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VOORWOORD

Kort na zijne aanstelli
Zeereerwaarde Pater fr. Solc
de parochie sedert de vestigir
Hij wilde namelijk een boek}
van het 300-jarig gedenk/ei
geteekende het een en ander
te zorgen. Gaarne beloofde ik
de schrijver vrij plotseling.
Tot gedachtenis aan om
de uitgave van dit werkje g
van samenstelling veranderd,
f.

AMMERZODEN

op den feestdag van St. Francisc ,

VOORWOORD
Kort na zijne aanstelling als pastoor te Gorcum begon de
Zeereerwaarde Pater fr. Solanus De Wit alle stukken betreffende
de parochie sedert de vestiging der Minderbroeders te verzamelen.
Hij wilde namelijk een boekje daarover uitgeven bij gelegenheid
van het 300-jarig gedenk/eest dier vestiging, en verzocht onder
geteekende het een en ander nog eens na te zien en voor de uitgave
te zorgen. Gaarne beloofde ik dit; maar helaas, kort daarna stierf
de schrijver vrij plotseling.
Tot gedachtenis aan onze broederlijke vriendschap heb ik voor
de uitgave van dit werkje gezorgd, weinig of niets aan de wijze
van samenstelling veranderd, en alleen het ontbrekende áangevuld.
Jr. ROGER/US BURGERS 0. F. M.
AMMERZODEN,
op den feestdag van St. Franciscus Solanus, 1928.

HET KLOOSTER I

ÜEVEL VAN DE TEGENWOORDIGE KATHOLIEKE KERK,
GEBOUWD IN 1838 ONDER HET BESTUUR VAN DEN
ZEEREERW. PATER PETRUS ROBIJNS.

tfXORCUM heeft vier klo
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ORCUM heeft vier kloosters gehad, teweten twee mannen� en twee vrouwenkloosters: het klooster der Kruisbroeders,
der Minderbroeders, der Agnieten, en der Reguliere Augus
tinessen. Wij bepalen ons slechts bij het tweede, n.l. dat der
Minderbroeders, wijl ons doel alleen is een kort overzicht te geven
van het leven en den arbeid dezer religieuzen in Gorcum, en dit
klooster elf heilige Martelaren aan de Kerk van Nederland heeft
geschonken.
Dit klooster heeft gestaan op het einde van de Arkelstraat
(Westzijde) tusschen de tegenwoordige Varkensmarkt en de Haar
straat. Het was gesticht in 1454, althans op 1 Februari van dit
jaar is het door de Paters betrokken, zooals duidelijk blijkt uit
de kroniek van het bovengenoemde Agnieten klooster "item doemen
screef L !Ill (1454) werd dit convent der Observanten ofte Mynre
brouders hier in Gorinchem alder eerst begonnen op 0. L. Vrouwe
Lichtmisse-avond (1 Febr.) en is genoemd tot 0. L. Vrouwen te
Bethlehem". (Archief klooster te Weert, zie De Katholiek dl. 34 bi. 103).
Het klooster en de kerk waren aan elkander gebouwd met
het front naar de Arkelstraat gekeerd. Het klooster stond aan den
kant der Varkensmarkt, daarnaast de kerk. Er was ook een tuin
met kerkhof aan verbonden, zoodat waarschijnlijk het geheele terrein
begrensd door de Arkelstraat, Haarstraat, Vijfzinnenstraat en Var
kensmarkt daartoe behoorde. Het werd bewoond door een achttiental
religieuzen.
Estius, de bekende geschiedschrijver over de H. H. Martelaren
van Gorcum, verhaalt, hoe de Gardiaan bij de verovering der stad
in 1572 zich met 13 zijner medebroeders naar het kasteel begaf,
3 bleven er in het klooster en 2 paters hadden eenige dagen te-.
voren de stad verlaten. Hun gezamenlijk getal was dus 18, waar
onder 13 priesters en 5 leekebroeders.
Het hoogaltaar in de kloosterkerk was toegewijd aan de H.
Moeder Gods en dagteekende van 1455. In het· koor bevonden
zich twee heiligenbeelden, voorstellende St. Franciscus en St.
Bonaventura. Naast de koordeuren waren aan weerszijden twee
altaren geplaatst, toegewijd aan St. Franciscus, St. Rochus, St.
Antonius en St. Anna. Reeds in het jaar 1566 drongen eenige
beeldstormers in het middaguur het klooster met geweld binnen;
hielden de religieuzen, die juist aan tafel zaten, in de eetzaal
,;,
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opgesloten; hen bedreigende met den dood, zoo zij gerucht durfden
maken. Na in kerk en klooster hunne baldadigheid te hebben
botgevierd, vluchtten zij weg, uit vrees door de katholieken te
worden achterhaald en gestraft.
Het klooster, zegt Estius, was niet groot maar het muntte
vooral uit door de goed onderhouden regeltucht en den vurigen
ijver zijner bewoners. Zij hadden een grooten invloed op de be
volking en waren de parochie ten zegen. Tusschen de beide pastoors:
den H. Leonardus van Veghel, en den H. Nicolaas van Poppel en
de Paters Minderbroeders bestond wederzijds een hartelijke vriend-
schap. Zij hadden slechts één doel, teweten: de heiliging der
zielen. Pastoor Leonardus zeide meermalen, dat hij in de Minder
broeders een grooten steun vond. Daarom kan men ook op hen
allen de woorden der H. Schrift toepassen (Il Kon. 1): ,,dat zij
in den dood ook niet van elkander zijn gescheiden".
Behalve de elf Minderbroeders-Martelaren mogen hier nog
een paar namen eervol vermeld worden, tewetcn: Pater Albertus
van Gouda, Gardiaan van 't klooster, van wien wij weten dat
hij zich in 1534 naar het klooster te Weert begaf om daar de
pestlijders te verzorgen, alwaar hij reeds op 24 Augustus van
hetzelfde jaar bezweek. Ook woonde in het klooster te Gorcu_m
- zijn geboorteplaats - in 1560 Pater Antonius Musculus, een
bijzondere vriend van den H. Nicolaas Pieck; hij was klein van
gestalte maar groot van geest. Als hij predikte was de kerk te
klein om alle toehoorders te bevatten. Bij gelegenheid dat hij eens
tijdens zijn gardianaat te Gouda in 1570 vanaf den kansel het
. woord voerde, had hij meer dan 4000 menschen onder zijn gehoor,
zegt de geschiedschrijver Van Zomeren. Op bevel van Lumey
werd hij met zijn Vicarius gevangen genomen, doch, door de
voorspraak van eenige. zijner vrienden losgelaten, wist hij heimelijk
in burgerkleeren de stad te ontvluchten. Hij begaf zich naar 's-Bosch,
waar hij later Gardiaan werd en vandaar naar Antwerpen, alwaar
hij denzelfden post bekleed.de. Hij is later te Parijs overleden.
Viermaal is in het klooster te Gorcum kapittel gehouden,
teweten: in 1463, 1486, 1488 en 1538.
Op 13 Dec. 1577, dus 5 jaar na den moord op de klooster
lingen, kwam uit Delft het bevel van de Staten van Holland en
den Prins om het klooster af te breken. Reeds herhaalde malen
hadden de predikanten er bij de stadsregeering op aangedrongen,
dat het klooster zou opgeruimd worden om van wat de afbraak
opbracht de groote kerk te herstellen, die, zooals zij voorgaven,
dit noodig had. Wijl de Raad daar echter niet op inging, wendden
zij zich tot de Hooge Regeering, die hun verlof gaf om, zoo het
bestuur der stad nalatig bleef, zelf tot afbraak van 't klooster
over te gaan. Het klooster werd in 1579 tot den grond toe af-
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gebroken. De afbraak werd hoofdzakelijk g�?ruikt tot herstel ��r
vestingwerken. Alleen de naam "Broederstraat tusschen Korten�tJk
en Arkelstraat, herinnert nog aan het klooster en de kerk der Min
derbroeders.
Volgens de resolutie der vroedschap van Gorcum op 2 Juni
1589, werd besloten "de beestenmarkt te houden van alle paarden,
koeien, ossen, varkens, schapen e.n andere beesten, op de plaatse
waar 't Minderbroedersklooster gestaan heeft"; en bij resolutie
van 28 Mei 1581 werd de Marktplaats uitgebreid van de (H. Geest
kapel) Arkelstraat tot de Leech-(Arkel)poort toe.
Doch al is dit voor de Katholieke Kerk van Nederland zoo
merkwaardig klooster geheel verdwenen, de gedachtenis aan zijne
heilige Bewoners zal onuitwischbaar voortleven in de harten van
Neerlands Katholieken.

TOESTAND DER KATHOLIEKE KERK
VAN 1572-1616.

1'1T"'üEN de priesters in 1572 uit de stad verdreven waren en
� te Brielle ter dood gebracht, was en bleef de groote meerderheid der burgers nog altijd katholiek, al waren er sinds
de laatste twintig jaren reeds vele afvalligen te betreuren. Geen
wonder. Uit het Nederlandsch Archief voor kerkgeschiedenis (deel
XIV afl. 3) blijkt dat reeds in het jaar 1552 te Gorcum een ver
gadering van Lutheranen werd gehouden; in 1567 werd het klooster
der Minderbroeders geplunderd en in hetzelfde jaar werd een
aanval gedaan op de groote 'kerk, waarbij altaren, beelden en
kerkmeubelen beschadigd werden. Na de inneming der stad stonden
de katholieken bloot aan allerlei vervolgingen. Hunne kerken,
kapellen, kloosters, gestichten met alle daaraan toebehoorende
eigendommen waren hun ontnomen; 44 jaren lang bleven zij van
alle geestelijke hulp verstoken, op zware straffen was het hun
verboden samen te vergaderen of eenige godsdi.enstoefening te
houden.
Zoo trachtte men door allerlei dwangmiddelen de katholieken
tot de nieuwe leer over te halen. Dit was dan ook de reden
waarom vele voorname katholieken de stad' verlieten. Zoo vertrok
o.a. de vader van Estius naar Leuven, alwaar zijn zoon Willem
toen hoogleeraar was; zijn zoon Rutger ging naar Utrecht; de
zwager van Nicolaas Pieck, die geneesheer was te Gorcum, vertrok
met geheel zijn gezin eveneens naar Leuven. De secretaris
Splinter van Voorn ging ook heen, waarschijnlijk naar 's-Bosch,
zoo ook Jordaan Vossen en vele andere vooraanstaande katholieken.
Toch bleef er nog een groot getal katholieken over. Zij, die daartoe
in staat waren, gingen van Gorcum uit elders hunne kerkelijke
plichten vervullen, waar zij geen vervolging te vreezen hadden.
Zoo getuigt PaterThielman, destijds gardiaan van het Minderbroeders
klooster te 's-Bosch, dat de katholieken uit Gorcum daar dikwijls
bij de Paters te biechten kwamen.
Bij zulk een gelegenheid mocht hij eens van een Gorcumsche
katholieke vrouw een boetgordel ontvangen, door den H. Nicolaas
Pieck vóór zijn marteldood aan haar tot herstel harer gezondheid
geschonken. Op dringend verzoek van den Commissaris-Generaal
der Orde Pater Andreas a Soto, werd hij aan de Infante Isabella
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ten geschenke gegeven, die hem bij haren dood vermaakte aan
de kerk van St. Gudula te Brussel, alwaar hij nog berust.
De koord, door bovengenoemden heilige gedragen, bevindt
zich op 't altaar van 0. L. Vrouw in de St. Pieterskerk te Leuven,
alwaar die bewaard wordt in eene glazen buis. (Corresp. ,,De
Tijd", 1 Maart 1927).
Zoo waren dan Gorcums Katholieken genoodzaakt om buiten
de stad hunne godsdienstplichten te vervullen en zij, die om welke
reden dan ook dit niet konden doen, moesten zich tevreden stellen
met, ieder in zijn eigen huis, van zijn katholiek geloof te getuigen.
Op zware straffen was het verboden om waar dan ook "paapsche
conventikelen" te houden. Er was een prijs op gesteld, wanneer
men zulk een bijeenkomst kon aanbrengen.
Het gebeurde meermalen, dat een katholieke burger beschul
digd werd zulk een vergadering in zijn huis te hebben toegelaten.
Zoo geschiedde met een zekere Catharina van Aalst, wonende
op den Langendijk. Zij werd gestraft met een banvonnis, doch
door de voorspraak van een harer bloedverwanten, die protestant
was en bij het bestuur in aanzien stond, werd het banvonnis in
geldboete veranderd.
In 1581, toen er nog betrekkelijk weinigen in het land de
nieuwe leer omhelsd hadden, werd er een placcaat uitgevaardigd,
waardoor, tegen alle beloften in, de uitoefening van den voor
vaderlijken godsdienst, zoowel in kerken als particuliere huizen
verboden werd; zegt de welbekende Busken H uet. En in 1596
4 April gaven de Staten-Generaal der Nederlanden een berucht
placcaat uit tegen de katholieken, dat ten doel scheen te hebben
den katholieken godsdienst geheel uit te roeien. Immers: 1 ° de
katholieke godsdienst werd verboden. 2 ° De kinderen mochten
geen katholiek onderwijs ontvangen. 3° De katholieken mochten
geen openbaar ambt bekleedert. 4° Zij moesten een eed afleggen,
wat zij niet konden doen zonder hun geloof te kwetsen. :i 0 Zij
mochten geene H.H. Sacramenten ontvangen op straf van 25-1000
gulden boete. 6° Katholieke scholen, boeken, drukkerijen mochten
niet geduld worden.
Ziedaar hoe het in Nederland met den katholieken godsdienst
gesteld was.
In Gorcum vooral moest dus, het is duidelijk, een geweldige
slag aan de Kerk worden toegebracht en langzamerhand de ka
tholieke godsdienst ten gronde gaan; doch God waakte over zijne
Kerk, de boom van ons heilig Geloof mocht niet geheel worden
weggerukt uit den grond, door het lijden van zoovele trouwe
priesters en geloovigen geheiligd. Zeker, het "wee U Gorcum",
door zijn zoo schandelijk verraden pastoor den H. Leonardus van
Veghel, bij zijn verbanning en tocht naar den marteldood over
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de ondankbare stad uitgesproken, is gebleken een profetisch woord
geweest te zijn. 1) Maar wanneer hier het geloof ondanks d_e he
vigste vervolgingen is bewaard gebleven"en thans nog b�_oe1t, zou
de veronderstelling dan te gewaagd ztJn, wanneer WIJ een en
ander naast God toeschrijven aan de voorbede van Gorcums
roemruchtige helden de H.H. Martelaren, die aan deze zoo zwaar
beproefde stad hun naam ontleenen, en die zeker voor den troon
van God met hunnen Gekruisten Meester hebben gebeden: Vader,
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

