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..flan den J:ezer ! 

SONN E T. 

- ~-

·,,h'.-• \(ftO 
-~ j,<:;;.~.. ~·w."' en d' avond weeft z' n \\·az ig schemernet , 
~ ,,;.4 

!"\i.<~°èfi0 vVebbend ' t vertrek in rag van ful pig grauw, 
.,J.-"' 't? -__., ,Il~~: 

't V onk-knett ' rend hout , vlam-krink ' lend in de schouw, 

Op rossen wand tril-silhouetten zet , 

Dan doemt H erinn ' ring op, ernst-sti lle vrouw, 

E n laat langs 't geestoog gaan, in vluggen tred , 

Al beelden uit ' t weleer, goud-blank van pret , 

l\Jaa r and ' re ook, smart-zwart en grauw van rouw. 

Zoo wil ook ik voor U H erinn' ring z1Jn , 

vVaa r 'k in dit boek door ',rnord en pr int za l geven 

't Hi storiebeeld van Arkel' s grijze veste. 

Nog veel zal vaag en bleek door gissing z1Jn , 

Doch weet , met liefde heb 'k m'n stad beschreven , 

Van mijne kracht haar wijdend 't jongst ' en 't beste. 

H . A. VAN G OCH. 
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INLEIDING. 

HEER PETER: De liefde tot sijn Jant is yeder aengebooren, 

Vondel's Gysbrech t van Aemstel, 5e bedrijf. 

lvleer dan eens moest ik bi_j mijzelf de opmerki11g maken, sprekende met Gorkmmners - ook met !ten, 
die daar geboren waren - over de plaats lzunntr i1two1u"ng, dat velen 1liets wisten van de geschiedenis 
der stad e1t 'UaJt lzaar -uoornaamste gebouwen da1t dat weinige, wat zij· bi;. overlevering wel eens opgevangen 
/zaddme Die 07_1erlevering uu lzad eclzter vaak de feiten in zoo'n kluwen 'M1Z fantasie e1t verdichtsel geweven,. 
dat meestal de lzi'storisclze kern niet meer te onderscheiden vid en bijgevolg eerder een begrip van dwaling 
en verwarring bij. den toe/zoorder moest wortelen dan dat lze1n een /laar waarlzeid geteekend beeld '<'Oor oogen 
gesteld werd. 

'eBi;. slechts e11kelen kon ik bespeure11, dat zij wel eens een bük geslagen lzadden in !tet li;vzge werk vane
VAi_'\ Zo:-.rnRE�; bijna 11iemand echter kende /zet reeds ecu eeuw daarvoor door KEMP uitgegeven boek. Nu is 
dit laateste gesclzrzft, hoe 'i'erdiensteli_jk anders ook voor de studie des llistorievorsclzers, als uitspanningslectuur 
'i'Oor !zet lc::;e,ule publiek 'i'an !zeden niet meer te genieten. 't Is geschreven in een 'itoor onze oonn 1liet zeer. 
duideli_jken, ,,oor ons taalge,,oel niet erg smakeliJ.ken, vaak langdradigen en '<'erve lenden stijl .e . Daarbij. ,.1eroor
zaakt de kroniek'i,orm, die er 7,,•oor gekozen is, den lezer moeiliJ.klzeid e1t 01nslaclztiglzeid i1t /zet biJ·eenbrengen 
der verschillende gebeurtenissen, op één onderwerp betrekking hebbendee Van _jaar tot _jaar toclz vermeldt de. 
auteur de feiten en daar, waar men - zoekende op een bepaald onderwerp - zoo gaarne alles bij.

een vermelde
'iJond, wat KEMP 07Je1' dat 011derwerp te ,_1erzamelen wist, ziet men ziclt genoodzaakte, met be/zuip van 't regis
ter of 't boek zelve, bi_jeen te zoeken wat 't gelteele boek door, op de versc!Lille11de farm, daarover afzonderli;'k 
gesclzre11en staate Daarbij. belzandelt KEMP Gorinclzem' s gescltiedenis niet verder dan tot I 500. 

. 
VAN Zü}l:ERE�'s foliant, indertijd uitgegeven door een der voorvaderen van den uitgever 'i,1a1t dit boek, 

schrikt reeds af door ziJ'n li71Jiglzeid. 't TVerk laat ziclz smakeli;'ker lezen dan KE'.\IP'S verzamelde aanteekeningen 
en 't is ook 11iet in kroniek'i•orm gesteld, doclz !zet in lzun ge !zeel copiëeren va1t zeer vele keurên, lzandvesten, 
pri'uilegiën enz., /zeeft- lzoe 'i'erdiensteliJ.k ook weer 'z,oor de studie van den !tistorievorsclzer � 11oor den gewollen 
lezer iets vervelellds en 11ermoeiends, zoodat de meeste lezers ziclz niet durven doorwerken door dien ri_jstebriJ·
berg ,,an langdradigheid en !zet boek 01woldaan ter zijde schuiven. De stijl is breed en deftzg, z:ooa!s dit een 
18e eeuwsclzen magistraatspersoon paste, want Mr. CORXELIS VAN Zül\IEREN was, ua 11roeger meermalen 
Schepen geweest te zi;'n, bi;. zi_jn dood, in I 707, nog een der Burgemeesteren van Gorinchem. Hoewel VAN 

ZO'.\IBREN'S aanteekeningen ee1'st in 1755, d1ts ongfi1eer een lzah•e ee1tw na 's mans dood, 11a door Z.H. H.T . 

.. :·n order gebragt" te zi;·n, werden uitgege11en, zi;·n zij· eclzter door dezen anonymus niet altijd tot op, dat 
jaar bijgewerkt.e

KENIP'S werk was ten tijde 11an 't wrschi;·nen van 't boek van VAN ZOMEREN reeds sinds lang uitver
kocht, en, wor zoo'uerre mi;' bekend is, werd 't nimmer herdrukt. Ook VA� ZOMEREN'S gesclzrift, dat even
ffllS niet !terdrukt werd, is intussclten betrekketi;·k zeldzaam geworden, zoodat de weimge exemplaren, die 11an 
báde werken 110g i1t aallwezm zi;·ll, tegenwoordig vastgelzouden worden i1t enkele particuliere en in de 'openbare 
bibliotheken. De::e betrekkeliJ.ke :::eldzaam/1eid dier boeken is oorzaak, dat vele Gorkummers, die wel eens wat 
zouden willen weten van de geschiedenis · /wmzer stad, daartoe, door de sclwarsclzte der lectuur, 1m niet :::oo 
gemakkeliJ.k in de gelegenlteid gesteld worden.e

https://betrekkeliJ.ke


Dit een m a11der 1m deed bij mij !tet plau rijpen om eel! meuzu boek samm te stellm o,:cr de gesc /1ie

de11is van Gori11c/1em, 111eene11de !tierdoor bij ,:ele Gorkummers op11ie11w belangstelling te ,~•ckkc11 ,·oor !tet 

roe11nool verlede11 van Arkcl's oude ,•este e1t te ,)oldoe11 aan liet 11erla1tge1t , 1a11 a!le1t, die tot /,edel! 11ooit iets 

over de l1istorie dier stad l1ebbe1t 011der de ooge1t ge!tad e1t toc/1 zoo gaarm daarover iets zoude!l zville!l kw11c11 . 

De Heer HORKEER , wie1t ik 111ijll pla!l kmbaai, maakte, was mijue 111ee11ing toegedaan e!l dadelijk 

bereid - !tierdoor trcdwde i1t de 01tder1teme1tde , 1oetstappe1t zij1ts voorz1aders, TEU;-s!S H ORXEER - om in !tet 

zelfde /wis, waar ook nu 110g ,,'t Gulde Haantje" uz'tltangt, en zij1t 11oor1•ader in 1755 den lefjvigen f olia11 t 

va11 YA;-s Z ü:'ILERE;-s op de !tandpers drukte, tlta11s dit boek, dat, i1t 1/leer bek11opte11 'i)Orm, een afstam11te!i11g 

ka11 ge11oe111d worde11 va1t \"AN Zü\IEREX'S werk, aa11 de11 druk ,)an :::ij11 111oder11e s11elperse11 toe te vertro1twc11. 

De le::, er , •erwac!tte 'i'il11 mij 1111 ecltter 11iet ee11 stre11g ,~1etcnscltappelijkc belta11dcli11g ,•a11 !tet onderwerp, 

die r 0 bM,e1t 1llij11e te ziuakke krac!ttell :::011de gaan e1t 2 ° uiet :::ou bea1tt,;;oorde11 aan /,et doel, dat de uitge,•cr 

en ik, 011s daarmede voor ooge1t g esteld ltebbell, n.l. i11 bevatteli_jke11, pop11laire11 ,·orm, lid , •oor11aamste mede te 

deele1t wat bekend gewordm is 071er Gori1tcl1em 's liistorie. 111 de 'i)olgmde blad:::ijde1t :::11lt Ge dus alleen •uer

meld 'i'inde1t datge1te, wat KJDIP e11 VAX Zü:'IIERE;-s reeds vóór mij ·uer:::ame!de1t, ecltter ,.:er111ecrdcrd met wat 

door mij saamgele:::en is uit l1etgee1t 11?-t !telt, door a1tdere1t is gepubliceerd, en aangevuld met besclw11,;.:i11ge1t, 

waartoe eigell mee1t i1tg leidde e!l mededee!iuge11 , die de ·ur11clit zijll van zelfonderzoek. Op 't rnorbeeld ,'all 

VAX ZmrEREK, wims i1tdee!i1tg voor :::ijll boek mij zeer gescltikt 11oorkwam, :::al ik eerst de historie der opm

bare gebouwm e11 liefdadige i11stelli1tge1t, ver,•olgms die der stad belta11de!m, met weglating 11atimrlijk ,•a;t 

veel, dat mij, ::;ooals ik ltiervorm reeds zei, i11 \"A;-s ZO:IIEREX'S gescltnft juist :z;oo vervelend en langdradig 

voorkz;;am. Zij, die al die 011de ke11re11, !ta11d,•este11, pri,1ilegiën, regleme11tc11, naamlijsten va1t bestu1trsperso11ell 

enz., dan ooh i1t l11m ge/1eel we1tscl1e11 te ke111te11 , be11 ik :::oo ,•rij naar die11 sc/1rij,•er te ,.:erwi:f2:en. 
Dat de tekst geïllustreerd dimde te ,Jorden, ltieroz•er warell 11itge,•er m ik !tet dadelijk eens. KEM P 

gaf gem afbee!di11ge1t e11 ,·A::-;- ZmIERE;-s was er scliaarsc/1 1llede. 111 011:::ell tijd, 1111 de k1111st ,'a11 rcproduceeren, 

ge!tolpe11 door de ,•errasse11de uitkomsten der moderne ,~1ctc11sc/1ap, :::oo' 11 /wogen trap van 01tt7,~1ikkeh11g bereikt 

heeft, .~'Olt een papieren kind als dit 11ict welgescltapm ter 7.~1ereld ko11te11, indien !tet, ter 'i)erduidelijki11g ,,an 

den tekst, geen platen be,•atte. TV[j !topen dat dc:::e plak11, ,•ooral ,,oor de11 Gorkumsc/1e1t lezer, de ,uaarde ,•ait 

!tet boek .rnllm ,,ër/wogm. 
Aa11 !tet slot 7. 1aiz 't 'iJC/' k zal, bcluil,•e ec11 11aa111- e11 z-aakregister, een lijst der intcekc11are11 ,~1orden 

opge11ome1t . 
Voor ik eindig moet ik een ,;,Joord va1t ltartelijkm da11k 1-iclite11 tot a!lm, die mij met /111111,e bereidwil

lig/1eid in 't ·uerstrekken 7•a11 inliclitinge1t ter zijde sto11de11. J-lierdoor is 1llif mi_j1t arbeid , •cel !icliter gemaakt. 

Nog ee11 bijwuder woord ,•ait da11k aan dm Heer Burgemeester ,•a11 Gorinchem e11 den Heer M. F . B OON

ZAJER, 011d-J\Totaris aldaar, , ,oor de loyauteit ,.1aarmcde tal , •a,1 belangrijke teekeni11geit e11 zeldzame plate11 , 

op Gori11cltem's gesc/1iede11is e11 ,,roegere gedamde bctrckkillg !tebbe11de, door den eerste uit !tet gemee11te!ijk 

arcltief, door dm t,;;eede uit dims partiwlierc ,•cr:::amcli11g rnor de , •erlne!tti11g va11 dit werk ter reproductie 

werde11 aangeboden. 
Eu !tier111ede ac/1t ik !tet boek 'i'Oldoe11dc ingeleid. 

Als oud-Gorku11tmer, ,Jie1t de ge1tegen/1eid tot :::zpt stad is aangebore1t, !teb ik 1ll1J11 taak met liefde 

venmld. Ik /wop mij niet te bedriegen, als ih bij ,•elc ,•a11 11t7J1te 011d-stadgmoote1t !tet aa11,:•e:::m 7. 'a!t een zelfde 

genegmlteid , 1ero11derstel. 
H. A. VAN GOCH. 

A:'IISTERDA.:\I, Kovember I 898. 
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0 \-ER DE::; ::;A_"-\~ISOORSPRQ::;G V A::; GORI::;CHE~I. 

n de vergader ing de r letterkundige 

afcleeling van de K on. Akaclern ie van 

\Vetenschappen, den rr Januari 1838 

gehouden, \\·as onder meer ingeko

men een miss i\·e \·an Z. E. den },I i

nister van Binnen!. Zaken , rnecleclee-

lencle een aam-rage \·an Z. E xc·s ambtgenoot van 

Oorlog , \\ aarin het oo rdeel de r afcl eeling \·erzocht 

\\·e re\ m·er de spell ing \·an eenige stads- en plaatsna

men , met het oog op het in gereedheid brengen der 

ni em1·e choro-hyclrographische kaart van de nomclelijke 

prov inciën des Rijks, van \\·ijlen den G eneraal Kr a y e n

h o f f. T ot dusver had men voor die spelling ge\·olgcl 

het bekende "Aardrijkskundig woordenboek \·an het 

K oningrijk der N eclerlanden", samengesteld doo r v a n 

cl e r A. a , doch de l\Iinister achtte het op dat tijdsti p 

wenschelijk zich \·oortaan niet enkel aan het gezag 

van dien schrij\·er te houden . 
Naar aanleiding \·an cl it \·erzoek , \\·e re! de nlÎssi\·e 

gesteld in handen van een commissie uit die afcleeling 

der Akaclemie en reeds in de \·ergaclering van r 5 F e

bruari d.a.v. werd doo r die commissie een rapport 

uitgebracht. In dat ve rslag stelde men eenige alge

meene beginselen vast en werd tevens de ,,·ensch uit

gesproken , dat door tusschenkomst van 's K onings 

commissarissen in de provinciën, alle plaatsel ijke be

sturen mochten worden uitgenoocligcl tot het verschaffen 

der gevraagde inlichtingen, ten einde langs dien weg 

tot een vaste en geregelde schr ij fo ij ze van alle plaats

namen in ons vaderland te geraken. 

Ingevolge dit voorstel ve rzond de ~Iinister van Bin

nenlanclsche Zaken in April d.a .v. een aanschrijving 

aan de Commissarissen des K onings, met ve rzoek de 

besturen der gemeenten uit te noocligen aangaande den 

\·orm en de spelling der p laatsnamen hu1rner gemeen

ten de verlangde opgaven te doen . .--\ 1s atlt\\·oorcl hi erop 

ont\·ing de Commissa ris des K onings in de p rnvincie 

Zuid-H olland van Burgemeester en \\-ethoucle rs der 

gemeente Gori11c/1cm, den :2 4 iliei 1858, een schrij ven, 

1\·aarin H .Ed .c-\chtb. berichtten "dat de naam hunner 

gemeente doo rgaans geschïeven wordt Gorinch em , 

1\-clk gebru ik echteï ,rankelencl is. \'errn its ne\·e;1s 

cl ezeh·e ook in Z\1·ang is de spell ing Gorkum of Gor

curn. Dat in de gemeente-archie\·en steeds de spelling 

Gm inchem \·oorkornt en daaruit niet is op te maken 

de oorsprong of de hctcch·11is \'an d ien naam. " Yoorts 

11·ercl geciteerd uit en \·en ,·ezen naa r ., Co r n e 1i s va n 

Zom e r e n 's Beschrp·inge der Stadt \·an Gor inchem 

en landen \·an Arkel. ' " 

\\-aar dus de gemeente-archie\·en geen licht kunnen 

geven, dienen 1\·ij een anderen 1\·cg in te slaan om 

iets naders omtrent dien naamsoorsprnng te weten te 

komen. K e rn p , de oudste histo ri eschrij ve r der stad 

G orinchem , \\·iens 11·erk een eeu11· vroeger gedrukt 

\1·ercl clan het hierboven aangehaalde geschrift des hee

ren Cor n e 1is v an Zo meren, neemt op blz. 34 van 

zijn " L even de r Doorluchtige H eeren van Arkel ende 

J aar-Beschrijv ing der stad Gorinchem enz. " , voor dien 

naamsoorsprong een verklaring over, zoo naief en tevens 

zoo gezocht en belachelijk, dat \1·ij liever geen ver

klaring hebben clan zulk een ongerijmde. T och, vol

ledigheidshalve en om der curiositei tswille, schrijf ik 

's mans meening af: 

,, bij dit Kasteel, of Burg, woonden eenige Visse rs, 

,, arm \·olkskens , die men om haar kleynmogentheycl, 

" Gorrekens hiet, dezen naam, \\·aaruyt gesproten, .i s 

" rny onbekend; doch zulks is 't, dat als noch 't \1·oord 

,,Gorrig ' , \·oor arm , simpel , .. of ool ik gebruikt 11·ercl , 
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"daarom zeycl men, als men een arm, ongeclaaig mensch 
,,ziet, hoe gorrig siet hy 'er uyt , ' t is eenen gorrig

,,gen b1oecl , en diergelijke. Daar uyt hiet Heer Ja11, 

. ,,deze Stadt Gorrekom, kort Gorkom, doch nu heetse 

"Gorichem, bij sommige Gorinchem, bij andere doch 

"qualijk Gornichem, welk den rechten naam is, kan 

"den verstandigen Lezer uytkiezen, en tot naarder 
,,openingh letten, dat een van clese t\\·ee in-sichten , 

,,' t sekerst is. Hom, een Engels woord, becluycl Huys, 

,,of \Voon-plaatz , H eim, een Hoog-duytz ,1·oorcl, ' t selfcle: 

"na ' t Engels clan, Gork-hom, of Gorch-hom, ,, den 

"Hom", Huys, of \Voonplaatz van de Gorrekens : op 

,,' t Hoog-duytz, Gork-heym, of Gorg '-heym, den Heyrn, 

"of \i\1oon-plaatz van de Gorr 'kens, 't laatst, raakt 

"naast: Doch ik sal den naam gebruyken, so my die 

,, uytte pen schiet ." 

K e rn p deelt in deze geheel het ge\·oelen van den mon

nik Joh a n G e r bra n cl s z. van L e y cl en, ,1·aar deze 

ons in zijn Cltro11ic. Belg. Cap. XI. Lib . 22 pag. 191, 

dezel fd e naamsafleicling voor Gorinchem \1·eet t e ge,·en. 

Ook i\I at t hij s van cl er Hou v e meent ons in zijn 

" H andvest Chronyk", Deel I , Boek 2, blz. 11 5 t e 

moeten vertellen, dat men "die kleine beroo ide \·is

"serkens, die hunne hutten hadden aan de Stilsloot 

"in de Rivier de Li11ge11, Gorrekens noemde" en acht 

het dus ook \rnarschijnlijk dat aan deze "Gon-ekens" 

de stad Gorinchem haar naam ontleent. 

V a n Zomer en zegt pag. 6 Yan zij n fol iant: ,,An

"clere zeggen dat deze stad is genaamd na Gorisc/LCm 

,,van 't HIIJ'S ofte Heim \·an Goris of Joris ~•a;1 .rl.rkcl, 

"clog dit laatste gernelen heeft by de Liefhebbere 

" nooit veel ingang ge\·onden: ,1·ant in de stamlysten 

"der Heeren van A rke 1, by ,1·ie die ook opgestelt 

"zyn , vind men nergens geen Georgi11s of Goris , •a 11 

,,.rl.rkel vermeld ." 
In Fran s van i\I i e ri s' ,,Groot Charterboek der 

Graaven van Holland , van Zeeland en H eeren \·an 

V rieslancl" , Deel I, blz. 19 komt \·oor: ,,een naamlijst 

van de goederen der Utrechtsche kerk, \\·elke zij \·oor 

de tijden van Odibaldus, den XIIen Bisschop (zoo in 

het thans genaamde Holland als elders) gehad heeft 

omtrent den jaare 866. " Daarin vinden \1·ij de namen 

van twee plaatsen vermeld , die , hoewel met geen 

enkele aanduiding de ligging en-an bepaald ,\·ordt , 

volgens mij meer aanspraak kunnen doen gelden op 

het vaderschap van den naam Gorinchem dan de hier

boven aan de hand gedane gegevens. Deze namen 

zijn ]'odic/1 em en Godolj!tem . Men verschoone mij 

echter, nu noch langs historischen , noch langs geogra

ph ischen weg van dat \·aclerschap het be\1·ij s is te 
leveren , te beproeven dit langs etymologischen weg 

te doen. 

Ger ar cl v an L o on beweert in zijn "Aloude Hol

landsche Histori enz. " Deel I, dat de naam Gorinchem 

afkomstig is \·an dien der Romeinsche legerplaats 

Gri1111es. Op blz. 181 zegt h ij : ,, Eene dezer t\ree 

,,aange,·ogte standplaatsen \\·as by de Romeynen Gri11-

"11es genaamd , ' tgene ik achtte Grimziclte11 of het 

" thans genaamde Gro11icltem te zijn." Op zijne in dat 

Deel voorkomende "Landkaart verbeeldende de twee 
" R omeynsche heirbaanen of g roote weegen in het eyland 

"der Batavieren, voor zooyer ik (hij) die, eensdeels met 

,, de Romeynsche reystafelen, doo r V elzer uytgegeeven, 

"anderscleels met de hier te lande geweest zynde 

,, R omeynsche standplaatsen heb (heeft) kunnen over

"eenbrengen", laat hij een dier heirn·egen loopen over 

Grinnes en Caspingium (Asperen), daarbij de leger

plaats Grinnes aanclu iclencl ter plaatse , waar de Ling·e 

in de \\-aal \·alt. Is deze veronderstelling juist en 

\.a n L oon baseert haar op T a c i t u s' geschiedkundige 

mededeelingen , dan is er alle reden om aan te nemen, 

dat , ook na het verdrij\·en der Romeinsche hee rschap

pij uit deze landen en het \·erd\1·ijnen 1·an de overblijf

selen der legerplaats zeh·e, de naam ye rbonden geble

ven is aan de plaats en later \·en·ormd is tot Grinnichen, 

Gronichem, G ornichem, Gorinchem. 

T och blijve ook hier omzichtigheid aanbevolen, omdat 

over de plaats waar de sterkte of legerplaats Gr innes 

gelegen zou hebben, bij hen, die de oudheidkunde en de 

historische aardrijkskunde tot hun terr~in \·an onderzoek 

maakten, onophoudelijk verschil 1·an meening wordt aan

getroffen. Zoo vindt men, om slechts één geleerde aan 

te halen, die op archaeologisch en geographisch-historisch 

gebied 1·an on · land zeker ,1·el als een autoriteit kan 

gelden, bij L ee m a n s, op zijne "kaart van den loop der 

voornaamste rivieren en van de twee groote Romeinsche 

krij gs\1·egen in het Land der Batavieren" , voorkomende 

in zijne verhande_ling "Rorneinsche Oudheden te Ros

sum, L eiden 1 842", Grinnes aangeduid ter plaatse Yan 

het tegemrnord ige R ossem (Oude F ort St. Andries), 
daa r ,mar de i\Iosa (.\laas) en de \ \'ahalis (\,Vaal) elkan

der 't dichtst naderden. Caspingium daa rentegen is , 

,rij! L eema n s den heern·eg laat loopen ten Zuiden van 

de \ \ 'aal en niet ten l\oorden , zooals men meestal 

aanneemt, op Le e mans' kaart geprojecteerd zoo onge

veer ter hoogte van ' t tegemvoordige \ i\Toudrichem of 

daaromtrent . De zuidelijke heerweg volgt op die kaart, 

beginnende bij Neomagum (Nymegen), ongeveer den 

volgenden weg. Van Neomagum gaande ten Zuiden 

van de vVaal naar G ri tmes (R ossem ?) over V ada (Zalt

Bommel ?) naar Caspingium (tusschen vVoudrichem en 

\ Verkendam ?). H ier eindigt de weg om aan de over-

zijde der rivier weer te vervolgen langs den noordelij

ken oever der tegenwoordige Merwede, langs T ablae 
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(Oud-Alblas?) over de Noord, het tegenwoordige eiland 

IJselmonde doorsnijdend , om weer over de ::\Iaas te 

beginnen bij Flenium (Vlaardingen) en vandaar in noor

delijke richting te gaan naar F orum Hadriani en Lug
clunum (Leiden). 

Daarentegen voert D. B ud cl i n g h in zijn " Onderzoe

kingen in de Betmff , vervolg op de wandelingen tot 

opsporing van Germaansch-Bataafsche en R omeinsche 

oudheden. T iel 1865", aan, dat met Grinnes het tegen

woordige R henen bedoeld wordt. Deze projecteert den 

heenYeg van Neomagum naar Lugclunum clan ook op 

een geheel andere manier, houdt Caspingium ,·oor het 

tegem,·oorclige Asperen, evenals va n L oo n, en maakt 

een nieuwen weg langs Vianen ::'\oorcl\\·aarts. 

\Vaar alle positief be,,·ij s gemist ,rnrclt en zoO\·eel 

verschil van meening bestaat , ,rnrclt zelfs het gissen 

naar de juiste plaats, ,,·aar Grinnes gelegen zou heb

ben, uiterst moeilijk. 

L angs etymologischen ,,·eg ,,·orclt O\·er de ligplaats ,·an 

dit Grinnes ook al niet veel licht ontstoken. De heer 

Leemans ,,·aagcle zich aan die ,,·oordafleiding op de 

volgende ,,·ijze. Hij zegt: ,, met den ouden Germaan

,,schen naam Grinnes laten zich de Angelsaksche \\·oor

"den g rin, ceu strik, grindan, ,·crgrui,<:;c11 (,·an daa r ons 

"gri11t voor biggcl:::alld) grennian . g ri nnian, grimlllig 

,, i::ij1t , grij1Ze11 , gricnc11 . maar ,·ooral grinnes en grene, 

,,/tet g roen, grom ,·ergelijken . In het laatste ge,·a l 

"kunnen de vruchtbare ,,·ei den of de met rijshout hier 

,,en daar begroeide waarden , aanleid ing tot de bena

"ming gegeven hebben. De laatste ,,·o rden thans nog 

,,gricllde11 genaamd ." 

Doch \\'aarden en grienden en grint zal men langs 

den geheelen loop der rivieren in ·t Land der Bata

vieren ,,·el gevonden hebben. \\.el zijn in de buurt ,·an 

G orinchem R omeinsche penningen ge,·onden . doch die 

vondst is van te ,,-cinig bcteckenis om, alleen op grond 

hien-an, aan te nemen, dat daar een R omeinsche sterkte 

ge\\·eest zou zijn of daarlangs een der R omeinsche heer

\\'egen geloopen zou hebben . ·t Is mogelijk dat heusche 

Romeinen die penningen in de buurt , ·an Gorinchem 

hebben achtergelaten en dus daa r ge,1·eest moeten zij n, 

doch evengoed is het aan te nemen dat d ie penningen, 

van hand tot hand gaande, in 't bezit gekomen z1Jn 

van Batavieren, daar gevestigd, en dus door dezen op 

die plaats gebracht zijn of ,,·el dat aanslibbing van 

rivierklei de vindplaats naar hier verplaatst heeft . Op 

de kaart van de in Kederland, België en een gedeelte 

der aangrenzende landen gevonden Romeinsche, Ger
maansche of Gallische oudheden enz ., begonnen door 

Dr. C. J. C. R e u ven s en voortgezet door Drs. C. L ee

mans en L. J. F. Jan sse n, L eiden 1845, ,rnrdt ter 

plaatse van Arkel, Sleeuwijk en ·woudrichem door 

ee n teeken aangeduid dat daar gevonden zijn kleine 

Romeinsche voonyerpen . Zoo te Arkel , R om. penn. 

,·an F aust ina maj., Alex. Sev. en Postumus; kopje van 

Geta; te Sleem,·ijk en te \Voudrichem, een R om. penn. 

(Hermans mengclw. r. 150 ; 17-23). 
Behalve de bovengenoemde zijn er nog meer g issin

gen gemaakt O\·er den naamsoorsprong van Gorinchem, 

op de spitsYondige, ,·aak ongerijmde \\·ijze, ,rnarop 

sommige der oude schr ij ,·ers dat alleen durfden. Ik 

,·oor mij houd er, ,,·at het ontstaan van dien stede

naam betreft, geen ge,·estigde meening op na, om 

de eem·oudige reden , dat ik daan·oor geen afdoende 

be\\ ijzen heb ,,·eten bij te brengen. 

Dit kan ik echter ,\'el zeggen, dat het ontstaan 

van den naam der stad in geen enkei verband staat 

met het ,,·o rden der stad zeh·e, iets ,1·at vrij algemeen 

doo r n oegere historieschrijvers aangenomen \\·ordt. Ik 
zal dit in · t , ·olgende hoofdstuk nader uiteenzetten en 

be\\·ijzen. 

Beslist kan o,·er dien naamsoorsprong zeker niet 

gesproken ,1·orden. ...\lies \'erl iest zich te \·eel in het 

onzekere en de histo ri e z,,·ijg t, \\·aa r wij gaarne hare 

stem hoorden. Voorzichtigheid blij ve aanbevolen. En 

,·olkomen eensgezind ben ik met ,. a n Z o m e ï e n \\'aar 

deze, aan het slot van zijn hoofdstuk ,, / 'a ll S tads 

_Y1l!li1t rälcll , 0 1 z; •aar die· ·,•a11 afkomstig is" , zegt: ,,/1.1-

" te rnaal giss inge zonder grond, en " T laten den L eezer 

"zyn ,-ryheicl om genoegen te nemen, misschien zal 

.,ons nog \\·el een zekerde r berigt ter handen komen". 

\ \ïe ,,·eet hoe,·eel licht later zal schij nen o,·er deze 

zaak , die , ·oor ons tot heden geschreven is in raad
seh,olle runen ! 

') . 
- - - ------- -<:---~ )'fè- ..,___,,>----------,.,,.-_,-...:_.;~----------

\..: :.. 
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OVER DE STICHTI1'G DER STAD. 

p de plaats, waar de Linge zich een 

uitmonding in de Mern·ede gezocht 

had, moest, vroeg of laat, zich een 

stedel ijk centrum 011t\\·ikkelen; de na

tuurlijke geographische omstandighe

den leidden er toe. De breede i\Ier-

wede , een samenvloeiing van t,yee machtige ri,·i eren , 

borg een schat van visch in haren schoot en lokte dus 

tal ,·an visschers naar hare boorden, ten1·ijl de koop

man, langs de g roote \Yaten,·egen hierheen ,·arend, zijne 

\\·aren veilig kon binnenbrengen in den mond der L inge, 

een natumlijke ha\'en. Van dien mond uit , met zijn 

schepen den loop ,·an dit riY iertje ,·olgende, 11,-ts hij al 

dadel ijk in de gelegenheid om koopmanschap te drij,·en 

met de lanclbom1·encle dorper,;, ge,-cstigcl in de , cle 

nedcïZettingen, reeds aan de oe,·ers der Linge of in 

hare nabijheid gesticht. Omgekeerd konden deze dorpers 

hunne zui,-cl en lanclbomYproducten gemakkelijk af,·oe

ren naar den _Lingemond en zoo rnoe,;t zich daar heel 

spoedig ,·estigen een centrum ,·an in- en uitvoer, dat 

,,·el haast het economische aantrekkingspunt, de markt

en stapclplaab zou 11·orclen ,·an het L and ,·an Arkel. 

Dat hier in ·t begin der J 3" eem,· clan ook al een 

voor dien t ijd aanzienlijke koophandel geclre,·en 11·ercl, 

blijkt uit de bede, die de be1rnners ,·an den :.Iern·e

oever, aan de ui t monding ,·an de Linge , richtten lot den 

H ollanclschcn Graaf Floris JY, om ,·an Zijne H oog

heid nijclorn , ·an tol te erlangen door zijn geheele 

gebied, op dezelfde loyale \\·ijze, waarop hun die nij

clom vroeger reeds door zijn \'ade r ve rleend was. De 

oorkonde, waarbij Floris dit verzoek irn1· illigcle, dag

t eekcnt van I 224 , toen zij op S'· ~icolaasdag door 

hem gegeven 11·ercl. De stad Gorinchem bestond toen 

echter nog niet en de kleine oppervlakte lands, ,raarop 

later de stad gebouwd zou \\·orden, behoorde destijds 

aan de Graven ,- an Bent h e m. ' t \ \ 'as niet meer 

cl an een smalle strook gronds, \\'olferen genaamd, met 

een dorp en een kasteeltje, gelegen langs de i\Iern·ecle 

en begrensd ten oosten door de uitmonding ,·an de 

Linge, ten ,1·esten door de Heerlijkheid Schelluinen en 

ten noorden door ' t Land ,·an A rkel en dus liggende 

midden in de bezittingen der A rkelsche H eeren, omdat 

deze eenigen tijd daarvoor - zooals K cm p zegt -

" van de Duytse Heeren de H ecrleykheycl Schelluinen 

metten hoogen ge rechte" gekregen hadden. ' t Is te 

begrijpen dat het oog der Van Arke 1s met begeerte 

gevestigd was op deze kleine Heerlijkheid, voo r de 

Benthemsche Graven ,·an ,1·cinig, doch voor de A rkel

sche Heeren van zoo groote beteekenis. Als zij toch 

deze strook gronds machtig konden ,1·orclen, zouden 

zij tevens aan hunne bezittingen hechten de uitmon

ding van de Linge, den hoofdstroom ,·an het Arkelsche 

gebied, aan welke uitmonding de handel zich hoc langer 

zoo meer ont,1·ikkelcle en een bron van groote \\·eh·aa rt 

beloofde te ,1·orden voor de daar gevestigde lieden. 

:\"iet ongernel ig voor de stoffelijke voorcleelcn, die door 

't bezit van dit handelscentrum ook voor hen niet kon

den uitblij,·en, en te,·ens niet blind voor de belangrijk

heid . ,1·clke, meteen uit een st rategisch oogpunt , die 

riYicruitrnoncling , ·oor hen had, 11·anneer zij clààr , op 

de grenzen ,·an het naburige en 11·elhaast naijverige 

Holland en Gelcle rlancl, een sterkte op,1·ie rpen, die een 

boh1·erk zou zij n ,·oor ' t Land van Arkel, stelden zij 

alle pogingen in het 11·erk om dit kleine strookje lands 

machtig te worden . Die begeerte tot werkelijkheid te 
zien ,, orden , was weggelegd ,·oor J an ,. an Ark e l 

den Xe ( 1227-1234), die tot gemalin had :.Iari a , 

dochter Yan den Graaf \-an \-er n en burg en klei n

dochter ,·an Graaf Otto ,·an B e nt hem, welke J a n 

de X ", zooal,; uit het ,·olgencle blijken zal, tevens aan

gemerkt moet ,1·orcle n als de st ichter der stad. 

ÜYer het juiste jaar der st ichting bestaat echter 

nogal verschil van meening. De gemeene Kroniek van 

A rkel en Aa rt K .e mp nemen ' t jaar I 2 I 2 aan . An

deren, zooals J o han G e r bra n cl s z. van L c y cl e n , 

\ \To u t e r ,. an G o u cl h o e v e n en ook A b ra h a m 

K e 111 p, stellen de stichting omtrent I 2 30 of '3 r , ter

,1-ijl de groote Kroniek ,·an H olland \\·ee r ' t jaar 1236 

noemt . 

Afgaande op hetgeen mij duidel ijk geworden is uit 
mijn onderzoek, deel ik het gevoelen van hen, die het 

stichtingsjaar omtrent r 2 30 stellen. Tot opheldering de r 

redenen, die m ij er toe leidden dit tijdstip aan t e 

nemen, dien ik eerst de hie rboven genoemde oorkonde 

van Floris IV te vermelden. ' t Is het eerste bekende 

document, waarin de naam Goricltem voorkomt en 

dat noch door Kemp, noch doo r Van Zo m e r en 

schijnt gekend te zij n - immers deze schrijvers maken 

er geen van beiden gewag van in hun werk. Frans 

,. an :i\I i e ris in zijn "Groot Charterboek de r G raaven 
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van Holland, van Zeeland en H eeren van Vriesland" , 

Deel I, pag. 1 39 en "Het Oorkondenboek van Holland 

en Zeeland", uitgegeven van wege de K on. Akaclernie 

van vVetensch. , bewerkt door Mr. L. Ph. C. ,. an cl e n 

B e rgh , D eel I, blz . 167, nemen haar op. De ,rnor
del ijke tekst , m·ergenornen uit Van i\I i e ri s' \\· erk , 
die alleen met den tekst van Van den B e rgh hierin 

verschilt dat de eerste Bmel en Goric/1cm copiëert, 

waar de laatste B cnte1/l en Glwricl1cm m·erneernt , lu idt: 

"Ego Florentius, Co mes H ollanc\i;:e, noturn facio 

"omnibus pr;:esentum paginam inspecturis, quod ego 

,,lto111inib11s de Bmel (*) apud Gorichem mamentibus , 
,,eanclern libe rtatum, quam a patre meo bon;:e memo

" ri ;e habuerant, in perpetuum condona,·i, ita quod 

,,den !icdm :·an Bmc!, bij Gor inchem, dezelfde vrijheid . 

