg, het woonhuis, waarine
was gehuisvest het kantoor van het hoog
heemraadschap de Alblasserwaard (thans
elders in de stad gevestigd), de manège,e
de tuin met opgaand geboomte en dee
muziektent, alles gelegen tusschen dee
Molenstraat en de Boerenstraat ter ge
zamenlijke grootte van ongeveer 29 arene
50 centiaren. De koopsom was f 42000e
en kooper ,verd de heer H. Anderson,
toen notaris te Gorinchem. Dat eene
Gorkumsche notaris kooper werd wase
niet zonder vooropgezette bedoeling.
de
Gorkumsche notarissene
Immers
vreesden dat door het komen van dene
doelen in vreemde handen, de bestem
ming clan wel eens een andere kon wor
den en het uitgestrekte terrein zou wor
den verkaveld en versnipperd voor dene
bouw van particuliere woningen. Hier
door zou het clan kunnen gebeuren date
zij hun veilinggebouw moesten missen,
een lokaliteit zoo uitnemend geëigend voore
verkoopingen en waaraan zij sterk warene
gehecht. Ook zou dan voor het Gor
kumsche publiek kunnen te !oor gaan eene
geschikt uitspannings- en vereenigingsge
bouw, waaraan dat publiek was gewend
en dat, wat ruimte betreft, toen in Gor
kum nog vrijwel alleen in aanmerking kon
komen voor groote samenkomsten. Nue
heeft Gorkum meer lokalen, waar uit
voeringen en vergaderingen kunnen wor
den gehouden, zooals Gambrinus, Kolf
baan en wellicht nog andere.e
De notarissen in Gorkum hadden mete
dien aankoop clan ook de bedoeling 0111e
de doelen te laten zooals hij was en clee
exploitatie daarvan een voortzetting te
doen zijn van het bedrijf, zooals dat was
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uitgeoefend door \,Vijlen de heeren van
Oosterwijk. Om dit doel te bereiken,
kwamen zij overeen pogingen te doen om
een naamlooze vennootschap te stichten,
in welks kapitaal verschillende belangstel
lende Gorkumers en oud-Gorkumers zou
den worden aangezocht om aandeel te
nemen. Dit plan vond bij belangstellenden
dadelijk instemming en den 17en Mei
werd voor notaris A. G. de Kruyff te Leer
dam de akte van oprichting gepasseerd
van de N.V. uitspanningsen vereeni
"
gingsgebomv "De Doelene te Gorinchem,
op welker ontwerp bij Kon. Besluit van
1 Mei 1916, no. 53, reeds goedkeuring
was verleend.
Er werden nu, bijzonder in de tooneel
zaal en achter het tooneel verschillende
noodzakelijke veranderingen en verbete
ringen aangebracht en de exploitatie werd
toevertrouwd aan een im,·onenden direc
teur, onder toezicht van een bestuur, be
staande uit vijf commissarissen, aandeel
houders der vennootschap.
Gekomen aan het eind van mijne mede
deelingen over de Gorkumsche schutten
en hun doelen, zij het mij vergund hier
nog eens te doen afdrukken wat het slot
vormt van het hoofdstuk, gewijd aan
den Gorkumschen doelen in mijn boek
,,Van Arkel's Oude Veste":
De oude schutten zijn allen vergaderd
tot de asch hunner vaderen, maar hun
.,doelhuys" staat nog altijd daar. En waar
vroeger die stoere borsten der 15e en î 6e
eeuw hun ommegangen maakten met den
"koning" of schoten naar den papegaai
en het doel, zweven thans hun moderne
nazaten op de luchtige maten van een
Strausswals ('t was in 1898 dat ik dit
schreef, toen jazz, foxtrot en step nog
niet werden gekend!), gillen wufte Fran
çaises hare onbeduidende café-chantant
airs ( cabaret en levensliedjes kenden wij
in 1898 evenmin!), vertolken beroeps- en
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dilettant-tooneelspelers de producten der
heclendaagsche tooneelliteratuur (thans
aangevuld met de vertooningen op het
vvi tte doek!), overstemmen druk wauwe
lende menschen het monotone gelees van
langdradige notarieele veilings- en ver
pachtingscondities of voeren druk be
zochte godsdienstige, politieke, nuts- en
andere vergaderingen den warmtegraad
soms op tot een bedenkelijke hoogte. En
in de "plantages", waar later de gepruikte
salonschutters de lucht zouden vullen met
den fijnen parfum, geurend uit hun fluweel
en kant en de stilte der boschages zou
den storen door hun vaak hoffelijk-laf ge
praat, speelt nu de moderne bezoeker
lawntennis (men deed dat daar in 1898!)
of luistert de muziekliefhebber, onder het
genot van zijn "kwast" of "Pils" naar eten
koperklank en het snaargezang der con
certinstrumenten. Voor dit alles en nog
veel meer, dient tegenwoordig de oude
doelen.
En in het "doelhuys" zelve'? Ach, ook
de oude schutten waren, evenmin als dat
tegenwoordig een feesthoudende familie
of vriendenkring is, afkeerig van een goe
den disch en gulle pret (diners en par
tijen zijn, geloof ik, tegenwoordig niet
zoo veel meer aan de orde!) Ook zij
konclen, evenals heden een achtbaar
waterschapsbestuur, gewichtig-deftig of
vroolijk-druk zijn, al naar het menu hun
ner samenkomsten zware of lichte kost
ter tafel beliefcle te brengen. In het "cloel
huys" ja, daar zouden de oude schutten
zich ook nu nog wel op hun gemak ge
voelen en velen hunner zouden nog wel
eens uit de sombere lijsten willen treden
om in den geest mee aan te zitten aan
't verfijnde diner van heden, al zou veel
voor hen vreemd zijn en niet worden ge