1616.
']"{N dit jaar is de eerste priester (sinds 1579) weer in Gorcum
� gekomen. Hij behoo�de to� de seculiere geest�lij�heid. Zijn
naam is Herman Stnck. HIJ was door den V1canus Apos
tolicus Sasbout Vosmeer aangesteld als consultor (raadsman) van
de drie Vicarissen-Generaal van Utrecht.
In het Archief van 't Aartsbisdom Utrecht deel VI lezen wij
over dezen achtenswaardigen en verdienstvollen priester nog het
volgende:
.
.
.
Mr. Herman Strick, baccalaureus m de H. Godgeleerdheid,
deed in 1598 als vicaris in St. Pieter te Utrecht zijne intrede in
de broederschap van de vijf hoofdkerken te Utrecht, was van
•1600-1604 kameraar, werd omstreeks 1608 door het Domkapittel
aangesteld tot 2e pastoor der Buurkerk en door den Vic.-Apost.
bevestigd, in 1612 riep de keus zijner medebroeders hem tot den
dekenstoel. Later werd hij geroepen om de zielezorg der verlaten
katholieken te Gorcum op zich te nemen. Hij overleed 29 Juli 1636.
Bij zijne komst alhier was de storm tege� de kat�olieken
een weinig geluwd, misschien wel doordat de Nteuwgezmden of
Calvinisten onder elkander een hevigen strijd voerden: zooge
naamde Remonstranten en Contra-Remonstranten. De placcaten
bleven echter nog van kracht, al werden zij minder streng toege
past. Pastoor Strick moest zich zooveel mogelijk schuilhouden
en als gewoon burger gekleed gaan. Een vaste bedeplaats, veel
minder kerk, had hij niet. De H. H. Diensten :,verden door hem
tersluiks verricht, nu in deze dan in gene wonmg, op zolder of
in schuren van vertrouwde katholieken. Later kreeg hij een groote
kamer in gebruik in de Hoogstraat, in het huis (vroeger genaamd
,,de Roos") van een zekere weduwe F. van de �iele, later ver
bouwd en bewoond door de Familie v. Houwenmgen, thans door
de Familie Worm. Door. een poortje in de "Eendvogelsteeg"
1)

Zie: Leven der H. H. Martelaren van Gorcum, door Kranenburg, blz. 136.
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Nog te zien in 't stads-muse
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achter het huis gelegen, kwamen de geloovi�en heimelijk binnen.
De heer van Nunen architect der tegenwoordige katholieke kerk,
een vroom en acht�nswaardig man, getuigt, dat hij als jong tim
merman in dat huis arbeidende, nog vele gedenkteekenen vond,
van de godsdienstoefeningen der ka��olieken.
.
_
Wanneer en in welk huis de Heilige Diensten
verricht werden,
maakten godvruchtige maacrden aan de geloovigen bekend door
het kloppen op deuren en �ensters, vandaar dat zij den naam
ontvingen van "klopjes".
De Eerw. Heer Herman Strick was een waardig en geleerd
priester, blakend van zielenijver en heeft meer dan dertig_ ja:en
lang nu en dan gedurende het jaar, alleen de pastoreele bed1emng
_
uitgeoefend, wijl geen priester zich i� Gorcum dorst te v<:shgen.
Hij overleed te Utrecht, zooals boven 1s gezegd den 29 Juh 1636.

***

De tweede seculiere priester, die na de reformatie alhier als
pastoor optrad was de Eerw. Heer Joannes Hortensius va� Weve
linckhoven, geboren te Gorcum 1601. Vanaf 1629 nam h1J reeds
de herderlijke bedieningen waar ?_ij afw�zi�heid van den Eerw.
Heer Strick. Toen deze in 1631 ztJn bediening neerlegde wegens
zwakte, werd Van Wevelinkhoven in zijn plaats aangesteld als
pastoor. Hij overleed in 1672. Onder dezen_ pastoor hebben de
katholieken vergunning gekregen een bedehms (ker� mocht het
niet genoemd worden) te mogen hebben, dat .mgench� werd op
den Langendijk, ongeveer op dezelfde plaats waar z1�h tegen
woordig de Luthersche ker� ,bevindt. Het had t:,:v�� �1tgangen:
één in de Molenstraat" en een op den "Langend1Jk ; 111 de Mo
lenstraat door een gothiek poortje, op den Langendijk door het
huis van den koster, dat stond op 't tegenwoordig kerkplein der
· genoemde kerk, zoodat het bedehuis volgens voorschrift der Regeering niet zichtbaar was.
.. ,, ..
Boven den ingang tot deze kerk op den "Langend1Jk pnJkte
1
een afbeelding van "Lazarus in Abraham's s�hoot" ) zoodat . het
bedehuis daaraan zijn naam ontleende. Pastoor van Weyelmk
hoven heeft behalve de katholieken van Gorcum, ook die van
de naburige dorpen bediend. !ot 1650 kwam hij 1:1ecrm�len te
Rhenoy de heilige geheimen vieren op 't voor1:1a1tg huts van
Acquoy dat aan een zijner bloedverwanten, die Raadsheer te
Roermond was, toebehoorde. Een boerenhofstede in de Achterstraat
te Rhenoy wijst de plaats nog aan, waar het huis Acquoy gestaan
heeft.
1

1) Nog te zien in 't stads-museum alhier.

DE STATIE DER MINDERBROEDERS.
� E derde pastoor na 1572 en de eerste van de Orde der
� Minderbroeders was Pater Joannes de Rooy. Hij kwam
oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk uit een der kloosters in
België, doch vertoefde den laatsten tijd in West-Friesland, te Hoorn
en Schellinkhout. Sommigen houden hem voor een familielid van
den H. Martelaar van Gorcum: Franciscus de Rooy; en om die
reden zou hij Gorcum tot zijn arbeidsveld hebben uitgekozen.
In een verslag, in 1653 over de missie der Paters Minderbroeders
in Nederland naar Rome opgezonden, wordt aangaande de werk
zaamheden van Pater van Rooy het volgende verhaald:
,,In het jaar 1628 werd door den Hoogwaardigen Heer Ro
venius van uit Friesland naar Gorcum gezonden de Eerw. Pater
Joannes de Rooy. Sinds 55 jaar was daar geen vaste pastoor
geweest, want de andere (pastoor Strick) kwam daar maar drie
tot vier maal per jaar, en alsdan verschenen er nog maar zeer
weinig katholieken, zoodat het naderen tot de H.H. Sacramenten
en het bijwonen der H. Mis zeer zeldzaam was. Sommigen hadden
in tien, anderen in twaalf jaren niet gebiecht en velen waren dus
slechts met den naam katholiek.
In zijne zending heeft hij met vele moeilijkheden te kampen
gehad en nog des te meer, omdat de katholieken zelf hem tegen
werkten, bevreesd als zij waren, dat zijn verblijf voor hen ge
vaarlijk zoude worden e_n de protestanten tegen de katholieken
zouden opzetten. Maar met Gods hulp liet hij zich niet afschrikken,
hij deed zijn plicht zonder de minste vrees en heeft het weldra
zoover weten te brengen, dat, nu (1653) reeds vier priesters hier
kunnen verblijven en werk genoeg hebben om de kt;1dde te weiden.
Hij heeft daar twintig jaren lang onvermoeid gearbeid. Gedurende
al dien tijd heeft hij in zijne heilige bediening zeer veel te ver
duren gehad: meermalen werd hij beboet, eens zelfs uit de stad
verbannen door toedoen der predikanten,· doch later werd hij door
medewerking van den magistraat wederom.terug�eroepen; waarover
de katholieken zeer verheugd waren.Zij waren gewoon hem hunnen
Apostel te noemen. Als hij later eens ontmoet werd door een
fanatieken schipper, die hem herkende, schold deze hem uit en
mishandelde hem zoodanig, dat hij door schrik en pijn op het
ziekbed werd geworpen en kort daarna overleed. Na zijn dood
hebben de protestanten zijn beeltenis met opschrift publiek onder
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vreugdevuren aan de vlammen prijsgegeven. Dat de gemoederen
thans weer bedaard zijn en de katholieke godsdienst wederom
kan uitgeoefend worden, schrijven wij foe aan de voorspraak der
H. H Martelaren".
De verbanning van Pater de Rooy uit de stad Gorcum
geschiedde op 4 Sept. 1643 en werd door de vroedschap be
teekend met de volgende woorden:
"Geresolveert (naer gedane inspectie van de woonplaats van
"Pater de Rooy) dat den voorm. Pater de Rooy binnen 2 maal 24
"uren zal vertrecken uit de stad Gorinchem en den Lande van
"Arckel sonder ooit wederom te mogen cornen op peyne van
,,arbitrale correctie. Item condernneeren den eygenaar ofte eyge
"naresse van de voorm. woonplaatse van Pater. de Rooy in eene
,, boete van 200 gulden paratelijck bij den heer officier te execu
"teeren, omdat zij van haar huys eene papistische kerk heeft
"gemaakt en daechlijksche conventiculen laat houden en dat de
"voorm. eigenaresse binnen 24 uren alle d' ornanenten en watter
,,aan dependeert te weten outaers, schilderyen, vunten, crucifixen,
"candelaers, bancken, etc. die in de plaatse syn, daar den outaer
"staat en den dienst geschied heeft, sa! wechnernen en aan een
"cant houden sonder ooit deselve wederom te voorschyn te brengen
"op peyne van confiscatie van alle 'tselve en daarenboven de
,, boete van twee c (200} gulden paratelijck te executeeren".
Waarheen Pater de Rooy, na dit banvonnis zich begeven
heeft is niet bekend; maar reeds op 1 Januari 1644 zond hij aan
het bestuur der stad een verzoek om weer te mogen worden
toegelaten, welk verzoek door vele burgers ondersteund werd:
,,Aan edele, waerde, wijze ende seer voorsienighe Heeren,
"Mijne Heeren Drossaeren, Burgemeesteren ende Vroetschap der
,,stadt Gorinchem.
,,Vertoont met alle behoorlicke eerbiedinghe ende ootmoedich
,,heyt Pater Johannes de Rooy, Priester, in syne jonckheit ghepro
"fessyt in de ordre van de Mindebroeders, hoe dat hij gheleden
"omtrens seventien jaren syne residentie heeft gehadt binnen deese
"stede, ghelyck eenighe jaren te vooren tot Amsterdam ende in
"Noortholland volghens d' attestatien bij hen overghelevert aan
"de �egierende Heeren alhier in der tijd. Ghedurende welcke
"residentie hij betrouwt, sich selven soo ghevoeghelyk ende
"onpartydich in alle ghehoorzaarnheyt te hebben ghedraghen als
"yernant van syne professie ofte beroep soude hebben konnen
"doen. Wienvolghens hy wel verhoopt hadde alhier in ruste ende
,, vrede te moghen blijven woonen ende syn leven eyndighen.
"Het heeft echter U.E. belieft (soo 't schynt) nu eenighe
"weken gheleden hem te doen insinueeren1 dat hij binnen tweemaal
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"vier en twintich ueren soude hebben te vertrecken uit de stad
"ende den Lande van Arckel, sonder hem daarbij eenighe reden
"te gheven ofte in defensie te hooren sulx hy niet en twyfelt of
"is geschiedt door eenig vreemd rapport ofte aangheven, (want en
"kan niet bevroeden, dat het zoude sijn om den bevonden outaer
"ende ciraat van schilderyen in seecker kamer, dewyl hetselve
"is gheweest het werck van vrouwen uit particuliere sinnelykheid
"daarover ook specialyck gemiliteerd) heeft nochtans niet kunnen
"ofte willen nalaten deselve insinuatie te obedieeren, ghelyck hij
"binnen bestemden tijd sich ook heeft vertrocken, doch met hope
"dat U.E. met occasie syne saecke naeder sonde believen te
,,overweghen.
"Daeromme hij in alle oitmoedigheid komt bidden bij desen
"ende dat U.E. doch believen te considereeren den tijt, die hij
,,alhier in alle onpartijdicheyd en de vreedsamicheyd heeft ghe
"resideert, dat hij alle wachten en tochten, soo wel als eenigh
"borgher altyd getrouwelyck heeft doen waarnemen, alle impositiën
"en de schattinghen goetwillich betaalt; dat hij bij vernieuwinghen
"van placcaten op 't bevel van de Heeren zich altyd promptelyck
"en gehoorsamelyck heeft vertoond, dat hij tegen deselve niets
"sonderlings en heeft misdaan soo hy meynt, sulx hy ook tot nu
"onlangs vreedsamich is ghetolereert geweest, opdat U.E. toch
"door deze ofte diergelyke consideratien beweeght mochten worden
"ons toe te laten, dat hy supplt. weder mochte inkomen ende
"blyven als voor desen, tenminste soolang als de Hoogm. Heeren
"Staeteh-Generael ende andere steden van het land dusdanige
"tolerantie van priesters sullen toestaan, met alsulcke vordere
"reserve ende ordonantie als U.E. in billicheyt sullen believen
"goet te vinden. Nae welcke hij suppl. belooft hem goetwillich
"te sullen reguleeren ende alles te schouwen tot misnoeghen
,,soude moghen geven.
,,Dit doende, etc.
,,Om dese voors. wederkomste van P. de Rooy, bidden U.E.
"oock seer oitmoedel. veele goede burgers ende ingesetenen
"alhier, door trouwen bystant van hem ghenoten ten tijde van de
,,peste nu gheleden eenighe jaren ende om andere goede con
"sideratiën ende redenen. 't Welk syl. wenschen ende oock
,,sullen trachten met alle dienstighe ghehoorzaamheyd jegens U.E.
,,te verschuldighen. Tot bevestinghe van welcken desen uit hen!.
,,naam bij d' onderges. als haar advocaat in dezen is beteekent,
,,get. G. van Muylenburch."
Dit verzoekschrift van Pater de Rooy door verschillende
burgers ondersteund, vond gehoor bij den magistraat. Hij kwam
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in de stad terug, en verbleef daar tot aan zijn dood in 1648. De
katholieken van Oorcum eerden hem als hun vader. Geen wonder,
want hij ging zijn kudde voor in woord en voorbeeld; moeite
vollen arbeid heeft hij zich voor haar getroost en veel verdriet
geleden in zijn strijd voor het behoud des geloofs. Hij leefde zeer
gestreng en onderhield zijn ordensregel zoo nauwkeurig als plaat
selijke en tijdelijke omstandigheden het duldden. Menig gevaar
heeft hem gedreigd. Zijn gedachtenis zal steeds in zegening blijven.
Met piëteit wordt nog altijd zijn zeer verdienstelijk ge
schilderd portret in de pastorie bewaard. De schilder stelt hem
voor gekleed in het kloosterhabijt, de kap om het hoofd, liggend
op zijn doodsbed, met de priesterlijke stola omhangen, het kruis
beeld in de hand, omgeven door de zinnebeelden van den dood.

***

an P. de Rooy, bidden U.E.
burgers ende ingesetenen
m ghenoten ten tijde van de
!nde om andere goede consyl. wenschen ende oock
1ehoorzaamheyd jegens U.E.
ran welcken desen uit hen!.
,caat in dezen is beteekent,
0. van Muylenburch."