,, bij , ·oo rtduring ,·erzeker, welke zij van mijn vader, 

"goede r gedachtenisse, 011t,·angen hebben, zooclat zij 

,,door geheel mijn gebied, zonder tolheffing, vrij ve r

,, keer hebben." 

;\u zegt Aa rt h. e 111 p - een dergenen die het jaar 

I 21 2 als stichtingsjaa r aannemen - dat " Heer Jan" 

(hiermede bedoelende J an de Xe, hien-oren genoemd, 

die met i\Iaria ,·an \ · ernenburg gehuwd ,1·as) ,, noch 

"J ong. doch get rOlrn-d, kocht door raad sij ns Vaders en 
,, hulp sij ns Schoon-V aders van Vernenburgb, dit \ ,Volffe

" ren ,·an Graaf O t to ,. an Bent em." Tot beter beg rip 

der zaak dient hier ,·ermelcl te \\·orden dat deze O t t o 

(de Hol lander bijgenaamd) een zoon was van Dirk VI, 

DE ST.-\D GOR l:\"CHE::'-T, \ ·an de Zuidzijde tt: 

,,per totam terram meam absque thelo nio li bere po

,,terunt conversari. Nomina tcstium subscripta ha

"bentur: 

,,Machteldis, comitissa Hollandi;:e . 

,,Balduinus, comes de Benthem. 

,, Theocloricus de T eylinghen . 

,, \Vilhelmus de Striene . 

,,Otto de Alblas. 

,,Ghelkinus de Rys,1-yk . 

,,Rothardus de Benthem, iVIi lites. 

"Actum Anno g rati ;:e :;\ICC ,·icesimo quarto, festo 

,,;-( icholai " . 

(R eg. E. L. 41 fol. 14° in het R ijks archief ). 

De zin van dit stuk is: ,, Ik, F loris, Graaf ,·an H ol

"land, doe kond allen, die dit stuk zullen zien, dat ik 

zit:n. - T èu n is H o r n e er e xcudit. 1755 . 

Graaf ,·an H olland, gesproten uit d iens hlrn·elijk met 

Sofia , dochter , ·an den Paltsgraaf de R h in egg e. 

E en broeder ,·an deze Sof i a (dus een ,zwager , ·an 

D i r k \"I en een oom ,·an O t to den Hollander) was 

0 t to G raaf yan Bentem en deze liet bij zijn overlijden 

zijn Graafschap - \Yaartoe in het oude Graaf schap 

T eisterbant ook de kleine H eerlijkheid \\"olferen of 

\\"olfare behoorde - na aan zijn neef O t to den H ol 

lander, die in hoogen ouderdo m in het begin der 13" 

eem1· moet o,·e rleden zijn. \ \'annee r hij gestorven is, 

,·incl ik niet ,·errneld , doch hij leefde nog in r 202 , 

zooals blijkt uit den gift brief \·an Dirk VII, en M e 1i s 

Stok e maakt nog ge,1·ag ,·an hem op 't jaar 1203. 

\"an dezen O t to ,. an B ent e m zou dus - volgens 

Aart K emp - de H eerlijkheid \\.olferen overgegaan 

zijn aan J an , · an A rk el, den lateren Jan den Xe. 
(') Forte comitis <l e Benthem, (kasteel van den Gr:1af ,·an Be ntem. l 
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Dit beweren van Kemp nu moet ik in twijfel trek

ken, op grond van bovenstaande oorkonde, dagteeke

nend uit 1224 , en waarin op dat jaar de bij de Linge

uitmonding wonende lieden nog genoemd \\·orden "lieden 

van Bentem" (hominibus de Bene! [BentemJ) en nog 

niet "lieden van den Heer van Arkel" , dat toch het geval 

zou moeten geweest zijn, indien de Heerlijkheid \Volferen 

reeds tijdens het leven van O t to van Bent e m, dus 

in ' t begin der 1 3e eeuw, aan den jongen van Arke 1 

was overgedragen. Volgens mijn meening \\·as dus dat 

gebied in 1224 nog Bentemsch en behoorde het aan 

den tweede getuige bij bovenstaande oorkonde, Bal

el ui nu s of Bo u cl e ,,. ij n, Graaf van Bentem, die O t to 

in het Graafschap opvolgde. ,,:\Iannen van den Heer 

van Arkel" heeten de lieden, \\·onencle bij den Linge

moncl, - want deze \\·orden in de eerste plaats be

doeld, ,rnnneer er sprake is van tolvrijheid \·erleenen, 

omdat zij , als ,rnnende aan de 1Iern·ecle, den koop

mansstand onder de mannen yan _:\_rk el yertegem,·oor

digden - in den brief, door Graaf Floris V den 23en 

F ebruari 1281 verleend, (opgenomen in Van :\Iieris' 

Charterboek Deel I, pag. 412 en in het Oorkondenboek 

van Van cl en B ergh, Deel II , p . 197) ,rnarbij hij 
bepaalt, dat "den lieden Yan Gorinchem, \\·el te \·erstaan 

die ,•an dm Heer ,}alt .,,-l_rkc!, dezelfde tolvrijheid, \\·elke 

zij nu genieten, verzekerd blij\·e , indien die plaats ten

gevolge \·an overstrooming of dijkbreuk naar elders zou 
moeten \·erlegd worden.;: 

De \\·oorclelijke tekst Yan dien brief luidt: 

.. Florentius, Comes Hollancl;e, uni\·ersis, presentia 

,, visuris Yel audituris , salutem. .\"o\·ernn~ uni\·ersi , 

"quocl nos illos de G orinchem , ho mines \ iclelicet 

"Domini de _--\rkel, sub cadem libertate thelonii, qua 
,,n11nc fnnmtur, volurnus & conseclimus remanere, 

"si villam preclictam pïop~er inunclationern aquarum 

"ac clivulsionem aggerum ad alium locum transferri 

"contingat, praesentium testimonio literarum. Datum 

"in vigilia beati :\Iathice anno Domini :\ICCLXXX 

,,primo." ( 23 F ebr. 1281 ). 

Cit het bo\·enstaande blijkt dus, dat die koop \·an 

\Volîeren moet gesloten zijn nà l 224, omdat vóór dien 

tijd \ ,-olferen nog Bentemsch \\·as en \-óór 1227, omdat 

J an van ,--\ r k e 1 de IXe, die in laatstg·enoemcl jaar 

snem·elde, nog bij zij n le\-en, zijn zoon, den lateren 

Jan den X.e, den koop aanried. Voorts, dat de naam 

Goric/1em reeds in I 224 (als genoemd in de oorkonde 

van Floris IV) bekend \\·as, hoe\\·el de Heeren Van 

Ark e I hun stad Gorinchem nog niet hadden kunnen 

stichten, omdat zij op 't oogenblik van 't \·erleencn 

dier oorkonde niet in 't bezit \\·aren van de plaats \\·aar 

Gorinchem gebom\·cl zou ,,·orden. De 11aam Gorinchem 

heeft derhalve - zooals ik ook al in ' t vorige hoofd-

stuk aangaf - niets te maken met de stichting der 

stad en is niet, gelijk door vele schrijvers beweerd 

wordt, met de stad in 't leven geroepen. Ongetwijfeld 

heeft er in de Heerlijkheid vVolferen, vóórdat de stad 

Gori11c/1em gebouwd werd, aan den Lingemond een dorp, 

althans een nederzetting van visschers en kooplieden, 

bestaan, dat den naam Goricltem droeg- en dien naam 

behield toen het \\·ere\ herschapen in een ommuurde 

stad . Aan de inwoners van dit dorp werd dan ook 

ongetwijfeld door Floris IV tolvrijheid ve rleend . 

Het jaar 12 r 2 vern·erp ik dus zonder voorbehoud 

als stichtingsjaar der stad, maar ik kan mij ook niet 

vereenigen met de meening van de G roote Kroniek 
van H olland , welke het jaa r r 2 36 noemt, op grond 

hiervan dat de H eeren Van Arke 1, die, zooals bekend 

is, rijk en eerzuchtig waren, en volgens het boven

staande tusschen de jaren 1224-1227 in 't bezit ge

komen moeten zij n van de Heerlijkheid \Volferen, niet 

gewacht zullen hebben tot r 2 36 met uitvoering te geven 

aan hun lie\·elingsdenkbeelcl om aan den mond der 

Linge een stad te bouwen, die hoofdplaats en haven 

zou zijn \·an het geheele Arkelsche Land. J a n v an 

Arke I de IX0 kan geen groot aandeel gehad hebben 

in den bomï der stad; immers de tijd ontbrak hem 

daartoe, omdat hij in 1227 bij 't gevech t voor Koe

X 0\·orclen sneuvelde. Maar zijn zoon J an de zal wel 
dadelijk, zoodra hij zijn vader in diens Heerlijkheid 

\\·as opge\-olgd , de handen aan het \\·erk geslagen beb

ben. Deze \\·il ik clan ook beschouwen als de st ichter 

der stad Gorinchem, hoe\\·el ook zijne korte regeering· 

(13 27-1234) hem niet toeliet \·eel tot den bouw van 

kasteel en \·este bij te dragen, te meer daar hij in 't 

laa tst \·an zijn regeering, op bede van paus G reg o

r i u s den IXe, met verscheiden Heeren optrok naar 

Stadingerlancl aan de Elbe, om de daar van het Chris

telijk geloof afvallig geworden bevolking met het zwaard 

hun ketterij te doen boeten. Den l 6en Juli l 2 34 werd 

hij in een gevecht met de Staclingers gedood en in 
Stadingerland begraven . Op hem \·olgcle zijn zoon Jan 

de XIe, bijgenaamd "de Sterke/ die een lange en ge

zegende regeering had ( 1234-1272). Hoewel clan niet 

de stichter, is deze toch de bouwheer van Gorinchem 

en van den "keizerlijken" burcht , buiten de Burgh-

poort ge\\·eest. 

Om nu, gelijk Jan Ger bra n cl s z. van L e y cl en, 

Van Go u cl hoeven en ook Ab r aham Kemp doen, 

gedecideerd te zeggen in l 2 30 is Gorinchem gesticht, 

durf ik niet te doen, maar ,,·el wil ik als vast aanne

men dat die stichting tusschen 1227-1234 en dus 

ongeveer in 1230 heeft plaats gehad. 

Hoe,ye] dus reeds van hoogen leeftijd, behoort Go

rinchem evenwel niet tot de oudste steden van ons 
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land. Het nabijgelegen Dordt en Tiel ·waren , onder hare geboorte dateert dan toch uit de eerste helft der 

meer naburige plaatsen, reeds lang in ,,·ezen, voordat r 3e eeuw en veilig kan dus Arkel's veste worden geteld 

Gorinchem haar muren om zich zag opbouwen, doch onder de oude steden van de lage landen bij de zee. 

- ----<J ----(.2.___,'.">-"~-
c;-v--0~ 

OVER DE OORSPRONKELIJKE GEDAANTE DER STAD EN H AREN LATEREN UITLEG . 

---~----

et ligt voor de hand dat op het tijdstip, 
toen de Arkelsche H eeren met den 

bouw van Gorinchem een aan\'ang 

maakten , het terrein er \\·el eenigs

zins anders uitzag dan tegemrnordig . 

In 't begin ,·an onze jaartelling en 

nog lang na het ve rtrek der Romeinen, \\·as het in 

deze streek , en trotrn·ens overal in het eiland der Bata

vieren, een erg onherbergzaam oord. \Vater, moeras

sen en bosschen en bij eiken vloed nog meer \\·ater, 

omdat van geregeld e bedijking natuurlijk nog geen sprake 

was. De veenbodem, die onder de sliblaag , o,·eral in 

den omtrek van Gorinchem gevonden wordt, kan tot 

bewijs dienen, dat hier in o,·eroucle tijden ,·eel bosschen 

geweest moeten zijn. Kemp ,,·eet clan ook te verhalen , 

sprekende van de komst van den eersten J an ,. an 

Arke 1 in deze streken: ,,Heer Jan ziende sijn Land 

van Arkel vol bossen, wildernissen ... kapt af boomen 

en struycken en maackt eenen menschelijken toe-gangh . ,: 

De slibstoffen, in 't rivierwater aa1rn·ezig , bleven bij 

het ebben als bezinksel achter op den-, bij ge\\·onen 

waterstand niet overvloeiden, bodem en hierdoor slibde 

langzamerhand een kleilaag aan, die het land op

h oogde en het ten laatste op sommige plaatsen be,rnon

baar maakte. Toch bleef dat bewoonbaar-zijn - zelfs 

b ij bedijking - uiterst bedenkelijk. \Vant we mogen 

ons die dijken van toen niet voorstellen als gemaakt 
van het zware materiaal, ,,·aaruit \\·aterkeeringen tegen

woordig worden samengesteld ; we moeten ons denken 

lage, los opgeworpen kaden, die, bij een ge,yone \\·ater

verplaatsing haar dienst bewijzend, bij hoogen water
stand of ijsgang niet bestand ,,·aren om de kracht der 

natuurelementen te keeren. Alleen die hoogten - 't zij 

clan door de natuur of door menschenhanclen opge

worpen - die men vluchtheuvels of terpen noemt, 

w aren bij voortduring bewoonbaar. 

Vóór de r 2e eeuw was de bedijking in 't algemeen 
meer clan treurig. Eerst in 't laatst der r 3e eeuw, ,,·erd 

door gemeen overleg van de daarbij geïnteresseerdé 

Heeren van Her 1a er, B re cl e r o cl e, S 1in ge 1an cl t, 

van der Leek, Arkel, Lie sv eld en L angerak, 

_goedgevonden en bij handvest van Floris V gesancti-

oneercl , ,, tel setten een en streeck Lands oft e ornme

ganck van den Dyck int gerncyn genaemt Zyde wynt 

tusschen de \ V ateren ,·an de Lecke ende den Do nek. " 

In aansluiting met deze bedij king moeten omstreeks 

dien tijd ook de H eeren ,. an Arke 1 een dijk gelegd 

hebben ,·an den H oog-Bloklanclschen paal langs de 

Zmrn·e of Zierik, de Linge en de Merwede tot Scalune 

(Schelluinen), ,,·aardoor Arkel, \ Volferen en de Banne 

,·an Gorinchem eenigszins ,·oor inundatie behoed wer

den. T och schijnt 't vertrotl\\'en in die bedijking niet 

zoo groot geweest te zijn en cijferde men 't gevaar van 

mogelijke m·erstrooming of afspoeling niet ,,·eg, zooals 

blijkt uit den in 't rnrige hoofdstuk medegedeelden tolvrij

br ief yan Graaf Floris \', waarin ,·an Gorinchem gezegd 

,,·orclt: ,, indien die plaats tenge,·olge van overst rooming 

of dijkbreuk naar elders 'zou moeten ,·erlegd ,1·orden." 

Zeker is 't dat, op 't oogenblik toen Jan van Ar ke 1 

zij n stad begon te bom,·en, \ \ ' olferen voor den ,,·ater

\\·olf geheel open lag. Hij ,,·as dus zoo ,·erstandig aan 

beide oeveïs ,·an den Lingemond een zwaren dijk op 

te \\·erpen en daarop den bom\' Yan een gedeelte der 

stad (de z.g. bovenstad) t e beginnen. Het voorste ge

deelte ,·an den Lingemond (ongeveer dat gedeelte van 

de tegemrnordige haven, loopende van de Peterbrug 

tot de sluis aan de Mern·ede) bleef buiten den stads

muur liggen en vormde dus een soort van voorhaven 

met een breede kade. De ha,·en binnen de stad liep 

,·an de Peter- tot de Korenbrug. Van afscheiding dezer 

beide havengedeelten door een sluis was geen sprake ; 

alleen had men vóór de "Sanct Peeterbrug" een draai

of afsluitboom, ,,daar" - zooals Kemp zegt - ,,de 

schepen met staande masten deur in de haven quamen." 

De kade, aan de zijde van het tegenwoordige Eind 

,·an den Langendijk (toen niet bestaande), was de han

delskade, die zich langs den stadsmuur over een aan

merkelijke breedte uitstrekte, terwijl men op de ter

reinen aan de overzijde van de haven later een scheeps

timmerwerf aanlegde. De Duivelsgracht, een gedeelte 

,·an de slotgracht van het later gebouwde kasteel "den 

blaauwen Toorn," bestond toen natuurlijk nog niçt, 

e,·enmin als de \ i\Tiel, die eerst in de I 7e eeuw ont

stond, toen tengevolge van een ijsopstopping, de oude 
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vVolphersche dijk e,·en beneden Gorinch em doüïbrak. 

,, vVederkomende tot de stichting ··, - zegt K e m p -

"Heer '}'au deed al de huij sen ,·an 't Dorp \\"olfa ren 

,,af-breken, en gebood die te stellen om den voorschre

" ven T oorn" (nl. den 

toren van 't kasteeltje 

der Benthems) ,,in 

,,form van een staclt, 

,,de steenen van d' af

"gebroken K erk van 

"vVolferen wierden 

,,gebruijkt tot het ma

"ken van een K erk 

"aan denselven 
"Toorn.;; En ,·ercler 

"Hij" (Heer Jan) ,,clê 
,,de stadt al-om be

,,muijren en sterk ma

,, ken, met hooge clik

,,k e T oornen, en son-

"clerlingh aan de 
,, vVest-zij' t egen H ol

,,land, met thien hoo

,,ge Toorens, beha] 

" ven de kleij n e 1 

,, die namaals ge
,, maakt wierden.:, 

Het kasteeltje der 

Benthems moet dus 

gestaan hebben ter 

plaatse ,,·aar thans 

de K erk der H eï

vormden staat. Die 

kerk bram 111 1831 

in de plaats van het 

oorspronkelijk door 

Gorkum's stichter gebo1mc\e bedehuis, dat, zooa!s Ui~ 

' t bovenstaande blijkt , gesteld ,1·erd "aan dei1seh-en 

Toorn" (nl. den toren van 't kas~eeltje .) (\Ien raad

plege over de oude kerk echter het hi erachterstaanc\e 

hoofdstuk , daarop betrekking hebbende. ) 

H et stadsgedeelte, waarin de kerk ,·errees, ,·ormde, als 

gelegen aan den ,·oet van den langs de Linge opge

worpen dijk, de be11cdenstad, in t egenstelli ng met het op 

den Linge- (later Langen-)dij k gebom, de gedeelte, dat , 

als zoo~·eel hooger liggende, de bo7,•c1tstad uitmaakte. 

Door de ongelukkige ge,rnonte der oudere schrijvers 

om meestal namen van plaatsen te noemen, zonder die 

plaatsen nader aan te duiden, is het echter uiterst moeie

lijk een reconstructie 

te geven van de staq, 

zooals zij er bij hare 

stichting en nog lang 

daarna, moet hebben 

uitgezien. vVaarjuis

te gegevens ontbre

ken, moet veel aan

gevuld worden door 

g issing. Dit bij voor

baat mecledeelende, 

wil ik toch mijne 

krachten beproeven 

aan die reconst ruc

tie, zooals ze volgens 

lll 1J n opvatting 111 

elkander behoort ge

zet te worden. 

Hoewel Gorinchem 

in den loop van haar 

bestaan niet veel uit

breiding heeft kun

nen ondergaan, om

dat het vestingcor

set , waarin zij tot 

heden nog gesnoerd 

is, dit belette, was 

de oorspronkelijke 

stad - daargelaten 

de vèstingwerken 

zelve - van kleine

ren omvang clan de 

tegemrno rclige. 

Zooals ik boven reeds zei , was het tegenwoordige 
Eind ,·an den Langendijk en het geheele staclsgecleelte, 

thans liggende ten zuiden van de Born-,en Ravetsteeg, 

111 den beginne niet aanwezig, en begon de stad bij 

de Peterbrug. Dit stadsgedeelte ·werd pas gesticht nà 

1600 , nadat Gorkum als vesting uitgebreid en aan

merkelijk ,·ersterkt \\·as, terwijl de sedert eenige jaren 

afgebroken Nie1!\\"-,1·ateq::oort (*) daar, volgens Van 

(':') D ie poort heeft th:1115 een plaats gekregen in den tuin \·an ·s R ijks ;\luseum te Amsterdam. ~Ien heeft haar on tdaan Yan de verfkorst, waarmede zij om de 
zoo\·eel jaren ))netjes opgeknapt" werd, en her oude tri rcntje, da t ,_-erro t wa:-, in denzelfden ,·orm door een nieuw Ye rYangen. H et uurwerk, dat in het torentje 
boYen deze poort was aangebracht , beneYens de kl ok, zijn on langs door de gemeente Gorinchem aan het Rij k ten geschenke gegeven om ze weder te plaatsen in 
het nieuwe torentje , zoodat de p oort nu in haar geheele ,-roegere gedaante in ·s Rijks museum ter bezichtiging gesteld is. 

Het uurwerk dagteeken t uit den tijd der stichting Yan de poort de 1e helft der Iïe eeu\\") en bestaa t uit een gestoe lte, gevormd door goed ge profileerde ijzeren 
st ijlen , waarin het rade n,·erk ge,·at is . Up de klok komt de YOlge nde in,;;criptie \· oo r: )) Henric Yan 'l'rier heeft mi gegoten Anno Dni 15811 " met de wapens van 
Arkel en G orinchem . In 't jaa r, dat die klok gegoten werd 1 had men al een begi n g emaakt met de n uitleg der ve sting. Ze is dus waarsch ijnlijk toen reeds door 
de gemeente besteld YOO r een in 't plan der fortificatiën ontworpen poort 1 denkelijk de \\. aal- of \\.a terpoort 1 en in 16 . .p in de Nieuw-\\'aterpoort overgebracht. 

Aan de eene z~ide de binnenzijde der p oort , to"en deze nog te Gorinchem stond 1 boYen den doorgang is de tou r de fo rce gebeiteld, die Jan van Arke 1, de 
Ste rke bijgenaamd, zou ui tgeYOe rd hebben. toen hij. gezeten op zijn strijdhengst, Y00r de door schuifbalken Yersperde stadspoort (denkelijk de H oog-Arkelpoort) 
komende, zijn beenen om den buik Yan ·t paard en zijn armen om een der balken sloeg. l n ·r Yolle )1 harrenas" wist hij zich met paard en a l, door de reuzenkracht 
Yan zijn arm- en dijspieren, aan den balk ,·an den grond te tillen en door zijn zwaa rte de schuifbalken te doen neerstorten. A:111 de andere zijde (de buitenzijde) 
staa t de spreuk: ) CiYitas in qua maxime ciYes legibus paren t , et in pace bea ta et in bello in,·ic ta es t" \d . i. de stad, wier burgers he t meest aan de wetten 
gehoorzamen I is zoowel in '\-redestijd gelukkig als onoYerwinne\ijk in den oorlog.) ~ 

Voordat die tou r de fo rce in de ~ï euw-\\·arerpoon gebeiteld ~tondJ was zij reeds in steen gehouwen in de oude L aag-Arkelpoort. Ook schutte rs van de Arkelstraat 
voerden dit r euzenfeit in hun yaandel. J ammer blijft ' t, dat die fraaie \\"aterpoort Yanwege 't Dep. Y. \Vaterst. werd a fgebroken. \Vant was 't wel zoo noodig? 
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Z o m e r en, eerst in r64 2 gebomrd ,rerd . (In het hoofd

stuk, behandelende "de kasteelen, " hie rachter, vindt men 

over dat stadsgedeelte, vroeger kade en het nederhof van 

,,den blaauwen T oorn" uitmakende, meer vermeld.) 

De Kansel poort in 1óo3 . 

Evenmin bestond toen het stadskwartier achter den 

Appeldijk (de tegemrnordige gede mpte Kalkhaven c.a .), 

dat in 't laatst der zestiende eem,· \\-Crd aangelegd, 

tern·ijl de terreinen \·an de '\' iem1·stad c.a . (de naam 

duidt het reeds aan) e\·eneens eerst later bij de uitleg

ging en ve rsterking der vesting aan de stad zijn t oe

gevoegd . 
Volgens mijne meening \1·as de oorspronkelijke om

muring der stad als \·olgt : 

Beginnende b ij de B!mnc,poort, die gestaan moet 

hebben aan 't einde van den L angendijk bij de Born

steeg en die uitgang ver! e:::ncle op de kade ,·an de 

buitenhaven (' t tegerrn·oordige "Eind ,·an den Langen

dij k ") liep de muur in ,1 estclijke richting ongeyeer 

in de lijn van de Bornsteeg tot het punt, \\·aa r tegen

,rnorclig de Ravetsteeg uitkomt in de Molenst raat, 

een st raat , die reeds kort na de stichting der stad Yer

melcl wordt en zonder t,Yijfel ook een de r eerst aan

gelegde st raten moet ge,1·eest zijn. Volgens K e 111 p, 

ontleent deze straat haar naam aan den korenmolen, 

die stond ter zijde van de TT ·o!fcrrnsc/1e poort en ,ye!ke 

molen reeds in r 362 genoemd \\·ordt. 

D e Blauzup oort ,,·erct afgebroken in r 37 3, t oen de 

stad zich uitlegde, zooals hierachter zal ve rmeld \\·orden. 

In de Molenstraat , zoo ongeveer t er plaatse ,·an de 

tegenwoordige Ravetsteeg, stond denkelijk de Wo!jc

r ensc/1e poort, uitgang gevende naar het \ Volfe rensche 

gebied en langs den \Volferenschen dijk naar Schel

luinen. (Het kanaal van Steenenhoek \1·as n~tuu rlijk 

niet aanwezig.) Deze poort kan mede gerekend \\Orden 

onder een der oudste stadsuitgangen. Ze \\·e rd afge-
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broken toen \V i 11 e m v an Beieren, Graaf van Hol

land, na meester geworden te zijn van Gorinchem en 

't Land van Arkel en na het met den grond gelijk 

maken van den "keizerlijken" burcht der Va n Arke 1s, 

staande buiten de hierna te noemen Burglz-poort in 

den Laag-Dalemschen polder, op de plek van de 

~Vo!fere71sc/1e poort en langs de tegenwoordige Ravet

steeg een nieuw kasteel deed bouwen. Dit gebeurde 

in ' t begin de r r 5e eeuw. (:.VIen raadplege hiervoor het. 

hoofdstuk der kasteelen). 

In het gedeelte stadsmuur tusschen de Blauwpoort 

en de TVo!jere11Sclze poort moet naar alle waarschijnlijk

heid nog een poort geweest zijn, nl. de St. Cl1ristoffe!s

poort. Ik ve ronderstel dat deze poort daar ge11·eest is, 

omdat Kemp zegt dat ze , evenals de B!a11wpoort, 

uitging op de kade van de haven. Of ze echter direct 

bij de stichting der stad clan ,1-el later is gebouwd , 

heb ik niet kunnen uitvo rschen. In r 5 7 3 werd ze te

gelijk met de B!a11;_,~,poort en om dezelfde redenen af

gebroken; het geheele eind stadsmuur van de P eter brug 

tot de Molenst raat 1·erviel toen meteen. 

Van de TVo!fcrrnsc/1e poort zal de stadsmuur een 

groote bocht gemaakt hebben naar de J(a71sel- of 

Kanselarij-poort, omdat deze poort ook onder de oudste 

stadspoorten vermeld ,1·o rclt. D oor dezen muur werd 

de benedenstad langs de 11-cstclijke zijde beschut tegen 

Holland, en omdat men van dien kant veel gevaar 

duchtte, \\·ercl dit gedeelte stadsmuur - zooals K e mp 

zegt en ik hierbm·en citeerde - voorzien van "thien 

hooge Toorens, behah·en de kleyn' en die namaals 

gemaakt ,1·ierdcn.n Die ,1·estclij ke stadsmuur zal gcloo-

b 

De Burchpoort in 1603. 

pen hebben achter een gedeelte der tegenwóordige 

Boerenstraat en achter de Krijtstraat om (toen beide 

onder den naam Krijtstraat samengevat) naar d'e oor-
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spro1tkelijke Kawelpoort, (*) die ongetwijfeld niet gestaan 

kan hebben op de plaats, 11·clke ,1·ij tegernrnordig nog 

onder dien naam kennen en ,1·aar later ook ,rel een 

De \\ 'aalpoort in 1603 . 

poort gestaan heeft . De oorspronkelijke poort stond meer 

stadswaarts in. De later aangelegde fortificatiën hebben 

de eerste gedaante der stad ook daar ter plaatse geheel 

gewijzigd. Alles ,rnt tegernrno rdig ligt achter de Schut

tersgracht (ook de terreinen der \ \ïllemskazerne) ,1·as 

buiten de stad en dit stadsk11·artier ( de Kiem1·stad c.a.) 

is later, door den uitleg der yesting, bij de stad ge,·oegd. 

Van de J(a1tselpoort moet de stadsmuur gegaan zijn 

111 een bocht achter de Haarstraat om naar de Á.rkcl

poort. Onder die A rkelpoort dient echter niet ,·erstaan 

te worden de poort, ,1·elker _yaam tegem1·oordig· nog 

voortleeft in den naam van een ,·estinguitgang aan 't 

eind van de A rkelstraat en ,1·elke poort daar ook tot 

in deze eeuw aarn1·ezig ,1·as. De poort aan 't einde ,·an 

de_ Arkelstraat heette Laag A rl:elpoort, ter onderschei

ding van de oorspro11kclijke .Arke/poort, aan 't eind 

van den Kortendijk, welke, na den ,·eel lateren bom1· 

van de Laag Arke/poort , ook ,rel Hoog .-i.rkclpoort 
genoemd werd. De locale gesteldheid was daar toen 

ook weer heel anders dan nu, zooals te begrijpen is. 
Al het ,1·ater, dat wij daar tege1rn·oordig kennen onder 

de benamingen van vestinggracht, Paarde,1·ater, kanaal 

van Steenenhoek enz., ,ras er niet, e,·enrnin als de 

sluizen en de steenen beer. l\Ien had er alleen de Linge 

en de stadsgracht . De Arke/poort aan 't einde , ·an den 

K ortendijk dus doorgaande, 1-rn·am men o,·er een brug·, 

die daar over de stadsgracht lag, onmiddellijk op den 

Lingedijk, langs welken men rechtdoor naar Arkel ging. 

( ·') De eerste Kanselpoor t werd afgebroken in 1589, toen men de stad aan de 
opbouw van het nieuwe )>Doelhuys." (Zie het hoofdstuk over den Doelen\. 

Aan de m·erzijde ,·an de haven, bij de t eg·emrnordige 

Blatl\\"etorenstraat (t) Yen-olgende, zal de muur achter 

den tegemrnordigen Havendijk om, weêr in een eenigs

zins gebogen richting gegaan zijn naa r de Burg!t-poort, 

de poort, die stond aan 't einde der naar haar genoemde 

Burgstraat en die uitging op den weg naar den in de 

onmiddellijke nabijheid der stad in den Laag-Dalem

schen polder staanden "keizerlijken" burcht der van 

.Arke 1"s (zie hierm·e r ,1·eêr ' t hoofdstuk der kastee

len.) D ie poort ,,·as mede een der oudste stadspoorten 

en heeft bestaan tot het laatste kwart der I 6c eeuw, 

toen ze, tenge,·olge van den uitleg der yesting en het in 

't lc,·en roepen 1·an de stads,1·ijk Kalkha,·en c.a. gesloopt 

11·erd. De tegemrnordige Dalempoort, die 11·el eens 

verkeerdelijk met deze Burglz-poort vereenzelvigd wordt, 

is later, bij het maken der nietm·e fortifîcabën , in ' t 

eind der I 6c eetm·, gesticht en daarna vervangen door 

de nu nog· bestaande poort, welke dagteekent van 

1 770, zooals een in die poort gemetselde steen vermeldt. 
Yan de B11rg-/1-poort nu liep de muur, die aan deze 

zijde, tegen Gelderland, zoo hier en daar wel Yan een 

schiettoren zal zijn ,·oorzien ge11·eest, achter den tegen-

11·oordigen Appeldijk om, naar "Robbrechts-too ren," 

een grooten schiettoren aan 't eind ,·an de naar hem 

gedoopte Robbert- of R obbrecht-straat, en 11·elks naam 

nog lang na zijn ,·erdwijnen bewaard geble,·en is op 

een uithangbord, dat aangebracht 11·as aan een huis, 

staande "aan den Zuidhoek van de R obbertst raat bij 

de groote brug m·er de K alkhaven/' zooals Kemp 

D e Laag-Arkclpoort in 1603. 

11·eet mede te declen. In 1643 moet dit bord er nog 

ge11·eest zijn. Ook deze toren verd11·een in ' t laatst 

,·an de I 6e eeuw bij den uitleg der stad. 

zijde dier poort uitlegde. De afbraak daarvan werd grootendcels gebruikt voor den 

(t) Vanwaar deze Blauwetorenstraat haar naam ontleent, is mij niet recht duidelijk. 't Kan zijn, dat hier, in de oude ommuring, een sch iettoren gestaan heeft, die 
den naam ))Blaauwe Toorn" droeg en dat men naar dien toren de later aangelegde straat genoemd heeft. :\fa.ar ook onmogelijk is 't niet1 dat, bij 't doopen van 
de straat, een histori sch abuis begaan is, door verkeerdelijk te ,·eronderstellcn dat eertijJ:, de weg, in welks lijn de ::.traat viel, ging naar 't ka::.teel )idt:n Blaauwe n 
Toorn ," in plaab ,·an naar den ))keizerlijken" burcht der Arkel s, wat wel 't geval was. 't h.a:,teel nden Bb.auwen Toorn" toch stond, zooals reeds vermeld is, 

aan de tegenwoordige Duivelsgracht, dus in een geheel tegenoverge::.telde richting, 
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En eindelijk ,,·ere! de ommuring gesloten doo r het 

eind muur van "Robbrechts-tooren " tot de "Sanct 

Peeter-brug", het punt, vamYaar ik bij mijne beschrij

ving van den stadsmuur ben uitgegaan . (Dit gedeelte 

muur, dat bij Gorinchem's OYerrompel ing door Jonker 

vV i 11 cm van Ark e 1 in 1407 veel geleden had, \\·ere\ 

in 1409 door H ertog R ei nout van Gelei er, zooclra 

deze tot H eer van Gorinchem en 't Land ,·an Arkel 

gehuldigd ,rns, ,,uytten grond op-gemaakt _;:) Denkelijk 

in de R obbertstraat , voorbij de Peterbrug , moet 

echter ook nog een poort ge\\·eest zijn, 't zij clan dat 

die bij de stichting der stad 

of eerst later gebouwd is , ,,·at 

ik niet heb kunnen nagaa n. 

Deze poort, de H oofdpoort ge-

naamd , ve rleende uitgang op 
de stacls-ti rnmen,·erf. \-oorts 

spreekt K e rn p nog yan een 

Godde11poort, \\·elke omstreeks 

r 326 bekend \\·as; echte r zon

der verdere aanduiding. 

Deze ommuring \\·e re! om

singeld door een stadsgracht, 

later ook nog door wallen en 

boh,·erken. ' t Is niet zoo on

waarschijnlijk dat o.a. de te

gem,•öordige Schuttersg racht 

en het \\·ater, vroeger aarn,·czig 

daar \\'aar \\·e nu het ).Ielkpacl 

en de gedempte Ka lkha,·en 

kennen, oorspronkelijk eicel 

uitgemaakt heeft va n de oude 

stadsgrachten. 

H oofdpoorten zijn er oor

spronkelijk niet meer clan vier 

geweest en wel de JJ!aw,,,poort, 

aan 't einde van den L angen

.ït--~ 
r1 

1>c t c ; cn w u-r <li ..:: 1,; 1) ,de lll l.J')U rt . 

dijk bij de Bornsteeg, in rechte richtin6 tegenu,·c r 

cle Árkclpoort, aan 't einde ,·an den r.;::_ortcncLj;,;: bij 

,, ' t H oog-eyncl," en de Burgl1poort, aan ·t einde van de 

Burgst raat, in ongeveer rechte richting tcgcnO\·er de 

Ka11sc!arijpoort, aan 't ei nde van de Hoo6- of G:ist

huisstraat. In hare plaatsing gaven zij dus ,1·eér de 

uiteinden van een krui s, \\·aan-an het korte bm·enci,ld 

door de Burgst raat, het langere benedengedeelte door 

de H oogstraat en de d\\·a rslegger door den L angend;jk 

en den K ortenclijk gevormd \\·e re!. Dit is of een toe

valligheid of met opzet gedaan uit een middelcem,·schc 

overdrijving van kruisveree ring. 

Voor de Blamupoort k\,·am, een eind ,·erclcrop, on

geveer in 't laatst der r 6e eem,·, de IT'aa!- of /1·atcr

p oort in de plaats, ,,·elke in r 642 1yeêr ,·en·angen
• 

\\·crd door de 1Vieuw- TVaterpoort; voor de oorspron

kelij ke Burg!t- of Da!empoort bouwde men, eveneens 

op een , ·e rcler gelegen punt, een nietme B11rgi1- of 

Da!empoort, welke later ook 11·eêr werd vervangen 

doo r de tegenwoordige Dalempoort, tern·ijl de Hoog

.rl rkelpoort, die omst reeks I 6 30 werd afgebroken, voort

leefde in hare inmiddels verrezen Laag-Ar!.:c!poort aan 

't einde van de Arkelstraat . De eerste \ Ka11selari:f- of 

Kmzsc!poort bleef voortbestaan in de, \..hij den uitleg 

der stad, een eind verder geplaatste tweede poort van 

dien naam, \\·elke poort echter in den loop van haar 
bestaan nog al verandering 

onderging. Van alle bestaan 

hebbende poorten is op 't oogen

blik alleen nog in aa1rn·ezen de 

Da!cmpoo1·t. De namen Yan 

TT'ater-, Ka11sc!- en Arke/poort 

zijn overgegaan op de vesting

uitgangen, welke voor deze drie 

poo rten thans zijn in de plaats 

gekomen. \\'ij geven op blz. 