kend. Doch als zij konden beseffen wat
er is geworden van hun martialen doelen
en als zij (bijzonder de 16e en 17e
eeuwsche schutten!) konden zien hoe
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uitgeoefend door wijlen de heeren van
Oosterwijk. Om dit doel te bereiken,
kwamen zij overeen pogingen te doen om
een naamlooze vennootschap te stichten,
in welks kapitaal verschillende belangstel
lende Gorkumers en oud-GorkumersL zou
den worden aangezocht om aandeel te
nemen. Dit plan vond bij belangstellenden
dadelijk instemming en den 17en Mei
werd voor notaris A. G. de Kruyff te Leer
dam de akte van oprichting gepasseerd
van de N.V. uitspannings- en vereeni
gingsgebouw "De Doelen" te Gorinchem,
op ,velker ontwerp bij Kon. Besluit van
1 Mei 1916, no. 53, reeds goedkeuring
was verleend.
Er werden nu, bijzonder in de tooneel
zaal en achter het tooneel verschillende
noodzakelijke veranderingen en verbete
ringen aangebracht en de exploitatie werd
toevertrouwd aan een inwonenden direc
teur, onder toezicht van een bestuur, be
staande uit vijf commissarissen, aandeel
houders der vennootschap.
Gekomen aan het eind van mijne mede
cleelingen over de Gorkumsche schutten
en hun doelen, zij het mij vergund hier
nog eens te doen afdrukken wat het slot
vormt van het hoofdstuk, gewijd aan
den Gorkumschen doelen in mijn boek
,,Van Arkel's Oude Veste":
De oude schutten zijn allen vergaderd
tot de asch hunner vaderen, maar hun
"doelhuys" staat nog altijd daar. En waar
vroeger die stoere borsten der 15e en î 6e
eeuw hun ommegangen maakten met den
"koning" of schoten naar den papegaai
en het doel, zweven thans hun moderne
nazaten op de luchtige maten van een
Strausswals ('t was in 1898 dat ik dit
schreef, toen jazz, foxtrot en step nog
niet werden gekend!), gillen wufte Fran
çaises hare onbeduidende café-chantant
airs (cabaret en levensliedjes kenden 'Nij
in 1898 evenmin!), vertolken beroeps- en
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clilettant-tooneelspelers de producten der
heclendaagsche tooneelliteratuur (thans
aangevuld met de vertooningen op het
witte doek!), overstemmen druk wauwe
lende menschen het monotone gelees van
langdradige notarieele veilings- en ver
pachtingscondities of voeren druk be
zochte godsdienstige, politieke, nuts- en
andere vergaderingen den warmtegraad
soms op tot een bedenkelijke hoogte. En
in de plantages", waar later de gepruiktee
"
salonschutters
de lucht zouden vullen met
den fijnen parfum, geurend uit hun fluweel
en kant en de stilte der boschages zou
den storen door hun vaak hoffelijk-laf ge
praat, speelt nu de moderne bezoeker
lawntennis (men deed clat daar in 1898!)
of luistert de muziekliefhebber, onder het
genot van zijn "kwast" of "Pils" naar den
koperklank en het snaargezang der con
certinstrumenten. Voor dit alles en nog
veel meer, dient tegenwoordig de oude
doelen.
En in het "doelhuys" zelve? Ach, ook
de oude schutten waren, evenmin als dat
tegenwoordig een feesthoudende familie
of vriendenkring is, afkeerig van een goe
den disch en gulle pret (diners en par
tijen zijn, geloof ik, tegenwoordig niet
zoo veel meer aan de orde!) Ook zij
konclén, evenals heden een achtbaar
waterschapsbestuur, gewichtig-deftig of
vroolijk-druk zijn, al naar het menu hun
ner samenkomsten zware of lichte kost
ter tafel beliefde te brengen. In het "doel
huys" ja, daar zouden de oude schutten
zich ook nu nog wel op hun gemak ge
voelen en velen hunner zouden nog wel
eens uit de sombere lijsten willen treden
om in den geest mee aan te zitten aan
't verfijnde diner van heden, al zou veel
voor hen vreemd zijn en niet worden ge
kend. Doch als zij konden beseffen wat
er is geworden van hun martialen doelen
en als zij (bijzonder de 16e en 17e
eeuwsche schutten!) konden zien hoe
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deze is ge profan eerd door ' t mod erne ge
slacht , da n zouden ve len zi ch op hunn e
doeken en panee len I) omke ere n van
sp ijt en erg ern i s.
Zoo gaat de roem cler wereld vo orbij!

') Toen ik dit in 1898 schreef, hingen de sc hutt ers
portretten nog in den doelen. Than s zijn ze, zooals ik
hi ervoren med edee ld e, her- en derwaa r ts ve rd waa ld.
Jamm er dat zulk s is gebeurd; jamm er ook dat het 1noo i e
en kostb are i; il dezi l ver in h et buitenland voor goed i s
op ge borgen en is verloren gci;aan voo r het Oorkumsche
museum.

ïO
deze i s gepr ofa neerd door ' t mod erne ge 
slac ht. da n zo uden velen zich op hunn e
doe ken en panee l en 1) omkeer en van
spijt en ergern is.
Zoo gaa t de ro em der we reld voo rbij!

') Toen ik dit in 1898 schreef, hi ngen de schutters
port rette n nog in de n doele n. Tl1ans zijn ze, zooals ik
hi crvo ren mededee lde, her- en derwaarts ve rdwa ald.
Jammer dat zulk s is gebeurd; jammer ook dat h et moo i e
en kostbare ~i ldezilver i n het buit en land voor goed i s
opgebo rge n en is ve rl oren gcg~an voor het Gorkumsche
mu se um.
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