Pater de Rooy en zijne opvolgers hielden verblijf in de Oude
Lombardstraat (voorheen "Ploegsteeg" genaamd). Het huis door
hen bewoond noemde men gewoonlijk "het Kluoster", het stond
ongeveer op dezelfde plaats, waar zich thans de zaal bevindt der
R. K. Militairen-Vereeniging, nabij de tegenwoordige R. K. kerk.
Waarschijnlijk door denzelfden gang, waardoor men thans nog
de zaal der Militaire-Vereeniging (St. Nicolaas-zaal genoemd)
binnentreedt, kwamen de geloovigen bij den Pater op bezoek om
hunne godsdienstplichten te vervullen.
Hij had daartoe het huis, dat hij bewoonde, zoo laten inrichten,
dat het tot kerk kon dienen. Men meene echter niet, dat de ka
tholieken daar nu rustig op een zolderkamer hunne heilige ge
heimen konden vieren. Neen, ,,de schout en ·zijne rakkers" of
zooals wij thans zouden zeggen "de politie" was er steeds op
uit de katholieke bijeenkomsten te ontdekken, den priester te
verdrijven en de eigenaars van 't huis te beboeten.
Wat hier volgt moge dit bewijzen: Door den schout van
Oorcum werd n.l. Anno 1634 aan 't Hof (den Staten van Holland)
bekend gemaakt het verblijf eens priesters als volgt:
"Achtervolgende de missive bij UEd. aan my gesonden, hebbe
"ick alle debvoir my mogelijck synde gedaen, om de conventiculen
"van de papisten te moghen achterhalen, in voughe dat ick in
,,een achterhouck 1) van dese stadt, een plaatse hebbe ghevonden,
,,alwaar een goed getal papisten bij den anderen waeren vergaedert,
"bestaende in mans, vrouwen en kinderen, ook eenighe soldaeten
"van burgemeesteren en schepenen, die ick tot dien eynde aldaar
"dede ontbieden, bevonden, dat in hetzelfde huys nyemant en

e Rooy door verschillende
i den magistraat. Hij kwam

1) De "Ploegsteeg" was toendertijd werkelijk in een achterhoek gelegen, later
zijn de grenzen der stad uitgebreid.
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"woonden als eenighe cloppen met een paap, ende dat het huys
,, boven met twee solders op ten anderen respondeerende, teene
"maal was gheprepareerd, om meer als drye ho�dert personen
"begesamelyck te connen sitten: synde tot dien emde de solders
"met sitbancken versien, het dack met plancken afgeschooten en
,,aan 't bovenste eynde alwaar de timmerragie hooger was, op
"getrocken een altaar, op hetwelcke beyde de solders waeren
"respondeerende, ende voorts teenemaal als eene kercke en de
"plaetse tot sulcke vergaderinghe konstig toe�e_maekt; waarvan
"ick niet hebbe willen naerlaten UEd. te verw1tt1gen. Ende met
"eenen derselven advys ende ordre te versoucken, hoedanig ick
ten inzien van 't voorschreven huys ende de cloppen aldaer
:'.bij den anderen wonende, sa! hebben te procedeeren; alsoo de
"placcaten van de Hoogm. H. H. Staaten-Generaal hyervan neyt
,,en vermelden.
,,Edel-Mogende Heeren zijt Godes almachtige protectie aan
,,bevolen.
,,In Gorcum 24 Juni 1634.
"Uwer Ed. bereidw. dienaer
,,Jacob van Paffenrode."
Hierop werd door de Staten het volgende geantwoord:
"Het Hof aan den drost van Gorcum in antwoord op zijn
,,brief van 24 Juni 1634.
,,Frederik Hendrik ...... Edele, erntfeste, wijse, voorsienige,
,, discrete, lieve, besondere ......
"Wij hebben uit uwen misive van 24 Juni 1634 nu voorleden
"verstaan: alsdat gy in een achterhouck der stede van Gorcum
"gevonden hebt in seeker huys, een plaats daar een groot deel
,,papisten bij den anderen waren vergadert enz....
"Waarop wij UEd. voor antwoord vougen: d!t wat
belangt
_
"het huys, daar spreeken de placcaten van dat d eigenaars van
"de plaatse, daar de verboden vergaderinghen werden gehouden
vervallen in eene boete van 200 gld. Ende hoewel nyemand
::in voors. huys en woont als eenighe cloppen en een paap als
,, voorer gesegt is, 't selve moet nochtans een ei��naar hebben,
sulx dat denzelven in dezelve boeten vervallen Zijnde, daarvoor
:convenibel is. Ende sult aangaande de gemaakte preparatiën
met kennisse en ten overstaan van den magistraat deselve demo
'.'.tieeren ende wegdoen, sonder voorals noch beroerende de cloppen,
,,dewyle de placcaten daarvan niet en spreecken y�twes te doen,
"t0tdat nader ende generale ordre bij de overschhe1t deser landen
,,dienaangaande sa! wesen gestelt. Hiermede etc.
,1 Gescreven in den Haghe desen 27 Juni 1634."
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et een paap, ende dat het huys
mderen respondeerende, teene
er als drye hondert personen
ynde tot dien einde de solders
met plancken afgeschooten en
timmerragie hooger was, op
!lcke beyde de solders waeren
enemaal als eene kercke en de
e konstig toegemaekt; waarvan
JEd. te verwittigen. Ende met
e te versoucken, hoedanig ick
huys ende de cloppen aldaer
bben te procedeeren; alsoo de
Staaten-Generaal hyervan neyt

iodes almachtige protectie aanwer Ed. bereidw. dienaer
,.Jacob van Paffenrode."

he volgende geantwoord:

1 Oorcum in antwoord op zijn
ern feste, wijse, voorsienige,

van 24 Juni 1634 nu voorleden
�rhouck der stede van Gorcum
en plaats daar een groot deel
vergadert enz....
oord vougen : dat wat belangt
caten van dat d' eigenaars van
'.gaderinahen werden gehouden
)0 gld. Ende hoewel nyemand
ighe cloppen en een paap als
ochtans een eigenaar hebben,
,eten vervallen zijnde, daarvoor
mde de gemaakte preparatiën
den magistraat deselve demo
rals noch beroerende de cloppen,
en spreecken yetwes te doen,
bij de overschheit deser landen
H'ermede etc.
;en 27 Juni 1634."

Later heeft men met toestemming der Staten een schuur of
stal naast het zoogenaamde "Klooster" of huis van den Pater tot
bedehuis mogen inrichten. Aan het bouwen van dit huis waren
echter de volgende voorwaarden verbonden: 1 ° Het mocht van
buiten in niets op een kerk gelijken. 2 ° Men mocht het niet kerk
maar bedehuis noemen. 3° Het moest onder toezicht der Regeering
gebouwd worden. 4° Het moest staan in een afgelegen straat of
steeg en niet langs den publieken weg. 5° Er moest een zekere
som gelds betaald worden voor het verleende verlof om in dat
gebouw godsdienstige oefeningen te houden.
Ook mocht in het bedehuis der katholieken geen orgel of
ander muziekinstrument gebruikt worden. Op zon- en feestdagen
mochten zij ook niet uit hunne kerk door de hoofdstraat (Haar
straat) huiswaarts keeren, zoolang de diensten in de Hervormde
kerk niet geëindigd waren. Deze toestand heeft geduurd tot aan
de komst der Franschen in 1795, toen Gorci.tm in hunne handen viel.
Na den dood van Pater de Roöy heeft tè Gorcum de gees
telijke bediening waargenomen Pater Aegidius Pypops, ook wel
genoemd Pater Aegidius a St. Trudone, omdat hij van St. Truiden
vandaan was. Deze werd echter niet terstond erkend door den
Apostolischen Vicaris Rovenius. Daarom werd er een beroep
gedaan op den H. Stoel, door wiens beslissing, naar het schijnt,
Pater Pypops een vaste aanstelling heeft gekregen.
Zijn naam komt als eerst-ingeschrevene voor op de lijst van
het Broederschap der H. Barbara, dat nog bestaat.

1660-1690.
Pater Michael Meyers, deze was pastoor vanaf het jaar 1660
tot 1690. Vóór zijne komst alhier was hij meermalen vicarius
geweest en laatstelijk gardiaan te Mechelen. Hij was zeer geacht
om zijn onberispelijken levenswandel. Hij preekte soms herhaalde
malen, op zon- en feestdagen, vooral in de vasten en den advent
en iederen woensdag van quadragesima (waarschijnlijk meditaties
over het Lijden des Heeren).
Een verslag van den Apostolischen Vicarius Neercassel (in
1662) vermeldt over Gorcum het volgende:
"Gorcum, de stad beroemd en bevrucht door het bloed der
martelaren, kan bogen op een groot getal katholieken, die bediend
worden en in hunne geestelijke behoeften voorzien door 3 priesters.
De eerste geestelijke, de pastoor (Joannes van Wevelinckhoven)
is een man vroom en geleerd, die zijne kudde hoedt en zich
zelven niet zoekt. De tweede is een Minderbroeder (Michael
Meyers) een ;achtmoedig man en bij het volk zeer gezien. De
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derde is een Jesuiet (Joannes Baptista Baesdonck) een man, die
ijverig zijn plicht doet. De Gorcumsche priesters bezoeken ook
Woudrichem, Loevestein en omliggende plaatsen".
Van dezen Pater vinden wij opgeteekend dat hij in 1684 heeft
gedoopt 25 kinderen, 8 groote zondaren wederom tot God terug
bracht en 3 voorname protestanten in de Moederkerk heeft op
genomen.
Hij overleed te Gorcum 11 October 1690 in den ouderdom
van 78 jaren. Hij was jubilaris in de Orde en ongeveer 30 jaren
lang in Gorcum missionaris geweest.
Als bijzonderheid moet vermeld worden, dat de magistraat
van Gorcum bij de begrafenis van Pater Meyers tegenwoordig
was; wel een bewijs van de hoogachting, die men hem toedroeg.

1690-1705.
Pater Henricus Eelkens, geboren te 's-Hertogenbosch 1653,
geprofest 1671, priester gewijd 1676, volgde Pater Meyers op. Hij
kwam van Amsterdam, alwaar hij sedert 1686 als medehelper van
Pater Aegidius Morgatius, definitor, in de kerk "het Boompje"
arbeidde. Voorheen was hij Vicarius in het klooster te Megen.
Hij overleed te Gijrcum 2 December 1705, zoodat hij 15 jaar lang
in Gorcum is werkzaam geweest.

1705-1749.
Pater Ferdinandus du Quavre volgde Pater Eelkens op
den 8 Dec. 1705.
Onder het priesterpersoneel aanwezig op Hollandsch grond
gebied (anno 1732) van het tegenwoordige bisdom Haarlem, als
een gevolg op het placcaat der Staten van Holland, Zeeland en
West-Friesland van 21 Dec. 1730 1) wordt van Gorcum vermeld:
»Ferdinandus du Quavre, oud 62 jaar, geboren te 's Hage (Fran
ciscaan) gezonden door Gerardus Potkamp den 8 Dec. 1705, heeft
zonder restrictie het 3e artikel van 't placcaat onderteekent. Deszelfs
woonplaats is genaamd ,,'t Clooster".
Deze schijnt de eerste pastoor-missionaris te zijn, wien het
vergund werd een assistent te mogen hebben. Om welke reden dit
werd toegestaan, blijkt uit het volgende besluit van het stadsbestuur:
(Uittreksel uit het Register der Resolutiën van Heeren Bur
gemeesters der stadt Gorinchem 8 Juni 1737).
"d' Heeren van Wevelinckhoven en de Vroedsleeden van
,,de Roomsgezinde gemeente van de kerk "het Clooster" genaamt,
1)

(Groot Placcaatboek VI, bl. 367).

"in de Haarstraat alhier, he
"gegeven, dat het geval dei
"voorschrevene kerck komen
,,garnizoen, waaronder seer ,,
"heydt, dat door het make
"densveld, veele Roomsgezi
"aan te arbijden, dewelke Sor
"zoo groot is, dat sij alle g
"worden geborgen ende gep
"Ed. Grootagtb. van die go
"teeren, dat de kerck op den
"in dewelcke sedert eeniger
"mag worden geopend, en
,,om eene wereldlijke Prie!
"waarneminghe van den d
"Ed. Grootagtb. gelieven te
"bedienende de kerck het C
"jaren ende importantie van
,,soude mogen employeeren,
"volgens vergund werden
"mogen hebben, waarop gei
"den meergen. P. du Qua
,,ende te ordonneeren om t,
"syne kerck te gebruiken
,,sy een wereldlick priester,
,,dat deselve volgens de pi;;
"missibel is, ende alvorens ee
"speciale admissie he.bbe gt
"placcaat van den 21 Sept. 1
"vervolgens dat tot het ynd
"missen op eenen dagh suil
,,morgens ten seven, ende d'
"Ende ten opsighte van de
"gevonden hetselve te declit
"daartoe moverende, ende s
"aan de Heeren Wevelinckh
(Archief Minderbr. Weert).

Zoo ontving Pater du C
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en van Holland, Zeeland en
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u, ueboren te 's Hage (Fran
arnp den Dec. 1705, heeft
laccaat onderteekent. Deszelfs

ni ionaris te zijn, wien het
hebben. Om welke reden dit
e besluit van het stadsbestuur:
Resolutiën van Heeren Bur
uni 1737).
n en de Vroedsleeden van
cerk "het Clooster" genaamt,

"in de Haarstraat alhier, hebben aan hare Ed. m.g. h. d. te kennen
"gegeven, dat het geval der Roomsgezinde, dewelke alhier in de
"voorschrevene kerck komen, soo ter oorsake van het tegei1woordigh
,,garnizoen, waaronder seer veele Catholiken zijn als ter gelegent
,,heydt, dat door het maken vari den nieuwen dyck aghter Har
densveld, veele Roomsgezinde van elders gekomen zijn om daar
",,aan te arbijden, dewelke Sondaghs ook in de voorscr. kerk komen,
"zoo groot is, dat sij alle geenszins in de gemelde kerck konnen
"worden geborgen ende geplaatst, verzoekende derhalve dat hare
,,Ed. Grootagtb. van die goedhyd geliven te zijn van te permit
,,teeren, dat de kerck op den Langendyck het Kruysie" 1) genaamd,
"in dewelcke sedert eenigen tyd geene "dienst gedaan is, wederom
"mag worden geopend, en aan haar geaccordeerd en toegestaan
,,om eene wereldlijke Priester daarin te mogen beroepen, tot
,,waarneminghe van den dienst in die kerck; oft dat hare Ed.
"Ed. Orootagtb. gelieven te permitteeren dat den P(ater) du Quavre
"bedienende de kerck het Clooster genaamd, vermits sijne hooge
"jaren, ende importantie van eene Cappellaan tot syne assistentie
,,soude mogen employe.eren, ende gebruycken, ende aan hem ver
"volgens vergund werden om twee missen op eenen dagh te
"mogen hebben, waarop gedelibereerd synde, is goedt gevonden
"den meergen. P. du Quavre tot wederseggens te permitteeren
"ende te ordonneeren om tot waarnemingh van den dienst in
"syne kerck te gebruiken eene capellaan mits deselve persoon
"sy een wereldlick priester, hare Ed. Orootagtb. aangenaam, ende
,,dat deselve volgens de placcaaten van de lande tot dienst ad
"missibel is, ende alvorens eenighen dienst te doen, door op onze
"speciale admissie hebbe geobtineerd, ende beloofd als in het
"placcaat van den 21 Sept. 1730 wordt gerequireerd. Permitteeren
"vervolgens dat tot het ynde dezes jaars in de voors. kerck twee
"missen op eenen dagh sullen mogen werden verright, eene des
,,morgens ten seven, ende d' andere ten thien uren daaraanvolgende.
"Ende ten opsighte van de kerck het Kruysie genaamd, is goed
,,gevonden hetselve te declineeren, om redenen hare Ed. Orootagtb.
"daartoe moverende, ende sa! extract van desen werden gegeven
,,aan de Heeren Wevelinckhoven en de Vroedsl. tot hun naarright".
(Archief Minderbr. Weert).
Zoo ontving Pater du Quavre een assistent, teweten den Eerw.
1) Deze kerk werd voorheen door de E. E. P. P. Jesuieten bediend, en stond
op den Langendijk hoek Kerksteeg, zij was gebouwd in 1639 door Pater
Vermeersch S. j. uit Gorcum geboortig. Op JO Februari 1742 werd bij reso
lutie van Burgemeesteren aan Martinus van Barneveld vergund om de twee
huizen naast elkander genaamd "het Kruysie" en "de vier leeuwen" zijnde
van ouds eene Roomse Jesuieten-kerk, thans vele jaren gesloten, af te breken,
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Pater Nicolaas van der Sande; later Pater Arnoldus Bouter, welke
echter in hetzelfde jaar zijner komst naar Varik bij Tiel werd
gezonden. In 1744 voegde zich bij hem Pater Lambertus Kou
wenberg, die later zijn opvolger werd. Gedurende zijn pastoraat
had hij veel te verduren van de Jansenisten en meermalen gevaar
geloopen te worden verbannen. ')
Pater du Quavre was een vurig vereerder der H. Maagd en
bevorderde vooral hei rozenkransgebed, zooals blijkt uit een gedicht
na zijn dood op hem vervaardigd door een zekeren E. B. van
Ridderslaan, waaruit het volgende is ontleend:
Maria's Rozenhoed, die leerdet Gy ons leezen
Opdat wy in den doot geen duivel zouden vreezen.
Als gy in uw sermoon zoo preekte van deez' Maagd
Dan kon men aan U zien, hoezeer zij. U behaagt.
Wel braven predikant, gy gaat uw jonckheit leeren
Maria dienst te doen, naast God . Haar te vereeren.
Pater du Quavre overleed te Gorcum 15 Februari 1749.