9 en ro een reproductie Yan 

de TVaa!-, Laag-Arkel-, Ka11 -

sc!- en B11rgpoort, genomen 

naar pcnteekcningcn, aanwezig 

op het Stadhuis te Gorinchem 

en dagtcekenend Yan I 603. 
Deze afbeeldingen geven dus 

,narschij nl ijk die poorten weêr, 
zooals ze \\·aren opgeno men in 

de nietl\\'e fortificatiën, gereed 

gekomen omstreeks I 600. 

v·oorts op blz. r 3 nog een af

beelding van de l(a11sclpoort in 

I 18 7 en op blz. r 2 ,·an de Laag

~-1rl.:dpoor t, (buiten- en binnen-

zijde) kort vóór haar amotie. 

Onder de oudste st raten kunnen ge rekend 11·orclcn 

clè L angen- en Kortendijk , aangelegd op den dijk 

langs de Linge (ha,·en), de H oogst raat, zoo genoemd 

omdat ze oploopt tegen den Lingecl ijk , de Gasthuis

st raat, haar naam 01Jtleenend van het daar gestaan 

hebbend gasthuis, de K ansel poort, de :\Iolenstraat , 

cL~ ~r\.rkelstraat, de Krijt straat, het Zusterhuis (gedoopt 

naar 't "Suster-huys " of St . Agnietckloostcr) de Burg

straat (naar den Arkelschen burcht te Dalem), de 

Robbertstraat, de Haarst raat, de :Markt , de Ha,·en

en Appelclijk, 't Oud K erkhof en de daar tusschen 

gelegen stegen, zooals de Bornsteeg, de Kraansteeg 

(naar de staclskraan op den Langenclijk), de Kapel

steeg (naar de H. Geest K apel), de Broeresteeg (naar 

't ).Iinclcrbroeders-klooster) en wellicht nog enkele. 
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Kemp vermeldt bovendien, dat omstreeks r 3 26 be

kend geweest zijn de " Jacob Roelofszen-steeg, Beh·oirts

steeg (*) in de i\Iolenstraat en d' oude Schuyts-steeg 

in cl ' A rkelstraat." 

L aag -Arke lpoorr buitenzijde, afgebroken in 1857. 

De Sanct-Peeterbrugge'; en de "Visbrugge'; worden 

ook al vroeg vermeld. Op de laatste brug, die daar

van clan ook haar naam ontleent, werd de Yischmarkt 

gehouden. De hierop staande "Yisstallen/ de banken, 

waarop de visch ten ,·erkoop lag uitgestald, ,,·erden 

verpacht, zooals blijkt uit een brief \·an die ,·erpach

ting uit 't jaar l 393, te vinden bij ,- an Zomeren, 

pag 148. 
De "kraan,'' die gebruikt \Yercl tot het ,, ,,-inden·; 

van koopmansgoederen uit en in de schepen, liggende 

in de haven, ,re rel e,·eneens \·erpacht en stond "ter 

Visbrugge,,·aarcls/ tegenover de naar haar genoemde 

en nog aanwezige Kraansteeg. Ze ,rnrclt al vermeld 
in een pachtcontract Yan l 395. Op diezelfde plaats 

bleef ze staan tot het midden der 1 se eeuw, toen men, 

in I 7 5 1, een nieuwe kraan bouwde aan de overzijde 

van de haven, op den Appelclijk. 

Tegenover de Kraansteeg, op de Markt, moet, al 

kort na de stichting der stad, een groot pakhuis ge

staan hebben van den koopman Dirk van L em·en. Op 

de plaats van dit pakhuis k"·am later het stadhuis, 

dat oorspronkelijk stond in de Hoogstraat tegenover 

de Arkelstraat. (Zie hierover het hoofdstuk van het 

stadhuis). Achter dit pakhuis en rondom de kerk lag 

het kerkhof, \·an den openbaren ,,·eg gescheiden door 

een lagen muur. Aan de eene zijde ,·an de kerk, op 

't Zusterhuis , stond 't St. Agnieteklooster (,·oor non

nen) en aan de andere zijde, aan de Groenmarkt, daar, 

waar ,,·e nu nog het Gasthuispoortj e kennen, was een 

uitgang ,·an het Gasthuis, welks front stond in de 

naar dit gesticht genoemde Gasthuisst raat. In de Krijt
straa t , ten zuiden ,·an de kerk, hadden de H eeren 

van A rk el een huizinge, ,,'t Hofyan A rkel;; genoemd. 

In de Haarst raat ,1·as 't Be6ij n-hof met de daartoe 

behoorende kerk, staande op de terreinen, waar wij 

tegenwoordig het Zieken-Gasthuis, het hospitaal voor 

militairen en enkele particulieïc huizen kennen. Naast 

de H . Geest-kapel in de Arkelstraat, naar ,,·elke de 

Kapelsteeg gedoopt is, lagen de gebom1·en en terrei

nen \'an de Latijnsche school en \·an het ~Iinderbroe

ders-klooster ( een klooster voor monniken), langs de 

Broerenstecg , die aan dit klooster haar naam ontleent. 

Voorts ,·ond men 't "Doclen-huys'· in de ~Iolenstraat, 

daarnaast het "Oude mannenhuys,;; 111 1442, en iets 

\·erder aan de andere zijde ,·an de l\Iolenstraat, het 

,,\Veeshuys," 111 1557 gesticht, en alle drie, hoewel 

clan \·eranc.lerc.l ,·an uiterlijk, nu nog op dezelfde plaat

sen aamrez16. 

Laag-Arkelpoort van de stadszijde gezien. 

A an de Kanselarij -poort had men een bidkapel, de 

Kanselarij-kapel, en, nadat ook ' t slot van W i 11 e m 

e:•) Bclvoirt Belfort of Beelfr oet = toren. Yolgens Bilderdijk een kloktoorntje in den \·orm Yan een uitstek aan een kaste~l gebouwd. So ginc hi 
op een 1hoghen toren of op een beelfroet Pass. Som. 14.89. fo 1x xxj, c. Alle die_ trappen neder ":·an den cap~toele of b eelfroede. 
Pass. \Vijnt. fO _xlviij h (A. C:: Oudeman~ Sr., Bijdrage t_ot een ::-.Iiddel - en Oudned:rlandsch \\~o~·-denboe~, ~e~l 1,1 ~rnh\'~i;i:0,18 )a n Beieren dat later 

Deze steeo- liep dus denkel1Jk naar een u1to-ebouwden schiettoren op den stadsmuur 1n de :>Iolen::.tiaat. Het k~::.tee ,an 11 
• , 

langs de Ra;etsteeg in de ],,lolenstraat stond, v.~as er in 136-2 nog niet. Yan dit kasteel of een toren er \·an kon die steeg dus haar naam niet ontleenen. 
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van Beieren, aan 't einde Yan de Molenstraat, "·as 

afgebroken, stichtte Kar e 1 '"an B o u r go n d i ë, bui 

ten den stadsmuur, aan de lVIenrecle , het beroemde 

kasteel "den Blaatl\\"en T oorn. " (O,·er al deze i:1stel

lingen en gebouwen, raadplege men de claarm·er ui~

·voeriger handelende hoofdstukken, hierachter. ) 

Na de Hervorming kreeg de stad een heel ander 

aanzien. D e beide kloosters waren geYallcn en on~

volkt in den strijd tusschen de nrcledigers der oud ::: 

traditie en de banierdragers der nicu11:e rich~i :1g . De 

kapellen deelden in ' t zelfde lot , e·1 de k'..' rk v:ercl 

ontdaan van haar inwencligen too i. Als een ke~el , zijn 

wanden verbr ijzelend na een t e groo~e gc:sophooping . 

barstte het overvolle gemoed Yan den , ·c n·olgcl en e:1 

tot ve rzet geprikkelden burger los m e~ ec:1 kxd . ch: 

het hechtste in zijn naden deed 

schokken. Na zulk een ge11·el

dige electriciteitsvulling moest 

de ontlading vreeselijk zijn; 

't kon niet anders . En al moe

ten wij veel betreuren van wat 

in dien tijd der ontslaving van 

't geweten tusschen broedeï s 

van één stam is voo rgevallen, 

in ons oordeel moeten wij zacht 

zij n, wij die thans veilig staan 

op den hoogen toren der vrij 

heid, waarvan zij , ste rk door 

hun geloof in wat recht was 

en waar, de fundam enten leg

den, steen voor steen bemachti

gencl met het bloed, dat zij , ·eil 

hadden voor hunne heilige 01·er

tu iging. ~u het gemoed van 

den poorter verruimd, nu hem 

geworden was vrijheid van den-
D.: 1-:. an_;e\}().rL naar cene 

ken, ,,liberteyt van de conscien

tie," scheen ook de stad behoefte te hebbe ;1 hare longen 

t e verruimen. D e wallen, muren en Yestcn \E ren o::clt'ï 

l1et Spaansche bewind zeer in Yen-al gc r;2akt , doo rdat cle 

poorters, gedwongen tot het opbrengen Yan steeds hoo

gere belastingen aan den K oning ,·an Spanje, heffi •1gen in 

strijd met de wettige en beZ\\·oren pri,·ilcgiën, de schat

kist van hun stad voor haar eigen onderhoud s '. e:::ds 

ledig vonden. D e " ijzeren H ertog '\ beducht ge1\·orden 

na Loevestein's verrassing door Herman cl e R u y te ï 

in r 570, dat vandaag of morgen Gorkum op dezelfde 

·wijze in handen der Geuzen zou vallen , had in r _:; 7 I 

bevel gegeven aan Heer Caspar Turk, destijds 

Drossaard van Gorinchem en slotl·oogd ,·an den ":Slaau

wen Toorn, " om het kasteel in goeden staat ,·an 

tegenweer t e brengen en de bezetting te ,·ersteïken 

door desnoods de bmgers en gildebroeders te pressen 

hun hulp te Yerieenen . Doch al zijn voorzorgsmaatregelen 

fa alden. Reeds 't ,·olgencle jaar 11·as de stad en 't kasteel 

in handen der Pïinsgezincl cn en koos Gorinchem de 
z ijde ,·an den Pïins ,·an Oranj e. Men diende nu echter 

te zorgen - ,ri lde men niet 11·eêr komen onder de 

nn cht der Spanjaarden , die in 1574 reeds een aanval 

op d e s~acl beraamden, 11·elke echter door inundatie van 

d e A lblassern·aard ,·crijcl elcl 11·ercl - dat men de stad 

i:1 be:1oorLjke 1 s'.a:i~ ,·an ,·ercL::cli6 in6 bracht. Hiertoe 

di enck:1 zoo spo:xlig mogelijk de ,·cstingwerke.n veï

niem1·d en nTz1raarcl te 11·ord en. l\1en sloeg clan ook 
al hc..:l g2m\· d e h,rncL n 2a:1 't 11·erk . ~adat men in 

I 5ï3 bc6onnc·1 ,ras m:t ·t 1\·.ezru imen ,·an een gedeelte 

s~z1cl,;1m1:!r e:1 e::::li::;e s~adspoorten aan de zuid- en zuid-

te:::b.:11:n'..!". H H_ ,r,.,tcllcnde de \ lucht , an de p:ttrir,tten op 17 Sep t. 178ï 
b~j ht:t hi11!1e:1trekkea der Prui.,;en . 

e>os~z:_:dè Yél n de s~c:d , legde men achter den Appeldijk, 

op het n oeger buiten de stad ge legen terrein, een 

1:i..:u,:;c stacl s11· ij k aan (de K al k ha Yen c. a. ) In Ij 79 

mc~s::: !cl c men den beer bu iten de " Hoog-poort " (f-loog

~-l r /.:dpoor t) . aan ·t eind ,·an cL::n Kortendijk, nadat het 

jaa r daa raa n ,·oorafgaande het maken ,·an de sluis 

b:j d ie poort 11,:is aanbesteed, en in 15 84 liet de stad 

door den ingenieur .rl.driamt .rl. uto11is:.:. een bestek maken 

Yan een gedeelte der fort ificat iën, aan te leggen van 

den mond der ha,·en langs de scheepstimmerwerf tot 

de plaats der teger.,rnorclige Da!e111poort. Hierdoor 

werd d e niem1· aangelegde stad::i\\·ijk Kalkhaven c. a. 

ingeslote n. In de kosten ,·an dit werk namen de Sta

ten ,,111 H olland op zich een som ,·an I 0000 ponden 

y;:rn ..j.O groo:en ' t stuk bij te dragen. 

https://an_;e\}().rL
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Na de voltooiing van deze \\·erken, besloot men in 

. 1586 ,veêr eenige nietrn·e fortificatie-werken te doen 

uitvoeren en wel, begi111~encle bij de Arkelpoort, langs 

de ,vestelijke zijde der stad tot de Ka11selpoort (d ie in 

1589 afgebroken en door een nieuwe poort vervangen 

werd) en oost,Yaarts om tot den "Blaauwen T oorn / 

door welke vestingvergrooting de niem\·e stadswijk 

,,Nieuwstacl" c.a. werd ingesloten. De "Blaatrn·e T oorn," 

niet meer passend in het toen moderne plan van forti 

ficatie, \\·as vóór 1 j 86 reeds gedeeltelijk geamoveerd 

en werd nu langzamerhand geheel met den grond 

gelijk gemaakt. 

Nieuwe \\·allen \\·aren opge,\·orpen, oude poorten a f

gebroken en nietrn·e gemaakt, nietrn·e grachten gegra

ven , in één \\·oord, Gorinchem had zich in een ander 

hecht vestingkeurs gestoken, zooclat even na 1600 

de stad geacht kon \\·o rden 111 goeden staat van 

tegem\·eer te zij n. 

Intusschen had men binnen de vesting ook niet stil 

gezeten. In l 5 89 bouwde men een nieuw "Doelenhuys" 

en het Gasthuis bracht men in 15 98 m·er ,·an de 

Gasthu isstraat naar de terreinen van 't vroegere Begijn

hof, tem ijl op de plaats van 't afgebroken gasthuis 

nietrn·e particuliere \\·oningen \\·erclen gebotrn·cl. Later 

zou de groote uitgestrektheid ,·an 't Begijnhof nog 

bebomnl \\·orden met een "Pesthuys" (1602) en een 

et eerste stacls,\·apen bestond uit een 

gouden veld, beladen met t\\·ee torens 

van keel (rood), gedekt door een 

hemelsblauw dak. Dit \\·apen \\·e re! 

door de stad gevoerd totdat zij lrn·am 

onder de macht van 't Graafschap 

Holland. \Vil l e m va n Bei e r e n deed toen niet 

alleen den burcht der A rkel s buiten de Burg!Lpoort 

met den grond gelijk maken, doch ontnam Gorinchem 

ook haar wapen, omdat hij alles \\·ilcle verniet igen 

wat hem zou kunnen herinneren aan 't hem zoo ant i

pathieke geslacht der va n Arke Is. Hij beval de stad 

dat zij voortaan zou voeren zijn \\· apen, ' t \\·elk bestond 

uit vier leeuwen, gevierendeeld met het wapen van 

Holland. Maar in 1441, toen F i I i p s van B o u r

g on cl i ë Graaf van Holland en Heer van Gorinchem 

,,Oude VromYenhuys" (1604 of 1607). Ook aan 't stad

huis waren, eerst in 1591 , en clan in 1 593, door ver

grooting· en uithouwing , aanmerkelijke veranderingen 

en verfraaiingen aangebracht, terwijl de groote kerk, die 

er, na haren overgang·, inwendig nog zeer gehavend 

uitzag, uit de opbrengst van het in 1577 geamoveercle 

Minclerbroeclersklooster hersteld en opgeknapt werd. 

·welhaast zou het Eind van den Langenclijk bebouwd, 

cle Hoog-Arke/poort afgebroken (omstreeks 1630) en 

een nietl\\'e mooie poort, de aVimw-TVatffpoort (1642), 

gesticht worden, waardoor de nieuwe vesting Gorin-• 

chem voltooid zou zijn. 

Na dien tij cl heeft de stad geen ve rgrooting van 

beteekenis meer ondergaan . Alleen werden in de tweede 

helft van deze eeuw de Kalkhaven en het kleine Ha

ventje gedempt. Hierdoor lrn·arnen de Kettingbrug en 

de Lange Jozij nbrug over de Kalkhaven te vervallen en 

\Yerclen de nietrn·e straten "Visschersclijk n en " L aantje," 

op het gedempte Kleine Haventje aangelegd. Voorts 

maakte men tusschen het Vijfmaagclenlaantje en de 

\\'armoesstraat eenige nietrn·e straten, de Tuinstraat , 

de Hoveniersstraat en de Hovenierscl\\·arsstraat. Aan 

de andere zijde van de \Varmoesstraat werd een nieuwe 

zijst raat , de P ieter Beekmansstraat, gesticht en op

de terreinen van wijlen den Heer Bierwagen, bouwde 

men de V erlengcle Pompstraat . 

en 't Land ,·an Arkel was, werd het stadswapen weêr 

veranderd, zooals blijkt uit den volgenden brief: 

,,Philips, bij der Gratiën Gods Hartog van Bour

"goniën enz., alzo onze Onderzaten, Poorters van 

"Gorinchem, in haar zegel tot nu toe gebruyckt 

"hebben, vier L eeuwen gequarteleert , dat het wapen 

"van Henegouwen en Holland is . Zo hebben "'Y 
" deze stad (omdat eenige andere onzer Onderzaten 

,,'t zelve \Vapen hebben) geoorloft met dezen Brie

" ve : dat zy in haar Zegel en Banieren , mogen 

,,zetten onze wapenen, die wy op clees tyd voeren, 

"en in zulken order, als zy de ande re tot op dezen 

"dagen gevoerd hebben. Gegeven den 1o Julius 

,, I 44 r. (Was geteekend) Vrieze. 
"By myn H eer den Hartog, Graaf van Hollancl .17 

https://Hollancl.17


15 \"AX ARKEL'S OUDE \"ESTE. 

Maar daarna is het wapen der Hollandsche Graven 

·weêr verdwenen en het oude stadswapen in eer hersteld. 

Het tegenwoordige stads\\·apen bestaat uit een veld 
van zilver, beladen met de afbeeld ing van een kasteel

of stadspoort van keel (rood). In de poort ligt het 

.schild van Arke 1 met de baren, welke baren ladders 

moeten ,·erbeelden en als symbolen dienen beschouwd te 

\\·orden ,·an den moed, door de Hee ren ,. a n Arke 1 

aan den dag gelegd bij de beklimming ,·an Damiate. 

H et \\·apen wordt gehouden door een leeuw in natuur

lijke kleur aan iedere zijde en is gedekt met een 

gouden kroon. 

<?_~ ---- C:;G°" v~ 

DE OUDE OF ST. JANSKERK EK DE T EGEKWOORDIGE KERK DER HERVORMDEN. 

1e een herinnering van minstens een 
zestigtal jaren als Gorkumrner heeft, 
kan ge\\·is nog in den geest een re

constructie maken van de verd\\·enen 

Groote of St. J anskerk. Hoog ,·an 
jaren, zwak ,·an krachten, \\·as ze 

in 't begin dezer eeuw reeds het beeld ge\\·orden ,·an 

een afgeleefde oude, die, der dagen zat, reikhalzend 
uitzag naar de stille rust ,·an het graf. In I 844 \\·as 
hare bouwvalligheid zoo bedenkelijk toegenomen, ver

haast \\·ellicht door de dreuning Yan 't bombardement 

in I 8 r 4, dat aan herstellen niet meer te denken viel en 

in September van datzelfde jaar nog moest het kerkelijk 
college besluiten, wegens het mogelijk geyaar van in
storting, er geen godsdienstoefeningen meer in te 
houden. Totdat de nieuwe, thans nog in aa1rn·ezen 

zijnde kerk, in gebruik kon genomen \\·orden, \Yerd 

dienst gehouden in de Kapel in de Arkelstraat. 

Het besluit tot slooping eenmaal genomen zijnde, 

werd, in December r844, het steenen gevaarte ,·oor 

de som van f 61 IO.- ter amotie ,·erkocht. Ettelijke 

jaren later stond op de plaats van de afgebroken St. 

J ans-kerk de tegemrnordige Kerk der Hen-ormden, die, 

\\·at haar uiterlijk en innerlijk aangaat, zelfs niet in 

de sG-haduw staan kan van de mooie St. Jans-kerk. 

Jammer dat men toenmaals niet \\·at meer rekening 
gehouden heeft met het esthetische, en soberheid van 

lijn en kleur, die kracht en rust kan brengen in de 

expressie van een bedehuis, ,·erkeerdelijk heeft doen 

ontaarden in dorheid en gladheid, die aan het geheel 

een wansmakelijk, weinig verheffend aanzien geven. 

Voor hetzelfde geld, dat nu mor den bouw der kerk 
noodig geweest is, had men - al was het gebouw 

dan ook wat kleiner ge\\·eest, wat niet geschaad had -

kunnen in 't leven roepen een Godshuis. streng van 
lijn , \\·ars ,·an bont gekleur en drukte ,·an ornament 

- zooals de protestantsche kerkstijl dat eischt - doch 

edel, rein en krachtig ,·an uitdrukking. In de ,,·it

kwastperiode der bomrkunst, waartoe ook deze kerk 

moet gerekend worden, is helaas ,·eel bedon-en , dat 

thans, alleen ten koste ,·an groote geldelijke opoffe

ri ngen en clan nog slechts onvolkomen, zou kunnen 
, ·erh olpen \\·orden . 

Maar laat ik terugkeeren tot de mooie St. Jans-kerk, 

"ier biographie ik hier ge,·en "·il. Gebom,·d ongeveer 

gelijktijdig met de stichting der stad - dus omtrent 

r 2 30, zoo als ik hierrnren in het hoofdstuk der stich
ting ,·an de stad heb aangenomen - had de St. Jans

kerk op den dag van haar ,·erscheiden, den oud-tes

tamentischen leeftijd bereikt ,·an 614 jaren. Toen 

moest ze scheiden ,·an haar tr0trn·en gemaal, den toren, 

naast "·ien ze geboren was en geleefd had en met 

\\·ien ze gedurende die zes eeuwen, tal ,·an stormen, 

uit- en iirn·endig, trotseerde. De toren staat e:: nog, 

die middeleetli\'sche reus, in zijn fraaie kleederdracht 

van den riddertijd, en, al kan hij zich niet zoo innig 

yerbonden ge,·oelen met zijn t\\·eede gade, in haar 

moderniteit niet passend bij hem, als met zijn eerste 

huisnouw, toch heeft hij geen plan ,·ooreerst zijn 
nieuwen echt te ,·erbreken, gezond en krachtig als hij 

zich nog gevoelt, niettegenstaande zijn l10ogen leeftijd. 

Al heb ik 't geboortejaar der kerk reeds genoemd, 
toch "·il ik nog e,·en haar geboorte-acte nagen en voor 

de St. Jans-kerk extraheer ik die uit K e m p's werk, 

waar op blz. 35 ,·errneld staat: ,, \Vederkornende tot 

"de stichting , Heer Jan deed al de huysen ,·an 't 

"Dorp \Volfaren af-breken, en gebood die te stellen 

"om den voorschre,·en Toorn, (*) in form ,·an een 

(*) f\Iet dezen toren wordt waarschijnlijk bedoeld het Kasteeltje \·an Ben tem , dat genoemd wordt in het hiervoren gecopieerde Charter \·an 1224. 1'" e mp wil dit kasteeltje 
beschouwen als het basement van den later opgetrokken kerktoren. Dat hiervoor geen waarschijnlijkheidsgrond te vinden is, wordt hierachter vermeld, 
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,,Stadt, de steenen ,·an d' afgebroken Kerk van \\'ol
,,feren wierden gebruykt tot het maken van een Kerk, 

"aan den selven Toorn, als noch de grootste Kerk 

,,van Gor inchem" .. . ... . 

E n va n Zomeren vult K e m p's mededeeling aan 

door bovendien den datum van im\·ijding der kerk te 

noemen. Op pag. 1 3 zegt hij : ,, Ik ,·inden in een heel oud 

,, briefje aangetekent, dat deze Kerk in den Jaare r 26 3, 

"den derden Zondag na Paasschen, onder toeloop ,·an 

"een groot getal Menschen Ingewyd ,1·ierd, met drie 

"Altaaren en het Kerkhof. " Is deze opg,n-e juist, clan 

heeft men dus voor de ,·oltooiing drie en dertig jaren 

noodig gehad. Velen zal dit lang voorkomen, doch 't is 

de vraag of men nu ook gedurende die 3 3 jaren on

afgebroken aan 

den bom\· ge-

arbeid heeft. 

Waarschijnlijk 

is dit niet. l\Ien 

dient niet uit 

' t oog te ver

liezen dat men 

niet een kerk 

met toren al-

leen, doch een 

geheele stad 

moest optrek

ken en het ligt 

dus \"00r de 

hand dat men 

tegelijkertijd 

- als een eer

ste maatregel 

van v·eiligheid 

en bescher

Of nu de kerk, maar vooral de toren, door Jan 

Ya n A.rkel den xe en diens opvolger Jan van Arkel 

den xre, bijgenaamd "den Sterke," geheel nieuw van 

den grond uit gebouwd is, clan wel of het vroeger 

daar te r plaatse gestaan hebbende kasteeltje der Ben

thems tot den late ren kerktoren en een gedeelte der 

kerk ,·ervormd is, hierover bestaat nogal eenig ver

schil van meening bij de beide h iervoren aangehaalde 

schrijvers. 

~,.\ a r d K e m p meent dat de toren van 't Vv olferen

sche kasteeltj e tot voet heeft gediend van den lateren 

kerktoren en dat een gedeelte der kasteelmuren , on

,·eranclerd, ZtJn opgenomen en aangepast in den vo rm 

der kerk . Op pag 33 zegt Ab r aham Kemp:(*) 

"Doch Aart 

" K emp zeyd 

"dat de kerk is 

"gesticht aan 

"den Toorn 
,,van 't kasteel

"ken, sulks dat 

"het eng achter 
,, b ij den Toorn, 

"noch zijn de 

"muyren van 't 
,,kasteelken, 

"hebbende de 

" kerk 3 panelen 
,,en 2 kooren, 

"om dewelke 

"na lange jaren 
,, begost was, 

"een nieuw 

"werk van 
,,gram\·en ar

mmg 111 dien Ou<le of :3t. Jans-kerk in IïSS· "duyn, doch 

tijd van het 

recht van den sterkste - ,·oortmaakte met het met-

selen van de stadsmuren en schiettorens. Deze omstan

digheid, gevoegd bij de beperkte werkkracht Yan het 

kleine aantal inwoners toen ter tijd en hunne primi

tieve hulpmiddelen bij 't bom1 en, is een reden ,·oor 

mij om aan te nemen dat met den kerkb0l1\1· niet 

onafgebroken kon voortgegaan 1Yorclen. \\-el kan men 

veronderstellen dat in I 263 niet alleen de kerk, maar 

ook de toren ,.-oltooid was, de laatste althans tot op 

de toenmalige hoogte, die aanmerkelijk lager ,1·as dan 

tegenwoordig. 

"om·olmaakt 

"1\·eder afgebroken : immers den T oorn is boven son-

"der kap geweest, alsoo die in ' t jaar r 5r7 daar eerst 
,,opgesteld is.·, 

Daartegenü\·er stelt Ab ra ham Ke mp als eigen 

meening (t . a. p. ) : ,,clan, of den T oorn, doe soo hoogh 

., \\"as als nu, of clatter noch een stagie op gemetzelcl 

"1\·iercl, of dat h ij doe van gronds op gemetzelcl is 

.. (' t ,reik ik best geloof) is mij onbekend. Soo hoogh 

"en kan niet ,1·esen, om clattet een kleyn Kasteelken 

"genoemd word, en den Toorn een groote hooghte 

,,heeft; een stagie opgezet, en blijkt niet uyt het werk, 

(*) Aard Kemp maakte eenige geschreYen aanteeken în gen, betrekkel ijk de geschiedenis \'an Gorinchem en Yan 't Geslacht Van Arke\ 1 en naar dit manuscript stelde 
zijn kleinzoon Abraham} na zijns grootYaders dood) het meergenoemde werk samen, dat in 1ó5 ó bij ); i c o Ia as de Vries, in de :Kieuwstraat bij 't Groot School 
te D ordrecht gedrukt en door Hen cl rik Kemp, een zoon van Ab ra ha m1 te Gorinchem werd uitgegeven. Zoo hier en daar vulde Ah ra ham met eigen.. 
gedachten het werk zijns grootvaders .Aard Kemp aan . 
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,, dat eenre hand schijnd te wesen , maar beter is ge

" looflijk , dat het K asteelken in 't werk g·evoegd of 

"gebruykt is, na gelegentheyd heel, of ten cleele, soo 

"d' uytstekende kantelen na Zuyden en Koorden aan 

,, 't oostelij kste plat van ter enggen noch eenighsins 

,, uytwij sen. " 

A bra h a m t rekt dus zij ns groot\·aders meening 111 

twijfel en ve ronderstelt dat de toren, van den grond 

uit , nieuw opgebouwd is . Zóó hoog kon, naar zijn 

inzicht , de oorspronkelijke kasteeltoren niet ge\\·eest 

zij n, zelfs niet zonder kap, die, volgens Aar cl Kemp, 

eerst in r 5 r 7 werd aangebracht. En dat de kerktoren 

eerst zoo hoog· zou geworden zijn , nadat op den 

kasteeltoren een stagie (verdieping) gemetseld \\·as, ver

,, erpt hij op grond van de bouworde, die "eenre-hancl 

"schijnd te wesen. n Alleen acht hij aannemelijk dat 

een gedeelte der kasteelmuren in den bom,· de r kerk 

onveranderd zij n opgenomen. 

Van Zome r en kan ook niet 't ge\·oelen ,·an Aard 

Kern p deelen. Op pag r 3 zegt hij: ,,maar als men 

" met aandagt den Toorn en K erk beschom,·t, zo zal 

,, een iegelijk die maar eenigsints de Bouwkunde ver

,,staat , met rny n moeten toestemmen, dat dit Kerk

"gevaarten een gebouw is, van nieuws uyt de grond 

,,opgehaalt , en geen yermaakzel ,·an een Kasteeltje." 

Ik schaa r mij geheel aan de zijde van de heeren 

A br a h a m Kemp en Cornelis van Zomeren, 

w aar deze beweren dat kerk en toren door de A rkel

sche H eeren geheel nieuw gebom1·d en niet, 't zij clan 

geheel of gedeeltelijk , op een reeds bestaand bouw

werk opget rokken zij n. 't Is toch zeer ,1·el aan te 

nemen , dat met de slooping \·an het dorp , (dat in 

aanwezen was voordat het plan rijpte bij de H eeren 

van Arkel om aan de uitmonding der Linge een stad 

te bom-ven) en de kerk , ook het oude kasteeltje der 

Benthems , als een sta-in-den-weg en niet passend in 

het grootsche bouwplan der trotsche Arkels, zal ge

vallen zijn. Dat men van de oude fundeeringen ge

bruikt heeft wat in het nieuwe bom,·-011t,,·erp - ,·oor

namelijk van den kerktoren -- te pas lrn·am, heeft 

alle reden van bestaan en dat men de steenen , ·an 

de afgeb roken dorpskerk in den bouw der nieuwe 

stadskerk ve rwerk t heeft , lijdt geen twij fel. D it laat

ste toch is gebleken bij de slooping der St. Jans-kerk 

in r 845 . W ijlen de heer E . E. cl e B oe r, destijds 

kunstschilde r t e G orinchem , schreef hierover aan den 

oudheidkenner, den geleerden L. J . F. J a n sse n, die 

-over de muurschilde ringen der oude G orinchemsche 

ke rk een verhandeling samenstelde : (*) ,; De steenen, 
,, waaruit de kerk gebom,·d is, zijn meest oude (vroe-

,,ger reeds gebru ikte) steenen. Velen zijn enkel brok

,, ken, \\·aarschijnlijk afkomstig Yan de kerken te \ Vol

,,feren en Arkel; de eerste (met de huizen van \Vol

,, feren) afgebroken op last ,·an Jan den IXden (Heer) 

"Yan Arkel (zie ,·an Zomeren t. a . pl. p. r2·- r 3), de 

"laatste afgebrand. De steenen hebben een dikte van 
,,32- 16-4 Kederl. duimen en zijn niet ,1·èl cloorbak

" ken, ofschoon ik er heb gevonden die ,·erglaascl waren." 

Een onjuistheid in deze mecledeeling des heeren de 

B oe r is zijne ,·eronclerstelling, dat voor den bouw 

der nicm,·e kerk ook steenen geb ruikt zouden zijn 

,·an de afgebrande kerk te Arkel. Zelfs als men aan

neemt, dat het stichtingsjaar der stad, en dus ook het 

jaa r ,·an de geboorte der kerk, niet r 2 30 , ck,ch r 2 r 2 

moet zijn, (zie hierm·er het hoofdstuk der stichting) 

- en de heer cl e B oer scheen ook deze meening te 

cleelen - kan het toch niet mogelijk zij n , dat in 

den bomr der Gorinchemsche kerk, die clan geduurd 

zou hebben, niet \·an I 2 30-, doch ,·an I 2 I 2-I 263, 

steenen gebrnikt \\·erclen \·an de venrneste Arkelsche 

kerk, \\·elke eerst in of omtrent I 267 doo r F o 1per d 

,. a n cl e r Le of Leeïclam in de asch ,rercl gelegd. 

(Kemp p. 41 ). 
Kadat de kerk ,·oltooid was, liet Jan ,·an Arkel , 

bijgenaamd " de Sterke ;;, alle beelden, boeken en kerk

sieracliën, die in de dorpskerk in gebruik ge,,·eest 

,1·aren , o\·erbrengen naar het nieuwe Godshuis, dat 

,,na de R oomse manier ge,,·ijd ,1·iercl in cl ' eere Goclts, 

,,en de Santen Jlarti/11 (Bisschop ,·an T ours) en Vi1t

"cc1tt. '; De hee r cl e Boer heeft na de slooping der 

St. Jans-ke rk en het blootleggen harer funcleering een 

teekening gemaak t , ·an die fundeering. Nu \\·ij zoo 

gelukkig zijn een plattegrond te bezitten, een hulp

middel, dat ons tot YÓÓ r de slooping ontbrak, - immers 

K e mp en ,. an Z o rn e re n kenden dien niet - bestaat . 

er mogel ijkheid met behulp der aanteekeningen ,·an 

den hee r cl e Boer en aan de hand der twee stede

beschrij,·e rs een - zij 't cl an ook gebrekkige en on

volkomen - reconstructie ,·an 't gebouw te maken. 

Volgens dien plattegrond clan was de hoofdingang 

onder den toren door de thans daar nog aa1rn·ezige 

hoofcldeur . De benedenru imte Yan den to ren , ·ormcle 

dus het hoofdportaal. Door een deur aan 't einde 

van di t portaal kwam men onmiddellijk in de kerk, 

die was - ,·olgens ,·an Zomeren - ,,een heerl ijk 

"en deft ig kruysgebouw, pronkende met twee chooren 

"en drie panelen .;; Voorts zegt h ij "den Buyk de r 

"Kerke rust op twaalf pylaren, waarvan twee als een 

"vierling aaneengevoegt, onderschragende de boogen 

,, van de genoemde zyd,1·elfsels " . 

f'J De muu rschilderijen der St Janskerk te Gorinchem. Verhandelingen der letterk. afdeeling ,·an de Kon . Akademie ,·an \Vetensch. D L L Am:;terdam 1858. 4°. 
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Als men deze beschrijving door van Zomeren -

die de kerk van binnen weergeeft zooals hij haar zag 

in 't begin der 18e eeuw, dus Jijna 500 jaren na hare 

stichting, - beoordeelt naar den plattegrond van 

den heer cl e Boer, dan stuit men al dadelijk op 

verschillen. Op den plattegrond toch vindt men maar 

de fundeering aangegeven voor IO pilaren, vij f aan de 

Noord- en vijf aan de Zuidzijde, terwijl van Zo me

r en toch spreekt van "twaalf Pylaren. " Verder spreekt 

zoowel Kemp als van Zomeren van drie panelen 

en twee kooren," terwijl volgens de berichten van den 

heer de Boer, die bij de uitgraving der fundamenten 

tegenwoordig was, ,,er alle grond (is) om te veroncler

"stellen, dat in zeer vroegen tijd de kerk drie koren 

,,gehad heeft, waarvan nog eenige ke1tteeke11e1t te ont

"dekken zijn ." ('') Deze kenteekenen zijn echter door 

den heer de B oer niet medegedeeld en ook niet 

aangegeven op zijn plattegrond. Daarop komt voor 

een ovaal rond koor, zóó geteekend, dat het noordelijk 

segment zes el uitspringt buiten het verlengde van 
de lijn, waarin de muur van het noorder-zij pand valt. 

Het zuidelijk segment nu staat niet tegenover het mid

den van het schip, maar tegenover de zuidelijke pila

renrij. Aan de zuidzijde moet - volgens den heer 

de Boer - het koor grooter geweest zijn dan het 

zich op 't oogenblik der slooping van de kerk ver

toonde. Hij geeft daarom op zijn teekening door een 

stippellijn de waarsclzijnlijk vroegere gedaaute van het 

koor aan. 

Ook den heer Janssen b,·am het niet om\'aar

schijnlijk voor dat - zooals hij zegt -- ,,de oostzijde 

"der kerk (dus de koorruimte) oorspronkelijk door 

,,drie koren gesloten was ge,1·eest, waarvan het mid

,,delste juist tegenover het schip, de beide andere tegen

"over de zijpanelen gestaan hadden, met dien verstande 

"dat de muren der zijpancl-koren ten noorden en ten 

"zuiden zes el uitgesprongen hebben buiten de muren 

,,der zijpanelen zelve. \tVant - zegt hij verder -
,,daar de ( op den plattegrond aangeteekencle) noor

"clelijke koormuur, bij de slooping bevonden werd zes 

,,el uit te springen, is het, om der evenrecligheiclswil, 

"te veronderstellen, dat eertijds ook de zuidelijke 

,,(op den plattegrond aangeteekende) koormuur even 

"ver zal uitgesprongen hebben. Dit natuurlijk in de 

"veronderstelling, dat de noordelijke koormuur, gelijk 

"die tijdens de slooping bestond, de oorspronkelijke 

,,was, of althans op dezelfde plaats van de oorspron

,,kelijke gestaan heeft. " 

Dat Kemp en van Zomeren beiden slechts 

"2 kooren" noemen, vindt hierin zijn oorzaak, dat 

(•:•) Ik cursiveer. 

zij - zooals ik boven reeds in 't midden bracht -

de kerk beschrijven, zooals ze haar kenden in hun tijd, 

respectievelijk dus in 't midden der rr en in 't begin 

der I Se eeuw. Maar van Zomeren zegt toch ook 

op pag. I 3, waar hij het door hem gevonden briefje 

over de inwijding vermeldt, ,,dat deze Kerk .... . . In-
" gewyd wiercl met drie Altaaren en het Kerkhof." Zou 
de g·issing nu geheel van grond ontbloot zijn, dat 

deze drie altaren geplaatst waren in een drievoudig 

koor en wel het eene als hoofdaltaar in de koorruimte, 

recht tegenover het schip, de beide andere als zij

altaren in de twee zij-koren, respectievelijk tegenover 

het noordelijke en het zuidelijke zijpancl. 