1749-1789.
Pater Lambertus Kouwenberg die, zooals wij gezien hebben,
reeds 5 jaren assistent was bij pastoor du Quavre, volgde dezen
als pastoor op in het jaar 1749. Hij w;is geboren te Waalwijk in
het jaar 1709. Geprofest te Leuven 26 Augustus 1731, priester
gewijd te Roermond 26 Mei 1736; toen hij naar Oorcum geroepen
werd, was hij prefect aan 't gymnasium te Megen. Het kapittel te
Antwerpen (18 Sept. 1768) gaf hem den titel van "Missionaris
Emeritus". Het kapittel te Leuven (25 April 1779) benoemde hem
tot "Discretus Missionis".
Onder groote belangstelling vierde hij zijn gouden jubilé en
stierf als oudste der Nederduitsche Minderbroeders-provincie en
pastoor te Oorcum op 27 Aug: 1789, 80 jaren oud.
Tijdens zijn pastoraat werd in Gorcum wederom een katho
lieke kerk gebouwd in 1756 en ingewijd in 1758; want wat de
vorige missionarissen gebruikten tot het vieren der H. Geheimen,
was eerst een zolder of kamer en later een schuur.
Deze kerk heeft gestaan naast de tegenwoordige, op de plaats
1)

De pastoor der kerk "in Abraham's Schoot" op den Langendijk, teweten:
Cornelius van der Hoven was in 1694 tot het Jansenisme overgegaan. Die
secte bleef daar gevestigd tot 1800. In dit jaar werd hunne statie opgeheven,
de roerende goederen werden naar Utrecht overgebracht en de kerk werd
verkocht aan de Luthersche gemeente, waaraan zij nog toebehoort..
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'1

waar zich thans het gebouw bevindt der Militairen-vereeniging.
Het archief meldt ons, dat het echter door de placcaten verboden
was haar op naam van Gorcums Katholieken te plaatsen, daarom
werd door Pater Kouwenberg als eigenaar aangewezen het R. K.
Kerkbestuur te Ammerzoden (Bommelerwaard) dat buiten de linie
gelegen was. In 1813 echter werd zij door pater Joannes Oilis,
Minderbroeder, Pastoor te Ammerzoden en Deken van het district
Zalt-Bommel, aan het R. K. Kerkbestuur van Oorcum overgedragen.
Hoe die kerk, welke van 1758-1836 door de katholieken van
Gorcum gebruikt werd, er mag hebben uitgezien?
Zij had aan iedere zijde een galerei met plat-plafond en in
het midden een hoog-plafond met houten bekleedsel; het licht
kwam binnen door 4 dakramen, in de zijmuren bevonden zich
geen ramen behalve gedeeltelijk aan den westkant, de pastorie
lag aan de voorzijde van den kerkbouw, de deuren van 't portaal
der kerk liepen uit op een pleintje, waartoe men toegang verkreeg
door een poortje aan de Lombardstraat (waarschijnlijk hetzelfde
wat nog bestaat). Ook was er nog een toegang tot de kerk vanuit
de Haarstraat onder een koetshuis door, doch daarlangs mochten
de katholieken hun kerkgebouw niet verlaten, zooals wij reeds
gemeld hebben, wanneer de diensten in de protestantsche kerk
nog niet geeindigd waren. Volgens het Are.hief van het Aartsbisdom
Utrecht telde de parochie tijdens het pastoraat van pater Kou
wenberg 620 communikanten.

1789-1799
Was pastoor Pater Arnoldus Brouwer, geboren te Leiden
1721. Wij vinden hem reeds als assistent bij zijn voorganger in
de jaren l 757-1759-1778 en 1787.
Onder zijn herderlijk ambt kregen de katholieken bij de komst
der Franschen (1795) meer vrijheid.
In Januari ging Gorcum over, zegt de geschiedschrijver, en
reeds met Paschen van hetzelfde jaar had het kerkbestuur een huis
orgel aangeschaft en een zekeren Brakenhof uit Utrecht als organist
aangesteld. Zij behoefden nu jaarlijks geen 200 gulden meer aan
den Drossaard te betalen om kerk te mogen houden; ook hadden
zij niet meer te wachten op het uitgaan der protestantsche kerk,
zooals boven vermeld.
Het schijnt dat de katholieken gemeend hebben, om welke
reden dan ook, die geldsom niet meer aan den Drossaard ge
durende de laatste jaren te behoeven af te dragen, zooals blijkt
uit een aanmaning daartoe, hun in 1788 gedaan als volgt:
, ,,Den eersten geregtsbode der stad Gorinchem en lande van

,,Arkel, hiertoe verzogt, zal uit naam en van wegens den Hoog
"edelen Hooggeb. Heer Francois Cornelis, baron van Aarssen van
"Sommelsdijk en Drossaard der stad Gorinchem en lande van
"Arkel, zig vervoegen aan de personen of ter woonstede van de
,,pastors der Roomsch-Katholyke kerk genaamd "het Clooster"
"binnen Gorinchem bevorens betaald hebbende de recognitiën
"welke door de Roomsch-gezinde ingezetenen en besorgers van
"de Roomsche kerk, binnen deze stad jaarlijks aan de Drossaard
,,dezer stad moesten betaald worden, alsmede aan de kerkmees
"teren of kerkbesorgers van genoemde kerk, en deselve insinueeren
"om te zamen of ieder afzonderlijk in hunne kwaliteit binnen den
"tijd van agt dagen aan mij of aan mijnen stadhouder te betalen
"de voorgeschreven recognitiën aan mij in kwaliteit als Drossaerd
"der voornoemde stad Gorinchem, verschuldigde over de jaren
"1783- l 784-1785-1786 en nog sedert 1 Januari 1787 tot den
"25 sten dezer maand ter somme van 200 gulden 's jaars, welke
"bereids ingevolge de resolutiën van hun Ed. Groot-Mogende
"de dato 6 April 1786 voor den 6 April 1787 hadden behoeven
"te zijn betaald geweest, en deselve aanzeggende bij langer delay
,,den Heer Drossaerd de noodige middelen om henlieden tot be
"taling te constringeeren zal in het werk stellen; vraagt hierop
,, antwoord of delay, zult gij geregtsbode protesteeren van koste,
,, schade en interesse. Levert copye desers en rélateerd uw weder,, varen!
,,Gorinchem den 31 Jan. 1788.
,,Als procureur van den Hoogedele Heer Drossaard.
,,(was geteekend) W. van Ecter.
"Na gedane insinuatie dese uitgegeven voor copye bij mij
,, gerechtsbode op dato als boven.
,, H. van Maanen".
Of het katholiek kerkbestuur die recognitie-gelden ·nog aan
den Drossaard betaald heeft is ons niet gebleken.
Pater Arnoldus Brouwer overleed te Gorinchem op 29 Dec.
1799. Hij was 51 jaren lang missionaris geweest, Discreet van de
missie, Jubilaris in de orde, hij stierf in den ouderdom van 79
jaar, het 55ste van zijn priesterschap, het 7de van zijn jubilé.

1799-1814.
Gedurende deze jaren was pastoor-missionaris te Gorinchem
Pater Antonius Krul, geboren te Rotterdam 20 Juli 1747, hij
had zijn professie gedaan te Leuven in 1768, was priester gewijd
in 1771.

Reeds vanaf het jaar
toen Pater Kouwenberg da
was. Pastoor Kouwenberg h
een assistent gevraagd, d
in onzen tegenwoordigen t
van het stadsbestuur verkr,
schiedde, moge uit het vol
(Extract uit het regi�
priesters binnen de stad G
Drossaard, burgemeesteren
Den 8 Februari 1787.
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"nemen van den dienst der
"onze acte van consent ter
"en door den voorn. An
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"zijn priesterlijk woord i1
"handteekening onderteekE
"van het gevoelen dergenen
"andere kerkelijke overheic
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,, oorzaak van den eed en �
"heid en dat men geen tro
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,, Roomsche Kerk zijn; d,
"stellingen gevoeld, maar 1
"aan de Leeden van zijn g
"voorbeeld als leere zal
"Staten en Magistraaten al
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1) = Megen.
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en van wegens den Hoog1elis, baron van Aarssen van
. Gorinchem en lande van
en of ter woonstede van de
�rk genaamd "het Clooster"
d hebbende de recognitiën
1gezetenen en besorgers van
1d jaarlijks aan de Drossaard
, alsmede aan de kerkmees
kerk, en deselve insinueeren
n hunne kwaliteit binnen den
nijnen stadhouder te betalen
mij in kwaliteit als Drossaerd
verschuldigde over de jaren
!dert 1 Januari 1787 tot den
1 200 gulden 's jaars, welke
n hun Ed. Groot-Mogende
\pril 1787 hadden behoeven
aanzeggende bij langer delay
jdelen om henlieden tot be
lV'erk stellen; vraagt hierop
>ode protesteeren van koste,
lesers en rélateerd uw weder-

�Ie Heer Drossaard.
iteekend) W. van Ecter.
tgegeven voor copye bij mij
,,H. van Maanen".

recognitie-gelden ·nog aan
1iet gebleken.
i te Gorinchem op 29 Dec.
tris geweest, Discreet van de
rf in den ouderdom van 79
het 7d e van zijn jubilé.

t.

or-missionaris te Gorinchem
_Rotterdam 20 Juli 1747, hij
m 1768, was priester gewijd

Reeds vanaf het jaar 1787 was hij te Gorinchem assistent
toen Pater Kouwenberg daar pastoor en pater Brouwer kapelaan
was. Pastoor Kouwenberg had, vermoedelijk om zijn hoogen leeftijd,
een assistent gevraagd, doch dat ging niet zoo gemakkelijk als
in onzen tegenwoordigen tijd; eerst moest de hooge goedkeuring
van het stadsbestuur verkregen worden, op welke wijze dat ge·
schiedde, moge uit het volgende blijken:
(Extract uit het register der admissien van de Roomsche
priesters binnen de stad Gorinchem bij hun Ed. Or. agtbare Heeren
Drossaard, burgemeesteren en regeerders der voors. stad).
Den 8 Februari 1787.
"Lambertus Kouwenberg en Arnoldus Brouwer pastor en
"capellaan resp. de Roomsgezinde gemeente van de kerk "het
"Clooster" binnen deze stad, hebben aan hun Ed. Or. agtbare
"gepresenteerd den persoon van Antonius Krul, geboortig van
"Rotterdam, priester van de orde der Paters Minderbroeders uit
"het klooster te Meegden1) om provisioneel voor den tijd van vier
,, of vijf maanden, den voorn. Brouwer te assisteeren in het waar
"nemen van den dienst der voorn. gemeente, verzoekende daartoe
"onze acte van consent ten admissie, ·waar is gedelibereerd en
"en door den voorn. Antonius Krul in handen van de Heeten
"Drossaard en burgemeesteren dezer stad, verklaard zijnde op
"zijn priesterlijk woord in plaats van eede en met zijn gewone
"handteekening onderteekend dat hij een hertelijken afkeer heeft
"van het gevoelen dergenen welke leeren dat de Paus of eenighe
"andere kerkelijke overheid de magt heeft om de onderdanen te
"ontslaan of te dispenseeren wegens ketterij of om eenige andere
,, oorzaak van den eed en gehoorzaamheid aan de burgerlijke over
"heid en dat men geen trouw oi onderdanigheid schuldig is aan
"degenen die in de kerkelijke ban en buiten de schoot van de
"Roomsche Kerk zijn; dat hij niet alleen het tegendeel van de
"stellingen gevoeld, maar na zijn uiterste vermogen zal inboezemen
"aan de Leeden van zijn gemeenschap en deselve zoo door zijn
"voorbeeld als leere zal vermanen tot gehoorzaamheid aan de
"Staten en Magistraaten als aan haar wettige overheid en tot een
,, vreedzaam en zedig gedrag, dat hij bovendien niet zal contri
"bueeren met raad of daad, directelijk of indirectelijk in eenige
"manieren om door eenige ingezetenen deezer provincie te doen
"destineeren, beloonen of geeven eenig geld of geldwaarde, of
"wat het ook anders zou mogen wezen aan of ten behoeve van
"eenige buitenland�che kloosters, collegiën, seminariën, kerken of
"andere roomsche gestichten en gemeenschappen of van de Leeden
"van dien, hoe ook genaamd, en eindelijk dat hij geenerhande
"absolutie nog dispensatie van de Paus of van iemand anders
1) = Megen.
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,, zal verzoeken noch aannemen tegen de bovenstaande zijne ver
"klaring en onderteekening of tegen eenig Lid of deel derzelve
,, geen uitgezonderd.
,, was geteekend Antonius Krul, Roomsch priester.
"Zo is 't dat de Heeren Drossaard en burgemeesteren der
"stad Gorinchem, den voorn. Antonius Krul provisioneel gedurende
"den tijd van vijf maanden of wel tot hun Ed. Cl!:: Agtb. kennelijk
"nader wederzeggens te hebben geadmitteerd, geconsenteerd en
,,toegestaan, gelijk hun Ed. Or. Agtb. denzelven admitteeren, con
"senteeren en toestaan, bij dezen, om binnen deze stad dienst
,,te doen en den voorn. Capellaan Arnoldus Brouwers te assis
,,teeren. En zal hem deeze dienen voor acte van consent.
,,Accordeert met voors. register."
Onder het aartspriesterschap van Joannes van Engelen vinden
wij over de statie te Gorcum opgeteekend: (1807-1808) ,,Antonius
Krul, pastoor; Joannes Odendaal, kapelaan, beiden Franciscanen,
communicanten 770, zielenaantal 1100. Het kerkgebouw is goed,
doch zal binnen weinige jaren aan werkelijke reparatie onderhevig
worden".
Deze pater Joannes Odendaal was wegens ziekte van pater
Arnoldus Brouwer in 1798 naar Gorcum gezonden; hij kwam uit
het klooster te Megen, alwaar hij lector in de philosophie was.
In 1809 werd pater Odendaal ·overgeplaatst naar Hoorn, alwaar
hij pastoor was benoemd. Hij werd te Gorcum . opgevolgd als
kapelaan door Pater Joannes Henricus Thonnai, een Minder
broeder, die een veel bewogen levensloop achter zich had. Hij
was geboren te Reckheim tBelgië) 3 Juni 1769, geprofest te
Erkelenz 5 Oct. 1789, priester gewijd te Antwerpen 23 Febr. 1793,
doch kort daarna door de Franschen uit het klooster verjaagd.
Eenigen tijd vanaf 29 Sept. 1794 genoot hij gastvrijheid bij zijne
ordebroeders te Elten van de Saksische Provincie en vestigde
zich later te Maaseyck, ook hier werd hij 6 Maart 1797 gewa
penderhand op straat gezet en als onbeëedigd priester naar Roer
mond gedagvaard en 23 Jan. 1798 vrijgesproken. Hij ging toen
naar Venlo, doch werd daar als. gezworen vijand van de Fransche
Republiek door een op 13 Mei 1798 te Parijs uitgevaardigd decreet
tot deportatie veroordeeld. Hij vluchtte, arbeidde tijdelijk te Am
merzoden, werd 1801 naar Megen verplaatst; was van 1804-1809
kapelaan te Bolsward en kwam op 19 April 1809 te Gorcum,
alwaar hij stierf tijdens het bombardement der stad door de
Franschen op 30 Januari 1814.
Hierover werd het volgende verhaald: ,,Door het bombardement
is noch aan de kerk, noch aan de pastorie eenige schade toe
gebracht, zelfs niet toen op de batterij bij de Pelmolen de kruitkist