Hoe dit zij , met zekerheid kan hier niets gezegd 
worden. Alles berust op gissingen en veronderstellin

gen en wie zal hier den Ariaclneclraacl der historie 

kunnen vinden? 

De heer cl e B oer grondt zijn vermoeden van 't 

bestaan der drie koren op eenige "kenteekenen," welke

bij ' t uitgraven der koorfuncleering zijne aandacht 
trokken, zonder helaas te vermelden welke deze ken

teekenen waren en de heer Janssen wil in den oor
spronkelijken bouw drie koren opgenomen zien om 

der evenrecligheiclswil , ofschoon hij zelf moet erkennen, 

dat "tegen het vermoeden eener driedubbele koorslui

" ting wel zou kunnen aangevoerd worden dat deze in 

"de miclclelceuwsche architectuur zeldzaam is en er in 

,,ons land misschien geen tweede voorbeeld van aan

"getroffen wordt ." - ,,Op die bedenking" - laat hij 

evenwel verder volgen - ,,behoort echter niet al te 

"groot gewigt gelegd te worden; bovendien is het nog 

"de vraag of er in ons vaderland niet een ander 

,,voo rbeeld bestaat of eertijds bestaan heeft." 

Trmrn·ens dat de funcleering, zooals zij bij de sloo

ping der kerk blootkwam, tot verwarring aanleiding 

geven moest, ligt voor de hand . De origineele gedaante 

van het koor was clan ook moeilijk uit die fundamen

ten te reconstrueeren, omdat men als zeker kan aan

nemen dat in den loop van haar zeshonderdjarig be

staan de kerk - en vooral het koor na de Refor

matie - door verandering, uitlegging als anderzins 

wel eens vervormd zal zijn, zonder dat men daarbij 

nu altijd ook de funcleering heeft uitgegraven. Kemp 

wijst ons ook nog op een verandering (pag·. 35), waar 

hij zegt: ,,hebbende de Kerk 3 panelen en 2 kooren, 

"om dewelke na lange jaren begost was een nieuw 

"werk(*) van grauwen arcluyn, doclz onvolmaakt weder 

afgebroken." (*) Van dit afgebroken werk zal men dus 

bij de slooping in I 845 ook nog wel fragmenten in 

den grond gevonden hebben en 't is niet onwaarschijn-
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lijk dat deze overblijfselen voor den heer de Boer "ZIJ een soort van leem of ook wel meelachtige stof 

de "kenteekenen" geweest zijn, waarop hij wees. ,, is, hier en daar met gruis van steenkolen vermengd. 

De heer de Boer deelt bovendien zelf mijn ver "Deze compositie is onder den grond zeer hard, maar 

moeden dat de kerk zoo nu en dan wel eens van vorm ,, boven den grond mee rencleels ontbonden gevonden." 

veranderd zal zijn. Immers hij berichtte den heer Zooals ik hiervoren al gezegd heb , was de oorspron

Ja n sse n : ,, vermoedelijk heeft de kerk vroeger een kelijke hoofdingang onder den toren. Aan de zijde 

"andere gedaante gehad clan tijdens hare slooping. Dit waar de hoofdingang der tegenwoordige kerk is, was 

"bewijzen hare fundamenten, waaruit, bij afgraving toen de ruimte voor 't koor, terwijl het terrein rondom 

,,aan de noord- en zuidzijde (*) duidelijk is op te ma de kerk gebruikt \\·erd tot kerkhof voor die lijken, 

,,ken dat zij vroeger onmiddellijk met twee kloosters (t) welke niet in de kerk werden begraven. Om het kerk

"verbonden was, die nu door twee strate1i gescheiden hof was een lage muur gebouwd. 

,,zij n . H et fundament der kerk was niet op paalwerk, Ik zal de geschiedenis der · oude kerk behandelen 

,,maar op grondbogen, tusschen de contreforten ge in twee tijdvakken, het eerste t ijcl,·ak van de stichting 

"plaatst. De geheele funcleering rust op kleigrond, die tot den tijd der Hervorming en het tweede van de 

"zeer vettig en vast is, tot op de diepte van tir;intig Hervorming tot het sloopen der kerk. 

"tot dertig voet gevonden \\·orclt en ,1·aaroncler zich 't Lijd t geen t\1·ijfel of de Arkelsche H eeren, die 

,,eene zandlaag be,·inclt." Voorts deelde hij nog mede: prachtlie,·end ,·an aard \\'aren, hebben de kerk bij ha re 

"Onder de fundamenten vond men lijken op een diepte stichting en in den ,·ercleren loop van haar eerste be

"van twaalf tot 11iJftie1z voet beneden den beganen staan rijk begiftigd. In den tijd dier ee rste periode 

"grond. V ermoeclelijk ,1·aren die daar reeds begraven was het inwendige der kerk - afgaande op hetgeen 

"vóór de fundamenten gelegd waren hetgeen tot ;-ele daaro,·er te boek gesteld is - rijk aan pracht en kost

"gz'ssillgen (§) omtrent de oudheid der stad aanleiding baarheden, in 01'ereenstemming met de \\·eelde ,·an den 

,,geeft." Roomsch-Katholieken eereclienst. De heer cl e Boer 

Over die gissi11ge1z heeft de heer cl e Boe r zich duidt op zijn plattegrond I 3 plaatsen aan , waar, vol

ve rder niet uitgelaten en dit is op zich zelf ook ,·an gens hem, ,·ermoeclelijk altaren gestaan hebben. Dat 

minder belang. \Vel belangrijk ,,·as het zeker ,,oor ons e r echter meer geweest moeten zijn, blijkt uit de opgave 

geweest als er destij ds een onderzoek ingesteld ,1·as ,·an ,. a 11 Zomer e 11 , die er I 5 \\·eet te vermelden, 

naar den toestand, waarin deze menschelijke fragmen waarvan de namen hem bekend geworden zijn, doch 

ten werden aangetroffen, b.v . over de wijze der te r die het geheele aantal ,1·el op drie of vier en twintig 

aarde bestelling , en naar het mogelijk daa r aam1·ezig schat. Ik zal ze hieronder vermelden in chronologische 
zijn van voorwerpen, welke uit een oogpunt ,·an kunst orde yan de vermoedelijke stichting. 

of techniek voor ons van waarde of beteekenis hadden Vooreerst clan dient genoe md het hoofdaltaar, staande 
kunnen zijn. Hierdoor ,1·aren wij mogelijk in staat ge in het groote koor, een der drie altaren , die bij de 
steld de periode te bepalen uit ,1·elke deze 01·erblijfse i1rn·ijcli11g der kerk in I 263, aa1rn·ezig waren. H et was 

lcn ,·an menschen en zaken clagteekenden . Het feit ge"·ijcl ter ee re der schutsheiligen, Sint Martijn en 
dat daar reeds lijken begraven waren ,·óor den born1· Sint Vincent, en \\·aarschijnlijk een geschenk van Jan 

der kerk heeft niets wetenswaarcligs . L ogisch toch is ' t van Arke 1, bijgenaamd den Sterke. 

dat cláár vóór I 230 reeds menschen ,monden en lijken 2. H et altaar i•an 011.::e Lic,.'e Vrou,oc , in het 0. L. V. 

ter aarde besteld zijn, maar tot ,1·elken stam die men koor, bij den grafkelder der Heeren Yan Arkel (zie 

schen behoorden en in welken tijd zij daar geleefd over dien grafkelder hierachter) door wie het om

moeten hebben, dat is het juist wat het niet ,·erder st reeks I 300 gesticht zou zij n. Den I 3en Juni I 496 

uitgraven en onderzoeken dier overblij fsele11 doet be beloofden J an cl e Sage r, Jan van Santen en 

treuren. Aren cl Aren cl s z. voor Schepenen van Gorinchem, 

Eindelijk geeft de heer cl e Boer nog als ZIJn mee dat zij onder de tafel van dit altaar een gesneden ko

ning weer: ,,bij een scheikundig onderzoek is mij ge ker zouden doen maken, uitbeeldend den stam '.Jesse, 

" bleken, dat de kalkspecie, tot het metselwerk der welk werk zij aannamen te volb rengen vóor het eerst

"kerk gebruikt, ,1·einig of geen tras bevat, maar dat komend Paaschfeest . Het moet een fraai werkstuk ge-

(':') D us aan den kant ,·an de Groenmarkt en Yan het Zusterhuis. 

(t) Twee kloosters is niet juist. Aan den kant Yan 't Zusterhuis stond het Sint Agniete-h\ oostcr of Suster-huys 1 in 1401 gest ich t , en :1.an de zijde van de Groen
mirkt kwam het oude Gasthuis uit, waarYan het fr ont was in de tegen woordige Gasth uisstrnat. In 1300 wordt hiervan al melding gemaakt. Dit gasthuis be zat 
zijn eigen kape l en kapelaans, die dagel ijks den heiligen dienst moesten doen . 't Is niet onw:1arschijnl îjk dat èn he t Sint Agnictc-klooste r èn he t Gasthuis door 
middel van gangen Yerhonden waren met de kerk. E en k I oost er bestond echter aan den kant van de tegenwoord ige Groenm::1.rkt ni e t, want het i\Iinderbroeder• 
kloos ter - 't ccnige kl ooster Yan de mannelijke sekse, dat in Gorkum bestaan heeft - stond in de Arkelstra:1t. D e heer de B o c r is dus niet juist, \Vaar hij 
zegt : >)da t zij (de kerk) Yroeger onm iddellij k met t wc e kloosters verbonden was." 

@ Ik cursiveer. 
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weest z1Jn, dat in den Reformatietijd vernield werd. 

Aan dit altaar was ook een Broederschap verbonden , 

want den 6en Maart 1491 beloofden de Gildemeesters 

aan Schepenen dat zij het kostbare tapijtwerk, ,raarin 

het beeld van Onze L ieve Vrouwe geborduurd en aan 

het gilde door Juffrouw L ysbet van der Haar, 

weduwe van den tollenaar Medard van Marle, 

geschonken was, nooit zouden ve rvreemden of verkoo

pen, ofschoon het kunst,,-erk om zijn "·êergalooze pracht 

vele kooplustige oogen tot zich trok. Een J an van 

Arke 1 had deze Broederschap gesticht en van eenige 

inkomsten voorzien , doch de tijd van oprichting is 

niet bekend. De verdere ornamenten en altaarsieraden 

waren alle even kostbaar en voor 't meerencleel ge

schenken der Heeren v an Ark e 1. 

3. Het altaar va1t !tet H. K ruis, dat reeds in 1365 

aanwezig was, hetgeen blijkt uit de vermelding van 

' t feit, dat O t to van Arke 1, bijgenaamd de groote 

0 t to, kennis gekregen hebbende dat zekere burger 

van Gorinchem, H en cl rik Kanne mak e 1 of Kan

ne maker, een zestal maagden of "\\·edmren had ont

eerd, bevel gaf de poorten der stad te sluiten en den 

vrouwenschender gevangen te nemen. Kanne maker 

nu, van alle kanten ven-olgcl en opgejaagd, vluch tte 

in de kerk, om, onder de heilige bescherming van het 

Godshuis , H eer O t t o's vervolg ing te ontkomen. Deze, 

die de kerkelijke schuts niet durfde schenden en toch 

ook den laaghartige, die door de onteerden was aan

geklaagd, niet wilde vrijlaten , liet een groote ve rve rs

kuip in de kerk brengen, die hij ,·óo r het H. Kruis

altaar genoemden Kann e m aker over ' t lichaam deed 

stolpen. Onder die kuip bleef de nouwenschender ge

vangen, totdat H eer O t to van den Bisschop ve rlof 

gekregen had om den gevangene met kuip en al uit 

de kerk te doen halen. Kann e maker vroeg om ge

nade, maar na een opsluiting van acht dagen, in wel

ken tijd hij zich "tot Goclt kon bereyclen", 1\·erd hij 

in 't openbaar onthoofd en zijn lijk op 't kerkhof be

graven, ,,dienende tot een spiegel voor andere, om sich 

van quaacl daad te \\·achten. " 

4 . 1-fet altaar va1t Sint Pieter, waarvan in een brief 

uit het jaar 1386 reeds melding wordt gemaakt. Dit 

altaar ,,·as met vie r missen per week belast en in 1405 

was de kanonik Jan C 1aas z. vika ris daarvan. 

5. Het altaar va1t Sinte Cat!tariua, ook een oud 

altaar, omdat het al in 1400 vermeld wordt . In l 45 5 
werd op dit altaar een kunstige altaartafel gemaakt, 

den marteldood van deze H . Maagd verbeeldende, welk 

werk betaald werd met 20 ponden H ollands (/ 1 5,-. ) 
De stichters van dit altaar moeten geweest zijn de heer 

Cor n e 1is C a 1f Adriaan s z. en zijn vrouw Ju cl i t 

Vossen dochter, die t egelijk ook een schenking van 

ve rschillende goederen aan dit altaar deden. 

6. H et altaar va1t Sint Joris, dat in 1423 door Bur

gemeesters en Schepenen, met verlof van H ertog Jan 

van B e i ere n, Graaf van Holland, aan de Oude schut

ters werd geschonken. D e schutters hadden hun eigen 

vikaris, die op vaste tijden voor hen de mis moest 

bedienen. Het altaar was met prachtige ornamenten 

versierd , zooclat het voor geen der andere in pracht 

behoefde onder te doen. Boven dit altaar stond de 

afbeelding van den patroon der Schutters, St. Joris, te. 

paard met gevelde speer. 

7. H et altaar va1t Bosmas en Damiaims, in 1465 
door het gilde der heelmeesters gesticht. Dit gilde had 

evenals dat der schutters zij n eigen vika ris tot het ver

richten van den eereclienst . Het altaar was niet minder 

rijk van alles voorzien dan het altaar van Sint Joris. 

en in 1466 werd het, behalve met een fraaie altaar

tafel en een zilveren kelk nog met meer sieraden be-

giftige!. 
8. Van het altaar van Siute Agnes wordt in 1465. 

melding gemaakt . ' t vVas opgesteld aan de zuidzijde. 

der kerk, doch werd later afgebroken en verplaatsL 

Geertje Jans dochter had een wekelijksche mis voor 

d it altaar ingesteld en hiertoe zes morgen land ge

legateerd. 

9 . H et altaar va1t Sintc Barbara. In 1489 maakte 

Ad riaan Jan s z., een beeldhouwer, hiervoor een 

mooie altaa rtafel, waarin St . Barbara en hare martel

dood verbeeld stonden. T er harer eer was aan dit al

taar een Broederschap opgericht, welk genootschap, 

elke week op zijn kosten een mis moest doen lezen 

en er 's jaarlijks een voor de overleden broeders en 

zusters moest laten doen . Deze mis werd gecelebreerd

door den pastoor, die daarvoor een pond Hollands 

(7 5 cents) genoot, terwijl de priester voor de weke

lijksche missen jaarlijks 10 ponden Hollands (/ 7,50) 

genoot . 

10. H et altaar va1t Sint Jan dett Dooper, dat in 

1 562 door het gilde der kleermakers, wanc!snijders en 

droogscheerders gebruikt werd. 

11. H et altaar der Romeine1t e1t Jeruzalems Heeren 

anders St. Peters e1t Pauwels altaar genaamd, den 1oe 

September 151 2 gesticht , blijkens den fundati ebrief, 

die in zijn geheel t e vinden is bij van Zomeren 

p. 16- 19 en waarbij Ge e rtruyd Adriaansdochter 

en haar zoon J o h a n Ad ria an s z. van der H aar 

aan dit altaar een eeuwigdurende vikary stichtten , 

welke wekelijks met 3 missen belast was. 

12. H et altaar van de Zeven weëen. 
13. H et altaar van Sint Cornelis. 

11 
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14. riet altaar va1t de tie11d11 i:Jeud martelare1t, door 

het Schippersgilde gebruikt. 

l 5. Het altaar der drie Ko11 i1tge1t . 
Van deze laatste vier altaren is niets naders bekend. 

Behalve deze altaren - zegt v an Zo meren -

stond in het hooge koor ter rechterzijde van het hoofd

altaar, een kostbaar H. Sacramenthuisje , dat omstreeks 

1330 door Jan van Arkel (Gorkum's 5en Heer) \\·as 

gesticht. Dit huisje, rustende op een verheven steenen 

basement, was van mooie koperen traliën en prachtig 

beeldhouwwerk voorzien, terwijl boven op de kap of 

het deksel een vergulde pelikaan was aangebracht, die 

verbeelden moest met zijn snavel in zijn borst te pik

ken en met het uit die wonde vloe iende bloed zij n 

jongen te laven, een symboliseering van het H . .Avond

maal. (*) Kemp (p. 320) weet t e verhalen dat E 1i

z a be t h van Bourbon, gemal in van Graaf K a r e 1 

van Charlois, in 1465 ve rblij fhicld opden"B laau

wen Toorn" te Gorinchem. Kar e l had met zijn 

gemalin naar dien sterken burcht de wijk genomen, 

omdat hij, in twist en onmin levend met zijn vader 

P h i 1i p s, hertog van Bo u r go n cl i ë, zijn leven en 

dat der zijnen elders niet veilig achtte. Op Goeden 

Vrijdag van dat jaar had echter de verzoening tusschen 

vader en zoon te Brussel plaats en, om zijn gemalin 

van dit verblijdend nietrn-s zoo spoedig mogelijk in 

kennis te stellen, zond hij uit Brussel ee n renbode naar 

haar te Gorinchem. Die bode kwam daar aan op Paasch

clag, in het uur dat Vrouwe E 1i z a b e t h ter kerke 

gegaan was om er de hoogmis bij te wonen. Zittende 

in het hooge koor werd haar de heuchelijke tijding 

medegedeeld. Onmiddellijk na de mis ve rzocht zij den 

priester, uit vreugde over de tot stand gekomen ve r

zoening, den lofzang Te Dm m Landamus te doen 

aanheffen, en uit pe rsoonlijke dankbaarheid aan God 

schonk de edele Bourbonsche haar kostbaren mantel -

die haar trouwtabbaarcl was - aan het H. Sacrament. 

Zij liet het fijng·eweven gewaad met gouden letters 

borduren en van zijden kwasten voorzien. Volgens 

dit verhaal van K e 111 p zou de tabbaard slechts tot 

een velum voor 't H. Sacrament op het altaar hebben 

gediend, doch anderen meenen dat de g roote mantel 

werd versneden tot gordijnen, die tot huif dienden 
van het H. Sacramenthuisje. Dit laatste is zeer ,,·el 

aan te nemen. 

Uit het voorgaande, dat slechts voor een klein ge

deelte de versiering van 't inwendige der kerk ,,·eer

geeft, blijkt toch al genoegzaam hoeveel pracht en 

,veelde in den miclcleleeuwschen tijd in deze kerk moet 

aangetroffen zijn. Ook bezat zij vele reliquieën van 

heiligen, onder welke genoemd wordt de arm van den 

H. A pollinarus, Bisschop van Ravenna, volgens Kemp 

doo r Nic o 1aas Pry 1i e r, pastoor der kerk te Go

rinchem, omstreeks r 3 5 5 uit Italië medegebracht en 

aan de kerk geschonken. De burgerij en ook de be-

1rnners der omliggende dorpen hielden dit heiligdom 

sedert di en tijd in hooge waarde en jaarlijks vierde men 

ter gedachtenis van den Bisschop een plechtig feest, op 

welken feestdag de reliquie in een zilveren doos, onder 

geleide der geestelijkheid, werd rondgedragen door de 

kerk en vervolgens in processie door de straten der stad. 

Anderen be,,·eren echter, dat de arm door Bisschop 

Jan va n Arke 1 uit Ravenna medegebracht en door 

hem aan de kerk te Gorinchem geschonken zou zij n. 

Behah·e deze reliquieën bezat de kerk een schat van 

kostbare miskelken, monstrantiën, wierookvaten, am

pullen, kandelaren en verdere tot den katholieken eere

dienst behoorende voorwerpen, benevens getij -boeken, 

beelden, schilderijen enz. , waarvan het g rootste gedeelte 

in den R eformatietijd geplunderd en vernield of aan de 

Staatsche partij - \\·at het goud en zilver betreft -

1Yerd oyergegeven. E en aanteekening uit dien tijd ve r

meldt: ,,Deze kerk \\·as ook heerlyk verçierd met al

,, lerhancle ornamenten van goude stukken, van cappen, 

,,casufelen, dienstrokken, altaa rkleden van diverse cou

"leuren , van zyde, zaj etten, ook van camelotten, als 

"van grove g ry nen, ook van andere lakenen, na dat 

,,elke feestdag vereysten." 

In r 564 werd op order der kerkmeesters Jan van 

cl er S t ee n G ov ert s z. , G e rrit cl e Burg g ra a ff , 
C o r n e 1i s en Jan Kn o b b o u w t Jan s z. al het zil

vern·erk ge,rngen en daarvan een inventaris opgemaakt. 

Uit dezen inventaris blijkt dat toen aa1rn·ezig was : 

I. E en groote, vierkante, ve rguld zilve ren monstrans 

of ciborium (hostiekastje of -vaas) met een kris

tallen kelk daarin, wegende I 5 mark, 4 oncen. 

2. Een besloten, ronde, zilve ren ciborium, wegende 9 

mark. 

3. Een wit-zilveren monstrans met kristallen kelk, we

gende 5 mark, 4 oncen en II Engelsche. Een ge

schenk van .Adriaan v an der Haar, in 1563 

gegeven. 
4 . E en besloten, ve rguld zilve ren ciborium, genaamd 

het Via timm, met eenig zilverwerk dat er in stond, 

wegende 4 mark, 4 ½ oncen. 

5. Een verguld zilveren monstrans, wegende 41/i mark. 
6. Een \\· it-zilveren monstrans met kristallen kelk, we

gende 3 mark. 

C') ! n de ornamen tatie van de middels te of groote lichtk roon, hangende in de tegenwoordige ke 1k de r Hen·ormden , komt diezelfde voorstelling voor. Dit middenstuk 
1s af komstig van de kop ere n hoofdkroon 1 dit: in de oude kerk hing en later nog in de tegen woordi ge kerk gehangen heeft. 1t Is niet onwaarschijnlijk dat dit mid
denstuk he t ornament is, da t op he t H. Sac ramen thuisje eertij ds ·was aangebrach t. :'\" a de Reformatie is het denkdijk in die hoofdkr oon verwerkt. 
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7. Een vierkante ark, waaromheen de twaalf Apostelen 

staan, wegende r 3 mark, 5 oncen. 
8. Een wit zilveren kruis op houten voetstuk, wegende 

zonder het hout, ro mark. 

9 . Een zilveren a rm en hand, wegende 6 ½ mark. 

ro. Een groote, verguld zilveren kelk met drie patellen, 

(napjes) weg·ende 6 mark, 3 oncen. 

Van Zomeren, die dit lijstje geeft, teekent daarbij 

aan: ,, Dat dit zilverwerk tot de Kerk of Hoofdaltaar 

"alleen heeft behoort is zeker, zo dat het Zih·ern·erk 

"der byzondere Altaaren hier niet by gerekent is, en 

,,ook niet minder zal zyn geweest. " 

Trouwens dat er grooter ge\\·icht aan edel metaal 

geweest moet zijn, blijkt uit de mededeeling, dat den 

3en Augustus r 5 73, toen Gorinchem reeds 's Prinsen 

zijde gekozen had, de inwoners op order ,·an Zijne 

Prinselijke Excellentie aan A cl r ia an Man n e maker 

overgaven het zilverwerk der kerken, \Yegende t\\·ee 

honderd een en zestig mark, drie oncen en tien En

gclsche. H ieronder is ongetwijfeld ook wat begrepen 
van het goud en zilver der kerk ,·an 't Begijnhof in 

de Haarstraat. (Zie over de kerk van 't Begijnhof het 

daarover handelende hoofdstuk) en ,·an de kapellen 

uit de beide kloosters . 

In r450 was de kerk al voorzien ,·an een orgel. In 

de stichting van een eem,·igdurencl jaargetijde uit dien 

tijd wordt vermeld dat den organist voor het spelen 

op het orgel zes grooten betaald zouden worden. 

Een t\,·eede orgel - ,·erhaalt ,. an Zo 111 eren -

werd er in r 5 r 8 bijgernegcl, ,,·ant op dien tijd be

steedde men, met goed,·inden ,·an den Drost, Burge

meesters, Schepenen en Kerkmeesters der Groote K erk 

een positief en een groot orgel, te maken door ?dr . 

Be m t en diens z\\·ager, l\'Ir. Jan G ra u rok. Het 

model was genomen naar het g-roote orgel te 's Gra

venhage en de som, waarvoor het werk gele,·erd moest 

worden, bepaald op ,·ijf honderd gulden ,·an ,·eertig 

grootE:n het stuk. De kerkmeesters ,raren verplicht twee 

honderd pond tin en de blaasbalgen te le,·eren. Het 

positief moest met Pinksteren en het orgel met Kermis 

klaar zijn en, wat constructie betreft, \\'as de ,·oorn·aarde 

gesteld dat het werk evengoed zou zijn als dat te 's Gra

venhage. Het bestek van dit ,,·erk luidde als ,·olgt: 

,,Het groote werk zal zyn ,·an t,,·aalf voeten en vyf

" tien Registers, hebbende een goed scherp snyclent 
,,werk van twaalf voeten, een Doos van twaalf ,·oeten, 

,,een Coppeldoos super Octa,·i te bezigen in de doos, 

"clan drie scherpe posten, en een Cymbale, en een 

,,Excellente Fluyt, een nieuw Lade Pedaal ende Trom

,,mel, en een geluyd van Vogelen byzoncler Nagtegalen. 

,,Nog een andere Lade met stemme. 

OUDE YESTE. 

"I. T rompetten als den Bas 

,,2 . De Trompetten Excelent 

,,3. Met Schalmyen 

,,4. Holfluyte van zes voeten 

Fluyten van drie voeten "5. 
,,6. Excelente Fluyt 

,,7 . Hoornen 

,,8. E en klinkende Cymbale 

als klyne hommelkes: het 

Posityf van zes registers. 

\Vat ,·ercler nog tot aanzien van de kerk strekte 

\\·as het stichten van een college van twaalf kanonni

ken. Dit geschiedde in 1378 door Otto van A rk e l 

met behulp van ;zijn broeder J an van Arke l, 

bisschop ,·an Luik. Onder de inkomsten, waarmede 

dit college bij de stichting werd voorzien, behoorde 

o. a. de hooge en lage tiend te Buurmalsen, hiervan 

uitgezonderd de smaltiend . ::'\'a de bevestiging van dit 

kapittel door Reinout, hertog van Gelder, in 1411, 

werden die inkomsten door dezen vorst nog aanmer

kelijk vermeerderd. Kiet lang mocht het kapittel in 

' t genot van dit ,·oordeel blijven, want reeds in r 42 5, 
na den oorlog tusschen Gelderland en Holland, trok

ken de Gelderschen deze inkomsten \\·êer 111. In 
l 364 moet het kapittel evenwel aan tiendrecht nog 

een jaarlijksch inkomen gehad hebben van 280 Caro

lusguldens. 

In het noordoostelijk gedeelte der kerk, bij de 

koorruimte, ter plaatse waar later de g rafkelder der 

familie ,. an cl e r Does gemaakt ,,·erd (Zie over dien 

kelder later) ,ras de kerk versierd met muurschilclerijen, 

waan-an het tafereel ,·an den H. Christophorus, ge

plaatst in een der daar aarn,·ezige nissen, ongetwijfeld 

tot achtergrond gediend heeft voor een der altaren. 

Kemp noch van Zomeren schijnen ,·an het bestaan 

dezer schilderijen kennis gedragen te hebben, omdat 

zij er nergens melding ,·an maken. Niet orn,·aarschijn

lijk is het, dat de schilderijen, nadat de kerk was 

overgegaan in ' t bezit der Hervormden, gedeeltelijk 

,1·eggewischt, gedeeltelijk door een kalklaag aan 'toog 

onttrokken zijn . Toch moet men bij het maken van 

den grafkelder der familie v an de r Do e s, welke 

waarschijnlijk in 't begin der r se eem,· werd gemet

seld, \\·êer opmerkzaam gemaakt zijn op 't bestaan 

dier schilderingen, omdat men voor den ingang ,·an 

dien kelder een gedeelte ,·an den kerkmuur moest 

openhakken, waarop het grootste gedeelte ,·an dat 

schilderwerk aanwezig was. Men heeft er toen wellicht 

weinig aandacht aan geschonken. Eerst in r 845 , bij 

het sloopen der kerk, werd het bestaan dier muur

schilderijen wereldkundig. 
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Niet om hare kunstwaarde of fraaiheid, waann ze 

voor de meeste in ons land ontdekte kerkelijke muur

schilderijen moeten onderdoen, zijn zij belangrijk, maar 

wel uit een kunsthistorisch oogpunt, om hare hooge 
oudheid en zeldzaamheid. De meeste muurschilderijen, 

in ons land blootgelegd, zijn niet vroeger vervaardigd 

dan in de I 5e eeuw ; onder de Gorinchemsche komen 

er echter een paar voor, die opklimmen tot de I 3e 
eeuw, uit welken tijd zelfs in 't buitenland niet veel 

muurschilderijen meer aanwezig zijn. Zoodra de Re

geering in I 845 van deze ontdekking in kennis gesteld 

was, nam zij maatregelen om de schilderijen door een 

bevoegde hand ( die van den hiervoren meermalen ge

noemden kunstschilder d e Boer) te laten afteekenen 

en facsimileeren. Deze maatregel is oorzaak geweest 

dat wij thans het verlies der oorspronkelijke stukken 

minder te betreuren hebben. De teekeningen zijn des

tijds geplaatst in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gra

venhage. \Nijlen de geleerde L. J. F. Jan sse n gaf 

in l 8 58 de hiervoren reeds genoemde \·erhandeling 

over deze muurschilderij en uit, aan \\·elke belangrijke 

studie ik het volgende ontleen : 

Toen men met het breekijzer genaderd \\·as aan de 

muren van het koor en het noordelijke kruispand, 

ontdekte men op beide muren schilderingen, die noe

ger door kalklagen bedekt geweest \\'aren. De kerk

voogden namen terstond maatregelen om de kalklagen 

met omzichtigheid te ontblooten en op deze \\·ijze 

kwam van lieverlede in het tijdsbestek van Dec. l 844 

tot Februari 1845 de reeks van schilderijen bloot, 

waarvan thans de afbeeldingen nog aamyezig zijn. Een 

der kerkvoogden (nu wijlen) de heer C. G. Boon z a

j e r gaf den heer Jans sen in Januari l 845 kennis 

van de ontdekking, met vermelding dat de slooping 

der muren, \\·aarop het schilden\'erk \·oork\,·am, spoe

dig op handen was. Tengevolge van dit bericht nam 
11de heer Janssen de schilderijen den 2oe Februari 

I 845 op en de rapporten, door dezen oudheidkenner 

aan het Departement van Binnenlandsche Zaken inge

zonden, gaven aanleiding dat het toenmalige Hoofd 

van dat Departement de onverwijlde afteekening der 

schilderijen beval en den heer Janss en met het toe

zicht daarop belastte. De heer cl e Boer, die tot het 
copieeren van het schilclen\·erk gekozen \\·ere!, had zich 

door bijzondere belangstelling in de zuivering der schil

derijen, van den aanvang der ontdekking af, en wegens 

erkende bekwaamheid, aanspraak op die taak verwor

ven en hij heeft zich daarvan indertijd ook met lof 

gekweten. Zijne teekeningen waren, met uitzondering 

van één, op de natuurlijke grootte en met de kleuren 

van de oorspronkelijke schilderijen, tern·ijl van sommige 

tevens fac simile's der omtrekken vervaardigd ·waren. 

De oudste en belangrijkste zijn ongetwijfeld die, 

welke zich op den binnenmuur van de noordzijde van 
het koor bevonden. Zij waren omgeven door vierkante 

raampjes of vakjes, acht op een rij, en zes rijen onder 

elkander, zoodat er oorspronkelijk acht en veertig schil

derijen moeten geweest zijn, waarvan er echter bij de 

ontdekking (in l 845) nog maar 13 geheel of gedeel

telijk in aanwezen waren. De andere waren vvaarschijn

lijk door vroegere verminking reeds te loor gegaan, 

van \\·elke verminkingen de heer cl e Boer de oorzaak 

meende te moeten zoeken in de branden, die de stad 

Gorinchem in 1361 en I 388 geteisterd hebben en bij 

welken eersten brand de kerktoren, door den bliksem 

getroffen, gedeeltelijk afbrandde en insto rtte. Ik durf 

evem,·el veronderstellen dat deze brand in den toren 

geen schade zal toegebracht hebben aan het schilcler

\\·erk in het van den toren nog al op eenigen afstand 

venvijdercle koor. Meer aannemelijk vind ik, wat ik 

hierbm·en reeds zeide, dat in den tijd der Reformatie 

de schilderijen niet met de noodige piëteit behandeld 

zullen zijn of dat de bijtende inwerking der kalk op 

de niet veel weerstand biedende verf uit dien vroegen 
tijd, veel zal verbleekt of uitgewischt hebben. 

Voormelde vierkante raampjes waren met dikke zwarte 

lijnen geschilderd en werden, voor een gedeelte al

thans, doorsneden van een uitspringend kolommetje, 

dat echter niet tot op den beganen grond reikte en 

\\·aarop met Z\\·arte verf een streep-versiering was aan

gebracht. De kroonlijst der schilderijen was versierd 

met bloem- en lofwerk, dat bijzonder frisch van kleur 

was gebleven. De heer K. S c h n a as e heeft van deze 

muurschilclerijen een beschrijving· gegeven naar dezelfde 

teekeningen en aanteekeningen van den heer de Bo e r. 

Die beschrijving, onder den titel: TVaudmalereim des 

Jlittelalters i1t Holland \1·erd in het jaar l 847 in het 

J(unstblatt 1Jo1t Stuttgart und Tiibingm 11° . 8 mecleg·e

deelcl en niet lang daarna in de Fransche taal herhaald 

door D i b r o n in zijn A 1males arcltéologiques VI, l 85 s. 

Bij het overzien van de geschonden reeks dezer oude 

schilderijen, ontwaart men dadelijk dat zij tafereelen 

uit het Oude en Nieuwe Testament moeten voorstellen, 

met het in beeld brengen waarvan de middeleeuwsche 

kerkelijke kunst zich in hoofdzaak bezig hield. In de 

Gorinchemsche kerkschilcleringen treft men, in min of 

meer chronologisch-historische opvolging, episodes aan 

uit het Oude en Nieuwe Testament, naast tafereelen 

uit het leven der Heiligen. 

Op de gevonden overblijfselen dier muurschilclerijen, 

waarvan een zestal hierneYens, verkleind en ongekleurd, 

gereproduceerd \\·orden, was het volgende afgebeeld: 
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I. De wereldscl1eppi1tg. Een sterk natu ralistische , ·oor hebberij van den tijd des schilders, met een nng om 

stelling van het Scheppingsverhaal zooals wij dat ,· inden den nek ,·oorgesteld; een gedresseerde jachtvalk dus . 

in G enesis I. De Schepper, aangeduid enkel in omtrek, Kog· een ,·alk en waarschijnlijk een raaf of een k raai 

heeft de gestalte van een mensch, zitten in den anderen boom. U it 

gehuld in een lang k leed , tot op den grond wast hier en daar een 

d en grond neervallend, en met een klaverblad, t erwij l op het veld -

aureool om het hoofd . H et binnen echter alle, alsof zij in luisterende 

ste van d ien omt rek is geheel wit . houding zijn, met den kop naar hun 

H iermede heeft de schilder willen Schepper gekeerd - aanwezig zijn 

uitbeelden wat geschreven staat in twee runderen, een varken, een lam, 

G en. I vs. 2 : ,, De Geest Gods." twee konijnen, (waarvan de eene ten 

D e witte gedaante verbeeldt de hah·e uit zijn hol gekropen is), t wee 

hand uit te strekken als g·ebiedende: ganzen en twee duiven. D e geheele 

"daar zij" en staat midden op de voorstelling is zeer naïf en de tee

Aarde, welke voorgesteld wordt door kening· zonder in achtneming der 

een okerkleurige strook gronds, be proport ie. 

groeid met kruid, plant en boomen. III. De Schepping 1;an Eva. E en 

D e buitengewone lengte der witte zelfde voorstelling van God den Va

gestalte tegenover de lengte der der als op het voorgaande tafereel, 

boomen , d ie maar half zoo hoog ,,·aarmede dit onmiddellijk in aan
J)e werclcbchepping.zij n, vertolkt voor mij, heel ,,·aar, sluiting is. Alleen staat G od hier 

de hoogheid en grootheid Gods . Of de schilder dit met ge,·ouwen handen alsof Hij een gebed uitsprak . 

ook heeft willen uitdrukken, dan wel of hier ge,,·oon Vóór Hem ligt, tegen den hellenden bodem van 't Pa

t e denken valt aan gebrek aan proportie (,1·aardoor zich radijs, op zijn linkerzijde, met het gelaat naar den 

m eerdere schilderijen kenmerken) laat ik in 't midden . toescho1l\\'er, Adam, geheel naakt en in diepen slaap. 