in de lucht vloog, waarbij
bombardement duurde verse
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in de lucht vloog, waarbij 45 militairen het leven verloren. Het
bombardement duurde verscheidene dagen en vele huizen in de
omgeving werden zwaar beschadigd. Zoo dikwijls als er geschoten
werd stak men de kaarsen op het altaar aan en ging de pastoor
met zijne huisgenooten en eenige bekende parochianen, in de kerk
bidden om Gods bescherming te vragen. In den nacht van 29 op
30 Januari toen het bombardement op zijn hevigst was, had Pater
Thonnai zijn toevlucht genomen in een kazemat bij den heer Van
Schalen op de Groenmarkt, toen er een bom in het huis ontplofte,
waarvan hij zoo hevig schrok, dat hij, na vervoerd te zijn naar
de pastorie, aldaar den volgenden dag is overleden".
Van Pastoor Krul wordt nog vermeld, dat hij tijdens het
verblijf van Napoleon in Gorcum, voor den keizer en zijn gemalin,
op Zaterdag 5 en Zondag 6 October 1811 de H. Mis heeft op
gedragen in het huis van een zekeren heer Van Lom.
In een verslag over de E. E. P. P. Minderbroeders der Hol
landsche zending anno 1814 wordt van Gorcum vermeld: commu
nicanten 700, gedoopten 54, huwelijken 29, bediend 8, bekeerlingen
2, communiekinderen 40.
Pastoor Krul overleed 27 October 1815 op de pastorie, alwaar
zijn portret nog bewaard wordt. De doop- en trouwregisters, enz.
door hem aangelegd bevatten zulk fraai en duidelijk schrift, dat
het een genoegen is een en ander nog te lezen.

1814-1842.
Pater Petrus Rohijns, geboren te Attenhoven (België) 23
Mei 1761. Voorheen was hij lector in de Wijsbegeerte in het
klooster te Venlo. In 1805 gardiaan in 't klooster te Megen. Ook
was hij langen tijd definitor geweest. Om zijn geleerdheid en
priesterlijke deugden stond hij in hoog aanzien, ook bij de niet
katholieken, waarvan ook deze laatsten meermalen bij feestelijke
gelegenheden getuigen hebben gegeven, zooals bij de inwijding
der nieuwe kerk. Hij was een groot kindervriend. Onder pastoor
Robijns is de tegenwoordige katholieke kerk gebouwd. Reeds in
1818 bestond het plan om de oude kerk te vergroo�n door er
de pastorie en de gang benevens een gedeelte van den tuin bij
te trekken en dan een nieuwe pastorie te bouwen. De teekening
van een en ander was reeds gemaakt door J. Boelée. Dat plan
is echter niet uitgevoerd, wijl men dan niet aan de straat kon
bouwen en een lage huiskerk zou verkrijgen. De goede God be
schikte later alles ten beste. In het jaar 1825 op Pinkstermaandag
zou het huis v.a,p den Drossaard met alle daarbij behoorende
gebouwen verkocht worden. Architect van Nunen, een man die
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zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft voor de kerk, kocht het
namens 't R. K. kerkbestuur voor den prijs van ruim 7000 gulden.
Later werd een huis met tuin, grenzende aan dat van den
Drossaard, voorheen toebehoorend aan mej. Goetzé, door het
kerkbestuur aangekocht, om daarop de tegenwoordige pastorie te
bouwen.
Onder diegenen die zich groote verdiensten verworven hebben
in het stichten van 't nieuwe kerkgebouw, wordt vooral genoemd
de Weled. heer Dr. M. C. Meuleman, chirurgijn en vroedmeester').
Zonder hem ware de kerk misschien nooit tot stand gekomen;
dagen en nachten heeft· hij daartoe opgeofferd en wel zoo, dat hij
daarvoor door de andersgezinden bespot en, gehoond en 's nachts
voor zijn huis met ketelmuziek is vereerd geworden.
Het plan voor een nieuwe kerk werd gemaakt door architect
Van Nunen, volgens model van de R. K. Kerk te Dordrecht, doch
eenigszins gewijzigd. De kerk van Gorcum werd 1 el breeder en
1 ¼ el langer. Nadat het bestek duor den hoofdingenieur en den
ingenieur van den Waterstaat A. Greve te Gorinchem op 16 Aug.
1835 was goedgekeurd, werd op 23 Febr. 1836 het kerkgebouw
aanbesteed; de begrooting werd gesteld op 103.000 gulden.
Toen men de kerk begon te bouwen op 9 Mei 1836, had er
een eigenaardige plechtigheid plaats, die wel de vermelding waard
is. De paal, die bestemd was geheid te worden op de plaats, waar
boven het H. Tabernakel zou komen te staan, werd, met bloemen
versierd, door de R. K. Jongelingen der parochie plechtig door de
straten der stad rondgedragen, en vervolgens ter plaatse door hen
zelven ingeheid. (Bij deze gelegenheid werd een gedachtenisplaatje
gedrukt. Eén enkel exemplaar was nog te vinden, hetgeen wel
willend aan het Provinciaal Archief te Weert werd afgestaan en
waarvan wij hier een qfbeelding geven.) Daarbij was groote deel
neming ook van niet-katholieke zijde. Het geheele bouwterrein
was met 19 vlaggen versierd ter gedachtenis aan de 19 H. Mar
telaren van Gorcum, terwijl de stafmuziek van het garnizoen de
feestelijkheid opluisterde. Militairen waren aangesteld als wacht
posten en om de orde te handhaven. De onkosten van een en
ander werden door de jongelui zelven gedragen.
In de .volgende maand (17 Juni) werd met groote plechtig
heid de eerste steen gelegd. Zooals ons verhaald wordt in "De
Godsdienstvriend" (deel 37 bi. 50) als volgt: ,,Gorinchem 17 Juni
1836. Heden heeft alhier de merkwaardige plechtigheid plaats
gehad van het leggen van den eersten steen voor de hier te
bouwen kerk der E. E. P. P. Minderbroeders-Recollecten, een
1 ) Hij was lid van het kerkbestuur tegelijk met S. Houben, W. M. van Hooy
donk, B. Laurentius, N. L. Smolders en P. lansmans.
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gebouw dat, zoo wij verwachten, den godsdienst en dez� H. 0:de
waardig zal zijn. Nadat gisterenavond de gewone . kr_u1splanhng
verricht was door den E. Pater Petrus Jacobs, Provinciaal
van de
Orde der E. E. P. P. Minderbroeders, missionaris en pastoor in de
kerk "Het Boompje" te Amsterdam, geassisteerd door den E. Pater_
Petrus van der Beek, missionaris te Rotterdam en den E. Pater
Joannes H. C. Mesenig, missio�aris in de kerk genaamd "Mozes
en Aaron" te Amsterdam" (beiden in deze stad geboren), begon
heden ten 9½ ure de solemneele H. Mis, gecelebreerd door den
E. Pater Joannes Odendaal, overste der Serafijnsche Missie en
missionaris-pastoor te Hoorn, geassisteerd door den Hoogeerw.
Heer Gijsbertus Antonius Vermeulen, Aartspriester van het district
Utrecht als index. De E. Pater Petrus van der Bèek als diaken en
de E. Pater J. H. C. Mesenig als subdiaken; de E. Pater Joannes
Ebben, missionaris-pastoor te Ammerzoden en de E. Heer Blom,
kapelaan bij den Hoogeerw. Aartspriester te Amersfoort �Is �ere
moniarius; de E. Heer Joannes Hartman pastoor te Gelhcum a�s
acolyth. Na het Evangelie beklom de E. Pater Theodor �s Henr1cus Deerman, missionaris in deze stad den kansel en hield eene
deftige en doeltreffende redevoering tot text nemend de woorden
Aggeus II. 10. ,,Magna erit gloria domus istiu� novissimae plLfs
_
quam primae", ,,De luister van dit nieuwe huis zal grooter z11n
dan van het eerste". In dezelve bracht zijneerw. den verschuldig
den dank aan Z. M. den Koning, aan de groot achtbare heeren
provinciale Staten, aan de achtbare heeren van het stedelijk Be
stuur en eindigde dezelve met een vurig gebed voor hen, alsmede
voor de geestelijke overheid".
De eerste steen werd gelegd door den grijzen Herder, pastoor
Robijns.
.
..
.
In Juni 1838 kwam de klok voor de meuwe
kerk. ZtJ werd
vervoerd op eene sledè getrokken door een met bloemen behan
gen paard, naar de oude kerk gebracht, daar onder een versierd
toestel opgehangen en onder de plechtige Hoogmis gewijd, waarbij
zij den naam ontving van den H. Nicolaas, ter ge_dachtenis aan
den H. Nicolaas Pieck, die gardiaan was van het Mmderbroeders
klooster te Gorcum. Daarna werd zij uit de oude kerk op plech
tige wijze naar de nieuwe gebracht en in den toren opgehangen.
Na bekomen verlof van het stadsbestuur werd door Pater van der
Beek weer voor de eerste maal sinds 1572 het "Angelus" geluid.
Ondertusschen was de geheele bouw der kerk voltooid en werd
10 October 1838 bepaald voor consacreeren van de kerk en het
hoogaltaar. Dit is geschied door Monseigneur Ludovicus, Baron
de Wijkersloot, bisschop van Curium, onder toeloop van eene
groote menigte.
.
.
Een prachtig chronicum op deze gelegenheid vervaardigd door
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Cornelius Ludovicus me unxit.
Deze kerkwijding wordt ons in "De Godsdienstvriend" (16
Oct. 1838) verhaald als volgt:
Gedenkwaardig zal de dag van heden blijven voor de Ca
tholy�ken dezer stad en zal zeker de belangstelling geniete� van
alle godsdienstvrienden in Nederland: De groote of St. Marhnus
kerk alhier werd tegelijk met de stichting dezer stad door den
heer Jan v;n Arkel en onze Catholycke voorvaderen in het jaar
1230 gebouwd 1) doch in het jaar 1572 den Catholyc�en ontro�fd.
Het gevolg daarvan was, dat jarenlang geene godsdienstoefening
meer door de Catholycken in eene openbare kerk konde gegev�n
worden, maar dit heimelijk moest geschieden op een zol�erkamertJe
of in een huiskerkje. Het laatste wat de Catholycken m gebruik
hadden, was geheel ongeschikt geworden, waaron:i. de Eerw.
herder der gemeente, zijnde de Eerw. Pater P. R?b1Jn�, vroeger
_
Lector in de Godgeleerdheid en sedert 1813 M1ss10nans-Pastoor
alhier en de Eerw. Pater Deerman, missionaris-Secundarius er op
bedacht waren, hetzelve te doen vervangen door een openbaar
gebouw den godsdienst waardig.
.
Hetzelve voltrokken zijnde werd heden den Almachtigen en
Drieeenigen God toegewijd ter eere van de Onbevlekte O�tvan
genis der H. Maagd Maria, de bijzondere patrones der Mmder
broedersorde en ter eere van den Zaligen Nicolaas Pieck en
gezellen onder den naam van de H. H. Martelaren van Gorcum
bekend.
De Consecratie geschiedde door den Hoogwaardigen Heer
Baron van Wijkersloot van Schalkwijk, bisschop van Curium. Bij
de wijding van buiten stond als diaken de Eerw. Heer S. Meule
stad
man, pastoor onder de Linden te Utrecht; die binnen d�ze
_
geboren is. In de pontificale Mis werd zijn Hoogeei:w. b11gestaan
door den Zeereerw. Pater Jacobs, provinciaal der Minderbroeders
en,pastoor in "De Boom" te Amsterdam en door den Hoogeerw.
_
Heer J. Grooff, praefect der Surinaamsche Missie, door den Eerw.
Pater van der Beek, missionaris te Rotterdam, door den Eerw.
Pater Mesenig, missionaris in de "Mozes en Aaron" te Amsterdam,
(de twee laatste in Gorcum geboren) beiden �erwant aan den ':"·
_
Nicolaas Pieck. Verder assisteerden nog b1J deze plechtigheid
de ZeerEerw. pater J. Sleypen, pastoor te Hernen e� J?eke� van
het district Druten, de E. E. Paters Wennekers, m1ss10nans te
1) Deze kerk is in 1849 afgebroken, de toren echter bestaat nog.
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Delft, de Eerw. Pater C. Florus, pastoor te Oudewater, de Eerw.
Heer J. van Miert, pastoor te Woudrichem, de Eerw. pater P.A.
Sprengers, missionaris te Rotterdam, de Eerw. Heer W. Verhees,
kapelaan te Raamsdonk, de Eerw. Heer Zoethout, past0or te
Kaatsheuvel, de Eerw. Heer Kimmenade, kapelaan te Loon-:op.-Zand,
de Eerw. pater Op den Kamp, missionaris in de kerk "de Boom"
te Amsterdam, de Eerw. Heer G. van Dijk, pastoor te Rhenooy,
terwijl nog meerdere geestelijken ten getale van 35 het altaar
omringden. De alleszins fraaie en doelmatige redevoering van Zijne
Hoogwaardigheid, voorstellende de ootmoedigheid, het geloof en
de gehoorzaamheid van Abraham op deze plechtige gelegenheid
toegepast, vermeerderde nog de teedere godsvrucht der geloovigen;
een statige muziek bracht ook het hare tot de stichting toe. De
feestviering werd verhoogd door de tegenwoordigheid van zijne
Excellentie den Opperbevelhebber der Vesting en verdere militaire
en burgerlijke autoriteiten. De plechtigheid eindigde met een-gebed
voor Z. M. den Koning en met den lofzang "Te Deum" voor de
genoten weldaden en zegeningen Gods".
Bij de consecratie van het hoogaltaar werden in de tombe
reliquieën geplaatst van de H. H. Martelaren van Gorcum, deze
waren afkomstig uit de kerk van pastoor van Wevelinckhoven,
(die stond tusschen den Langendijk en de Molenstraat) thans
Luthersche kerk.
Toen omtrent het jaar 1702 een der opvolgers van pastoor
van Wevelinckhoven, van den Hoven genaamd met een groot
getal parochianen zich aan de zijde der Jansenisten schaarden,
hebben de families van Wevelinckhoven en Floers alle pogingen
aangewend om de reliquieën der H. H. Martelaren in veiligheid te
te brengen, hetgeen hun gelukte. Zij werden gebracht naar het
naburige Elshout (N.-B.) alwaar de toenmalige pastoor van de
orde van Premontstreit verwant was aan de familie de Reeder te
Gorcum. Vroeger hadden de paters Du Quavre en Kouwenberg
moeite gedaan om de reliquieëo in de paterskerk te Gorcum te
krijgen, doch tevergeefs. Pater Deerman wist eindelijk te bewerken,
dat zij, gedeeltelijk althans, wederom in het bezit van Gorcum
kwamen.
Bij gelegenheid der kerkwijding werd door het Collectanten
college een koperen kandelaar aan de kerk geschonken, met de
volgende opdracht op perkament geschreven:
,,Aan de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, patro
,,pesse; den gelukzaligen Nicolaas Pieck en zijne medegezellen,
,,martelaren van Gorcum, patronen dezer kerk, wordt ter gelegen
"heid der voltrekking en inwijding van dit tempelgebouw op den
"waardigen dag den 16 October 1838 door de gezamentlijke broeders
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,,collectanten voor de Eerw. Heeren Paters Minderbroeders geeste
"lijke herders alhier dezen kandelaar en voetstuk uit nederige
,, godsvrucht en ijver ter versiering dankbaar vereerd en opgedragen.
"Wilhelmus Roozendaal. - Gerardus Aben. - Antonius
,,Joannes Vos. - Reinier Savelberg. - Gerardus Lansmans "Leonardus Christiaan Oliviers. - Andreas Milort. - Joannes
,, van Aarle. - Lambertus Antonius van de Graaf.
,,Joannes van Nune, architect dezer kerk."
De archieven verhalen ons, dat het op den dag der kerkwijding
24 Oct. 1838 zoo koud was en slecht weder, dat Mgr. de Bisschop
en pater Provinciaal van hunne reis thuisgekomen, beiden in een
zware ziekte vielen, waarvan de eerste herstelde, doch waaraan de
laatste spoedig bezweek.
Om nu tot pastoor Robijns terug te keeren: in het jaar 1839
op den 78sten verjaardag zijner geboorte en het 59ste zijner reli
gieuse professie in de Orde der Minderbroeders, vierde hij den
dag waarop hij voor 25 jaren het herderlijk ambt te Gorcum
aanvaardde. Door den Jubilaris was om 7 uur eene stille H. Mis
opgedragen. De Hoogmis werd gecelebreerd door den E. Pater
J. van Lieshout, pastoor in de Leeuwenstraatkerk te Rotterdam en
oud-leerling van den jubilaris, met assistentie van den W.Eerw.
Heer J. van Miert, pastoor te Woudrichem als index, den W.Eerw.
Pater P. H. Deerman, missionaris te Gorcum als diaken, den
W.Eerw. Heer Van Dijk, pastoor te Rhenoy als subdiaken. De
feestpreek werd gehouden door Pater Deerman, text uit het boek
der Openbaringen van den H. Joannes XIX. 7. ,,Laten wij ons
verheugen en blijde zijn en Hem (den Heer) de eer geven".
Na de H. Mis "Te Deum". Na den middag ten 2 ure werd
de feesteling en zijne assistenten per rijtuig afgehaald en gebracht
naar het hotel "De Hooiwagen", alwaar een gezelschap van een
40-tal gemeentenaren met een luisterrijk maal hem opwachtte. 1)
Toen pastoor Robijns in 1842 wegens ouderdomszwakte niet
meer in staat was zijne bediening te vervullen, is hij vertrokken
naar het klooster te Megen, alwaar hij in den Heer is overleden
op 26 April 1844. Bij zijne komst te Gorcum in 1814 telde de
parochie ruim 700 en bij zijn vertrek in 1842 ruim 1200 com
municanten.