Een donkere st rook met golA ijnen onder de aarde, en Uit Adams rechterzijde komt, ten halve lijve, E va, 

een zelfde donkere strook daarboven, schijnen de zee de handen ge, 011\\'en als tot een gebed tot God, d ie 

te moeten verbeelden . In de bovenste helft der schil ,·óór haar staat . Het in beeld gebrachte van vs. 2 r 

de rij , boven de t weede donkere ,1·aterstrook , is in en 22 \'an Gen. II. ,, T oen deed de H eere God eenen 

lichtere t int de luch t aangebracht. Hierin drijft de diepen slaap op A dam vallen, en h ij sl iep; en " E n de 

maan en uit het donker van een smalle strook, aan den Heere God bo1rn·de de ribbe, die Hij van A dam ge

bovenrand van het tafereel geschilderd, schiet de zon, nomen had , tet eene vrouw." D e schilderij is sober 

als een halve, bloedroode ster, haar stralen uit. gestoffeerd, waa rsch ijnlijk om de volle aandacht op de 

II. Adams slaap. H ier is God handeling te doen vallen . Uit 

de Vader voorgesteld in mensche den ook h ier wêer golvenden 

lijke gedaante met lang·, tot op bodem spruit hier en daar een 

den rug hangend haar, baard en klaverblad, t erwij l in den boven

k nevel ; het hoofd omringd door sten hoek rechts een boom is 

een kruisaureool. Zijn kleed ing geteekend. Rechts en links van 

bestaat uit een, tot op den grond A dam , schiet een konijntje uit 

hangend, wit kleed en een kor zij n hol. De zon, wêer afgebeeld 

ter, eveneens wit opperkleed . Met als een halve , bloedroode ster, 

de handen maakt Hij gebaren staat hoog aan den hemel en 

alsof H ij spreekt tot A dam, die, schiet haar stralen ook door een 

tegen den hellenden g rond, naakt lager hangende, donkere wolk uit. 

te slapen ligt . H et heuvelachtige (Nu ontbreken in de opvol

landschap is gestoffeerd met twee gende reeks, die oorspronkelijk 

boomen, waarvan de eene, naar aanwezig was, twee schilderijen, 

de daarin aangebrachte roode , (n°5 4 en 5) welke zonder twij

ronde vlakken te oordeelen' ze- D e Schepping \'an E\'a , fel in vervolg en aansluiting 

ker een appelboom moet voor- _geweest zullen zijn met de hier 

stellen. In dien appelboom zit een valk, naar de lief- voren beschre1·en drie tafereelen. ) 
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Gevonden werd n°. 6: Noach komt uit een der vensters te voorschijn, terwijl 

VI. De verdrijving uit ' t Paradij s. (Dit tafereel is hij ve rlangend een zijner armen uitstrekt naar de duif, 

niet onverminkt. Een gedeelte van Aclam's gestalte is die met den olijftak in haar snavel komt aangevlogen. 

Op de voorplecht staat een bakje, waarin de duif 

Adam s slaap. 

weggewischt, zonder dat hierdoor echter het begr ip 

der voorstelling geschaad ,rnrcl t. ) 

Het Paradijs is voorgesteld als een, aa n drie zijden door 

laag muurwerk omgeven, hof , \\·êer beplant met klaver, 

terwijl de voorzijde moet voorstellen een hooge poort te 

hebben. Midden in den hof staat de boom , "aarvan God 

gezegd had (Gen. III, vs. 3) : ,, Gij zult daarvan niet eten, 

noch die aanroeren, opdat gij niet steïft. " De zonde is 

reeds bedreven; de slang heeft haar doel bereikt . Alsof 

God zoo pas tot het reptiel de woorden gesproken had : 

(Gen. III vs. 14) ... ,,Op uwrn buik zult g ij gaan en stof 

zult gij eten," kronkelt de slang 
r-.,_.,-..

zich los van den boom, met haar 

kop de Aarde reeds rakende· 

Adam en Eva zijn al buite:1 

de palen van den Hof van Eden. 

Achter hen wordt de poort af

gesloten door het lemmer eens 

zwaards, omklemd door Gods 

hand, stekend e uit een vlam

mige wolk. (G en. III vs. 24). 

(Hier ontbreken in dit muur

vlak n°. 7, 8, 9, IO, I r , 12, 

13 en 14.) N°. 15 is: 

XV. Noaclt i1t de ark. De 

ark, een schuit van primitieve 

constructie met een ongeëven );°"oach in 

redigd hoog huis, van zes yen

sters voorzien, op 't dek, ligt, niet in o,·e reenstemming 

met 't Bijbelverhaal, aan den \\·al. De tuste van 

De Yerdrij,ing uit ' t Parad~s. 

\\·aarschijnlijk haar voedsel zal vinden. Langs den wal

kant groe it lisch. De ,·oorstelling , hoe,Yel niet in over

eenstemming met het verhaal des Bijbels, is duidelijk. 
De teekening zonder proportie. 

XVI. ,Yoac!t' s dro!lkmsclwp. (Onmiddellijk als ver

volg op 't voorgaande). Dit tafereel is ook weer niet 

in overeenstemming met het verhaal in Gen. IX. 

Daar staat dat hij zich ontblootte in !tet midden 

.:i:fucr tm t, hier ligt Noach in zijn wijngaard, onder 

den blooten hemel, terwij 1 hij reeds bedekt is met 

zijn kleed, waarvan een sl ip door een der zonen, 

(Sem of Jafeth), beiden met 

afge,l'end gelaat, over het nog 

naa kte linkerbeen huns vaders 

gelegd wordt. Cham moet de 
ui t e! rukking der bespotting 

\\' êe rgeYen en wendt ook het 

gelaat ni et af, doch kijkt zijn 

in d ronkenschap neerliggenclen 

, ·ader aan. i'Joach ' s kleed is 

bruin, dat der drie zonen wit. 

Op den achtergrond staat een 

wijnstruik, aan \\·elks trossen 

een bok zich te goed doet. 

Deze bok symboliseert - vol

gens mij - den Duivel. E,·en

al s de slang in 't Paradijs Evade ark 

verleidde, heeft hier de in de 

gedaante eens boks \-crschijnende Duivel, Noach in

geblazen te proeven \-an de sappige, geestrijke druiven. 
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De duivel is door de menschen altijd gaarne met man met lang blond haar en een blonden baard ; een 

boksattributen afgebeeld. kruisaureool om het hoofd . Achter H em staat een 

De bovenkant van deze schil krij gsknecht in een ruimen, rooden 

derij is versierd met een breeden, tabberd, met een kap op 't hoofd 

gelen rand, waarin vier-bladerige en een hermelijnen kraag om den 

bloempjes, geflankeerd door kruisjes, hals. 

als ornament zijn aangebracht . (*) (N°. 32 , waarschijnlijk de geese

(Nu volgen eenige tafereelen, die ling van Jezus voorgesteld hebbende, 

èn door hunne verminking èn door ontbreekt in de reeks; volgt n°. 33 .) 

hunne minder duidelijke voorstelling XXXIII. Episode vóór de kruisi

aanleiding geven tot g issingen. ) giug. Denkelijk stelt dit tafereel 

XVII. Waarschijnlijk Mozes op voor de episode uit Jezus' lijdens

den berg Sinaï. Alleen hieruit af geschiedenis, vermeld in Mattheus 

te leiden dat een der op deze zeer 27, vs. 3 r "En toen zij Hem bespot 
geschonden schilderij voorkomende " hadden, deden zij H em den mantel 

personen , in elke hand een stee "af en deden H em zijn kleederen 

nen tafel draagt . Vv at de beide "aan, en leidden H em henen om te 

andere, ten halve lijve geteekende "kruisigen.'' In datzelfde hoofdstuk 

personen, van welke de eene een ,, ,·s. 26 vinden we: ,, T oen liet hij 

koning, de andere een vrouw ,,hun Bar-abbas los, maar Jezus ge
);' oach':;; dronkenschap.schijnt te moeten voorstellen, met "geeseld hebbende, gaf hij H em 

deze handeling gemeen hebben, is ,,over om gekruisigd te worden." 

uit de voorstelling, zooals ze tot ons gekomen is, De Heiland is weder afgebeeld als een jonge man 

niet op te maken. met lang blond haar en , ·ollen blonden baard en 
(Van deze laatste schilderij tot de volgende, die in kne,·el; een kruisaureool om 't hoofd. Zijn boven

dit muurvlak aangetroffen werd, ontbreken in de reeks lichaam is naakt en op Zijn schouders vertoonen zich 
weer 5 n°' ., n°. I 8-22. ) N°. 23 is een afbeelding ,·an: nog de bloeddruppels, uit Zijn lichaam gevloeid, 't zij 

XXIII. De drie ko1tinge1t . Ook deze schilderij is ten ge,·olge ,·an de geeseling, 't zij veroorzaakt door 
weer erg verminkt. Twee der koningen hebben het de scherpe doornen der kroon, ,,·aarmede men Hem 

h oofd naar links gewend en hun kroon afgelegd , ter ter bespotting gesierd, en i\·aarop men met den riet
wijl zij schijnen te knielen. In hunne handen dragen stok geslagen had. Achter J ezus staat een vreemd
zij gouden, bekervormige voorwerpen. De derde ko soortig , hier moeielijk thuis te brengen persoon. 't Is 
ning is in staande houding, met de kroon nog op een man in lang afhangend groen gewaad met een 

't hoofd en wendt het gelaat naar rechts. Ook deze soort ,·an ,,·it koo rhemd of alba daarover. Op 't hoofd 

heeft een gouden voorwerp in de hand. draagt h ij een rooden hoed van eigenaardigen vorm, 

(N°. 24 ontbreekt in de reeks; volgt n°. 25 ). tern·ijl hij in de rechterhand een stok (mogelijk een 

XXV. Ko1tings!toofd. Van dit tafereel 1s alleen rietstok) houdt . In ' t uiterlijk heeft hij meer van een 
overgebleven een gekroond hoofd, omringd door een priester dan ,·an een krijgsknecht, die men in hem 
gouden aureool. Naar het baardelooze en de jeugdige toch zou moeten zien. De persoon , vóór Jezus staande, 
uitdrukking van het gelaat te oordeelen , zou men en Hem het witte kleed omhangende, moet, naar de 
kunnen veronderstellen dat het een kinderkopje moet kleeding te oordeelen, een vrouw zijn. De schilderij is 
zij n . \tVaarschijnlijk wordt hier Jezus voorgesteld en echter ter plaatse van het ondergedeelte dezer figuur 
is het kopje een fragment uit een tafereel van Jezus' geschonden, waardoor het onderzoek bemoeilij kt wordt. 
geboorte. De nouw is gekleed in een roodachtig k leed en heeft 

(N°5 26, 27, 28, 29 en 30 ontbreken.) K0 • 31 is een hoed met puntigen bol en breeden rand, eveneens • 

waarschij nlijk: rood, op het hoofd . Hoe bij dit tafereel een vrouw 
XXXI. ')'ezus voor Herodes gebrac!tt. Ook deze erg te pas gebracht wordt, is niet recht duidelijk. Eerst 

geschonden schilderij laat door hare onvolledigheid toen Jezus op weg was naar Golgotha, werd hij ge-
slechts gissingen toe. Jezus is voorgesteld als een jonge volgd "door een groote menigte van volk en van 

(':') Dit tafereel werd op last van den in 1845 in funtcie zijnden Burgemeester van Gorinchem, den heer Mr. Box man, zorgvuldig uit den muur gezaagd, en, met 
toestemming van H .H . Kerkvoogden, aan het Departement van Binnenl. Zaken ten geschenke gegeven, door welk D epartement het destijds geplaatst werd in het · 
Kon. Kabinet van Zeldzaamheden te 's Gravenhage. Thans bevindt de schilderij zich in het R ijksmuseum te Amsterdam, in de afdeeling : Kerkelijke Kunst. 
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vrouwen" (Lucas 23, vs. 27 ). ·waarschijnlijk heeft de 

schilder zich ook hier wêer niet woordelijk gehouden 

aan 't bijbelverhaal en mogelijk met deze vrouw be

doeld de H. Veronica, met welke vrouwenfiguur het 

passieverhaal van Jezus wel wordt aangevuld. 

(In de volgorde ontbreken nu de n°5
• 34-40. Deze 

7 tafereelen zullen ongetwijfeld hebben afgebeeld het 

gaan naar den Kruisberg en de acte der kruisiging 

zelve, want n°. 41 stelt voor:) 

XLI. De opstanding. Doordat deze schilderij ge

schonden is, geeft ze ook weer aanleiding tot moeilijk

heid in het ontcijferen van de figuur van Jezus en de 

attributen, Hem hier gegeven. Het graf is geopend. 

Op den afgewentelden deksteen zit een engel in rood 

gewaad (dit is ook weêr niet volgens 't bijbelverhaal ; 

daar vindt men vermeld van een engel in witte kleêren) 

en met rooden vleugel, de rechterhand op de borst 
gelegd en met de linker een schepter omklemd. Boven 

het graf verrijst een kruis. D e beide \\·achters, ten 

halve lijve geschilderd , met helmen op 't hoofd en 

een strijdbijl in de hand , slapen. De eene is gekleed 

in 't groen , de andere in 't rood, de twee kleuren, 

heden nog voorkomende in het R oomsch-Katholieke 

priestergewaad, gedragen gedurende de lijdensweken . 

Jezus is voorgesteld als een misvormde menschelijke 

k lomp met rozen aan de handen; uit een der rozen 

vloeien bloeddruppels langs den rechtera rm . Met de 

linkerhand houdt H ij een stok om'.'at; ,raar die stok 

toe behooren moet, valt niet uit te maken . Naast 

dien stok staat een strijdbijl. De rozen symboliseeren 

waarschijnlijk Gods liefde. 

(Ku ontbreken weêr de n°' . 42-45; n°. 46 wordt 

vermoed te moeten afbeelden : ) 

XLV I. Je.:us' i11toclit in Jeru.rnlem. Dat met den 

hierop voorgestelden hoofdpersoon, gehuld in rooden 

mantel en met de kruisaureool om 't hoofd, Jezus be

doeld wordt, zittende op een rijdier, lijdt geen twijfel. 

vVat echter de vijf maagden beteekenen, naakt, met 

gesloten oogen en geopenden mond, zittende in een 
ondersten hoek van de schilderij achter een balk of 

plank is niet te zeggen . De heer cl e Boer heeft in

dertij d genoteerd dat het benedenste gedeelte (de 

naakte vrouwen) op een dieper liggende kalklaag ge
schilderd was dan het bovenste (Jezus) , zoodat men 

hier dus t e doen zou hebben met de fragmenten van 

verschillende, over elkaar geschilderde tafereelen, een 

meening, ,,·aartoe de d,,·aze combinatie der figuren, 

zooals ze voor den dag k'l,·amen, allen grond geeft. 

Vreemd is het ook dat deze episode uit Jezus' leven 

geplaatst is ná de passieperiode; chronologisch had ze 

daaraan toch vooraf dienen te gaan . 

Met de n'.::: . 47 en 48, die beide verloren gegaan 

zijn, werd de reeks schilderijen op dit muurvlak van 

het koor gesloten. 

Thans dient nog iets gezegd te worden van de ta

fereelen, die voorkwamen op den noordelijken en oos

telijken muur van het noorder-kruispand. In een der 

nissen van den oostelijken muur kwam een kolossale 

afbeelding voor van 

I. Clzristoplwrus met !zet Christuskind. Deze schil

derij is gevat in een lijst, versierd met arabesken , 

terwijl het fond der nis bezaaid is met sterretjes. De 
reus Christophorus doorwaadt met het Christuskind op 

de schouders de rivier. Hij houdt den voet van ' t kind 

met de linkerhand vast en steunt met de rechter op 

een staf. Het Christuskind, welks hoofdje omgeven is 

door een aureool, draagt in de linkerhand den wereld

bol, gekroond door het kruis en versierd met de 

wapperende kruisbanier. Het kind steekt de voorste 
vingers der rechterhand op ten hemel tot God den 

Vader, Die t en halve lijve uit de wolken komt. Een 

aureool omringt Diens met een kroon gedekt hoofd 

en zegenend strekt Hij de handen uit. 

In het middenvak, tusschen deze nis en een tweede 

van gelijke afmeting, waarin echter bij de slooping 

geen schildenyerk meer aanwezig ,Yas, kwam op den 

vlakken muur een kolossale schetsteekening van den 
H. Antonius ,·oor. Dt; heer cl e Boer berichtte hier

over: ,, Deze schetsteekening is met z,,·art krijt, of ook 
,, ,Yel met geöliecle houtskool op de onderste kalklaag 

,,van den muur geteekencl. Het is meer clan ,,·aar

,,schij nlijk , dat deze teekening door een anderen kun

,,stenaar is gemaakt, daa r zij in vele opzigten duicle

"lijke blijken draagt ,·an meerdere bekwaamheid in de 

,,kunst clan in de m·erige afbeeldingen zigtbaar is, 

,, bijzonder blijkbaar in de breede manier der draperie, 

,,in de uitdrukking, in het gemakkelijke der behande

"ling en in den geestvollen toets . Deze kunnen voor 

"duidelijke be,Yijzen gehouden worden, dat dit werk 

"mogelijk tot een veel late r tijdperk behoort. Om 

,, ,Yelke redenen deze teekening niet is afgewerkt , ligt 

"geheel in het duister; zeer waarschijnlijk h eeft een 
,,hoog autaar haar vroeger bedekt, omdat het schets

" ,,·erk zich be,·indt op een middelpand, aan welks 

"noordzijde, in een raamboog, de H. Christoffel, en aan 

,,-welks zuidzijde soortgelijke boog, doch zonder be

,,schildering gevonden ,,·orclt." 

Van de muurschilderijen, die voorkwamen op den 

noordelijken muur van het noorder-kruispand en die 

,,·aarschij nlijk voor 't meerendeel betrekking hadden op 

de Christophorus-legende, zijn er maar vier voor den 

dag gekomen en wel de afbeeldingen van: 
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II. Een !mis (de kluis , ·an den eremiet, die Chris-

tophorus van raad d iende?). 

III. Een wandelende C!tristoplwrus. 

IV . Een slapende C!tristoplwr11s. 

V . Biddende familie. 

Een gedeelte der muurschi lderijen is ongetwijfe ld on

middell ijk na den bouw der kerk reeds op de muren 

aangebracht . De oudste zouden dus clagteekenen uit 

de r 3e eeuw, hetgeen ook wel blijkt uit den stijl , de 

mot ieven en de kleecling der menschelijke fi guren. 

Later is echter veel bij - en o,·ergeschilclerd, het\,·elk , 

gevoegd bij den geschonden en onrnllecl igen staat , 

waarin de teekeri.ingen tot ons gekomen zij n , het on

de r,20ek in I 845 zeer bemoeilijkt heeft . De heer cl e 

Bo e r was van meening : ,,dat van den aatffang der 

,,bouwing van de kerk op de muren is aam,·ezig ge

" weest schild er- of lie,·er teekem,·erk in zwa rt krijt , 

"hetgeen later overgepleisterd of o,·eïgewit is en op 

"welke kalklaag daarna weder geschi lderd is . Deze 
,, teekeningen · zijn zeer kolossaal , ,·an ger inge kunst

"waarcle, en slechts hier en daa r, en dan nog maar 

" gedeeltelijk, t erug te vinden." Hij , ·eronders telcle dat 

oo rspronkelijk cie geheele keïk ,·an binnen beschilderd 

is geweest . 

Als slot der meclecleelingen o,·e r deze schi lderijen 

is het zeker wel belangïijk een kenneï als de heer 

S c h n a as e zijn oordeel te hooren zeggen o\·e r de 

k arakteristiek der t eekeningen. H ij zegt o. a. ,·:m de 

oudste : 
,, Van den invloed van Byzantij nsche of oud-chri ste

"lijke voorbeelden is geen spoor voorhanden; slechts 

"zelden vindt men iets typ isch of sy mbol isch. Bij de 

"verdrij ving uit het paradij s is het paradijs Yoorgestelcl 

"als een park , besloten door een muur, en de reeds 

,, buiten de poort staande sta mouders ,,·o rden niet , 

"zooals gewoonl ijk, door een engel ui tgeclre1·en, maar 
,,achter hen strekt Gods hand , houdende een zwaa rd, 

"uit de wolken, een wijze ,·an voorstell ing , die in dien 

"tijd, over 't algemeen genomen, onge,,·oon en m ij bij 

" di t onderwerp elders nog niet voorgekomen i s. God 

" de Vader , in gelaatst rekken overeenkomende met den 

,,Heiland, is steeds door het kruis in de gl oria aange

"cluid. Met uitzondering van deze \Yeinige sporen , ·an 

" traditie in de kunst, vertoont de schilder een bepaald 

"natura lisme. Hij spant zijn verbeelding niet in om 

" wonderbare wezens t e scheppen, hij praalt niet met 
" kennis van vreemde werelddeelen. In het paradijs 

"dragen de boomen gewone appelen en de eerste 

" dieren de r schepping maken zich duidel ijk kenbaar 

,,als onze bekende huisdieren , t e weten: schapen , 

" va rkens, ga nzen en konijne n. Op den grond der 

"velden zijn bloemen en bladeren gest rooid , ofschoon 

" clan ook van onevenredige g rootte. E nkele malen 

,,ziet men er boertige trekken tusschen gemengd, zoo

"als de latere 1\ederlanclsche kunst die beminde. Op 
" het tafereel , ·an den dro nken Noach , dat voor het 

"overig·e to~ de best geslaagde behoort, en zelfs met 

,, delicatesse behandeld is, ziet men op den achter

" groncl een bok , cl i,\ achter den rug van zij n meester 

.. m·ereincl s taande, de clruiYen Yan den wingerd snoept. (*) 

,, In het pa rad ijs zelve, bij de ,·e rcl rijving onzer stam

" ouders, voedt zich de eenzaam aan haren boom 

,,achtergeble,·en slang door het afvreten der bladeren. 

"Overal sluit zich de sch ilde r aan de verschijnselen 

"Yan zijn tijd aan . De ,·ogels op de boomen dragen 

,,ring·en om cl ::::1 hals, zooals hij het wel aan jachtval

" ken, of in het park yan een groot heer, bij g·evangen 

"en ,,·eê r los6 elaten \·ogels zal gezien hebben. G een 

,, der , ·oornam .:; personen, zel fs God de Vader niet , 

,, heeft den baard in natuurl ij ken groei ; de baard om

"geeft ,1·el mond en kin , maar op zulk een wijze, dat 

" de ruimte tusschen den bakkebaard en de knevels 

,, geschoren is en die open plaats een spitse punt ve r

" toont . Zonder t,.,:i jfel heeft de schilde r ook hier ge

" rneend de mode te moeten ,·olgen en zelfs den H eer 

" der Schepping niet anders t e mogen laten wandelen 

,, clan de voorname heeren onder zij n tij clgenooten." 

' t L igt voo r de hand dat deze schi lde rij en in de 

eerste plaats waren aang·eb racht tot versiering der 

kerk, doch bchah·e als orna ment d ienden zij ook tot 

geloofs,·erheffing en tot ,·erklaring der bijbelsche ge

schiedenis. In d ien tijd 1·ersto11clen zelfs de grooten 
der aarde niet de kunst van lezen, hoe,·eel minder dus 

nog de kleine luiden. Om het den menschen dus dui

delijk te maken , werd , naast het mondelinge verhaal, 

het voornaarns~e uit de bij belsche historie in beeld 

geb racht . :.\Ien ,·olgcle dus de aanscho1mingsmethocle. 

G rego rius· de Groote wees er reeds in de 6e eeuw 

onzer jaartelling in een z tjner brieven op, dat de 

schilderkunst in de kerken moest aangewend worden 

,,opdat diegenen, die het geschrevene niet verstaan, 

" althans op de muren mogen zien en lezen wat zij in 

"boeken niet lee ren kunnen" en in de I re eeuw legde 

de Synode van A rras (102 5) buitengewoon veel be

langstelling aan den dag 1·oor kerkelijke muurschilde

ringen ten belweve 'uan !tet 011derwijs. In hare hande-

(*) D a~ deze Jiboertige. trekken" der. latere Ou<l-Hollands~_he sch il~le rs~hool reeds. me rkbaar. \\·a 1:: n in de~e kerksch i\d~rije:1 en dat ze in 't alge meen in de kerkelij ke 
schilderkunst der m1ddel ee uwcn OOl t merkbaar geweest ZIJl1 1 betw1Jfel 1k. H et hier aa nwezig ZIJ l1 van dien bok heb 1k h1e rvoren anders uitge leg d. N iet onmogel ij k 
is 't ook dat we hi er wêe r te doe n heb be n me t ee n in de war brengende O\' erschildering, ofschoon ' t in dat g eval we l toevall ig zou zijn dat he t bee ld van den bok 
juist zoo te voorschijn ge komen was eb t he t in de latere schilde rij op zij n plaats s tond. 
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lingen noteerd e zij dat "hetgeen de ongeletterden zich niet 

,,kunnen toeeigenen door het lezen der Heilige Schrift, 

,,zij in de figuren der schilderijen kunnen zien." 

Over de technische bewerking dezer schi lderijen is 

niet veel te ze6gen. Naar de meening van den heer 

cl e Boer waren ze met lijmverf geschilderd, waarbij 

•echter de juiste bepal i:1g Yan het ve rbindingsmiddel in 

brek aan ,·erclere gegevens hier moet afsluiten, voor

zien was van al de pracht, die het Katholicisme in zijn 

Godshuizen ten toon stelt. U it een oogpunt van kunst 

en kunsthistorie is het zeker jammer dat van .dit alles 

niets is overgebleven ; voor de katholieken bestaan er 

bm·endien nog andere redenen om dit verlies t e betreu

ren . Doch hoe dit zij , wij , die minder bevooroordeeld 

Gezicht op den preekstoe l in de Oude K erk, na de He rYorming. (~-aar een teekening Yan den Heer I. Vaarzen i\[ o rt: 1. ) 

't midden gelaten moet worden. Men heeft verzuimd en ve rdraagzamer moeten zij n dan die vóór ons waren, 
hiernaar een onderzoek in te stellen. mogen hierover geen verwijt richten tot hen, die, han

Uit het vorenstaande blijkt dat het inwendige der delende onder den drang van hun tijd, de nieuwe leer tot 
.kerk gedu;·ende haar eerste periode, welke ik bij ge- de hunne maakten en bezit namen van het kerkgebouw 

• 
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om het te bestemmen tot een Godshuis in den dienst 

van het Protestantisme, met welke gebeurtenis begint 

het tweede tijdvak in de geschiedenis der kerk, dat 

ik thans zal behandelen. 

Voor dat tweede tijdvak staat mij geen andere bron 

ten dienste clan het werk van Van Z om ere n , die 

een beschrijving der kerk geeft zooals ze was om

streeks het begin der vorige eeuw. De herschepping 

van het kerkgebouw, zooals die plaats gehad heeft 

onmiddellijk na de Reformatie, moet ik dus geheel op 

veronderstellingen baseeren. Nadat ve rwijderd was wat 

aan den Roomsch-Katholieken eerecl ienst nog kon her

inneren, zal er echter aan den Îlrn·encligen romp der 

kerk wel niet veel veranderd zijn. H et orgel bleef in 

aanwezen, de plaatsing der kerkbanken en stoelen zal 

eenigszins gewijzigd zijn, omdat men thans niet meer 

met ' t gelaat naar 't 

koor, doch naar den 

preekstoel zat, die was 

(waar hij waarschijn

lijk ook oorspronke

lijk gestaan zal heb

ben) tegen een der 

pilaren van het zuicle

lij ke panel, t erwijl de 

koorruimte, als buiten 

gebruik gesteld, werd 

afgesloten door een 
hek. De hoofd ingang 

was gebleven onder 

den toren. Voorts had 

de kerk nog twee 

zijingangen, een aan 
de ?\oorclzijcle bij het 

koor, met een uitge

bouwd portaal, vol-

,, Den Buyk der kerke" - zegt Van Zomeren -

rust op twaalf Pylaren" (hiervoren heb ik reeds ge

zegd, dat op den plattegrond de fundeering van IO• 

pilaren is aangegeven) ,,waarvan twee als een vierling 

,,aaneengevoegt, onderschragende de zijdwelfsels." 

Tegen den derden pilaar der zuidelijke rij ( dus aan den 

kant van 't Zusterhuis, ongeveer ter plaatse waar in de

tegenwoordige kerk de preekstoel staat) was het preek

gestoelte aangebracht. Dit gestoelte, waarvan een afbeel

d ing, naar eene teekening van den schilder I. Vaar zon 

l\'I o r e 1 hiervoren ,,·orclt weêrgegeven, was zeer fraai.. 

Bij de amot ie der kerk werd uit stukken van dit 

gestoelte een kast vervaardigd, die thans staat in de 

cons isto riekamer der tegenwoordige kerk. (Zie hierachter). 

"In dezelve" (nl. de kerk) - zegt Va n Zomeren 

verder - ,,hangen vyf Kronen, twze ieder met vier 

,,en twintig Armen, 

,, twee ieder met zes

" tien Armen, en een 
,,in het midden kon

"stig gedreven, uyt 

" driehonderd en vyf 

,,en zestig stukken, 

"alle in malkander 

"sluytencle, zijnde ook 

"met vier en twintig 

"Armen, gemaakt 

"door den Konstenaar 
,,\\'illem van der 

,,Burg. \Viens we

"clerga" (n.l. de kroon) 

"men zegt niet gez ien 

"te zijn, clan één in 

" Duytslancl, door den 

"zelven Konstenaar 

"gemaakt. Op de zij de 

gens Van Z o me- D e eerste tombe en oorspron kelijke Grafkelder dei Hetren Yan .-\rkel (,·óór 1603). ,,vindt men deze vol-

r en 3 5 voeten lang 
en 30 voeten breed (de ingang aan de zijde nn de 

Groenmarkt, voormalig kerkhof) en een aan de Zuid

zijde (aan den kant van het Zusterhuis) zonder voor

uitspringend portaal. (*) Naast dien Zuicler-ingang, en 

ten westen daarvan gelegen, (dus naar de torenzijcle) 

was tegen de kerk de kosters,rnning aangebouwd, ter

wijl ten oosten van dien ingang, eveneens uitgebolfücl, 
de kerkekamer een plaats had. De kerk was in hare 

lengte r 35 voet, bij een breedte \'an 99 en een hoogte 
van 6 3 voet. Het portaal tusschen den toren en den 

ingang onder het orgel mat in de lengte 37 en in de 

breedte 30 voet. 

f) ,Y aa r Van Z o mere n mij nie t van inlich ting kan dienen of onvolledig 
Heer De B o er in 18-1,5 geteekend. 

,,gencle woorden: 
"TJftim 1/laal lt01zdcrt jaar c1z agt c1z tagtig even 

"1îfm se/treef, tom ik vol1!laakt was door de konstige !zand 
,, V all \Villem van der Burg, die door de1t geest gedreven, 

,, Tot cieraad de:::er K erlo, br11ykte zij1t kloek verstand. 

A. VOSBERGE::-;r." 

"Als mm scl1reef agt m tagtig jaarm gestaakt 

"Heeft M,. \Villem van der Burg deze Kroone tot Gorkum 
gemaakt." 

't Schijnt dus - althans van de middelste kroon is 

het zeker - dat deze kronen eerst, nadat de kerk in 

't bezit der Protestanten was overgegaan, zijn aan

gebracht. 

i$, Yolg ik ,·oor de beschrij -..ing yan het plan der kerk, den plattegrond1 door den 
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In 't vroegere 0. Lieve Vrotrn·ekoor, dat na de ,·oorstellende. Boven dezen kelder had men een wa
Reformatie van het ruim der kerk werd afgesloten penbord opgehangen " met syn achtendeelen , Arkel, 
·door een koperen hek , bevond zich de grafkelder ,, Vlaanderen, Loon, Buiren, van Vaders-, Vernenburg·, 
<ler H eeren Van Arke 1, zooals ik hiervoor, bij ' t ,, Luxenburg , Benthem, Holland , van J1foederswegen. " 
behandelen der altaren, reeds ter loops ve rmeldde. Deze kelder bleef in dien toestand in aanwezen tot 
De eerste der Van Arke 1 s , die in dezen kelder be 't jaar r603, toen men de beenderen der edele Heeren 
graven werd , was Jan van Ark e 1, bijgenaamd de en V rotrn·en , ,Yier lijken daar waren bijgezet, verza
.Sterke, die den 15en Mei 1272 overleed . Die kelder melde, en opnieuw bijzette in de nieuwe, toen ve rvaar
was in den beginne een gewone door een zerk gedekte d igde ve rheven tombe. Deze tombe werd nu geplaatst 

Opscltrzjt van !tet 
bord lioi•m de 

t om be ._•an r603 : Noch 

leijt alhier T ombe 

en Sepulture des begra,-en J ohan de XI [J 
H eere ,·an Arkel die tot 

een der Yrouwe hadde Erm H eere J ohannes die Hee re 

van A rkel genacmt de gaert des G raven Otten 

dochter Ya n Cleven daer 

hij veel kijnderen bij won 
S ta rke omdat hij slaende syn 

h a nt om eenen balk een 
namentlijk se ,·en soons enpaart me t zijn d ijen \·an de r 

aa rde ophie f dat het luid twee dochteren die hij ieder 

bij zijn leYen haar goederencreet van p ij ne . S tarf A0 

ordonneerden ende StarffX IJ cLXXIJ den XV ~leij 

ende leij t alhier begra,·cn AD :i:I!JcLV op den XXIIJ 

Februarij.ruit zij n h uijs,·rouwe Bartha 

een dochter des Grave -và 

Ochte en van der Betiie. 

O tto zijn Soon de :i:IIIJ 

It em, leijt al h ier noch be H eer Yan A rkel hadde tot 

g ra ven J ohan zijnen soon een der v rouwe El iesabct 

de n XI H ec re van Arkel Thijbout dochte r des H ar

dewelke voor de ln woonders toge yan Baer ende L otrijk 

der Steede van Gorinchem hij gaf d ie stede van G o

ende de n landen van Arkel rinchem haer P ri,·ilegien 

door zijn groote Fromichey t ende H andYesten ende 

van H ar tog J an van Braban t stichte een K anonike ende 

A0Yer wor ven heeft deeze starf XIIJc:i:CV I den 

schoone PriYiligien ende x.x,· r :iiaart ende leijt mede 

we rd geslagen bij Alkmaar hier begra,·en in zijn voor

.A0 X!JcXCVIJ den XX l ï ouders T ombe. 

,dach van maart, 

J ohan zijnen zoon de XIJ J onkheer \Villem va n A.r
H ee r va n A rkel we rd in sij n kel een Soons soon van 
tijd Prince gemaakt va n den Heer Otto Yoor noemt we r t 
T ou rnoij d er Ridderen tot binnen Gorinche m verslagen 

A0K e ulen, s t a r f in de Krijts tecg AO 
X l!JcX XIIIJ op den K ars• :i:IIIJcXVIJ den eersten 
nacht t en twaalf u ren ende D ecembris ende le ij t mecde 
Ieij t hie r begraven met zij n begraven a lh ier in sijn voor
Huisvrouwe E rmgaer t Yan ouders Graft ende T ombe. 
Vooren d ewelke sta rf A0 

X IIJ c ende XX llJ den XX V 1 

F ebr uar ij . 

T ombe der H ee ren Yan Arke l (na 1603). (X aar ee n teeken ing van de n H eer T. V aa r ze n M o r e l.} 

holte onder den kerkvloer, waarin men afdaalde langs in 't midden van de buiten gebruik zijnde koorruimte, 
een kleine wenteltrap. Volgens Kemp lagen op die " tussen beyde de chooren" (Kemp, p. 39), en boven 
zerk, waarin het geslachtswapen der Van Ark e 1 s de tombe hing men een nieuw, fraai wapenbord. 

gebeiteld, was, twee beelden, uit arduin gehouwen, Jan Abraham Kemp, die ooggetuige was van die ont

den Sterke en zij n gemalin Bertha v an Ocht e n graving, vertelt, om te constateeren dat Heer Jan 
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S terke "om syn grootte van lichaam, armen en beenen, 

"eer een machtigh Reus, als een bovenmaten groot man 

"gelijk 11 geweest moet zijn, dat onder de opgegraven 

beenderen die van Jan den Sterke "soo langh uytste

kencle" (waren) ,, tegen cl'and' re als groote-mans-gebeen

" ten, tegen die van Kinderen." De zerk met de beelden 

werd ,.veêr als dekstuk op de to1pbe gelegd en uit de toen 

nog onuitgegeven aanteekeningen van Aart Kemp, 

schilderde men op het wapenbord het volgende rijmpje: 

7olzan 1,1a1t Arkel de ucgmste H ere wilt dit ,:olgède 

Cro1zijkc outlwuwc, 

Heeft Anno 1212 tot s!auts eer de stadt Gorcom w dcese 

kercke dom bo1rww. (') 

De heer cl e Boer berichtte over deze tombe: ,,Bij 

"de opening van het graf van J a n van Ark e 1, in 

"het jaar 1845, is gebleken dat die plaats nimmer 

,,voor grafkelder gediend heeft. De diepte der graf

"plaats was 1 .80 en de b reedte r. 20 el. Doodkisten 

,,zij n er niet ontdekt; eenige beenderen en drie sche

"dels was alles wat het graf bevatte. Denkelijk zijn 

"de overblijfsels der Heeren Va n Arke 1 in de kerk 

,,overgebragt, toen de Arkelsche ke rk afgebrand was. 

"Het monument is beschadigd . . . . . hoe\\·el het van 

,,arduin is." Voorts dat de tombe "door overschilcle

,,ring verminkt was." 