1842-1850.
Pater Joannes Broekman volgde Pastoor Robijns op. Deze
was geboren te Neerbosch 15 Febr. 1806, geprofest te Sint-Truiden
1) Godsdienstvriend, deel 42, blz. ;291,
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11 November 1836, priestergewijd te Luik 23 December 1837.
Hij kwam uit Hernen, waar hij sinds een jaar pastoor was. Van
hem wordt verhaald, dat hij een groot ijveraar was in het be
vorderen der godsvrucht tot de H. H. Martelaren van Oorcum :
jaarlijks werd hun feest op 9 Juli door een groote menigte priesters
bijgewoond.
Onder zijn pastoraat werd weer voor het eerst processie
gehouden, zooals thans nog in vele Minderbroederskerken ge
bruikelijk is, door het broederschap der H. Vijf Wonden van den
H. Vader Franciscus. Zoo verhaalt "De Godsdienstvriend" (deel
49, blz. 263) uit Oorcum van 4 Oct. 1842:
"Een groote menigte was heden op den feestdag van den
H. Vader Franciscus naar de nieuw gebouwde kerk gestroomd.
De plechtige H. Mis werd opgedragen door den Eerw. Heer H.
J. van Leek, pastoor te Gellicum, als index de Eerw. Heer A. 0.
van Dam, als diaken de Eerw. Heer Wennekendonk en subdiaken
de Eerw. Heer A. de Bont. Onder de Hoogmis keerde eene moeder
met hare drie dochters, allen protestant, in den schoot der Moeder
kerk terug. De predikatie werd gehouden door den alomberoemden
Eerw. Heer Wennekendonk, pastoor te Schoonhoven, en tot text
was gekozen: ,,Indien de Heer Jezus nog eenmaal op deze wereld
verscheen, meent gijlieden dat er geloof zou worden gevonden?"
Na het eindigen der Hoogmis voor het eerst processie, vooraf
gegaan door het vaan van St. Franciscus. Het feest werd besloten
met plechtig Lof en "Te Deum".
Op 20 November werd er een processie gehouden ook buiten
de kerk en · op de trappen van het voorportaal werd de zegen
met het Al\erheiligste gegeven, wat zonder de. minste stoornis
geschiedde.
Later schijnt er echter geen processie meer buiten de kerk
gehouden te zijn, hetgeen dan ook niet meer geschieden kon door
de verbouwing der pastorie.
Onder het bestuur van Pastoor Broekman heeft de kerk de
eer genoten van bezocht te worden door Mgr. d' Affre, den bekenden
aartsbisschop van Parijs, die zijn leven liet op de barricaden
tijdens de revolutie aldaar in 1848. 1)
Op 9 Juli 1844, feestdag der H. H. Martelaren van Oorcum,
werd het H. Vormsel toegediend door Mgr. den Bisschop van Curium
aan 400 vormelingen. Afgehaald te Culemborg door eene com
missie uit het kerkbestuur met den Eerw. Pater Broekman, pastoor,
1) In 1843 was Mgr. van Wijckersloot te Parijs geweest; waarschijnlijk uit
beleefdheid bracht Mgr. D' Affre hem in 1844 een tegenbezoek en kwam bij
die gelegenheid (misschien uit vereering voor H. H. Martelaren) te Gorcum.
Zie "De Godsdienstvriend" 1844 Dl. 53 blz. 155; en Journal historique et
litteraire Tom. XI (1844-1845) blz .. 359.
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trad 's avonds te voren onder het luiden der klokken Z. D. H.
het smaakvol versierde kerkgebouw binnen; (waartoe de voor
malige architect der kerk de heer van Nune zooveel had bijgedragen),
ontvangen door een talrijke priesterschaar. Om 8 uur 's morgens
begon de toediening van 't H. Sacrament des Vormsels. Peter en
Meter waren de heer M. C. Meuleman, voormalig rentmeester
der kerk en echtgenoote. Om tien uur hield de bisschop een
predikatie met text uit het Hooglied van Salomon: ,,Bloemen zijn
in ons land verschenen.... bloeiende wijngaarden hebben hunnen
geur verspreid" en bracht in herinnering dat hij eenige jaren te
voren het gebouw te Rugge bij den Briel had aangekocht en
noemde het een zijner dierbaarste bezittingen.
Na de plechtigheid celebreerde Z. D. H. eene Pontificale
H. Mis, geassisteerd door den Hoogw. Heer J. Hartman, aarts
priester van 't district Utrecht, den ZeerEerw. Pater P. Wennekers,
pastoor te Delft als archidiaken, den ZeerEerw. Pater J. Ebben,
pastoor te Ammerzoden en landdeken als diaken, en den Eerw.
Heer P. A. de Bont, pastoor te Raamsdonkveer als subdiaken.
's Middags 4 uur Solemneele Vespers door den Bisschop, die
's avnnds om half zeven weer vertrok. 1)
Den 29 Augustus 1850 werd pastoor Broekman uit Gorcum
verplaatst naar het klooster te Megen, alwaar hij overleed 6 Dec.
1863, in het 27ste jaar zijner professie en het 26ste van zijn pries
terschap.

1850-1857.
Pater Franciscus Welters was de opvolger van Pater
Broekman, hij was geboren te Amsterdam 19 Maart 1805, geprofest
24 April 1830, priester gewijd te Rome 18 Sept. 1830. Gedurende
zijn bestuur werd veel gedaan tot opluistering van den eeredienst
in de kerk: het broederschap van den H. Rozenkrans werd opge
richt (1850), een mooi verguld en rijk gebeeldhouwd antipendium
aangekocht voor het hoogaltaar, vervaardigd door den beeldhouwer
Luisius te 's Bosch.
In 1853 (29 Nov.) werd aan 364 parochianen het H. Vormsel
toegediend door Mgr. Scheepers, bisschop van Mellipotamos op
l ast van Z. D. H. Mgr. den Aartsbisschop Zwijsen. In 1854 (I 3
Dec.-22 Dec.) werd een H. Missie gepredikt door de Eerw.
Paters de Veer, (later pastoor te Gorcum) kapelaan te Wychen,
Hermanus Bouten, kapelaan te Gouda en Antonius Sommerdijk,
kapelaan in de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam. Deze missie
heeft niet alleen onder de katholieken veel vruchten voortgebracht,
1)

,,Godsdienstvriend" 1eel 53 b(. 103,

34

maar werd onk met eerbied en genoegen door honderden Pro
testanten biigewoond.
In het jaar 1855 den 4 October vierde pastoor Welters zijn
25-jarig priesterfeest. De parochianen lieten zich niet onbetuigd
maar schonken hem vele en velerlei geschenken voor de kerk en
andere blijken van belangstelling. Een en ander getuigde, hoe
deze herder bij zijne schapen in hoog aanzien stond.
In 1857 verliet hij Gorcum wegens zijne benoeming tot Pastoor
te Leiden, alwaar hij later tot Deken werd aangesteld, en ook
overleden is op 8 April 1886.

1857-1863.
Pater Lucas Straman geboren te Amsterdam 10 Maart 1810,
geprofest 13 October 1832, priester gewijd te Urbino 15 Maart
1835. Van 18 November 1855--Februari 1856 was hij kapelaan
te Alkmaar, voorheen was hij ook werkzaam te Hoorn en in 1835
wordt hij vermeld (Schatjes) als kapelaan te Wychen. Slechts 6
jaren stond hij aan 't hoofd van Górcums parochie. In 't eerste
;
jaar van zijn bestuur (1857) vierde hij zijn zilveren priesterfee�t,
bij welke gelegenheid hij een prachtig rood stel misgewaden van--- -
- _
de parochianen mocht ontvangen. Gedurende zijn pastoraat is het
tegenwoordig hoogaltaar en predikstoel in de kerk geplaatgt. In
het jaar 1863 werd hij naar 's-Gravenhage gezonden, alwaar hij
den overleden pastoor Pater Op den Kamp in zijn ambt opvolgde.
Hij overleed aldaar 13 October 1875.

1863-1875.
Pater Albertus Bernardus Schaap geboren te Amsterdam
25 April 1808, geprofest 8 Oct. 1829, priester gewijd te Urbino 26
Januari 1831. Hij was werkzaam in verschillende Staties sedert
26 November 1832 en werd 8 December 1849 te Kampen als
pastoor benoemd, welk ambt hij 12 December daaraanvolgende
aanvaardde. Na de suppressie dezer statie werd hij overgeplaatst
naar Franeker op 1 Januari 1857 en op 15 October 1858 naar
Woerden. In 1863 volgde zijne benoeming tot pastoor te Gorcum.
Gedurende zijn pastoraat is het nieuwe orgel in de kerk
geplaatst. Hij overleed alhier den 3 December 1875 en werd be
graven op het R. K. Kerkhof te Woudrichem, wijl Gorcum nog
geen gewijde begraafplaats bezat. Onder Pastoor Derks is later
zijn stoffelijk overschot naar het R. K. Kerkhof te Gorcum over
gebracht, alwaar het berust in den grafkelder onder de kerkhof
kapel. Zijn nagedachtenis is nog altijd in zegening.
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Onder het pastoraat van pater Schaap, had de heiligverklaring
plaats der H.H. Martelaren van Gorcum (29 Juni 1865). Hoe dit
hier gevierd werd beschrijft ons 50 jaar later een oud-Gorcummer
n.l. de heer Th. Bianchi te Amersfoort in het dagblad "Het
Centrum". Wij laten het hier volgen:
"Vele Gorcummers en ouderen van mijn leeftijd zullen zich
herinneren de schitterende feestviering en plechtigheid, die heden
vóór 50 jaren te Gorcum plaats vond bij gelegenheid der heilig
verklaring van onze roemvolle 19 voormalige stadgenooten. Gorcum
vierde feest, een dubbel feest; eerstens om het feit zelf en ver
volgens omdat Z. D. H. Mgr. Schaepman bij die gelegenheid de
pontificale H. Mis zoude opdragen. En de misdienaars, waarvan
ik de 8-jarige Benjamin was, spandeq zich naar hunne krachten
in, omdat er voor hen nog, als zij goed hielpen en zich in alles
netjes gedroegen, een extra-feestje aan verbonden was. Ons komen
nog voor den geest de gezichten der personen, die wij dagelijks
zagen en dan denken wij aan onzen eerbiedwaardigen pastoor
Schaap met zijn lang krullend haar; aan de kapelaans, den zwarte
maar tevens zwart-ziender Pater van Hout; den blonden Pater
Omzigt met zijn goedlachs gezicht. Ook denken wij terug aan
hen, die wij als misdienaars zoo dikwijls "op stoom" hielpen, de
meiden van de pastorie Fokje en Marie en den patriarchalen
koster van Schalen en zijn vrouwtje. Wij allen en nog eenige
hulpvaardigen waren weken van te voren in de weer om de kerk
op te sieren voor eene waardige feestviering en de ontvangst van
den kerkvorst. En ik zie nog aan de kerkpilaren de geschilderde
portretten der Martelaren door guirlanders en bloemen aan elkander
verbonden en uitgaande naar de buste van Niculaas Pieck en
Leonardus van Veghel, in 1572 gardiaan van 't klooster der Min
derbroeders en pastoor te Gorcum, in het gewelf van 't hoogaltaar.
En met het naderen van 9 Juli steeg onze ijver en nieuws-
gierigheid steeds hooger, totdat hij op den vooravond van het
feest ineens bekoeld werd.
Met Mieke Verdonk, in die dagen de Gorcumsche groenten
vrouw, had ik overleg gepleegd, dat zij voor mij zou bewaren 17
mooie bossen wortellof en twee dubbele extra groote, om ze als
pluimen te plaatsen boven de martelaren. Iedere martelaar moest
een pluim hebben en Nicolaas Pieck, een van mijn voorgeslacht
naar moederszijde en Leonardus van Veghel, mochten naar mijn
jongensgevoel wel een extra-pluim, dus een dubbele bos hebben.
Wat een teleurstelling ging hier voor mij volgen! Toen ik ze,
goed verzorgd op mijn kruiwagentje de kerk inreed, vroeg Pater
van Hout: ,,Maar Theke, wà hedde daar nou" en op mijn triom
fantelijk antwoord: ,,Negentien mooie pluimen voor de martelaren",
raadde hij me aan ze maar gauw naar mijn konijntjes te brengen
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dan konden die smullen en ook feestvieren.
Daags te voren om 6 uur kwam Mgr. Schaepman vanaf den
Arkelschendijk Gorcum binnenrijden en met zijn komst en het luiden
der klokken ving de feestviering aan. De Ark�lsche brug, poort
en straat stond opgepakt met menschen om getuigen te wezen
van den intocht van den bisschop.
. �en volgenden dag was alles reeds vroeg in de weer. Wij
m1sd1enaars, werden door Fokje en Marie opgetuigd en in de
keuken aangekleed met gloed-nieuwe roode lakensche toogjes,
nieu�e h�mmekes (superplu's) en pantof�els, met de belofte erbij:
»Als JUilie nou goed oppast en alles net1es doet en niet op mekaars
toogjes trapt en de hemmekes niet scheurt, dan zulde eens zien
wà gullie vanmiddag na de Vespers van de "Vajer" krijgt". Dat
was wat voor ons jongens! De grootste attractie van den heelen
dag omdat wij al hoorden van krentenbroodjes, kersen, vuur
werk, enz.
Onder de Pontificale Mis trad, als ik mij niet vergis, Pater
Tollenaar uit 's-Hage als feestredenaar op, terwijl onder de Vespers
een tweede Pater ons tot eerbied en liefde voor Gorcums Helden
opwekte. Na het kerkelijk feest volgde het huishoudelijk feest in
de gezinnen en de pastorie. Wij lieten ons de krentenbroodjes
en chocolade goed smaken en beschoten elkaar met kersepitten
dat het een aard had. 's Avonds werd het feest besloten door
Bengaalsch vuur in den tuin, enz.
H. Bianchi.
Amersfoort.

1875-1883.
Pater Joannes Henricus Augustinus de Veer werd op 23
December 1875 tot pastoor van Gorcum benoemd. Hij was ge
boren te Amsterdam 28 Aug. 1817, trad in de Orde 25 Mei 1841
en werd 18 Mei 1844 te Roermond priester gewijd. Bij zijne benoe
ming tot pastoor alhier was hij van 1866 rector van de kerk het
Boompje" in de Kalverstraat te Amsterdam. Deze priester vd�ral
heeft gedurende de weinige jaren van zijn verblijf alhier zeer veel
tot stand gebracht. Hij stond bekend als een uitstekend prediker
en had verschillende malen missie gegeven.
In 1876 vernieuwde hij denrtoren en de pastorie. In 1877
heeft hij met verlof van Mgr. den Aartsdisschop Schaepman het
katholieke kerkhof gewijd en op 22 Juni van dit jaar werd de
eerste katholiek, een zekere Christianus Hitters volgens kerkelijk
ceremonieel aldaar begraven.
Het ijzeren kruis, dat zich nog op het kerkhof bevindt was
geschonken door den ijzerhandelaar den heer H. J. Reekers en
echtgenoote. In hetzelfde jaar werden nieuwe zij-altaren van de
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H. Maagd en den H. Antonius in de kerk gebracht. De beelden
waren vervaardig� ,door F. Goossens & Zoon te 's-Bosch. De
altaren volgens teekening van den architekt J. A. de Veer, te
Amsterdam.
In 1878 stichtte hij de vereeniging "de Werkmansbond"
waaruit later"de Eendracht"en nog later "de Sintjozefs-vereeniging':
ontstaan is tot ondersteuning bij ziekte der werklieden.
Het volgend jaar bouwde hij op de plaats, waar voorheen
�et oude kerkje_ stond, een zaal, waar onderricht werd gegeven
m den Gregonaanschen zang, en den Werkmansbond gelegenheid
gegeven werd tot ontspanning en tevens een veilig toevluchtsoord
was tegen gevaarlijke gelegenheden.
In 1880 werd het hoogaltaar en het priesterkoor gepolychro
meerd door schilder L. van de Graaf en boven het hoogaltaar
een beeld geplaatst van het H. Hart. Voqr een en ander was door
de parochianen een som bijeengebracht van ongeveer 900 gulden.
In 1881 werden de twee mooie kunstvolle ramen van gebrand
glas geplaatst boven het priesterkoor, een geschenk van Mevr.
de w we W. M. van Hooydonk en haar zoon Franciscus. De overige
van St. Franciscus, Martinus en Nicolaas in de kerk zijn ge
schenken van de heeren N. Bouten en H. C. Klutchen te Rotterdam.
In . 1882 richtte _hij met verlof van Mgr. den Aartsbisschop
na Konmkl. goedkeuring verkregen te hebben een loterij op om
op het kerkhof een kapel te kunnen bouwen; gesteund door de
parochianen en de notabelen der stad bracht die loterij de som
op van 3540 gulden, zoodat zijn wensch kon vervuld worden en
de kapel gebouwd werd voor de som van 3738 gulden.
Zoo heeft pastoor de Veer in die acht jaren zeer veel tot
stand gebracht. Geen wonder dat zijn opvolger in het herderlijk
ambt van hem geboekt heeft: ,, veel heeft hij tot nut en versiering
der kerk en tot heil der zielen in Gorcum gearbeid".
Hij overleed alhier op 1 December 1883 en werd in den
grafkelder onder de door hem gebouwde kapel op 't kerkhof ter
ruste neergelegd.

1883-1896
Na den dood van Pater de Veer volgde hem Pater Joannes
Mathias Derks op 4 December 1883. Deze was geboren te Grave
31 October 1827, geprofest 25 Augustus 1849, priester gewijd
te Roermonct.,,21 Mei 1853. Voorheen was hij meermalen in ver
schillende kloosters gardiaan geweest, rector der Clarissen te
Megen en definitor van de provincie der Minderbroeders. Onder
zijn bestuur zijn de overige ramen van grisaille, door verschillende
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weldoeners geschonken, in de kerk geplaatst alsook de kruiswegstatiën. De verschillende heiligenbeelden langs de wanden der
kerk werden geschonken door den Weled. Heer H. van Kessel
en zijn zuster.
In 1892 van 13-23 Februari werd een H. Missie gepredikt
door de E. E. Paters Beatus Overwater, gardiaan te Maastricht,
Athanasius van Hemert, gardiaan te Wychen en Pius Steenhagen
uit het klooster te M,rnstricht. Deze missie werd met veel ijver
door de parochianen bijgewoond. Toen de brave Herder op 21
Mei 1893 zijn 40-jarig Priesterfeest vierde en toen hij op 4 Juni
1896 den dag herdacht waaarop hij voor 12 1/2 jaar tot Herder van
Gorcum was aangesteld, mocht hij tal van geschenken voor zijn
kerk van de parochianen ontvangen, als blijken van achting en
toegenegenheid.
In het laatstgemelde jaar werd hij door een slepende ziekte
aangetast, die hem noodzaakte eervol ontslag aan te vragen, waarna
hij zich naar het klooster te Weert begaf, alwaar hij overleed op
15 Maart 1897, voorzien van de H.H. Sacramenten, na een smart
vol lijden met het grootste geduld te hebben verdragen.

1896-1916.
Pater Hyacinthus (Petrus Wilhelmus Arts) was zijn op
volger als pastoor te Gorcum. Voorheen was hij hier kapelaan
geweest van 1882-1885. Hij werd geboren te Nijmegen 26
Augustus 1851, deed zijn professie te Maastricht 4 October 1870,
werd priester gewijd te Roermond 13 Maart 1875. Na eenig�
jaren assistent geweest te zijn in 't klooster te Megen, werd htJ
in 1882 kapelaan te Oorcum, daarna te Leiden en Delft, in welke
plaats hij zijn benoeming ontving tot pastoor te Oorcum op 15
November 1896. Gedurende de 20 jaren dat Pater Arts aan het
hoofd der parochie gestaan heeft, heeft hij zeer veel bijgedragen
tot verfraaiing van Gods huis. Vermeld mag hier vooral worden
het vernieuwen der ramen in kerk en sacristie, het opnieuw poly
chromeeren der kerk door Perey, kerkschilder te Venlo. Het plaatsen
(gedeeltelijk althans) van nieuwe kerkbanken in 1910, enz. Het
voornaamste feit echter onder zijn pastoraat is het oprichten van
een R. K. Jongensschool in 1907, welke door hem werd ingezegend
op 2 Januari 1908 en op den dag der opening reeds bezoéht
werd door 119 jongens. Jammer dat later 1925 het kerkbestuur om
gewichtige redenen gedwongen werd die school te sluiten en het
onderwijs der jongens eveneens toe te vertrouwen aan de E. E.
Zusters, die ondertusschen ook een· Ulo-school voor jongens en
meisjes hadden geopend.
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De gewezen jongensschool wordt thans nuttig gebruikt als
patronaatsgebouw.
. ..
Pastoor Arts ontving 16 October 1916 eervol ontslag Uit z11n
bediening en werd benoemd tot Pastoor te Vorden, alwaar hij
slechts korte jaren werkzaam was, zijn laatste levensjaren bracht
hij door in het klooster te Venray, alwaar hij overleed op 25
Augustus 1923.

1916-1919.
Pater Simon (Petrus Joannes Bennenbroek) geboren te Some�
ren 15 October 1864, gekleed in de Orde 3 October 1884, priester
gewijd 23 Maart 1890, werd 16 October 1916 tot pastoor te
Oorcum aangesteld. Voorheen was hij kapelaan geweest te Wychen
en Rotterdam, gardiaan in het klooster te Maastricht, pastoor te
Nijmegen en gedurende de laatste 6 jaren provinciaal.
Slechts 3 jaren mocht de parochie Oorcum de hooge eer
genieten, dezen verdienstvollen priester tot haar leidsman te be. zitten, want reeds bij het volgend kapittel in 1919 werd hij op
nieuw geroepen om het bestuur der Seraphijnsche Provincie op
zich te nemen, zoodat zijn eervol ontslag inging op 23 September
van dit jaar.
Onder het vele goede door hem tot stand gebracht in den
korten tijd van zijn pastoraat mag bijzonder genoemd worden:
de bouw van een nieuwe kapel in 't R. K. Weeshuis, die door
hem werd ingezegend op 23 Dec. 1918 en het oprichten van een
R. K. Werklieden-Vereeniging op 22 Januari 1919.

1919-1927.

Pater Solanus (Adrianus de Wit) werd, toen Pater Simon
Bennenbroek door het Kapittel in September, 1919, opnieuw tot
provinciaal was gekozen, tot diens opvolger benoemd. Pater
Solanus was geboren te Ammerzoden 31 Januari 1865, trad in
de Orde te Maastricht 3 October 1883, werd priester gewijd te
Roermond 6 April 1889. Na een jaar vertoefd te hebben in het
klooster te Maastricht, werd hij in December 1890 kapelaan be
noemd te Amsterdam (Sint Antonius van Padua). Van 1895-1898
was hij vicarius in het klooster te Wychen; van 1898-1900 vi
carius te Megen; van 1900-1903 gardiaan te Weert en van 190J1906 vicarius te Vorden. Van 1906-1912 vertoefde hij als assistent
in het klooster te Weert; werd vervolgens kapelaan te Oudewater,
van 1912-1919; alwaar hij den 23 September van het laatste
jaar zijne benoeming ontving tot pastoor te Oorcum. 1)
1)

Aldus heeft.,hij zelf met alle volledigheid opgeteekend.
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Onder zijn bestuur werd reeds in l 920 de kerk en pastorie
voorzien van electrisch licht.
Door zijn invloed en medewerking werd l September 192 l
door de St. Elisabeth's Vereeniging een katholieke gediplomeerde
ziekenverpleegster aangesteld tot ondersteuning van zieken en
behoeftige kraamvrouwen.
Op 23 April l 922 is begonnen met de Franciscaansche jeugd
organisatie voor meisjes onder bescherming der H. Clara; 15
October voor jongens met den H. Paschalis Baylon als patroon
- als afdeeling der Derde Orde - waardoor de katholieke jeugd,
die de school verlaten heeft, in godsdienstige vereenigingen is
ondergebracht.
Den l 6 October 1923 is een nieuwe zeer schoone doopvont
geplaatst. Zij is vervaardigd van rood Upmamagraniet, met deksel
uit galvano-brons. Het fraaie hekwerk is vervaardigd volgens
teekening van den Heer J. van Embden, kerkmeester. 3innen dit
hek werd een parketvloer gelegd, terwijl de muur op den achter
grond met tegels werd bezet. De gezamenlijke kosten bedroegen
· ruim l 500 gulden, waarvan ruim 500 gulden door de parochianen
waren bijeengebracht.
In de maand Juni 1925 werd in de sacristie veel hersteld en
schoongemaakt, en in het najaar van 1927 werd de kerk van
buiten geheel en al opgeknapt en geverfd. Terwijl dit werk nog
in vollen gang was, kwam Pastoor De Wit, wien de zorg voor
het huis des Heeren steeds zeer ter harte ging, te overlijden.
Terwijl reeds vroeger een jongenspatronaat bestond, is ook
voor meisjes den 4 November 1923 een patronaat opgericht: het
werd opgericht met 31 leerlingen.
Op l Januari l 925 is de bijzondere jongensschool opgeheven
en tot patronaat ingericht. De jongens zijn toen alle overgegaan
naar de school der Zusters, waar ook het U. L 0. onderricht wordt
gegeven. Na veel overleg en bespreking was hiertoe met bijzon
dere machtiging van Mgr. den Aartsbisschop besloten. Wellicht
is het een unicum hier te lande.
In dit jaar van 6- 14 Maart is in de parochie met een goeden
uitslag een H. Missie gepreekt door de Paters Methodius Mulder,
Justinus Janssen en Hugo Ponsioen.
Den 18 Juni van hetzelfde jaar kwamen ter bedevaart naar
Gorcum 700 mannen van het Broederschap der H. Familie van
Roosendaal naar Gorcum. De geestelijke leider was Pater Rottier,
Redemptorist.
Er was vroeger wel meer aan gedacht, of Gorcum geen reden
van bestaan zou hebben als bedevaartplaats der H.H. Martelaren.
Ernstige pogingen zijn daarvoor nooit gedaan.
Pastoor Simon Bennenbroek vatte een ander plan op in 1917.
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Hij wilde liever vanuit Gorcum een pelgrimstocht houden naar
Brielle. Alles was daartoe gereed: een eigen processie was met
zorg georganiseerd; de dag zelfs van vertrek bepaald, toen daags
tevoren het verbod kwam om uit te varen onder voorwendsel van
kolenschaarschte. Uit een en ander rees toen het vermoeden, dat
anti-katholieke machten de bedevaart wilden verhinderen.
De opvolger: Pater De Wit, wilde niets liever dan hetzelfde
plan doorzettert en ten uitvoer brengen. Het gelukte hem. In 1922
was het 350 jaar geleden, dat de Martelaren hun leven voor het
katholiek geloof gaven. Van 6-9 Juni werd een triduum gehouden,
doch van een processie naar Brielle kwam toen nog niets. Een
jaar later evenwel mocht de ijvervolle Herder slagen in zijn god
vruchtig verlangen.
Zoo ging dan in 1923 de eerste pelgrimstocht uit Gorcum
naar Brielle. 't Was echter een schrepel begin; er waren nog
geen 25 deelnemers. Het volgend jaar 23 Juli na degelijker voor
bereiding ging het vrij wat beter, ook de katholieken uit de om
streken waren aangespoord, zoodat het gezamenlijk getal 150
bedroeg. Na volhardend pogen een prachtig succes. Het grootste
getal bedevaartgangers werd bereikt in den zomer van 1927, toen
Pater Solanus De Wit 157 pelgrims naar de hem zoo dierbare
martelaarsplaats Brielle mocht geleiden.
Wij hopen, zoo schreef Pastoor De Wit, dat ook in de toe
komst de parochianen van Gorcum niet in gebreke zullen blijven
hunne heilige Stadgenooten te huldigen door hunne graven te
bezoeken, hunne overblijfselen te eeren en hunne hulp in te
roepen. De ijverige Herder, die aldus schreef en had gewerkt
voor de glorie der H. H. Martelaren, zou die devotie hier op
aarde niet verder kunnen bevorderen, daar hij nog in dit jaar
1927 dert 27 October, vrij onverwacht en plotseling overleed.
Moge zijn laatste wensch door de parochianen geëerbiedigd
en vervuld worden.
Den 31 October had de plechtige uitvaart plaats, door Mgr.
Deken Le Blanc pastoor te Cothem, waarbij behalve vele Mede
broeders en Geestelijken met den Hoogeerwaarden P. Provinciaal
Regalatus Hazebroek ook de burgerlijke Autoriteiten tegenwoordig
waren Op denzelfden dag is hij begraven op het kloosterkerkhof
te Alverna-Wychen.
De opvolger, die den 8 November 1927 de aanstelling ontving,
was Pater Bentivolius (Gerardus Haenraets) die geboren is
te Venray 16 Juni 1874; op 4 October 1894 legde hij zijn profêssie
af, en werd 25 Maart 1901 priester gewijd.
Hij was achtereenvolgens kapelaan te Nijmegen, Bolsward
(S. Martinus) en 's-Gravenhage (S. Paschalis).
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Moge hij onder Gods zegen het werk van de handhaving en
verbreiding des geloofs met kracht voortzetten, en de geloovigen
de toewijding en opoffering hunner geestelijke Herders waardeeren,
en hun dankbaar zijn naast God voor de weldaad van onzen H.
Godsdienst.
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AANHANGSEL I.