Dit bericht is ten cleele onjuist. Bij raadpleging van 

K e m p 's geschrift zou het den heer de Boer duidelijk 

geworden zijn - wat ik hiervoren ook al gezegd heb -

dat de lijken der Arkelsche Heeren oorspronkelijk werden 

bijgezet in een grafkelder. Nadat Gorinchem aan Hol

land kwam en de Hollandsche graven zich bekleedden 

met den titel van Heer van Gorinchem en 't Land 

van Arkel is er in dezen kelder niet meer begraven, 

omdat de H ollandsche Graven elders hun familie -graf

kelders hadden. :;\1Ien heeft dus in d ien kelder alleen 

begraven de overblijfselen van leden van 't geslac!tt 

Van Arkel en van hunne vrouwen. \ Vaarschijnlijk is 

de kelder voor 't laatst geopend in 1417, toen Jonker 

Willem van Arkel in zijn gevecht tegen het 

krijgsvolk van Gravin Jacoba sneuvelde. Van diens 

lijk vind ik ten minste vermeld dat het in de kerk 

bij het overschot der Van Arkel s werd begraven. 

Nu is 't toch begrijpelijk dat men in 1603, nadat sinds 

1417 geen lijken meer in den kelder gebracht waren, 

bij de ontruiming van dien kelder niet veel meer vond 

dan wat beenderen. Van kistoverblijfselen zal niet 

veel ontdekt zijn na een vernietigingsproces van 

I 86 jaren. En toen men in 160 3 een nieuwe tombe 

bouwde denkelijk niet ems op dezeljde plaats van den 

kelder, bracht men dus het restje beenderen en sche

dels over en was ee:1 ruimte van r. 80 el diep bij r.20 

breed meer clan voldoende om die enkele menschelijke 

fr agmenten te bevatten. Hoe kon dus de heer cl e 

B oe r meenen , dat nog lij kk isten of fragmenten daarvan 

aanwezig zouden zijn in de tombe van 1603? Uit ' t boven

staande blijkt duidelijk de onmogelijkheid niet alleen van 

deze meening m:nr ook van die, dat de in de tombe 

gevonden menschel ijke fragmenten overbl ijfsels waren 

de r Heeren Van Arke 1, in de kerk overgebracht 

nadat de Arkelsche kerk afgebrand was. 

Aan de Noord-westzij de de r kerk was een tweede 

graf kelder, of liever 't was een kapel, die een graf

kelder omsloot. De heer cl e B oer vermeldde dat deze 

kapel in 1835 werd afgeb roken en dat zij de over

blijfsels bevatte van den laatsten telg der Va n Ar

ke 1s in de vrotmelijke lin ie . Z ij was de vrouw van 

den H eer Van P affe n r o d e , Drossaard van Gorin

chem en het Land van A rkel. (§) Deze tombe, die 

een meesterstuk van beeldhouwwerk geweest moet zijn, 

doch in 1835 deerlijk geschonden was , had op een 

dekstuk van toetsteen, het beeld , in marmer gehouwen, 

van een vrouw, liggende op een paradebed . De kata

falk was in grootschen st ij l bewerkt. Boven het geheel 

hing een schild met een opschrift , gedragen door twee 

uitmuntend gebeitelde beeldjes, mooi van uitdrukking· 

en gevoel. 

In den Zuicl-oostelijken hoek der kerk t rof men den 

grafkelder aan van Jonkheer A r e n cl va n Bosch

h u y zen, met ,rien ongetwij feld wordt bedoeld de 

Drossaard van d ien naam, die dit ambt bekleedde van 

1582 tot 1605 en den 7° 11 Ju li van dat jaar overleed . 
Over dezen kelder is echte r niets anders vermeld. 

Verder had men in het Noord-oostelijk gedeelte cle1-

kerk, bij 't koor, een kapel met den grafkelder van de 

familie Va n cl er Does. Zooals h iervoren reeds ver

meld is, werd voor dezen. kelder de muur doorgehakt, 

waarop zich een gedeelte der muursch ilclerijen bevond. 
De fami lie Van cl er Do e s wordt in de 1 se eeuw ge

durig in het stedelijk bestuur vermeld. Een der leden 

van di t geslacht, de Heer H e n cl ri k va n cl e r Do e s, 

was van r7 r3-r 7 l 5 Drossaard en later meermalen 

Schout of een der Burgemeesters van Gorinchem. Ook 

van dit g rafmonument is ve rder niets bekend. 

Behalve deze monumenten lagen in den kerkvloer 

nog verscheidene gebeitelde grafsteenen, d ie de over

blijfsels dekten van personen , in de kerk beg raven , 

zooals men dat nog in tal van oude kerken aantreft._ 

(':') Aart Kemp was de meening toegedaan dat het stichtingsjaar van Gorkum 1212 was. 

{ë) \Vaarschijnlijk wordt met haar bedoeld de echrgenoote van Jonkheer Jacob van Paffenrode , die van 1 6 16 tot 1 652 D rossaard van Gorinchem was en 
aldaar den 4-en Augustus van 1 t laatstgenoemde jaar overleed . 
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Van deze zerken en van de hiervo ren genoemde 

grafmonumenten is echter niets teruggebracht in de 

t egenwoordige kerk. Volgens een den heer Jans sen 

indertijd gedaan bericht, zooals hij in een noot van 

zijne meergenoemde verhandeling mededeelt , moeten 

de brokstukken van de tombe der Heeren Va n A r

ke 1 met die van de grafkelders der famil iën Van 

d e r D o es en Van P affe n rode later wel naar de 

nietrwe kerk zijn overgebracht, doch alleen om daar 

onder den vloer in den grond gestopt t e worden. vVat 

hiervan waar is, zou ik niet kunnen zeggen, omdat ik 

omtrent dit bericht geen zekerheid heb kunnen erlangen. 

Zooals ik aan 't begin van dit hoofdstuk al in her

innering bracht, was de oude kerk in I 844 wegens 

bouwvalligheid afgekeurd en voor den openbaren dienst 

gesloten en werd het steenen ge,·aarte in December 

van dat jaar 
fvoor de som 

van f 61 ra. 
ter amotie ver

kocht. Daartoe 

in staat gesteld 

door de mij met 

de meeste wel-

willendheid 

verstrekte in

lichtingen, kan 

ik over den 

bouw en de in

wijding der te

genwoordige 

kerk het vol

gende mede

deelen : (") 

Aanvankelijk 

bestond het 

voornemen om 

de nieuw te 

bouwen kerk 

op te trekken 
De tegenwoordige kerk der :,.,.-ed. H en ·. Gemeente. Ingewijd 4 ::.lei 185 1.) 

in overeenstemming met het uiterlijk van den toren, 

n.l. in Gothischen stijl, doch , jammer genoeg, moest 

men dit plan al dadelijk laten varen, doordat men 

terugschrikte voor de hooge bouwkosten. De kerkelijke 

kas was verre van wel voorzien en men zag zich ge

noodzaakt van alle kanten finantieele hulp in te roepen. 

Aangeklopt werd bij het Rijk , de Provincie, de Synode, 

het Gemeentebestuur van Gorinchem en ook bij de 

leden der H ervormde Gemeente zelve. De laatsten 

brachten het niet onaanzienlijke bedrag van f l 3000,-

bij elkaar, doch eerst den I 5 Juni I 849 kon het ker

kelijk bestuur overgaan tot de openbare aanbesteding 

,·oor het bouwen eener nieuwe kerk in Romaanschen 

of z.g. rondboogstijl, volgens de daarvan door den 

Amsterdamschen architect \ Var n sin c k gemaakte t ee

keningen. Het werk ,,verd aangenomen door den Heer 

C o r n e 1 i s de Laat te Gorinchem voor de som van 

f 7.3900.-, daaronder niet begrepen het maken der 

fundeering , die van te voren al gelegd was , en nog 

binnen twee jaren was de bouw der kerk voltooid. 

Het maken en leveren van den preekstoel, het hek 

,·an 't doophui!:', de zitbanken en het ve rdere kerk

ameublement werd den sen Mei 1850 in 't openbaar 

aanbesteed en aangenomen door den heer A. F. K e n

t ie te Gorinchem voor f 8760.-

Nadat men 6 ½ jaar de godsdienstoefeningen had 

moeten houden 
, .•·.,..... y in eenhulpkerk 

t (de kapel in de 

Arkelstraat 

was daarvoor 

aangewezen) 
kon men Zon

11dag, den 4e 

Mei 1851, op

gaan tot het 

~, nieuwe kerkge

bouw om in een 

bijzondere 

godsdienstoefe

ning de plech

tige inwijding 

te vieren. De 

oudste der 

toenmalige p re

dikanten sprak 

zijn rede uit 

naar aanleiding 

van l K on. 8, 

vs. 29: ,, Dat 

"Uwe oogen nacht en dag open zijn over dit huis, over 

"deze plaats, van welke Gij gezegd hebt : Mijn naam zal 

"daar zijn om te hooren naar het gebed, hetwelk Uw 

,,knecht bidden zal in deze plaats," terwijl als feest

"liederen daarbij aangeheven werden Ps. l l 8 vs . 12 en 

Ps. 65 vs . l en 2, benevens Gez. 3 vs. l en 2 en Gez. 96. 

De tegenwoord ige kerk heeft een middenpand en 

twee zijbeuken, rustende op vierkante steenen pilaren 

en is geheel in rondboogstijl gebom,·d. De tegen den 

voorgevel lager uitgebouwde hoofdingang, vvelke men 

{':') Deze inlichtin gen werden gegeven door den Heer C. J. Ver we y 1 als kerkvoogd en door den Kerkel ijken Ontvanger, den Heer R. D. van Slijpe. De li.ee r A . S t r an g Hz. , 
die zoo vriendelijk was mij zijne tusschenkomst bij genoemde heeren te verleenen, stelde mij die inlichtingen ter hand. Aan deze heeren nog wel mijn dank. 
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langs eenige hardsteenen trappen bereikt, is aan de 

Oostzijde der kerk, ter plaatse waar in de vroegere 

kerk de koorruimte was, dus tegenovergesteld aan den 

hoofdingang der St. Jans-kerk. Behalve deze hoofdin

gang zijn er nog twee zij ingangen, eveneens opgaande 

met harclsteenen trappen, één aan den kant van 't Zus

terhuis en één aan de zijde van de Groenmarkt. Reeds 

gedeeltelijk verlicht door de boogvormige ramen der 

zijpanelen en die van den voorgevel, ontvangt het 
rw m der kerk bovendien een schitterend bovenlicht 

door de vensters der zijmuren van het hoog boven 

de zijpanelen uitgebouwde midclenpand, 

Is het uitwendige der kerk in natuurlijken steen 

opgetrokken, het imvenclige daarentegen laat geen en

kelen steen bloot doch is geheel gestucacloord en gewit. 
Tegen een der pilaren van de zuidelijke rij (aan den 

kant van 't Zusterhuis) is de preekstoel getimmerd, 

vijfkant van vorm, evenals de kerkbanken eenvoudig 

van betimmering en sedert de laatste jaren donker
kleurig geverfd. Op den lezenaar van den preekstoel 

ligt een Staten-bijbel met zilveren sloten en hoeken, 

een geschenk van den tijdens den bouw en de inwij

ding 111 functie zijnden kerkelijken ontvanger, den 

Heer C. G. Boon z aj er. Op het schutblad van dien 

bijbel leest men de volgende, door genoemden schen

ker eigenhandig geschreven, opdracht: 

"Als een gering bewijs van hoogst eerbiedige hulde 

"en dankerkentenis aan het Drieëenig Oppen\'ezen voor 

,,de gedurende bijna drie en zestig jaren Yan den Al

"lerhoogste talloos en on\'ercliend genotene \\·elclaclen 

"wordt dit Gods Heilig \;\,·oord in eigendom nreerd 

,,aan de Hervormde Gemeente in Gorinchem, ter ge

"legenheicl der heuchelijke inwijding ,·an haar 111euw 

,,kerkgebmrn· op Zondag den 4ei1 l\Iei r 8 5r , 

door haren 

Kerkelijken Ontvanger, 

C. G. Büü:\'ZAJER," 

terwijl aan den voet van het blad de volgende verzen 

voorkomen: 

Och, of wij Uw geboón volbragten 

Gena, o Hoogste Majesteit, 

Gun, door 't geloof in Christus' krachten 

Om die te doen uit dankbaarheid. 

ro Geb. des Heeren vs. 9. 

Zoo laat Gij, Heer, Uw knecht 

Naar 't woord, hem toegezegd, 

Thans henengaan in vrede. 

Nu hij Uw zaligheid, 

Zoo lang door hem verbeid, 

Gezien heeft op zijn bede. 

Lofzang van Simeon vs. 4. 

Het orgel, staande in een nis, aan de Westzijde der 

kerk (aan den kant van den toren), met een fraai, 

door twee zuilen gedragen balkon, reikt tot aan de 

nok der kerk en is een sieraad van 't gebouw. Het 

wordt bekroond, in 't midden door het zittende beeld 

van koning David, voorstellende de harp te bespelen, 

en aan de beide zijden door de beelden van geknielde 

engelen, verbeeldende op vergulde bazuinen te blazen. 

Alvorens men tot het sloopen der oude kerk over

ging, was het daarin aanwezige orgel(*) uit elkander 

g·enomen en opgeborgen. In r 8 5 r werd met de orgel

fabrikanten, de firma Bätz & C0 te Utrecht, een over• 

eenkomst gesloten voor de levering van een orgel voor 

de nieuwe kerk. Bij het opstellen hiervan moest ech

ter zooveel mog·elijk gebruik gemaakt worden van de 

stukken van 't oude orgel, doch onder de bewerking 

bleek, dat van het oude instrument nog slechts bruik

baar waren de blaasbalgen en een gedeelte van het 

pijpwerk, zoodat eigenlijk toch een bijna geheel nieuw 

orgel moest worden geleverd. 

Het nieuwe orgel, welks bouw p.m. f 14000.- kost

te, werd op Zondag r 8 September I 8 5 3 in de voor

middaggodsdienstoefening ingewijd en Ds. Hofs te cl e 

sprak bij die gelegenheid een rede uit naar aanleiding 

van Ps. r 30 vs . 4, het t\\·eecle gedeelte: ,,looft Hem 

met snarenspel en orgel." Onder het zingen door de 

gemeente van Gez. 9 r vs. r , beklom de predikant den 

kansel. Na 't gebed hief de gemeente aan Ps. 33 vs. 2 

en wel de eerste vier regels zonder begeleiding van 

't orgel; bij den vijfden regel viel het orgel in, wat 
volgens de bewering van hen, die hierbij aanwezig 

waren, een machtigen indruk moet hebben gemaakt. 

Later in den morgen kon de organist, bij de bege

leiding van Gez. 83 vs. r en 3, de uitstekende hoe

danigheden van het fraaie orgel ten volle doen uit

komen. 

's Avonds ten vijf ure van dienzelfden dag werd voor 

de gemeente een orgelbespeling gehouden door de Hee-

t•) Uit eene mij door den heer\\'. F . Emck \.\"z.Yerstrekte inlichting leid ik de veronderstelling af, dat met dit orgel bedoeld wordt hetin1761ingewijde. Een door 
dien heer gevonden geschreven aanteekening toch vermeldt: )1Den 13 December 17fo des Sondags morgens heeft het nieuwe orgel alhier voor de eerste maal 
>)gespeelt en is doe den 150 Psalm gesongen en door Dominee Cappelhoff eene sierlijke predicatie daarop gedaan over het nieuwe orgel en de Heeren Dros
lisaart en Borgemeesters voor de gemeente en als uyt haar naam bedankt voor het besorgen van hetselve tot dienst van de geheele gemeente. Den text was uyt 
))Openbaringe Johannes het midde van het 2e -..,aars tot het midde van het 3e vaars" Dit orgel heeft toen waarschijnlijk het bij Van Zomeren vermelde, in 
1518 gemaakte, vervangen. (Zie hiervoren pag. 22). Tot mijn spijt kon ik daar ter plaatse geen melding maken van dit nieuwe orgel van 1761, wijl de mededee•-• 
ling mij eerst gewerd na het afdrukken van die pagina. Volledigheidshalve vindt die mededeeling dus hier als noot plaats. 
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ren D ijk h uizen van Nijmegen en Van Eyken van 

Rotterdam. 

Het orgel heeft drie klavieren , vrij pedaal , 38 spre

kende stemmen en 48 knoppen. 

1-Ioofdmanuaal. Bovenmanuaal. Rugpositief. 
Voe t. V oet. Voet. 

Prestant 16 Prestant 8 Prestant 8 
Bourdon 16 Baardpijp 8 Holpijp 8 
Octaaf 8 Viola di Gamba 8 Flûte Trav. 

Roerfluit 8 Quintacleen 8 (dix) 8 
Octaaf 4 Salicet 4 Octaaf 4 
Nachthoorn 4 Roerfluit 4 Fluit 4 
Octaaf 2 Nazarcl 3 Quint 3 
Quint 3 \Voudfluit 2 Octaaf 2 
Cornet 5 st. Schalmei 8 Cornet 5 st. 
Mixtuur 5 st . Vox humana 8 Mixtuur 4 st . 
Fagot 16 Trompet 8 
Trompet 8 

Pedaal. Stomme Registers. 
Voet. 

1 AfsluitingenPrestant r6 
KoppelingenSubbas 16 
TremulantOctaaf 8 
V entiel Octaaf 4 
Calcant. Bazuin 16 

Trombone 8 

Het werd tal van jaren bespeeld doo r wijlen den 

Heer S. A. A p p e 1, in zijn leven een bekend musicus 

en componist. Zijn zoon, de H ee r F . H . A p p e 1, is 

thans organist en volgens mededeeling van hem, heb

ben bijna alle stemmen van het orgel een mooi geluid. 
Vooral echter de Vox lmmana en de Viola di Gamba 

op het bovenklavie r, de trompet en de fluit op het 
rngpositief, de roerfluit en nachthoorn van het hoofd

manuaal en de prestant en trombone op het pedaal 
munten uit door zachten, liefel ijken toon of door krach

tig, vol timbre. 

De koperen lichtkronen, waarover hiervoren bij de 

behandeling der oude kerk gesproken werd , en die 

oorspronkelijk voor kaarsverlichting waren ingericht, 
werden in de nieuwe kerk overgebracht en later ge

wijzigd en dienstbaar gemaakt voor gasverlicbting. 
Ongeveer "twintig jaren geleden werden zij verkocht 

en vervangen door de thans aanwezige kronen, waar

van de kolommen uit hout en de armen uit ijzer 

vervaardigd zijn. Deze zij n beschi lderd met z.g. witte 

porceleinverf, afgezet met vergulde biesjes. Tegen al 

de witheid van die gewitkalkte ru imte, maken deze 

witte kronen een zeer slecht effect en verhoogen bo
vendien de kille ongezelligheid, d ie in de groote holte 

van de kerk toch al heerscht. Van de oude, mooie, 

koperen k ronen is alleen bewaard gebleven het midden-

gedeelte van de hoofdkroon (de kroon, welke in 1588 

door \Villem van der Burg vervaardigd was, zooals 

hiervoren vermeld is). Dit kroonfragment is aange

bracht in de tegenwoordige hoofdkroon, hangende te
genover den preekstoel. 

Door Joh a n F r e cl e rik va n R ij s o o r t , Heer 
van L angerak en burgemeester der gemeente Gorin

chem, werd den 3oen A ugustus l 837 aan de Hervormde 

gemeente een zilveren schenkkan, ten gebruike bij het 

H. Avondmaal , ten geschenke gegeyen en den zoen 

November r 840 \\·erd de gemeente door dienzelfden 

nij ge,·igen burgemeester begiftigd met een doopbekken 
met arm en ring van hetzelfde metaal. Op het doop

bekken staat het feit der gift ,·e rmeld. Deze voor

werpen zij n nog aa1rn·ezig en worden tot heden bij de 

bediening ,·an 't H . Avondmaal en den H. Doop ge
bruikt. 

Onder het orgel hangt een lijst der p redikanten, 

die, sedert de H ervorming, het predikambt bij de 

Gorinchemsche hen-ormde gemeente bekleed hebben. 

Oorspronkelijk waren hier t\\·ee predika!1ten, welk getal 

in l 588 tot drie en in 1647 tot vier werd vermeerderd. 

Na dat jaar hebben hier altijd vier predikanten gestaan 

t ot r 807, toen, na het overlijden van Ds. A dria1tits 
Jltlandt, ingevolge besluit ,·an Koning L odewijk Napo

leon, d.d. 9 December 1807, de 4de predikantsplaats 

werd opgeheven. Sedert dien tijd wordt de gemeente 

weder door drie predikanten bediend. 
De tegenwoordige kerk is niet onmiddellijk tege n 

den toren gebouwd. Tusschen toren en kerk is een 

gebom,·tje, waarin zijn aangebracht de consistori ekam er 

en een ru imte (het z.g·. sto,·enhok) met een haard, 

waar 's winters de stoven van vuur voorzien worden. 

Di t geb ouwcje heeft ui tgang op het kerkplein bij den 

toreningang en geeft toegang tot de kerk door een 

deur onder het orgel. In de consistoriekamer, waar 

o.a. de ,·ergaderingen der kerkelijke colleges gehouden 
en catechetisch onderwijs door de predikanten en den 

godsdienstonderwijzer gegeven wordt, bevindt zich een 

kast , bestemd tot berging van het kerkelijk archief. 

Deze kast is grootendeels ve rvaardigd uit de stukken 
van den preekstoel, die in de oude kerk aanwezig ,vas. 

' t Is een fraai stuk, met kunstig snijwerk versierd. 

De kerkbanken geven zitplaats aan p.m. 1200 per

sonen en ' t gebouw heeft een zeer goede acustiek. 

De naast de kerk staande toren is niet , zooals de 

kerk, eigendom van de Ned. Hervormde Gemeente te 
Gorinchem. Hij is stadseigendom. 

De toren is op 't oogenbl ik zeker wel het oudste 

bouwwerk, in Gorinchem nog aanwezig, en het eenige 

gebouw, dat dagteekent uit den tijd van de stichting 
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der stad. Immers, zooals ik aan ' t begin van dit hoofd met "klaver in de velden en altijd bolle terw," zooals 
stuk en elders reeds mededeelde, werd hij direct bij Huygen s (t) in 1624 zong, doorsneden van de kron
Gorkum's wording opgebouwd, al "·as het dan niet kelzieke Linge, kanalen, vlieten, wateringen en slooten, 

tot de hoogte , welke hij thans heeft , omdat, volgens met een schat van vee op de van knotwilgen om

K ern p (p. 35), de kap er eerst in 1517 op gemaakt zoomde weiden en schilderachtig gestoffeerd door vrien

werd. Van Zom e ren (p. 23) weet te verhalen, dat delijke boerenhuizingen en slanke kerktorens, zonder 

in 136 1 door een zwaar onweder "den K erktoorn ter t al. Aan den anderen kant, met het historische Loe
nederstorten ." Bedoeld zal wel zijn een stuk van den veste in, het hoogbejaarde "Woudrichem en het mooie 

toren. Toch moet er in dat jaar een hevige sto,rrn ge Brabantsche land tot achtergrond, weidt de blik over 

woed hebben, want K e m p zegt op dat jaar ' (p. 89): Maas en 'vVaal en over de breede samenvloeiing dezer 

,,Omtrent Sant ll!farcelis dag!t (den 30. van ·wijn-maand) twee machtige rivieren, de "volle Merw," (t) wemelend 

"was eenenen (sz'c) grooten storm v,an wind, daar vele van op- en afvarende schepen en stoombooten. Twee 

"Kerk-toorens, moolens, en huy~ door neder storten. n en twintig steden en ontelbare dorpen zijn van dit 

D eze schrijver deelt echter or,VBit jaar niets mede van hooge standpunt zichtbaar en, bij helder weêr, is 't 

de ramp, die , volgens Va,P'' Zo m eren, ook den Go zelfs mogelijk, met 't ongewapende oog, den Dom van 

rinchemschen toren getróffen zou hebben. Hoe dit zij, U trecht, 111 vagen omtrek te onderscheiden. 

't behoeft wel geen betoog, dat de toren, 111 den loop \ iVeer afdalende tot het klokkenhuis, vinden wij daar, 

van zij n lang bestaan, door de vele storm- en onweêrs behalve de klokken van 't carillon, een brand- of alarm

vlagen, die over zijn grijze kruin gegaan zijn, meer klok, een klok voor den slag der uren en een voor 

malen gehavend en beschadigd zal zijn. Zes en een dien der halfuren, die ' t torenuurwerk aanwijst. Op 

h alve eeuw toch is deze steenen kolos reeds de stomme de kolossale brandklok staat : ,,Henrick van Trier (*) 

getuige geweest van Gorkum's wel en "·ee en, zoo hij "heeft mi gegoten int jaer ons H eeren 1581 ," t erwijl 

spreken kon, wat zou hij ons dan veel weten te ver daaronder het wapen van Gorinchem gegoten is. 

klaren en op te helderen omtrent alles, \\·at ons nu Op de klok voor den slag der uren komt het 

onoplosbaar en duister moet blijven in de geschiedenis ,·olgende opschrift voor : ,, Verburn Domini manet 
van Van Arkels stichting. "111 aeternum vox mea grata . Alardus Meurs fecit 

De toren is opgetrokken naar middeleeuwschen bom1· ,,anno 1625. (§) Als Ioncker Jacob van Paffenrode Dros
trant , 111 Gothischen stijl , en staat - hoewel dan "sert en Ioncker Everard van der Schueren met Baltus 
ee111gsz111s uit 't lood gezakt - nog hecht en sterk ,,,·an \ Ve,·elinckhoven Burgemeesteren tot Gorcum wa
·daar als een ontzagafdwingend \\·erkstuk ,·an ridder " ren anno 162 3 ," terwijl de klok voor den slag der 
eeuwsche massiefheid. Langs een steenen wenteltrap, half-uren tot opschrift heeft: ,, Her Foecla Feiitama 

waartoe men opgang verkrijgt door het torendeurtje ,, persona toe Syndel. Andreas V ocor. + Steven Bu

bij het z.g·. ,,stovenhok': der kerk, klimt men op tot " tendiic ende Jan Yan Vorscoten me fecit" +. Dan 

het torenuun1·erk en den trans, vam1·aar men uitzicht "staat er, tweemaal achter elkander, een wapen op 

heeft op een ongekend mooi panorama, omvattend (dubbele arend; het wapen van Bolsward). Verder leest 

grensstukken der drie buurprovinciën Zuid-Holland, men nog op die klok: ,,laudo deum verum, voco ple

G elderland en Noord-Brabant. Aan de eene zijde gaat " bem , collega clerum, defunctos ploro , fugo pestem, 

het oog te gast aan een echt Hollandsch landschap, ,,festa decoro, anno dmi M IIII c LXXXI." (§§) 

(t) Uit ))Gorichem ," behoorende tot Huygens' )1Stede-stemmen." Zie: De Gedichten van Constantijn Huy gens 1 naar zijn handschrift uitgegeven door Dr. 
J. A . Worp . Deel ll. Pag. 73 . 

(*] D ez.e Henric van Tr ier goot ook de kl0k1 die later geplaats t ,Yerd in de Kieuw-\Vaterpoort. (Zie de noot pag. 8 hiervoren.) .':oorts hangen van hem nog 
klokken te Delft, Groningen en komt zijn naam met dien \'an Peter y an Tri er voor op een klok te Xijbroek bij Voorst. De fam1he Van Tri er nam gedu
rende drie eeuwen onder de bekende klokkengieters een voorname plaats in. 

(g) Het woord Gods blijft in eeuwigheid; mijn stem is liefelijk. Alardus ~Ieurs heeft mij gemaakt in 1625. Onder de bekende klokkengieters word t de naam 1\Ie u r s 
meermalen genoemd; wie echter deze A Ia r dus geweest is heb ik niet kunnen nagaan. 

{é~) Heer F oecla Feytama pastoor te Sindel. Andreas is mijn naam . + Steven Buitendijk en J an van Voorschoten hebben mij gegoten. + Ik prijs den waren God, 
roep het Yo\k 1 Yergader de geestelijkheid, betreur de dooden, jaag de pest op de \'lucht, versier de feesten . .A. D. q.Sr. 

De ontcijfering van den zin : )) H er foecla feiitama persona toe Syndel" was mij zeker niet gelukt als ik daarbij niet voorgel icht was d oor de kennis van een 
erkende specialiteit op het gebied der ontcijferi ng van klokke-opschriften . Ik wendde mij tot den H eer A . J. nr. Br ouwe r A n ch er te Amsterclam1 die in >1Üud
Holland," 16e Jaarg. afl. 2. 31 onlangs een belangrijk artikel publiceerde 1 getiteld: >ilets over de Amsterdamsche lui- en speelklokken en hare g ieters," met verzoek 
mij te assisteeren in het on tcijferen Yan dit voor mij duistere opschrift. Deze heer nu was zoo ·welwillend zich voor mij in verbinding te stellen met d en Heer 
G. H . van Bo r s s u m ,,. aa 1k es te 's Gravenhage

1 
die in )1De vrije Fries'' Deel XVI

1 
XVIII en XIX een zeer volledig en zaakkundig opstel geplaatst had ove r 

>iFriesche klokken-opschriften" 1 waarin de naam van Steven Buten d i ic I den giete r ook van deze klok1 meermalen voorkomt. De Heer v. B. \V. nu, die in• 
t usschen ook een afdruk in was van het k\okkeopschrift had doen nemen 1 was zoo vriendelijk te berichten dat de zin aldus was: Her Foecla Feiitama persona 
toe Syndel1 daarbij de volgende Yerklaring gevende. Her = Heer, (de geestel ijke titel) ; F o e c 1a = Friesche voornaam van een man. (Zie: Friesch \Voordenb. 
v. \Yalîng Dykstr::i., Buitenrust Hettema en J oh . \\ïnkler , Aflev. 31 blz. 1oó) ; F ei i tam a = Feyt::i.ma1 Friesche geslachtsnaam; toe = te; S y n del is een oude 
naam van Sondel of Sindel een dorpje in 't Z.\V. van Friesland bij de Lemmer. H oe nu die Friesche klok met den naam van een pastoor te Sondel in clc:n Go• 
rinchemschen toren komt? 't Is mogelijk dat die Sondelsche pastoor om de een of andere reden de klok indertijd aan Gorkum geschonken heeft, doch waarschijn• 
lijker dunkt me dat de klok niet oorspronkelijk voor Gorinchem bestemd was en een primitief Friesche klok is geweest, die later - op welke wijze is weêr een 
vraag - naar Gorkum verzeilde. Bij 't nagaan toch der lijst van Friesche klokken 1 samengesteld door den Heer v. B. \V. blijkt dat deze Steve n Buten d i ic 
in Friesland vele klokken leverde en o. m. ook een 1 in 14581 te Oldemirdum, in de onmiddellijke nabijheid van Sondel gelegen. 't I s dus wel aannemelij k 1 dat de 
klok oorspronkelijk te Sondel gehangen heeft en later1 door koop of hoe dan ook1 naar hier overgebrach t is. 
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Op bijna alle klokken van het carillon staat: ,,Mel

,,chior de Haze me fecit Antverpiae 1687." (tt) 
Gebouwd tegelijk met de oude kerk, was de toren 

tot de afbraak dier kerk - zooals aan 't begin van 

dit hoofdstuk is medegedeeld - met deze vereenigd. 
Daarna stond hij eenige jaren alleen, totdat de tegen

woordige kerk gebomvd werd, welke, in Romaanschen 

stijl opgetrokken, zuiver architectonisch niet past bij den 

stijl van des torens gothiek kleed. De te jong gestor

ven Gorinchemsche dichteres A 1 be r t in e K e hr er (*) 

wijdde hem, in den tijd van zijn kerkloozen staat, het 

volgende gedicht, dat ik niet kan nalaten, hie r af te 

schrijven: 
AAN DEN TOREN 

van de afgebrokene K erk der Hervormden 

te Gorinchem. 

Statig en fier heft ge uw spits naar de ,,·olken, 

Reuzige grijze, die de eeuwen belacht ! 
Om u verkwijnden geslachten en volken, 

Gij - staat nog daar in steeds jeugdige kracht. 

Ernstig en droef schijnt ge in 't ronde te staren 

Ach, niet een enkele vriend mrer jeugd, 
Geen, wien die schitterende riddereeuw heugt, 

Moogt ge in de veste aan uw voet meer ontwaren ! 

Droef bovenal staart ge neer op den grond , 

Dien eens uw trouwste vriendinne mogt sieren 

Ach, niets dan onkruid en distelplant tieren (t) 
Nu op de plek waar zij eertijds bestond. 

Zusterlij k stond ze u zes eeuwen ter zijde 

De oude Sint J ans kerk, door de Arkels gesticht, 

Lang door de zon der Hervorming verlicht, 

Schoon eerst de waskaars haar schemerglans spreidde 

Door haar ge,,·elven ! - Gij treurt niet alleen, 
Grijze kolos! om 't vernederd gesteente, 

Zie aan uw voet haar bedroefde gemeente, 

V ruchteloos zoekend naar 'thuis der gebeên ! 

't Huis, waar sints eeuwen uw roepstem vergaarde 

De armen van geest, de gebrook 'nen van hart, 

H eilige plaatse, waar nooit een bezwaarde 

Laafnis vergeefs zocht voor tollenaarssmart. 

't Huis waar zoo vaak ons, in statige galmen 

't Godgewijd orgel de ziel heeft ontroerd, 

En onze zuchten, gebeden en psalmen 

Krachtig en schoon naar den hemel gevoerd! 

't Huis, dat den schamelen armen der aa rde 

Nooit, door bekrompenheid, de intreê verbood, 
Maar ook hem liefdrijk zijn poorten ontsloot, 

En naast bevoorregter broedren hem schaarde ; 

Of - zocht hij 't oog van de menigt' t e ontvliên 

En haar 't gezigt zijner armoê te onttrekken, 
Hem met een schemerend donker bedekken 

En een onopgemerkt plekske wou bien ! 

't Huis, dat bevloerd met de ze rken der vaderen 
Predikte aan elk, die zijn drempel kwam naderen: 

,,Sterveling, gij hebt hier geen blijvende stad!" 

En boven alle zijn daken deed rijzen 

Als om 't geloofsoog naar boven te wijzen: 

,,Christen, omhoog zij uw hart en uw schat! " 

Nog galmt des Zondags uw stem door de straten 

En noodigt uit tot vereering van God, 

~Iaar ... de oude plaats des gebeds blijft verlaten, 

Ledig en ,,·oest, ach, den vreemden ten spot! 

Eens blonk de fakkel der lieflijkste hope : 

Goud was voor d'opbouw der kerk ons beloofd, 

Dra . .. maar d'orkanen cloorstormden Europe (§) 
En in hun vaart \\·ere\ dat schijnsel gedoofd! 

' t Goud, dat een tempel des vredes zou bouwen, 

~Ioest aan behoeften des oorlogs verspild, 

IJ dele droom bleek ons vrolijk vertrouwen! 

\\'ij sgeer of vrome ! veracht, zoo ge wilt 
Rijkdom der \\·ereld, ik blijf dien begeeren, 
0, had ik schatten, de tempel des Heeren 

Hief dra zijn zuilen ,,·eêr hemelwaarts heen! 

Dan dreunde er 't orgel weêr rond door de bogen, 
't Lied der gemeente klom dankend ten hoogen, 

Ras, oude reus, stonclt ge niet meer alleen. 

Al is er ook ,,·eêr bijna een halve eeuw verloopen 

sinds den tijd, dat de jeugdige dichteres deze geest
driftige \\·oorden schreef, toch kunnen ,,·e nog, zonder 

voorbehoud, de beginstrofe van haar vers overnemen : 

"Statig en fier heft ge uw spits naar de wolken, reuzige 

grijze, die de eeLrn·en belacht." \Vant nog· onwrikbaar 

staat hij daar, de steenen Titaan. Gebom,·d door de 

stoute Arkels, ,,·ier trots en eerzucht hij zag groeien, 

zou hij ook getuige zijn van hunne vernedering. 

Knechten ,·an den Hollandschen Graaf zou hij zien 

(tt) i\ Ielchior de Haze was een der meest beroemde klokkengie ters te Antwerpen in de I ie eeuw. Reeds op jeugdigen leeftijd beza t hij zoo'n groote \·ermaardheid, 
da t hem van heinde en Yerre bestellingen gedaan werden. Zoo 011tYÎng hij o. m. de opdrach t om een carillon te maken voor he t Escuriaal te ~ladrid, voor den 
St. Jacobs-toren te 's GraYenhage, voor den toren te Breda, dien te _--\\kmaar, enz. enz . en ook \·oor den Gorinchemschen toren. Dit laatste car illon moest be
staan uit 25 klokken Yan Yerschillende grootte . T oen het werk gereed was, begaYen zich vyf expert.s, n .l. \\' alther Delien , organist Yan de kerk St. J acques" 
Theodoor Verbrugghe, stadsmuziekmeester, Philippe De t hy en Jean Quina , re spec tieYeliJk klokkenspeler en zangmeester Yan de kerk St.Jacques en 
François de \Vever, organist van de cathedraal allen te Ann\·erpen, den 15 D ecembe r 1687 naar de werkplaats \·an D e H aze, waar, in tegem\·oordigheid 
van Jan F i 1ion, gemachtigde van Drossaard en 

1

Burgemeesteren van Gorinchem, de klokken aan een proef onderworpen werden. Allen, daar tegenwoordig, 
waren vol lof over het werk en het oordeel der commissie, uitgesproken in haar verslag, luidde dat het carillon was 1li n t hoon, re s o n na n tie, her m on
n ie ende a cc o rt niet a 11 een leverbaar, maar on berisp el y c k:' Zie het artikel van Fern. D on net, )1 Le s cloches chez nos pères (suite)" in 
de »Annales de l'Acad. roy. d'archéologie de Belgique," se Série, Tome 1, LiYr. 3, p. 4-P--H.2 1

-

{°'·') Gedichten van A 1be r tin e K e hr er, bijeen verzameld door haren broeder L K. \\·. Kehrer. :_\let een voorbericht van Dr. ~ic o laas Beets. 4e druk. Amster
dam 186r. Kl. 8°. 

(t) De St.Janskerk was afgebroken en daar men om finantieele redenen, niet onmiddellijk met den bouw eener niem\·e kerk kon begin nen, was het open terrein een 
1 

t ijd lang aan onkr uid en distel ten prooi. 
(ê) Hier doelde de dichteres op 't woelige jaar 1848. De finantieele steun, Yan Rijkswege coegezeg<l1 kon voorloopig niet verleend worden. 
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intrekken in Arkels veste en de dammen van den 

"keizerlijken" burcht, ontstoken door den jaloerschen 

Beier, zouden hem verlichten met rossen, haatdam

menden gloed. In bonte rij zouden aan zijn steenen 

oog voorb ijtrekken tafereelen van vreugde en rouw, 

blijde inkomsten en feestbedrijven, afgewisseld door 

ramp en ellende van belegering , brand, watervloed en 

wat al meer. En op zijn grondvesten zou hij schudden 

toen daar door Europa en ook door de stad aan zijn 

voet de heftige beroering voer, die \\·ij kennen onder 

den naam van Hervorming. De P rinsenvlag zou \·an 

zijn top wapperen en hij zou zien hoe Gorkum zich 

verruimde en versterkte tot een "sleutel van Holland," 

om welks bemachtiging, in de eeuwen, die nu kwamen, 

legertroepen van verschillende natiën zouden kampen. 

En vernederd zou h ij worden, toen hij gedoogen moest 

dat de vaan met den adelaar van zijn trans \\·oei! 

Een Lodewijk Napoleon met zijn gardes zou hij de 

behulpzame hand zien bieden in het te keer gaan \·an 

den roofzucht igen waterwolf, een keizer :\"apoleon zou 

hij, van Gorkum\; wallen, zien ,1·ijzen op de strate

gische beteekeni s van het oude Loe,·estein. Xog er

ger, tot mikpunt zou hij dienen, ,1·eken lang, \·oor de 

moorddadige bommen der Geallieerden , doch uit den 

nacht der ve rdrukking zou hij zien geboren ,,·o rden 

den morgen \·an een niem,· volksbestaan. V roolij k zou 

\\·eêr ,,·apperen \·an zijn spits de driekleur en onder 

de zegenrijke regeering van het teruggeroepen Oranje

huis zou hij nede en welvaart zien herleven in de 

landstreek aan zijn voet. En sneller heeft zijn oud 

hart nog onlangs geklopt, toen hij mocht meêzingen 

met zijn vroolijke carillonstemmen in den jubel , d ie 

uitging van het gansche volk, bij de inhuldiging van 
K eêrlands Koningin. 

Dat carillon klingelt maar onvermoeid door. Iedere 

keer als het torenuurwerk de wijzers op de vier groote 

platen i\·eêr tot het vierde van een uur heeft voortge

schoven, zingen de carillonstemmen haar zang van het 

gaan van den t ij d , herinneren zij ons aan het onver

biddelijke "memento mori." En behah•e op de nat io

nale feestdagen, tinkelen de klokken iederen Maandag

morgen ,·an ro- r r uur nationale en niet nationale, 

in elk geval populaire en opgewekte airtjes, hoog uit

zingend met heur zui,·ere stemmen boven het lawaaiige 

geschreem,· en het bedrijvige getier van de ·week

marktbezoekers, die bijna de geheele stad voor hun 

handel in bes lag nemen. Het carillon, dat mooie stuk 

werk \·an den kunstenaar cl e H a ze , is des torens 

trots , e,·enals de toren zeh-e de trots is van iederen 

Gorkummer. Moge hij d it nog eeuwen blijven ! 

HET BEGIJ?\-HOF E:?\ ZIJK KERK. 

ehalve de in het rnrige hoofdstuk be

schreven kerk, bezat Gorinchem reeds 

vroeg een tweede parochiale kerk, 

n .l. de kerk van het Begijnhof. D it 

Begijnhof was oorspronkelijk een in

stelling , ten doel hebbende het huis

vesten van eenige ongehmvde vrouwen (maagden of 

weduwen), die zich zooveel mogelijk uit het ,,·ereldsche 

leven terugtrokken om zich aan geestel ijke bespiege

lingen en geestelijken arbeid t e wij den, zonder zich 

nochtans de veel nau,vere banden van een k looster

o rde aan te leggen. Deze beg ijnen woonden , ' t zij 

alleen , ' t zij met twee of meer samen , al naar de 

localitei t zulks toeliet en 't getal der opgenornenen 

dit gebood, in de daarvoor bestemde k leine hu isjes, 

die bij elkander gebouwd waren in de Haarstraat 

(zoo ongeveer t er plaatse van het t egenwoordige Gast-

huis en z1Jn belending). De in deze stichting gehuis

vesten behielden evemYel de vrijhe id het gesticht weêr 

t en allen tijde te verlaten , wanneer haar de inwo

ning niet be\·iel of wanneer zij , t engevolge van een 

huwelijk, den maagdel ijken staat vaarwel zegden. In 

't laatste geval konden zij zelfs hare woning aan een 

andere maagd overgeven. 

In r 39 r vindt men van deze stichting al gewag ge

maakt; wanneer ze echter in 't leven geroepen werd 

is niet met zekerheid te bepalen. Waarschijnlijk werd 

ze ingesteld door Heer O t t o va n Ar ke 1 , die van 

I 3 5 5 tot r 396 het bewind voerde over Gorinchem en 

die in den t ijd van zij n lange regeering veel goeds tot 

stand bracht. Donderdags na Allerheiligen van 't jaar 

I 398, onder de regeering van Heer O t t o's zoon, Jan, 

werd het huis in de Haarstraat tot een Beg ijnhof in

gericht en den 3en December d .a.v. maakten de begijnen 
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haar eerste metten. In 1402, op St. Lucia-dag, den 1 3en 
December, werd het Begijnhof tot een parochie ver

heven en van dien datum zou dus de geboorte clag

teekenen der tweede parochiale kerk. Eerst in 1422 

echter , toen Gorinchem reeds aan Holland gekomen 
was, werd deze verheffing bevestigd door den 51 ,,en 
Bisschop van Utrecht, F re cl er ik van B 1anken

he y m, op verzoek van Gravin Jacoba van B eie r en, 

toen G ravin van Holland en Vrouwe van Arkel. 

Deze berichten, die ontleend zijn aan K. e m p's kro

niek, zouden wel een onjuistheid kunnen bevatten en 

mogelijk zóó opgevat moeten worden, dat de kerk in 

1402 niet tot een parochiale, maar alleen ten dienste 

der begijnen is ingewijd, terwijl de verheffing tot pa

rochiale ke rk eerst in 1422 door den Utrechtschen 

Bisschop heeft plaats gehad. 
Over de geschiedenis der kerk zelve is \Yeinig of 

niets bekend; van het Begijnhof, als stichting, heeft 

men iets te weten kunnen komen uit een gebeden

boekje in handschrift, afkomstig van een der begijnen . 

De samensteller van Van Zomer e n's aanteekeningen 

zegt, dat hij dit manuscript , \Yaarin hij achteraan 

geschreven vond eenige \\·etten en regels der begijnen, 

onder de oogen gehad heeft, maar dat de slechte toe

stand, waarin het boekje door vern·atering en Yervuiling 

geraakt ·was, hem belet heeft het in zijn geheel te 

copieeren. Toch heeft hij er nog het een en ande r aan 

ontleend, dat wel waard is hier vermeld te worden . 

Niemand ~on als begijn opgenomen \\·orden tenzij 

ze was maagd(') en Yan een goed en godsdienstig le,·en, 

naar welke vereischten Yan te ,·oren een onderzoek 

werd ingesteld door den pastoor en de moeder van 

't hof. Voo rts moest de begijn bij haar intrede in het 

hof medebrengen een goed bed met toebehooren en 

voldoende lijfskleecleren, zooals de begijnen droegen. 

Bij ontvangst van een nieuwe begij n \\·erclen haar 

door den pastoor of door den vader der begijnen, in 

' t bijzijn van de moeder en de andere zusters, de \\·et

ten en reglementen van 't gesticht voorgelezen, ,,·aarna 

zij de belofte moest afleggen deze te zullen onder

houden, den vader en de moeder onderdanig te 

zullen zij n en ten uitvoer te zullen brengen alle beve
len, die haar ten dienste van het gesticht mochten 

worden opgelegd . Bij ongehoorzaamheid of om,·ill ig

heicl volgde een vermaning tot driemaal toe, en bij 

volharding in haar overtreding, ook na die laatste 

ve rmaning, werd de begijn uit het hof gezet , met 

achterlating van alles ,rnt zij daarin gebracht had, 

uitgenomen haar kleederen. 

Elken dag moesten de begijnen de hoog mis in de 

kerk bij,Yonen en daarvoor plaats nemen in de voor 

haar afgescheiden kerkruimte. Minstens iedere maand 

moesten zij ter biecht gaan bij den pastoor of den 

begijnen-vader, terwijl haar tweemaal 's jaars de vrij 

heid gegeven werd te biechten voor een bijzonderen 

biechtvader, die in de kerk, op de aangewezen plaats, 

van haar de biecht mocht hooren. 

:\"iemand mocht zonder ve rlof van den pastoor en de 

moeder 's nachts buiten het hof blijven, ook zonder toe

stemming van de moeder des daags niet op bezoek 

uitgaan en in geen geval langer uitblij,·en clan gedu
rende den tijd, \\·aarvoor het ,·erlof gege,·en was. Ook 

m·ocht geen vreemde bij de zusters 's nachts op het hof 

verblijven, tenzij dit eerst aan den ,·ader of de moeder 

verzocht en door hen toegestaan \\·as. Vooral mocht 

zich geen man in een ,1·or1ing der begij nen ophouden,. 

tenzij deze ,1·as haar Yader of broeder. In dit laatste 

geval kon een uitzondering gemaakt worden, maar 

ook clan nog geschiedde de ontvangst in bijzijn van 

een of meer medezusters en ,·an een nachtverblijf was 
in geen ge,·al sprake. 

Het leven in gekijf en onmin met medezusters, het 

uitspreken van ongepaste gezegden en in 't algemeen 

iedere onbehoorlijke handeling werd gestraft. Na een 

bestraffing, tot driemaal he rhaald, we rd de beg ijn uit 
't hof gezet. 

H et lezen van drie paternosters daags voor den 
stichter en alle ,1·elcloeners ,·an ' t hof was den begijnen 

geboden. Zij genoten van de inkomsten der stichting 

zooveel als gegeven kon worden en mocht deze uit

keering niet voldoende blijken voor haar onderhoud 

clan moesten zij zelve het ontbrekende aanvullen uit 

wat zij verdienden met ,1·even en spinnen. Bezaten ze 

echter van zich zelve zoovecl, dat ze toch konden be

staan, clan ,1·aren ze ,·an de verplichting tot weven en 

spinnen ontslagen. 

Bij o,·erlij clen van een begijn bleef alles wat ZIJ m

gebracht had aan 't hof, met uitzondering van het 

geld , goud of zilver, dat boven de waarde van drie 

pond was. De pastoor las voor deze gift 's avonds de 

vigiliën en liet den anderen dag een zielmis doen , 

\\·aarna de medezusters der overledene "een vrolyke 
maaltycl'' genoten. 

Er \\·as dus een pastoor, die het oppergezag had en 

daaronder stond een begij nen-vader, (t) mogelijk een der 

paters, en een begijnen-moeder. Deze laatste, die uit 

de oudste begijnen gekozen werd, moest om de drie 
jaren aft reden. Ze deed clan aan den pastoor en de 

(':
1

) :Maagd op te vatten in de be teekenis Yan ongehuwde Yro uw (maa gd of weduwe). 
, (t) Begijnen~vader en pastoor zal ,vel meermalen een en dezelfde persoon gewees t zijn. 
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begijnen rekening en verant\\'oording van haar driejarig 

beheer. De moeder had twee assistenten, die aange

wezen werden uit de begijnen. 

't Schijnt evenwel, dat dit Begijnhof later van aard 

en strekking veranderd en overgegaan is in een eigen

lijk klooster, hoewel de naam Begijnhof behouden bleef. 

Bij Van Zo 111 eren vindt men clan ook (p. 26), dat een 

heel oud handschrift melding maakte "dat in dit 

Bagijnehoff ook hebben gewoond eenige Nonnen van 

St. Augustijns order, Magdalena-Zusters genoemd, en 

ware opgesloten Nonnen.n 

Na de Reformatie ging ook dit hof en zij n kerk te 

niet. Kort daarna , in I 598, 'werd een gedeelte van 

't oude Begijnhof vermaakt tot gasthuis, t en dienste 

der armen. \Veêr eenigen tijd later, in 1602, bouwde 

men achter het gasthuis een pesthuis en in 1604 of 

I 607 verrees op de plaats van het vroegere paters
huis een Oude-Vrou,venhuis. 

DE KAPELLEN. - DE KA::\'SELARIJ- E::\' DE H. GEEST-KAPEL. 

a de beschrij\·ing der beide oude ker

ken, dunkt ' t me 't beste een korte 

vermelding te doen \·an de beide ka

pellen , die Gorinchem bezeten heeft. 

De oudste der t\\·ee, de Kanselarij

kapel moet ge.bo1m·d zijn kort na 

de stichting der stad. Toen men met de ommuring 

van Gorinchem genaderd was tot de plaats, die toen 

ingenomen werd door de Kanselpoort, bouwde men 

in de nabijheid daarvan een kapel en noemde men 

naar die kapel de daarbij staande stadspoort "de Kan

selary-poort." K e 111 p zegt hien-an: ,, Om nu \\·eder 

"te komen totte bouwingh van 't begin der Stadt, is 

"gemaakt in 't bemuyren een Kapel, by of onder de 

,,Kanze-poort." 

't vVas maar een klein bedehuis, waar zij, die ter 

poort uit reisden, Gods beschermende g~leicle op h unne 

reis vroegen en waar de akkerlui bij 't g·aan naar of 

't komen van hun velden om Gods zegen baden of 

Hem hun dank brachten. Ook schijnt men in_ deze 

kapel voor de misdadigers een laatste mis gelezen te 

hebben, vóórdat zij naar de plaats der strafoefening 

geleid werden. Bij deze mis waren alle Magistraats

personen in hunne ambtsgewaden tegen\\'oordig. Hoewel 

er niet veel uit de geschiedenis dezer kapel bekend 

geworden is, heeft men toch di t kunnen constateeren, 

dat er een broederschap of gilde aan verbonden was 
onder 't patronaat van 0. L. Vrouwe. Dit is gebleken 

. uit een brief van I 5 18, waarin melding gemaakt wordt 

dat Cor n e 1ia C 1aas doch t er van Hoornaar bij 

testament aan den Deken van de kapel van 0. L. V. 

gilde, aan de Kanselpoort , een jaarlijksche rente lega

teerde. Is de juiste datum van stichting dezer kapel 

◊----

niet bekend, die van hare slooping kan evenmin vast

gesteld worden. Zeker is ' t evern\·el dat ze eerst na 

de Reformatie verdwenen is, want in I 5 72 bestond ze 

nog. vVaarschijnlijk is ze gesloopt in 1589, toen de 

oude Kanselpoort werd afgebroken. In I 572 werd door 

een gedeelte van Gorinchem's burgerij in dit bedehuis 

onderhandelingen over de overgave aangeknoopt met 

den hopman Ma r i n us Bra nd , die met eenig krijgs

volk door Bar t el Ent es naar Gorinchem gezonden 

,1·as om de burgers ·te bewegen 's Prinsen zijde te 

kiezen. 

De tweede kapel was de H. Geest-kapel. Ze stond 

in de A rkelstraat en ,1·as ook ko rt na de stichting der 

stad gebom1·cl, hoe,1·el ;t jaar harer geboorte niet met 

juistheid bekend is. Aar cl Kemp zegt in zij n kort 

uittreksel, dat zij versierd was met een mooi, spits 

torentje en dat hare stichting door een der H eeren 

Van Arkel al vóór I 300 moet hebben plaats gehad. 

Mogelijk wordt met dien stichter bedoeld J a n de 

Sterke ( I 234- I 272). Men schijnt deze kapel met eenige 

daa rbij staande gebouwen gebru ikt te hebben - be

halve voor het houden van godsdienstoefen ingen -

tot het uitdeelen van aalmoezen aan de armen , welke 

uitdeeling gedaan werd door de H . Geestmeesters, d ie 

het beheer hadden over de H. G eest-goederen en het 

H. Geesthu is en van dit beheer jaarlij ks in 't openbaar 

in de kapel rekening en verantwoording moesten doen. 

Men kon echter ook persoonlijk datgene wat men aan 
de armen geven wilde in het H . Geesthuis uitdeelen, 

of, bui ten de H. Geestmeesters om, iemand benoemen 

om de bij uitersten wil gelegateerde giften na zijn 

overlijden onder de a rmen te verdeelen. K e mp zegt 

dat die "Godvruchtige ma½ingen soo veel" (geworden 
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waren ) ,,dat nade rhand naulijks een Borger op een scheiden, beminnelijke geleerde, bij velen der lezers 

" heel week tyd kon bekomen om een uytdeyling ongetwijfeld nog in achtenswaardige en aangename 

"daarin" (in 't H. Geesthuis) ., te doen, geduyrende tot herinnering. 

"den jare I 572 toe, dat den Koning Yan Spaanjen Ka de Hervorming is de vroegere H. Geest-kapel door 
,,P h i 1 i p s de 2. als Graaf van Hol- de Hervormden een tijdlang ge
,,land, de Stadt verloor, zedert \\·el- ~ bruikt tot een tweede kerk, totdat1 

,,ken tijd die mildigheyden niet dan ' zij in I 797 aan de vVaalsche ge
"al te veel af-gewend zijn. n meente werd afgestaan. Deze ge

Het H. Geesthuis, waarin arme meente was opgericht in I 5 86. Na 

weezen en vondelingen opgenomen het overlijden van haren laatsten 
en verpleegd werden, was eigenlijk leeraar J. D . R. B. Reu c h 1 in, 

een voorlooper van het in I 5 5 7 ge- een afstammeling van den beroem

stichte vVeeshuis . In I 6 5 7 gingen de den R e u c h 1 i n u s , den vriend van 

H. Geestkinderen, 29 in getal, over lVI e 1 an c h ton , werd de gemeente 

naar het \N'eeshuis en werd de H. bij Kon. Besluit van 9 Dec. I 824 

Geest-stichting gecombineerd met opgeheven en de kapel dus aan hare 
het vVeeshuis. (Zie het hoofdstuk bestemming van kerk onttrokken. 

over het vVeeshuis.) In I 8 36 kocht het stedelijk bestuur 
Omtrent het jaar 1480 werd een het gebouw, dat intusschen zeer in 

gedeelte der gebouwen, staande om verval was ge raakt. De stad deed 

en bij de H. Geestkapel, ingericht het afbreken en er voor in de plaats 

tot een Lat ijnsche school. Groot stellen het tegenwoordige gebouw, 

was de roep , die al spoedig ,·an waarin in I 8 3 7 werd overgebracht 
deze onderwijsinrichting uitg ing en de Vleeschhal, die tot toen in het 

tal van klerken kwamen van heinde noordelijk gedeelte van 't stadhuis 

en verre om hier het onderwij s te gehouden was. Nadat ook weêr de 

volgen. De school stond toen onder Vleeschhal uit ' t gebouw verdwenen 

leiding van een rector en vijf con was, werd het ingericht tot een 

rectors en als een onder hen, die gemeentelijke bewaarschool, waar

zeer uitgeblonken moet hebben, voor het thans nog dienst doet . V an 

wordt genoemd Hen cl rik va n I 844 tot I 8 5 I , het tijdvak van het 

A 1 m , die omstreeks I 520 het rec afbreken der St. Janskerk en het 

torsambt waarnam. Ook na de R e daarvoor in de plaats stellen van 

formatie, hoewel aard en strekking de tegenwoordige kerk der Ned. 

van 't onderwijs gewijzigd waren, Herv. Gemeente, ·werd de kapel door 

bleef die Latijnsche school bestaan, deze gemeente voor hare godsdienst

als de inrichting, waar de deftige oefeningen gebruikt. (Zie pag. 3 3.) D e teg en woordige }1 Kapel" in de Arkelstraat. 

Protestantsche burger zijn zonen H et tegenwoordige gebouw heeft 

heenzond, later voortlevend in de bekende Latijnsche uit een architectonisch oogpunt niets aantrekkelijks ; 

school "bij den toren" aan de Kruisstraat en, na de 't is een gewoon steenen vierkant met een betrekkelijk 

opheffing ook hiervan, in het tegenwoordige Gymna hoogen, zeer spitsen toren , staande op het gebouw, 

sium. Van de school in de Kruisstraat was aan ' t einde boven den hoofdingang in de Arkelstraat. De toren 
der vorige eeuw rector de bekende C or n e 1 is Boon heeft geen carillon ; alleen een uurwerk met slag. 

z a j e r, geb. te Arnhem den 21 Sept. 1754 + den 8 Behalve de Kanselarij- en de H. Geest-kapel moet 

Januari l 792 en in deze eeuw, van I 866 tot de ophef er nog een kapel gestaan hebben bij de Laag-Arkel

fing der school in 1879, de predikant der Ned. Herv. poort. Van deze kapel is evenwel niets anders clan 

Gemeente Ds. Jan Hen cl rik Ho 1we r cl a, (*) de be- het bestaan bekend geworden. 

(-~) J a n H.~ n d rik Il olwerda \\·erd den 16 Sept. 1805 te 'sGravenhage g eboren en in 1837 te Gorinchem als predikant bevestigd . Xa ee:st een tij dlang curator 
der LatiJnsche school geweest te zijn, werd hij in 1866, na den dood van den toenmaligen rector, benoemd tot diens opvolger. D eze be trekking bleef h ij bekleeden, 
O? k toen h ij in 1872 zijn emiritaat als predikant had aangevraagd, en eerst bij he t opheffen der school, in 18791 legde hij zijn ambt al~ rector neêr. Hij ves tigde 
zich toen metterwoon eerst te Voorschoten, later te Oegstgeest, waar hij, ruim 80 jaren oud, in April 1886 overleed. Holwerd a was hd van het Prov. Utrechtsch 
Genootschap, \·an de :Maatschappij der Xed. Letterkunde en sedert 1859 van de Kon. Akademie van \Vetenschappen. 
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D E KLOOSTERS. .. 

E"'""""'"'2"""ffl~~:ll oewel het Begijnhof in het latere 

tijdvak van zijn bestaan , ook tot 

een klooster schijnt veranderd te zijn 

(wat ik met een enkel woord aan 

het slot van het hoofdstuk over dat 

gesticht , hiervo ren geplaatst, reeds 

mededeelde) vond ik 't toch bete r om de geschiedenis 
van het Begij nhof, in zijn geheel, als afzonderlijk 

hoofd stuk te behandelen en niet dat latere tijdvak 

onder het hoofdstuk der klooste rs te brengen. In dit 

hoofdstuk zijn dan ook alleen opgenomen de beide 

inrichtingen, die binnen Gorinchem als kloosters ge

sticht en tot de Reformatie als zoodanig in gebruik waren. 

l. HET Z-CSTERHUlS OF ST. AG:\'IETE-KLOOSTER. 

Naar de plaat s, waar het Zusterhuis of ' t St. Agniete

klooster gestaan heeft , behoeven ,Ye niet lang te 

zoeken. Immers nog leeft de naam van dit com·ent 

voort in den naam der straten, waar het eertijds stond, 

in de namen van Zusterhuis, Zustersteeg en Zuste r

straat. 
In 't laatst der 14e eeuw werd dit vrouwenklooster 

gesticht. Toen leefde er in Gorinchem een godsdien

stige vrouw, EI ze genaamd, de \\·eduwe Yan den 

schepen F 1 or is S pr onk. Deze E 1 ze had, na den 

dood van haar man , intrek genomen - zooals meer 

weduwen in dien tijd deden - in 't Begijnhof in de 
Haarstraat. D och deze instelling, waar de opgenome

nen toen nog te veel gelegenheid gelaten werd om zich 

in ve rbinding te stellen met de wereld , kon geen bevre

diging schenken aan E 1 z e's naar vroomheid dorstend 

en wereldzin schuwend gemoed. Haar innigste wensch 

·was het verdere van haar aardsche leven geheel te 

wijden aan den dienst van G od , afgezonderd van de 

wereld en haren zondigen adem. Dies stelde zij , 

met behulp van hare vrienden, alle middelen in 't 

werk om van Heer J a n va n Arke 1 (den laatsten 

van dien naam, die Heer van Gorinchem zou zijn) 

ve rlof te bekomen om haar huis en erve, op den hoek 

van de Krijtstraat, te mogen inrichten tot een Zus

terhuis. Jan va n Arke 1 maakte geen bezwaar om 

haar die toestemming te geven, integendeel , hij hielp 

haar zooveel mogelijk om haar plan t en ui tvoe r te 

brengen. E n zoo verscheen zij dan den 14en Mei van 

het jaar 1401 voor P e t e r B e y e en G o se w y n 

Dirk s z., toen schepenen van Gorinchem, om bij tes

t amentaire acte de volgende beschikkingen te maken : 

,, \Vy, Piet er Be ye, en G osewy n Dirksz., 

,,Schepenen in Gorinchem, oirconde dat voo r ons. 

,,quam, E i se Flo ri s Spro n x vVyff, was met. 

,, haren gekoren Momboir, die haar met regt gege-

" ven was, ende droeg op als recht is Heer Her-

,, baren Jan sz., Priester, voor haar eeuwig T es

,, tament ende Memorie tot eetm·igen dage durende,. 

"een Huys ende Hofstad tot Behoefszusteren die 

"daar in komen zullen metten woone, welk Huys 

,,ende H ofstad staande en gelegen is aan de Zuid

,, zyde van die Kerkhove, op ten hoek van de Cryt

,,straat , tusschen Jan Gerard y n s Erve, Priester, 

,,aan cl 'eene zyde ende die Crytstraat aan cl 'ander· 
,,zycle. E nde ve rteegh daar op als recht is tot be

" hoeft der Zusteren voorsz. en geloofden hem dat 

;; t e waaren als recht is . In oirconde 's Briefs gege-

" ven op ten veertienden dag in Meye, in 't jaar 

,,ons Heeren duyzent vier hondert ende een. " 

Herb er t J ansz., aan wicn Eise Spronk hare 

woning opdroeg, werd nu de eerste rector of vader 

van dit zusterhuis, dat genoemd werd naar St. Agnes 

of S t. Agniet. E 1 se zelve deed als zuster hare intrede· 

in 't gesticht op 0. L Vr. Hemelvaartsavond, den 
14en A ugustus 1401, van 't Begijnhof medebrengende 

i\ I acht e 1 d, de dochter \·an Meester vV i 11 e m Sas

sen en nog eene ;,\1 acht e 1 cl, de dochter van Dirk 

Sm eeds. 

Nadat in de eerste tien jaren van 't bestaan van ' t. 

gesticht nog al eens ve rn·isseling van moeders had 

plaats gehad, werd in 1411 Machteld Sassen tot 

moeder of priorin van 't Zusterhuis benoemd en bleef 

die functi e waarnemen tot haren dood, in 1416; t er

wij l Machteld S mee ds, na een verblijf van 48 

Jaren in 't gesticht , in 1449 naar A rkel trok en daar 

hielp beginnen een filiaal van ' t Gorinchemsche con-

vent , het klooste r van 0. L Vrcuwe in den Hage. 

(Zie verder) . 

Van 140 1 tot 1404 schijnen de zusters geen gezet

t en kloosterregel gehad te hebben, want eerst in 1404 

\\·ordt melding gemaakt, dat "op Sa1tt Jacobsdag, 

"den 2 5 van H oy-rnaant die van 't Susterhuys eerst 

,,hebben ontfangen den R egel van Sant Fra1tciscus

,,Orden. " 
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4e11In 1407, op St. Franciscusdag, den October, 

·werd de kapel van dit klooster gewijd ter eere Gods, 

St. Andreas, Johannes den Dooper, en Ste Agnes. 

Het wij feest werd gevierd op den Zondag, acht dagen 

na het feest van Maria bezoeking. 

In dat zelfde jaar onderging het klooster een aan

merkelijke uitbreiding. Het belendende huis en erve 

van Heer Jan Gerard y n van Haastrecht , proost 

te Gorinchem en de langs de Markt gelegen huizing, 

stal en erven van Ambrosius Vvoutersz., Heer 

van Bruenis of Laag-Blokland, werden verbeurd ver

klaard en geschonken aan 't S1 e Agniete-klooster. 

Deze confiscatie had plaats , omdat genoemde Heeren 

hadden deelgenomen in 't complot, dat Gorinchem uit 
' t bezit van Jan van Arke 1 verraderlijk in handen 

van 'vV i 11 e m van Beieren had weten te spelen. Uit 
deze terreinaanhechting blijkt, dat het klooster na 

1407 zich moet hebben uitgestrekt van de toenmalige 
Krijtstraat (tegenwoordige Boerenstraat) tot aan de 

Groote Markt en dus een aanzienlijke oppervlakte 

besloeg. De Zusterstraat en het Zustersteegje bestoJ1den 

toen nog niet, doch de ruimte hiervan was opgenomen 
in de terreinen van ' t klooster, dat, zooals ik hiervoren, 

bij de beschrijving van de groote kerk, reeds zeide, 
met die kerk, door middel van een gang onder den 

grond , verbonden was, zoodat de nonnen om in de 

kerk te komen niet de openbare straat behoefden te 

passeeren. 

Op St. Simons-- en J'udasdag , den 29 October 1412, 

onderwierpen de zusters zich aan de orde der opslui

ting en des daags voor St. ll1áartmsavond van 't jaar 

1413 legden zij hare kloostergelofte af. 

Nadat in 1416 Machte 1d S as s e n , de eerste 

moeder, wier naam als zoodanig vermeld wordt, over

leden was, werd zij opgevolgd door L y s b e t h H e n
d riksclochter, die het ambt waarnam tot 1439, toen 
,zij, om hare zwaarlijvigheid en ongemakkelijkheid in 

't zich bewegen, ve rlof kreeg haar ambt neêr te leg

gen. In l 442 overleed zij , het klooster verscheidene 

goederen nalatende. E 1z e S pr o nk, de vrome stich

teres van 't klooster , was reeds in 142 l gestorven. 
Twintig jaren had deze nog als non in hare stichting 

kunnen doorbrengen en, gezegend door allen, die haar 

in haar godvruchtig leven gekend hadden , werd haar 

uitvaart plechtig gevierd en haar lijk in de klooster

kapel begraven. 

Na Lysbeth He nel riksdochter wo rden nog als 
maters van 't convent vermeld Kat har in a Hen

drik sdochter, Agatha Jan sdochter, uit Kloetinge 

in Zeeland geboortig, L y s be t h Ad ria an W i 1-

d en sdochter, van Leerdam, A 1ei d Stee v e 1an t s-

dochter, Jan na, meester Peter Simon sdochter, 

Cor n e 1ia \i\T i 11 e m sdochter en AI ei d La u r e ns

dochter. De laatste overleed in 155 8. ·wie na haar, 

tot de confiscatie van het klooster, mater geweest is , 
wordt niet bericht. 

In 1449 had een ·groote uittocht uit het klooster 

plaats. Her be r t Jan s z., de eerste rector, was in 

1441 , 70 jaar oud, op St. J orisavond overleden en in 

zijn plaats kwam Aar n d Jans z., die in 1449 met 
25 nonnen uit 't Gorinchemsche S te Agniete-klooster, 

waaronder de hiervoren genoemde Macht elcl Sme e d s, 

naa r Arkel trok en daar hielp beginnen het klooster 
JY/arz'ënltage of 't klooster van 0. L. Vr. in dm Hage. 

J a c o b v a n G a a s b e e k, Drossaard van Gorin
chem en 't Land van Arkel, had, bij brief van den 

28 Januari l 444, uit naam van P h i 1i p s v a n B o u r

g on cl i ë, Graaf van Holland, aan de nonnen van het 
s,e Agniete-klooster in eeuwigdurende erfpacht gegeven 

een hofstad, genaamd de Oude Hage, gelegen te A rkel 
bij den Dam, in de nabijheid - zooals Kemp zegt 

- van de plaats, waar het kasteel der Heeren v a n 

Arke 1 eertijds gestaan had. Bij gezegelden brief, 

uitgegeven te 's Gravenhage, den 27°11 November 1444, 

werd deze erfpachtsuitgifte, op verzoek der nonnen, 
bevestigd door I s a b e 11 a v a n P o r t u g a 1, gemalin 

van P h i 1i p s v a n B o u r g o n cl i ë, bij absentie van 

dezen, ,,'t Gouvernement hebbende zyner Landen van 

,,Holland, Zeeland ende V rieslancl." 

Het in erfpacht gegevene omvatte "een Hofstad, 

"gelegen in den Lande van Arkel, geheten den Ouden 
"Hage, met allen haren toebehoren, gelijk die gelegen 

"is tot Arkel by den Dam, binnenclyks, met sesse 

,,ende een hah·e l\Iergen Lands daar agter aan leg

"gende, geheten die Gheeren." Behalve "allen kosten 
,, van schoten, 1Yaterschap, dykagen, of andere dier-

,,gelyken," die ten laste der nonnen kwamen, moesten 
deze een jaarlijksche erfpacht betalen van zestien 

Wilhelmus Schilden, te voldoen op St. Petersdag. En 

als waarborg voor de richtige betaling dezer som, 

werd verband gelegd op den Ouden Hage en op nog 

"acht Mergen, als zy" (de nonnen) ,,hebben leggen 

"aan den Elsen, toebehorende der H eer lykheid van 
,,den Lande van Arkel, geheten die R oeden. " 

Naar dit nieuwe klooster nu togen in 1449 25 zus
ters uit het moederhuis van Ste Agnes te Gorinchem. 

In 1459 werd - zooals Kemp weet te ve rmelden -

door ] a 11 Va 11 Arke 1, den 8sten Heer van Heukelum 
(den eenigen overgeblevene van den mannelijken stam 

der Arke Is, gesproten uit J an den Sterke) te 

zamen met zijn vrouw Bertha, een dochter van 

Heer J a n v a n K u i Ie n b u r g, aan de zusters van 
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Ste_ Agniete te Gorinchem geschonken "den Oei (zijnde 

,,gelegen buyten-dyks in de L ingen, op Oosterwijk) 

"met d'af-redingh van dien, tot d'oude Lingen , mits 

"aan hem behoudende de Vissery, van de Lingen en 

,,Sloot. " 
Toen ten jare 1482 de 'N ij-bisschop en vele anderen 

van bisschopszijde, beducht voor den twistzieken Bis

schop van Utrecht, D av id v an Bourg ondië, de 

wijk genomen hadden naar Gorinchem, werd de klok 

van 't St. Agniete-klooster gewijd. Deze plechtigheid 

had plaats op St. Simou- en .'tudasdag en de klok werd 

gedoopt Agneta. 
Als vaders van 't klooster worden, na Aa r 11 d J ans z., 

nog genoemd N i co laas va 11 cl e r E y k , M i c h ie 1 
Peters, H endrik van Heel, S weder Hen cl rik 

'vV i 11 e m 'vViggersz., G i 11 es va 11 Lith Danielsz., ter

wijl V a n Z o mer e n (p. 4o) nogvermelclt'vV. Kl aasz 

( die echter wel priester, doch nooit rector van 't kloos

ter schijnt geweest te zij n) en J o han van Oo s t er

w ij k . De laatste was een der k loosterlingen - be
kend onder den naam van de Gorkumsche martelaren -

die bij het overgaan der stad tot 's Prinsen zij de en de 

aanneming van de gereformeerde als meer algemeene 

geloofsleer, naar den Briel gevoerd en daar als martelaars 

voor het R. K . geloof stierven. Hij was een monnik uit 

het klooster te Rugge bij Brielle en vandaar door den 

Overste naar Gorinchem gezonden. Bij zijn intrede in 

't s,e Agniete-klooster - zegt Van Zomeren - vond 

hij deze stichting in zeer ve rarmden toestand, tenge
volge van wanbestuu r, ontstaan door overdaad en 

zorgeloosheid der laatste rectoren. Doch hierover kon 

Van Oost er wij k zich Yerheugen dat de klooster

tucht niets te wenschen overliet en, zich schikkende 

in zijn lot , deelde hij, hoewel reeds op hoogen ·leeftijd 

gekomen , met liefde de ongemakken en de ontbering 

der sobere kloosterhuishouding. 

In een artikel, getiteld "Het klooster der H. Agnes 

te Gorkum'\ voorkomende in "de Katholiek" Deel 34 

( 185 8) p. 95-1 26, wordt de juistheid van d it een en 

ander in twijfel getrokken. De schr ij ver van dat artikel 

komt, op grond van wat door \ Vil h . Est i u s in zijn 

"Histo ri ae Martyrum Gorco m ie n sum" wordt 

medegedeeld, tot de conslusie, dat deze J oannes 

va 11 0 os te r wij k bestuurde het klooster tot de re

guliere kanunniken van St. Augustinus behoorencle, 

van welke orde ook Va n O os ter w ij k was. En in 

dat geval zou met dat k looster der Augustinessen het 

klooster in 't oude Begijnhof (zie hiervoren) bedoeld 

en als laatste rector van dat convent genoemde Van 

0 os t e r w ijk aangemerkt moeten \\·orden. De schrij 

ver meent aan deze ven,·arring der beM:lc kloosters 

ook te moeten toeschrijven de onjuistheid, die volgens 

hem, door Van H e u sse n in zijn K e rke!. Ouclh. 

II 3 39 en ook door V a n Z o m e r e n is medegedeeld 

over den verarmden toestand van 't Ste Agniete-klooster, 

welke bij de intrede van Van Oo s t e r w ijk zou heb

ben bestaan. Mocht een dergelijke toestand al bestaan 

hebben, clan kan de blaam dien toestand veroorzaakt 

te hebben niet rusten op de bestuurders van 't 9 ° Ag

niete-klooster, doch dient te worden overgebracht op 

't bestuur van 't klooster der Augustinessen in ' t oude 

Begijnhof. 