HET GESTICHT
DER ZUSTERS FRANCISCANESSEN.
(Sint Maria�Scholen).

Tijdens het pastoraat en op verzoek van Pater Welters kwa
men in 1851 de Zusters Franciscanessen 1) ,, wederom" in Oorcum.
Wij zeggen "wederom", want reeds in 1401 werd in deze stad
een zustersklooster gesticht, genaamd het Agnieten-Klooster,. wijl
de H. Agnes er de patrones van was: zij volgden echter den
Regel van St. Franciscus. Dezen werden na de overgave der stad
in 1572 uit haar klooster verdreven, dat eenige jaren later werd
afgebroken. De naam "Zusterhuis - Zusterstraat", houdt nog altijd
de herinnering levendig van het voormalig Agnieten-Klooster.
Op den 10 September 1851 kwamen dan vier zusters om de
stichting te beginnen. Het waren de Zusters Louisa, Maria, Beatrix en Coleta.
•
Deze Zusters, die vooral in den beginne zich vele ontberin
gen moesten getroosten, hebben op 5 November van hetzelfde
jaar eene bewaarschool geopend, die spoedig in bloei toenam.
In 1925 bouwden de Zusters eene geheel nieuwe bewaar
school op een daartoe aangekocht terrein naast haar klooster; deze
school is volgens de meest moderne eischen ingericht en wordt
thans door omstreeks honderd kinderen bezocht.
Kort na het oprichten der bewaarschool werd ook een naai
school geopend vooral voor kinderen, die de Lagere School ver
laten hebben.
Ook deze naaischool is tot hoogen bloei gekomen door de
ijvervolle zorgen en toewijding der Zusters. Niet alleen katholieke
maar ook vele protestantsche meisjes komen uit Oorcum .en om
liggende plaatsen om zich onder de leiding der Zusters te bekwamen
in het verstellen, het costuumnaaien en het knippen. 's Morgens
van 9 --12 uur komen de niet-katholieke en na den middag van
1 ½-4½ de katholieke kinderen het vakonderricht volgen.
Op 1 Aug. 1885 werd de leerschool geopend, doch nauwe
lijks was dit gebeurd, of zij moest reeds na 14 dagen worden
gesloten! wijl de officieële stukken niet in orde bleken te zijn.
Op 't einde dierzelfde maand kon echter weer begonnen worden;
en telde zij al spoedig 80 leerlingen. Sindsdien groeide het getal
leerlingen gestadig aan, zoodat de school weldra moest vergroot
1)

Van de Congregatie S. Lucia van Rotterdam, nu in Bennebroek,
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worden; dit geschiedde in 1889.
Op 1 Sept. 1901 telde de school 120 kinderen.
In 1903 moest zij opnieuw vergroot worden er werden nieuwe
lokalen gebouwd in de Lombardstq1.at, waarin reeds 5 O�tober
van hetzelfde jaar de lessen konden beginnen met 135 leerlingen,
welk getal op 1 Jan. 1904 gestegen was tot 148.
Tijdens den Europeeschen oorlog in 1914-1919 gaven de
Zusters nog daarenboven onderricht aan een 60-tal kinderen van
Belgische vluchtelingen.
In 1917 werd de vroegere school voor gewoon Lager onder
wijs vervangen door eene voor Uitgebreid Lager onderwijs, wa_�rdoor
het ook voor kinderen uit den meergegoeden stand mogelijk ge
maakt werd katholiek onderwijs te ontvangen.
Toen in 1920 na de herziening der Onderwijswet en de z.g.
bevrediging op het gebied der onderwijswetgeving, de m_?gelijk
heid van schoolbouw van overheidswege ook voor het Bijzonder
onderwijs werd opengesteld, begonnen de plannen voor den bouw
eener nieuwe Ulo-school en de uitbreiding der reeds bestaande
een vasten vorm aan te nemen. Toen de Eerw. Zusters op 1 Sept.
1923 de Ulo-school openden, voorloopig met behulp van eenige
lokalen in het klooster daartoe welwillend door de Overste in
bruikleen afgestaan, hadden zich reeds 115 jongens aangemeld.
om de Ulo-school in stand te kunnen houden moesten ook, om
het vereischte aantal leerlingen, de jongens worden toegelaten,
zoodat de Mariaschool die oorspronkelijk alleen voor meisjes ge
sticht was van dat oogenblik een gemengde-school is geworden.
In 1924 werd het bestaande schoolgebouw aanmerkelijk ver
groot en uitgebreid tot � klassen. Het vold_oe! t �ans aan alle
moderne eischen en mag een der schoonste mnchtmgen van on
derwijs hier ter stede genoemd worden.
Op 30 Dec. van genoemd jaar werd het ple_chtig ingewijd _en
daags daarna had de officieële opening plaats m tegenwoordig
heid der parochie-priesters, Burgemeester, Wethouders, de kath.
Raadsleden en leden van Kerk- en Armbestuur.
Op heden 1928 zijn alle katholieke scholen, zoo""."el van de
jongens als meisjes, aan de handen der Zusters Franciscanessen
van St. Lucia toevertrouwd; zij worden bezocht door meer dan
250 kinderen, terwijl het onderwijs ook door de Inspectie zeer
wordt geprezen....
. .
Mogen de parochianen van Gorcum steeds mntg �eseffen,
van hoe groot nut het katholieke onderwijs is voor hunne km�eren,
en dat de christelijke opvoeding noodig is om den waren godsdienst
zin in de parochie aan te kweeken, te versterken, en te bewaren.
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AANHANGSEL II.

WOUDRICHEM.
Wanneer in dit schetsje de wording en de lotgevallen der
parochie te Gorcum zijn behandeld, di_ent volledigh�idshalve ook
iets te worden gezegd over de parochie van Woudnchem.
Alhoewel deze plaats zeer oud is, heeft zij zich nooit bij
zonder ontwikkeld en bleef altijd de mindere van haar Overbuur
aan de Merwede. Men zegt, dat de H. Suitbertus metgezel en
medearbeider van den H. Willibrordus, daar een kerk heeft gesticht
tegen het einde der 7cte eeuw. Zeker echter is het, dat Woudrichem
voorkomt in 866 op de lijst der bezittingen van het Utrechtsche
Bisdom.
De groote kerk, thans in de handen . ?. er Protestanten, . is
ongetwijfeld gebouwd in den grootsten bloetttJd van �. et stadie,
maar was ook in dien tijd te groot voor de plaats .. Z1J had den
H. Martinus tot patroon, en bevatte behalve het hoofdaltaar tien
altaren, welke aan verschillende Heiligen waren toegewijd. De H.
Maagd Maria werd vereerd aan drie onderscheidene altaren, waarvan
een stond in een afzonderlijk kapelletje in het hooge koor, een
ander was onder den naam der Zeven Weeën opgericht en het
derde werd door het visschersgilde gebruikt. De meeste bijzon
derheden van kerk en plaats, welke den ouden tijd betreffen, zijn
verloren gegaan.
Toen in de tweede helft der 15e eeuw de zoogenaamde her
vorming zich over ons land verbreidde en zich meest�r maakte
van kerken en kerkelijke goederen, werd ook het katholteke leven
in Woudrichem als 't ware geheel en al vernietigd. De toenmalige
pastoor Joannes van de Vijver (de Vivaria) was gedwongen de
vlucht te nemen en zich naar veiliger oorden te begeven. De kerk
werd door de nieuwgezinden wederrechtelijk in bezit genomen,
van haar kostbaarheden beroofd en de weleer zoo schoone bouw
werd grootendeels verwaarloosd en aan verval overgelaten. De
weinige katholieken, die getrouw waren gebl�ven aan het vo�r
vaderlijk geloof, verlieten voor en na het stadie om elders vnJ �r
hun godsdienstplichten te kunnen vervullen. Zoo bleef de
_ parochie
in Woudrichem opgeheven gedurende meer dan 250 Jaren.
.
In 1836 besloot de geestelijke Overheid wederom een parochie
op te richten. Tot eerste pastoor werd aa�gesteld Bernardus
Joannes van Miert. De eerste zorg van den meuw �n Herder was
door het inzamelen van aalmoezen kerk en pastone tot stand te
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brengen. Gelukkig mocht hij daarin slagen, doch het duurde
enkele jaren, eer de noodige gelden bijeen waren gebracht. In dien
tusschentijd moest men zich behelpen.
Zoo werd dan de eerste H. Mis na de hervorming te Wou
drichem opgedragen op Zondag 31 Juli 1836, en wel in een kamer
van het huis, staande in de Kerkstraat, het tweede huis zuidwaarts
vanaf den Visschersdijk en bewoond door Mevrouw de Weduwe
Machen. Het duurde nog ruim anderhalf jaar, voordat het nieuwe
kerkgebouw in gebruik kon genomen worden. De Hoogeerw. Heer
G. F. Wilmer (de latere Bisschop van Haarlem) legde op 20 Maart
1838 den eersten steen en den 5 September van hetzelfde jaar
werd het kerkje door den Deken van het district Heusden inge
zegend. Het is toegewijd aan den H. Joannes Nepomucenus, wiens
beeld in den gevel prijkt.
De eerste pastoor bleef in Woudrichem tot 1840, en na hem
namen nog 13 gegstelijken de zorg waar over de weinige katho
lieken, van welke slechts heel enkele in de stad en de overige
in de ver verwijderde dorpen en in de polders woonden. Het
was wegens die omstandigheid, dat de arbeid voor het heil der
zielen ontzettend zwaar en moeilijk was, zoodat de Kerkelijke
Overheid reeds meermalen had uitgezien om dien toestand te
verbeteren.
Reeds in de maand Maart 1919 werd aan den Provinciaal
der MinderbroedeJS Pater Simon Bennenbroek het verzoek gedaan
om de zorg der parochie over te nemen, doch eerst onder het
bestuur van zijn opvolger Pater Regalatus Hazebroek kreeg de
zaak haar beslag. Den 11 November 1925 werd de laatste pastoor
van de wereldgeestelijken te Woudrichem benoemd tot pastoor
te Overasselt en nu werd de kapelaan van Gorcum Pater Monulphus
Bruekers aangesteld tot Vicarius Oeconomus, die voorloopig de
parochie zou besturen.
Op 5 juli 1926 ging de parochie Woudrichem definitief aan
de Minderbroeders over en den 23 van dezelfde maand werd ge
noemde Pater door den Bisschop van 's-Hertogenbosch tot Pastoor
benoemd met machtiging, dat hij te Gorcum kon blijven wonen.
De bedi'ening der parochie Woudrichem blijft zwaar en moeilijk:
alleen opofferende liefde en ijvervolle toewijding kunnen zulk
werk verrichten. Op iederen zon- en feestdag gaat de Pastoor,
die tevens kapelaan te Gorcum is, na 's morgens in de kerk te
Gorcum behulpzaam te zijn geweest, om 8 uur met het stoom
bootveer van Gorcum naar Sleeuwijk en van daar per auto naar
Woudrichem. Om half negen is de eerste H. Mis met onderrichting
om tien uur de hoogmis met preek.
De parochie telde op 1 Mei 1926 slechts 79 katholieken,
n.l. 51 communicanten en 28 kinderen, die de eerste H. Communie
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nog niet gedaan hebben. Het is te begrijpen, dat bij slecht weer
wegens den verren afstand slechts weinigen van het klein getal
parochianen de kerk kunnen bezoeken. Wij willen hopen, dat,
waar met zooveel zorg wordt geplant op den akker Gods, ook
de Heer den wasdom schenke aan het uitgestrooide zaad, en dit
rijke vruchten voortbrenge van nieuwe opleving in het katholieke
geloof.

ichem tot 1840, en na hem
aar over de weinige katho
� in de stad en de overige
de polders woonden. Het
Ie arbeid voor het heil der
was, zoodat de Kerkelijke
:ien om dien toestand te
Nerd aan den Provinciaal
1enbroek het verzoek gedaan
:men, doch eerst onder het
atus Hazebroek kreeg de
25 werd de laatste pastoor
1em benoemd tot pastoor
1 Oorcum Pater Monulphus
nomus, die voorloopig de
Woudrichem definitief aan
t dezelfde maand werd ge
•Hertogenbosch tot Pastoor
)rcum kon blijven wonen.
n blijft zwaar en moeilijk:
! toewijding kunnen zulk
feestdag gaat de Pastoor,
's morgens in de kerk te
om 8 uur met het stoom
en van daar per auto naar
ste H. Mis met onderrichting
126 slechts 79 katholieken,
, die de eerste H. Communie

./

•

--