Het geheele artikel, dat wel ter lezing aanbevolen 

wordt, is vooral daarom belangrijk , omdat het een 

handschrift publiceert, uit het sre Agniete-klooster zelve 

afkomstig en welwillend ter meclecleeling afgestaan door 

de Z. Eerw. Paters Stram a n en Lucas sen, toen 

pastoor en kapellaan der parochie te Gorinchem. 

Na een bestaan van l 7 l jaar werd het 5te Agniete

klooster in 1572, bij de nadering van L u m e y voor 

Gorinchem, door een gedeelte der zusters verlaten en 

bij de komst der \ Vatergeuzen in de stad - zooals. 

Va n Z o m e r e n zegt - geplunderd en geheel ver

woest. Met zekerheid kan dit laatste echter niet ge

zegd worden, ten minste niet wat de verwoesting be

treft. Geplunderd is zeer waarschijnlijk, doch clan 

zeker eerder door de op roof azencle benden van 

L u 111 e y clan door die poorters van Gorinchem, welke 

de nieuwe geloofslee r aanhingen. De goederen van 

' t klooster \\·erclen verbeurd verklaard en nadat de 

ove rgebleven zuste rs, zoo,,·el \'an 't Ste Agniete-klooster 

als van 't Begijnhof, zich met een verzoekschrift om 

levensonderhoud gericht hadden tot de Staten van 

H olland, \\·ere!, bij resolu tie ,·an 24 :\Tovember r 578 , 

goedge,·onclen, dat de o,·ergcble,·en ,-rom1·en uit de 

voormalige kloosters te Gorinchem uit de aangeslagen 

kloosterbezittingen zouden \\·orcle:1 onderhouden . Bij 

een tweede resolutie der Staten van 12 A ugustus 1583 

\\·erd tot den ve rkoop dier goederen machtig ing ver

leend. ' t Is dus aan te nemen, dat na dien ve rkoop, 

het klooster, zooals ' t er toen nog stond, gesloopt 

werd, aan 't nageslacht slechts latende den naam. 

,,Zusterhuis ", welke, zooals ik aan 't begin zei, nog

voortleeft in de straat, \\·aar dit aanzienlijke klooster 

eertijds stond. 

II. H ET :.'dT~JJUZBROEDERS- KLOOs n :R. 

Behalve het klooste r voor nonnen, bezat Gorinchem, 

vóór de R eformatie, nog een klooster voor mannen, 

het Nlinderbroeders-klooster. Ook van dit klooster leeft 

de naam in dien eener straat of steeg voort n.l. in 
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den naam van de Broerensteeg, een der stegen, die 

den Kortenclijk met de Arkelstraat verbinden. 't Stond 

dus in de onmiddellijke nabijheid van de H. Geest

kapel en de oude Latijnsche school; mogelijk is het 

met deze gebouwen wel in directe verbinding geweest 

of was de Latijnsche school in een localiteit van 

't klooster gevestigd . 

' t Is van jongeren datum geweest clan 't St. Agniete

klooster. Kemp zegt: ,,In dit jaar 1454 (hoewel 

"Goutlwe·veu meent van ouder jaren, en van Gauclenten 

,,bewoont) is gesticht of begonnen 't Klooste r der Min

,,nebroeclers (van den derden regel seycl Denijs JJ;fud

,,zaard, in sijn Kerkelijke History van Nederland) 

,, binnen Gorinchem in cl 'Arkelstraat , genoemt tot on

,,ser L. Vrouwen t e Betleem". 

Zooals uit het hierboven uit K e m p 's geschri ft ge

citeerde blijkt, was G o u t h o e v e n van meening dat 

reeds vóór 1454 in Gorinchem een klooster van de 

mannelijke sekse bestaan had en Van Z o me ren 

deelde deze meening. Dit meeningsverschil bij de ge

noemde historieschrijvers schijnt hierin zijn oorzaak 

gevonden te hebben, dat K e m p de stichting· van 

't klooster veronderstelde te hebben plaats gehad bij 

het vestigen hier ter stede van eenige minderbroeders

observanten (van \\·elk feit in het aniversario van 't 

St . Agniete-klooster op 'tjaar 1454 wordt melding ge

maakt), terwijl Go u cl hoev en en Van Zome ren, 

d it feit niet ontkennende, be,1·eerclen dat cle:.e Obser

va1Lten in de plaats gekomen waren van de vóós l 454 

in 't klooster wonende Ga11de11ten . Tot nadere toelich

t ing hiervan dient Yermelcl te worden, dat omstreeks 

l 419 door den monnik B e r n a r cl i n u s v a n S e n e n 

in de orde der Franciskanen, die destijds in ve rval 

schijnt geraakt te zijn, eenige hervormingen werden 

aangebracht. De broeders, die met deze hervormingen 

medegingen, werden Obserz•mttt'n genoemd, ten,·ijl 

hunne tegenstanders, die yoor de keuze gesteld ,1·er

den óf met die hen-ormingen meê te gaan, of de 

kloosters te verlaten, den naam Gaude11teu voerden. 

De laatsten hadden altijd eigen inkomsten gehad en 

goederen mogen bezittPn, iets \\·at den Obsen•anteit 

verboden was. 

Nu is 't gebleken dat die Gaudeuteu ook elders, 

o. a. te Gouda en Leiden, \\·oonden vóórdat daar mel

ding gemaakt \\·ordt van 't vestigen van Obser-uanten, 

zoodat ' t niet onwaarschijnlijk is dat ditzelfde te Go

rinchem heeft plaats gehad en 't stichtingsjaar van 

't klooster dus vóór 1454 moet gesteld worden. 

Met de intrede der Obseruanten in 't Gorinchemsche 

klooster onderging dit gesticht tevens een verbouwing. 

In dat jaar werd n.l. het koor en het noordelijke pand 

der kloosterkapel gebouwd. Van Zomeren zegt, 

dat hij voor de waarheid van dien bouw kan instaan, 

omdat hij dit zelf uit eenige kloostergeschriften, hem 

daartoe welwillend afgestaan door den prior van het 

Leuvensche Reguliersklooster, heeft kunnen constatee

ren . Het hoofdaltaar, dat een mooi stuk werk geweest 

moet zijn, werd in 145 5 in het nieuw gebouwde koor 

geplaatst. De altaartafel verbeeldde de afname van 

Jezus' lijk van 't kruis, aan welks voet Maria en Jo

hannes stonden, terwijl de H. Franciscus, geknield, de 

armen uitstrekte naar het afgenomen lijk. In het koor 

stonden verder de levensgroote beelden van den H . 

Franciscus en H. Bonavontura. Voorts waren nog twee 

altaren in de kerk geplaatst en prijkte de ge'1eele 

ruimte met veel kostbaar ornament . 

Veel is echter ook over dit klooster niet te vinden. 

In l 572 onderging het hetzelfde lot van uitplundering 

als het St . Agniete-klooster. De laatste gardiaan, 

Nico 1aas Piek, werd met elf van zijn monniken, 

die gevlucht waren op den "Blauwen Toren", gevan

gen genomen en opgezonden naar den Briel. Verwoest 

werd het g·esticht evenwel niet; 't bleef, hoewel ont

volkt, nog staan tot 1577. Het jaar daarvoor hadden 

de predikanten der Hervormde Gemeente zich bij 

request gericht tot Hun Ed. Gr. :.viog. Staten van 

H olland, met verzoek het klooster en de kerk te 

mogen afbreken en de opbrengst der materialen voor 

de helft te mogen gebruiken tot herstel der Groote 

Kerk, die zeer "bedorven ende ontramponeert" was. 

Bij missive van de Heeren Staten, ,,g·edaan tot Delft 

6e 11,,den Yovember l 576" werd dit verzoek toege

staan en aan Burgemeesters der stad bevolen die af

braak binnen 14 dagen na ontvang·st van 't bevel ten 

uitvoer te brengen, onder verplichting· om de helft 

,·an "de penningen daar van komende" uit te keeren 

aan de predikanten tot herstel der Groote Kerk. 

Burgemeesters kwamen dit bevel binnen den voorge

schreven termijn niet na, zoodat bij missive van l 3 

December d.a.v. den predikanten door de Staten rnach

t1g111g verleend werd zelf tot de afbraak over te gaan 

en de opbrengst daarvan geheel te benutten ten dien

ste van het doel, waarvoor de aanvrage geschied was. 

Zoo verdwenen dus in l 577 de laatste overblijfselen 

van het eertijds zoo aanzienlijke Nlinclerbroeclers-klooster. 

() () 

~~ G--u--'~~~ 



DE TEGENWOORDIG E KERK DE R ROOMSCH-KATHOLIEKE GEMEENTE. 

----◊----

a de kerkscheuring, tengeYolge van pastoor der gemeente, voor al de mij gegeven inlich

de H ervorming, bezat de Roomsch tingen, veel dank verschuldigd ben - door een van 

Katholieke gemeente te Gorinchem, ijver blakenden, waarnemenden pastoor het plan ge

voordat zij hare tegemrnordige kerk vo rmd om het oude kerkje door een grooter en fraaier 

aan de H aarstraat stichtte, geen ge bedehuis te doen vervangen. Deze geestelijke wist 

schikt bedehuis. \Vat de Roomsch- genoegzaam geld in te zamelen, met dit gevolg, dat 

Katholieken tot in ' t tweede kwart dezer eetrn· als kerk ge de Heer J. van l\ u n e, destijds bouwkundige alhier, 

bruikten, was een onaanzienlijk, oud gebotrntje, dat bo belast kon worden met den aankoop van het huis en 

vendien allengs veel te klein ,1·erd om aan alle leden een den tuin van den Heer van Appe l tere en van het 

plaats t e verleenen. Dit kerkj e 

stond aan de Oude Lombard

straat, doch , voor iemand die 

niet wist dat daar een kerk 

stond, was het , van de straat 
af, niet te onderscheiden. Im

mers, ' t vvas geheel geïsoleerd 

van den openbaren weg, ee n 

der beperkende voorwaarden, 

onder welke de Overheid hi er 

te lande , daarin nog steeds de 

tradities volgend van een vroe

geren, illiberalen tijd, tot in 't 

laatst der vorige eeuw alleen 

den bouw en 't gebruik van 

katholieke bedehuizen toestond. 

Ook het kerkje der sinds 't be

gin dezer eeuw alhier opgeheven 

secte der Jansenisten , aan den 

Langendijk, de z.g. Kerk ill 
Abrams sclzoot, lag g·eheel ach

ter de huizen weggestopt. (Over 

dit kerkje raadplege men het 

hoofdstuk, betrekking hebbende 

op de kerk der Ev. Luth. ge

meente.) 

Behalve door een poortje aan 

de Oude L ombardstraat, kreeg 

men ook toegang tot de kerk 
De tege nwoordige kerk der Ro0msch -K atho1ieken . langs een smalle gang, ingaande 

aan de Haarst raat en loopende 

langs den tuin van den H eer van Appel tere, die \V y c kers loot. 

op de plaats, waar de tegenwoordige R. K. ke rk staat, vlekt ontvangen 

huis daa rnaast, de tegenwoordige 

pastorie. Toen men zoover ge

vorderd ,1·as, werd genoemden 

architect opgedragen een bestek 

en teekening te maken van de 

nieuw te stichten kerk en ook 

onder zijn toezicht had de latere 

aanbesteding van den bouw en 

de bouw zelf plaats. In de, voor 

de Katholieke kerk zoo symbo

lieke Mei-maand, van 't jaar 

IS 36, werd de eerste versierde 

heipaal geslagen. 't Was een 

feestelijke plechtigheid, waarbij 

het Bestuur der gemeente Go

rinchem tegenwoordig was en 

dat opgeluisterd werd door de 

muziek der militaire kapel van 

de toen hier in garnizoen lig

gende bezetting. Pastoor der ge

meente was destijds de Zeer 

Eenv . Pater P et rus Rob ij ns, 

die zijn ambt in de Gorinchem

sche gemeente van IS r 4 tot 

I 842 waarnam. 

Reeds in r S 3 S was de bouw 
11,·oltooid en den 2 5ste October 

,·an dat jaar werd de kerk plech

tig ingewijd door den Bisschop 

van Curium, Mgr. Cor n e li s 

L u dovic us Baron van 

Ze is gewijd aan de H. Maria onbe

en de H . Martelaren van Gorinchem. 

destijds zijn huis en tuin had. Deze toestand zou Deze kerk, die op 't oogenblik nog gebruikt wordt 

bestendige! blijven tot rS35. In dat jaar werd - door de R. K. gemeente te Gorinchem, staat aan de 

zooals de Heer J. F. Zoete kouw mij mededeelde, Haarstraat. Voor de kerk ligt een klein voorpleintje, 

aan wien ik, naast den Zeer Eerw. H eer P. \N. A rt s, dat met een ijzeren hek van de openbare straat is 
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afgesloten. Hoewel eenvoudig, maakt de kerk met haar 

sierlijk luchtig torentje een aangenamen indruk. Op een 

steen in den voorgevel leest met het volgende tijdvers: 

Vnl et Trlo Deo 

Et lesV ChrIsto, 

.mernl Patrls FILio 

TotIVs orbl s saLVatorl saCrVM. 

(De groot kapitaalletters vormen te zamen in Ro

meinsche cijfers het jaartal I 8 36.) 
De beteekenis ván dit tijdvers is: Den eenigen en 

drieëenigen God en Jezus Christus, den Zoon des 

eeuwigen Vaders, den Zaligmaker der geheele \\·ereld, 

zij deze tempel toegewijd. 

In I 864 werd het hoofdaltaar vernieuwd en werden 

tevens twee nieuwe altaren in de kerk geplaatst, het 

eene gewijd aan de H. H . Leonarclus en Bernarclus en 
het andere aan 0. L. Vrouwe. Tegelijk \\·erd toen de 

fraaie, gebeeldhouwde preekstoel aangebracht, die een 

sieraad uitmaakt der kerk. 
Het tegenwoordige orgel dagteekent ,·an I 868, toen 

het in de plaats kwam van het bestaande, dat echter 

in fraaiheid van vorm en schoonheid ,·an klank niet 

kon halen bij het tegenwoordige. H et werd gemaakt 

en geleverd door den Heer V o 1b recht te Vucht. 

Vooral dit orgel en de preekstoel zijn, uit een orna

mentaal oogpunt, bijzonder waard om vermeld en ~ 
zien te worden. De overige kerk meubelen, z. a. de 

H. Statiën van den Kruisweg, de communiebank, de 

altaren, de beelden, enz. zijn ook ,,·el mooi, doch niet 
van dien aard, dat ze niet in ande1;e kerken e,·en fraai 

en fraaier aangetroffen \\·orden. 
De kerk was oorspronkelijk van binnen geheel ge\\·it. 

Door den stucadoor Van Bee r s werden later in het 

stuc-plafond twee bustes en lzaut re!ief aangebracht, 
een van den H. Nico 1aas Piek, gardiaan van het 

minclerbroedersklooster (Zie het hoofdstuk daarover) 
en de andere van den H. Leon ar cl u s ~ V e c h
g e 1, vroeger pastoor te Gorinchem. Tegenwoordig 

echter zijn plafond, muren en pilaren gepolychromeerd . 
Dit werk ,,·erd eenige jaren geleden uitgevoerd door 

den Heer Johannes van de Graaf, schilder te 

Gorinchem. 

Een andere verfraaiing, die de kerk in den loop 

van haar bestaan ondergaan heeft , is deze, dat van de 
oorspronkelijk van gewoon glas voorziene ramen , lang

zamerhand eenige vervangen zijn door vensters met 

beschilderde ruiten. Tot nog toe heeft men ter zijde 

van het altaar op 't glas gebracht een voorstelling van 

twee engelen, dragende de sleutels van den H. Petrus 
en twee serafijnen. Voorts vindt men er ramen met 

de ,·oorstelling van den H. Hermanus, den H. Nicolaas 
Piek (hiervoren genoemd), den H. Martinus (aan welken 

heilige met den H . Vincent, Bisschop van Tours de oude 
kerk op de Groenmarkt ,1·as toegewijd), de H. Maagd 

Catharina, den H. Franciscus en den H. Antonius. 

Successievelijk zullen alle ramen deze vernieuwing en 
verfraaiing onclerg·aan. 

Zooals hiervoren reeds vermeld is, staat de pastorie 

naast de kerk , met welke zij gemeenschap heeft, ter
,1-ijl de R. K. gemeente later ook het naast de pastorie 
gelegen heerenhuis ,·an de familie B 1ó m, thans het 

kantoor der Hypotheken en van het Kadaster, aan

kocht. De R. K. gemeente te Gorinchem behoort 

parochiaal tot het dekenaat Utrecht, een der 17 de

kenaten waarin het aartsbisdom van Utrecht is inge

deeld. De gemeente wordt bediend door een pastoor 

en twee kapellaans. 

~ 

DE VROEGERE EN DE TEGENWOORDIGE KERK DER HERSTELD 

EVANG ELISC H-LUTHERSCHE GEMEENTE. 

- --c8=>---

an den Havendijk, tusschen de Burg

st raat en de Balensteeg, heeft een 

gebouwtje gestaan, dat in de kerke

lijke geschiedenis van Gorinchem ge
durende de laatste helft der vorige 
e·em,· en de eerste helft dezer eeuw, 

een belangrijke rol zou spelen. Oorspronkelijk was het 

een burgenvoning, in welks voorgevel vier wapen-

schilden stonden, die echter door den tijd onkenbaar 

geworden ,,·aren. In de glazen waren verschillende 

wapentjes van 't geslacht Van Houten geschilderd 

met het jaartal 1648. Dit huis nu was, tot ongeveer 
het midden der vorige eeuw, de kerk der Doopsge

zinde gemeente alhier. Na dien tijd - de Doopsgezinde 
gemeente was toen opgeheven - werd hetzelfde kerkje 

eerst door de Remonstranten, daarna door de vVaalsche 
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gemeente 111 gebruik genomen. Vervolgens huisvestte 

het binnen z1Jn muren de Lutherschen, uit welker 

handen het weêr overging 111 die van de Israëlieten. 

Nadat het als synagoge buiten gebruik gesteld moest 

worden, werd het, toen de Israëlieten in r 842 , hun 

nieuwe synagoge aan de K wekclstraat betrokken had

den, afgebroken en tot een korenpakhuis verbouwd. 

In het tijdsverloop van een eeuw heeft dit gebouwtje 

dus tot kerk gediend achtereenvolgens voor Doopsge

zinden, Remonstranten, vVaalsch-hervormclen , Luther

schen en Israëlieten. 

De Remonstranten bezaten echter, nadat ZlJ de 

vVaalsche gemeente in 't kerkje op den Havendijk 111-

trek hadden doen nemen, een kerk in de Haarstraat, op 

den hoek van de Vijfzinnenstraat, in welke kerk deze 

secte hare godsdienstoefeningen hield tot omstreeks 

I 795, toen hare aanhangers ingelijfd werden bij de 

Ned. Hervormde gemeente. De kerk zelve werd in 

I 799 verkocht en na dien tijd weêr tot een gewoon 

huis ve rbouwd. 
De vVaalsche gemeente bleef hare kerk op den Ha

vendijk hoPclen, totdat haar, in I 797, de bij de H er

vormden tot dien tijd als tweede kerk gebezigde kapel 

111 de Arkelst raat in geb ruik werd afgestaan. Nadat 

de vVaalsche gemeente in 1824 was opgeheven, "·ere! 

de kapel, toen erg in verval zijnde, in 1836 door de 

gen1eente Gorinchem aangekocht, die deze kerk deed 

afb reken en in het nieuwe, thans nog aa1rn·ezige ge

bouw, in 1837 de nu ook niet meer bestaande vleesch

hal overbracht. (Zie hierover het hoofdstuk der H. 

Geestkapel). 

Na de volkstelling van 1795 reeds, was het ge

bouwtje op den Havenclijk aan de Lutherschen afge

staan, hoewel de vVaalsche gemeente eerst in 1797 

haar kerk naar de kapel in de A rkelstraat overbracht . 

De Ev. Luthersche g·emeente te Gorinchem telde toen 

I 70 leden en maakte een filiaalgemeente van de Ev . 

Luth. gemeente te Dordrecht uit, met welke filiaal

gemeente de Ev. Luthersche ingezetenen van Vuren 

zich in I 796 vereenigden. Een keer of wat in 't jaar 

werd de dienst onder de Gorkumsche Lutherschen 

door den Dordtschen predikant waargenomen, terwijl 

men zich voor 't overige bij de godsdienstoefeningen 

met een voorlezer tevreden stellen moest. Nu men 

echter een eigen kerkgebouw bezat, dat op Paaschdag 

r 798 werd ingewijd, wenschte men ook een eigen, 

vasten leeraar. Voor dat deze wensch in vervulling 

kwam , had men zich aangesloten bij de Hersteld 

Evangelisch Luthersche gemeente te Amsterdam.(") De 

" Maandelykse Nederlandsche Mercurius" voor het jaar 

1 799 bevat hierover in de mededeelingen der maand 

November, onder de rubriek IV "Kerknieuws der 

Luthersche gemeentens", het volgende bericht: 

,, By De Herstelde Gemeente te Amsteldam. 

" De Gemeente te Gorincltem, een aantal van I 70 
" Leden uitmakende , onder welke de Predikant van 

,,Dordrecltt, een en andermaal in 't jaar het H. Dienst

" werk ve rrigt heeft , reeds jaren lang te vergeefsch 

,, uitgezien hebbende, om door een eigen Leeraar be

" diend te mogen worden, is eindelijk in haar oogmerk 

" na haar genoegen geslaagt; een Kerkgebouw, te 

"vooren door het Kerkgenootschap der Mennoniten 

"gebruikt, haar in eigendom geschonken zynde, heeft 

"zy zig met ons vereenigt, en tot haaren wettigen 

,, L eeraar, Cor11elis Swaan, Proponent bij onze Ge

,, meente, beroepen, welk beroep door onzen Eerw. 

,, K erkeraad ook goedgekeurd 1s; gemelde C Swaan, 
,,door het Ee rw. Ministerium in eene extra Consisto

"riale Vergadering, in de tegenwoordigheid van een 

"Commissie uit ' t Collegie van Vertegenwoordigers der 

,,Gemeente, den 4den October gehouden, op zyn ver

"zoek geëxamineerd zynde, en blyken van zyne Kunde 

"en Regtzinnigheid gegeven hebbende, is den r 3den 

"daaraanvolgende plegtig in het H. A mpt ingezegend 

"en bevestigd; predikende by die gelegenheid voor 
"eene aanzienelyke Gemeente uit Ps. 7I : 16a. ik g-a 

"voort iu de krag-ten des H eere , H eere, uit welke 

"woorden Z yn Eerw. aantoonde : dat een L ee raar van 

,,' t E uangeliurn , zal hy in de waarneeming van zyn 

,,zwaanvigtig Ampt 111 allen opzigten getrouw zyn, 

" moet voortgaan in de kragten des H eere, dat Gods 

,,!nagt in zyne zwakheid magtig zij n moet. In 'teerste 

(''') Het H e r steld Evangelisch-Luthersch kerkgenoo tschap is ontstaan uit de scheu ring, welke in 179 1 in de Ev. Luth. gemeente te A msterdam plaats had. Het 
verschil van meening liep over de al of niet handhaving der leer, in de symbolische boeken der Luthersche kerk vervat. Door vijf zooge naamde Directe uren 
werd een plan on tw orpen om een nieuwe gemeen te te stichten onder den naam yan Hersteld Luthersche gemeente . De stedelijke regcering van Amsterdam 
keurde dit ontwerp den 2osten April 179 1 goed en de Staten van H olland en ,vestfriesland kenden der nieuwe gemeente dezelfde vrijheden toe1 welke d oqr d e 
overi ge Protestantsche gezindten werden genoten, In een vergadering \"an mansleden, den 3den Juli 17 9 1 gehouden, werd een kerkelijke ordonnantie voot· de ge~ 
meentc aangenomen. Door eenc akte van fraterniteit sloten zich daarna eenige gemeenten buiten Amsterdam bij her nieuwe genootschap aan . Zoo ook Gorinchem 
in 1799. Daar de. Amsterdamsche gemeente 1 naar het voorbeeld der Luthersche kerk 1 toelagen verstrekt aan de met haar door de ak te van frater niteit verbonden 
gemeenten, had zij vroeger het voorrecht aan die gemeenten de nominatiën te geyen tot vervulling der vacaturen. Dit voorrecht is thans vervallen en berust bij 
de gemeenten zelve. 

De organisatie als H ersteld Evang. Luth . kerkgenootschap dateert eerst van 1835, toen een consuleerende commissie een algemeen reglement ontwierp 1 dat bij 
Kon. besluit van 7 Augustus 1835 goedgekeurd en lateT door de algemeene kerkelijke vergader ing van 1851 en de K on . goedkeuring van 13 fd aart 1857 herzien 
en gewijzigd werd. De algemeene belangen worden beheerd door de algemeene kerkelijke yergadering, bestaande zoowel uit predikanten als uit lede n der verschil
lende gemeenten, Eenmaal 'sjaars komt die vergadering te Amsterdam bijeen. De door haar benoemde algemeene k è rkelijke commissie van zeve n lede:1 , zorgt 
o. m. voor den vacatuurdienst, de beroeping, de be\·cstiging en het ontslag der predikanten. Voorts houdt zij toezicht op de kweekschool en belast zij zich n':lct 
't afnemen der examens van studenten, candidaten en proponenten. D e afzonde rlijke gemeenten worden bestuurd door de locale kerkerad en, bestaande uit predi
kanten, ouderlingen en diakenen . 

De pogingen gedurende eenigen tijd, en in 't begin met gunstig resultaat, in 't _werk gesteld om de beide Luthersche kerkgenootschappen te verbroederen1 zijn 
later misluk t. De 7oste Synod~le \"ergadering van het Evang. Luth. kerkgenootschap, gehouden in 18871 heeft de Ye rzoeningscommissie"i door het afbreke'n det 
onde rhandelingen over een gemeenschappelijk Seminarium, genoodzaakt haar mandaat neder te leggen, Deze Synode heeft ook de -..vederzijdsche beroepbaarheid 
opgeheven; de berocpbaarhcid van Evang. Luthersche predikanten en proponenten bij Hersteld Ev. Luth. ge meenten is echter blijven bestaan . 
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" deel onderzogt zijn Eerw., h oe een Leeraar 21g 111 Men had dus nu niet alleen een eigen kerk, maar ook 

" zy n zwaarwig t ig A mpt gedragen moet, toonende, dat een eigen leeraar, en een leeraar, die reeds als proponent 

" h et hierby voornamelyk aankomt op getrouwheid en in Amsterdam een groot en dankbaar géhoor tot zich ge

,,waakzaamheid, zo wel over de L eere, en de Zielen, trokken had. Lang zou de Gorinchemsche L uthersche 

,,welke hem aanvertrouwt zyn, als over zig zelven ; gemeente den predikant Swaait niet in haar midden 

" t erwijl zyn E erw. in 't tweede deel bewees: dat, zal houden, daar h ij reeds in r 802 naar Purmerend vertrok. 

" hy zig getrouw gedragen, h ij de Godlyke kragt en In het kerkje op den H avendijk hielden de L uther

"ondersteuning nodig heeft; nadat hy zulks byzonder schen hunne godsdienst ige samenkomsten tot den zo

"op zig zelven had toegepast, besloot hy alles met mer van r 8r4. T ijdens het bombardement der stad 

,,gepast e zegenwenschingen over zyn geliefden L eer was het gebouwtje zoodanig door twee bommen getrof

,,meester, de overige Predikanten, den Eerw. Kerken fen, dat het deerlijk gehavend en voor den kerkdienst 

"raad , en voorts over de gansche Gemeente, en zyne niet zonder gevaar geacht mocht worden. De tegen

,, weldoeners in dezelve. " woordige predikant, de Eerw. ds. Snijder, tot wien ik 

Deze m ededeeling uit de Berst . Ev. Luth . gemeente mij om eenige inlichtingen ·wendde, was zoo welwillend 

te Amsterdam, werd in de volgende maand met on mij te berichten, dat zijne nasporingen in het kerkelijk 

d erst aand bericht, archief hem tot 

eveneens ontleend de volgende me

aan d e "Maande dedeelingen in 

lykse Nederland staat stelden. 

sche Mercurius", De eerste ker-

aangevuld : k eraadsvergade

,,Op d ien zel- ring , waarvan de 

1,ven dag" (n.l. notulen nog aan

,, Zondag, 24 No- wezig zijn, werd 

,,vember 1799) g·ehouden den 

,,hadden onze Ge 2 rten Maart I 8 I 4 . 

"loofsgenooten te Van vorige ver

"Gorinchem het gaderingen, met 

,,genoegen, hun uitzondering van 

"nen beroepen een vergadering 

,,eerste Leeraar, van diakenen, dd. 

"de Eerw. Heer 5 Februari r799, 

1 , C. Swaan, een is niets te vinden, 

,,begin van des- -;~evé' bi i · · . zoodat regis-1 F \'{ff ..· • de 
"zelfs H . Ampts- • . · . · · · . ters, bevattende 

"werk t e hooren . . . , .. . de notulen dier 
Pastorie van de kerk der Jansen1st'.':n, g en aam d liln Abrams schoot,' op den Langenduk te Gorinchem, 

,, n1aaken. Des zooals dit gebouw zich in r Sro, ,·i er jaren ,·óór zijn slooping, nog vertoonde. vorige vergade-

" voormiddags wierd dezelve voorgesteld door zynen ringen, ongetwijfeld verlo ren gegaan of vernietigd zijn. 

"geächten Leermeester , den YVelEerw. H eer ')'. 1-fame- In de notulen dier kerkeraadsvergadering van 27 

"lau, ,die by deeze plechtige gelegenheid predikte over Maart r 8 I4 ·wordt met bezorgdheid gewag gemaakt 

" :fesaia 30 vs. 20 b en vs . 2 r ; terwijl de beroepene van den slechten toestand der kerk en den wensch 

"Leeraar des Namiddag·s zyne intreede hield, met geuit om middelen te beramen tot een spoedige 

,,Paulus woorden by Corintk 7. vs. r6. verbetering. Toevallig was omstreeks dien tijd op

"Na geëindigden Predikdienst des Voormiddags zyn geheven de vroege r hier gevestigde statie van de 

,,de eerste Leden van den Kerkeraad in die Gemeente, R. K. der Oud-Bisschoppelijke clerezy (*) (de secte der 

1,door de vVelEerw. Heer :/. H a11Zelau ingezeegend. J ansenisten), welke haar bedehuis had gesticht aan den 

"Tot Ouderlingen Tot Diaconen Langendij k in het gebouw, genaamd "In Abrahams 

,, Care! Lodewyk de Nötzel. Gotlieb Se/tarter. schoot." Deze kerk zou geveild worden en de kerke-

,, :/olzan Wilhelm T!tyssen. Care! H/il/1el11Z Bouman. raad der Luthersche gemeente wisselde, in zijn meer

,,Anthonie Pelgrim. :/o!tan H endrik Lammer- genoemde vergadering van 2 7 Maart r 8 r4, van ge-

lzert." dachte over h et plan om, na opname der Jansenisten-

f ·') Het Kerkgenootschap der oud-bisschoppelijke clerezie is in ons land on tstaan in 't begin d ~r 18e eeuw tengeYolge van een scheuring in de toenmalige Roomsch• 
Katholieke kerk, welke scheuring haar oorzaak Yond in verschillen tusschen den Pau:,elijken Stoel en een gedeelte Yan de i\"ed. R. K geestel ijkheid. De Paus 
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kerk, dit gebouw voor de Lutherschen aan te koo- werd de kerk "In Abrahams schoot" dan ook aange

pen. Men had evenwel geen geld en de dienst , hoe kocht door de Lutherschen voor de som van f l 324.

langer zoo meer gevaar opleverend in het wrak ge- en den 1 3 Maart I 8 16 werd ze reeds door genoemden 

schoten kerkje aan den Havendijk, kon toch niet, predikant C ram e r met een toepasselijke rede inge

om het ontbreken van een be wijd. Een zeer oud schilderij, 

hoorlijk kerkgebouw, geheel ge voorstellende Abraham, hou
staakt worden. Gelukkig kwam dende een man in zijn schoot, 
ook hier weêr uitkomst. In over zonder eenige kunstwaarde, is 
leg met het kerkbestuur van de nog 111 ' t bezit der Gorinchem

vVaalsche gemeente, zou men sche Luth~rsche gemeente. 

tijdelijk, in de z.g. ,,Fransche" H et kerkje op den Havendijk 

kerk (de kapel in de Arkcl- was intusschen verkocht aan de 

straat) , godsdienstoefeningen Israëlieten, die nu daarin, zoo

mogen houden en de notulen als vermeld 1s 111 het hoofdstuk, 

der vergadering Yan den Luther de Israëlietische gemeente be

schen kerkeraad ,-an l 1 Juli treffende, hun synagoge stichtten. 

1814 maken hiervan dan ook Ofschoon het mij niet moge

met dankbaarheid melding. Een lijk geweest is hieromtrent ze

verblijdend bericht ge\\-erd - kere berichten 111 te w111nen, 

volgens de notulen van I 3 Ko veronderstel ik toch, dat de 

vember 1814- der Luthersche romp van het oude Jansenisten

gemeente van den toenmaiigen kerkje, ' t zij dan geheel of ge

Minister van Eeredienst. Voor deeltelij k, 111 1816 1s blijven 

den predikant \\-as n.l. een Rijks staan en het gebouwtje, voor het 

traktement van f 400.- toege gebruik der Lutherschen, alleen 

staan . En nog verblijdender inwendig eenige verbouwing en 

moet de uit de vergadering van vertimmering heeft ondergaan. 

2 Juli 181 5 genotuleerde mede Immers de tijd tusschen den aan

deeling zijn ge,\'eest. Door den koop der kerk en het in gebruik 

predikant C r am er was n.l. ,-an nemen daarvan door de Luther

eenige vrienden uit de zuster sche gemeente(7 Aug. 1815-13 

gemeente te Amsterdam een be ~faart 18 r 6) was wel wat. kort 

drag van f 1020.- ontvangen, om een geheel nieuwen bouw te 

door welke gift nu de kerkeraad doen uitvoeren. Bovendien ver

in de gelegenheid gesteld werd keerde de kerkelijke kas, zooals 
D e ingang tot de J an:>e nis t en • (l a te r Luth ersch e) kerk wij hierboven al zagen, nu niet inhet kerkje der Jansenisten te 

in d e :\I ole n5 t raat. 

koopen. Den rn Augustus d.a.v . zoo'n rijken staat. De pastorie(*)· 

ach tte het bisschoppelijk bes tuur in de kerkelijke provincie Ctrecht , na de i1woering \·an de Hervormde leer hier te lande, als vernie tigd en Nederland tot den 
staat van een missie vervallen . DiensYolg ens kende hij zich ook he t rech t toe hie r in het gees telijk bestuur naa r goedvinden te voorzien . Dit gevoelen nu werd 
niet gedeeld d oor een groot ~edeelte der Xed. R. K. geestelijkheid . Deze was va n meenin g d a t de in 1559 opgerichte bisdommen kerkwett ig waren blijven be
staan en dat de kapittels van Utrecht en H aarlem uitsluitend gerechtigd waren om in het bestuur der diocesen te voorzien. Volgens deze zienswij ze ontleenden 
de apostolische vicarissen, die in het bestuur voorzage n, dus hunne be\·oegdheid niet aan de benoeming van den P a us, doch aan de keuze der kapittels. 
Hierbij kwam nog dat tegen een groot deel der :Ked. R. K. geestelijkheid d e beschuldiging werd ingeb racht, dat zij de leerstelli ngen van den Yperschen bisschop 
J a n se n i u s aanhingen (vandaar h un bijnaam J ansenisten ), ,,-elke leerstell ingen d oor den P aus als kettersch waren veroordeeld. T oen nu in 1717 de Paus, met 
voorbijgaan van de kapittels, aan zijn gezanten te 1': e ul en of te Brusse l het kerkelijk bes tuur van l"trecht opdroeg 1 berustte het Utrechtsche kapittel hierin niet. 
en koos in 1723 zelf een aa rtsbisschop , later, sedert 17.-1,2 en 1 757 , ook een bisschop Yan H aarlem en D eYenter. Onophoudel ijk veroordeeld door den Paus, heeft 
de oud-bisschoppelijke clerezie deze veroor deeling steeds beant\,·oord met een beroep op de beslissing van een wettig bijeengeroepen a lgemeen concili e. 

Aan de zijde van het U trechtsche kapitte l stond in ' t begin een g root deel der g t• estelijkheidi doch, na het uits terven, werden de vacatures al minder door een 
gelijkgezinde geestelijkheid aangev uld I zood a t de aanhang, ook d oo r het zich allengs aan 't gezag de r pauselijke vice-superioren onderwerpen der leeken, gaande
weg minder werd. Gedurig weèr werd een gemeente opgeheven, zoo ook te (; orin che m in 't begin van deze eeuw. 

H et Kerkge nootschap der oud-bisschopppelijke clerezie beschouwt zich altijd nog als een wettig deel der R. K. Kerk en erkent het g ezag der alge meene 
conci liën en de verbindende kracht hunner uitspraken over de kerkleer. H et betwis t echter d e wettigheid van het laats te in 1870 te R ome gehouden concilie, 
omdat aldaar, als eerste vereisch te van een waarlijk ecumenisch concilie, de Yrijheid Yan beraadslagi ng zou hebben ontbroken. Het erke nt dus ook niet de uit
spraak van ' t concilie van 1870 omtrent 's Pausen onfeilbaarheid. 

H et genootschap telt than s nog 26 kerkelijke gemeenten (parochiën), verdeeld oYer de diocesen Utrecht en Haarlem, wijl he t 3e diocees, het bisdom Deventer,. 
geen kerkelijke gemeenten of pastoors mee r heeft. 

f ) In h e t verslag van 1861/62 der Commissie tot het opsporen, het behoud en het bekend maken van overbl ij fsels der Vaderlandsche kunst Uit vroegere tijden, welke 
commissie d estijds samengeste ld was uit lede n der letterk. Afd. van de K on. Akad. v. \Vetensch., wordt o. m. vermeld dat van den H eer C. G . B eo n z aj er, oud
notaris te Gorinchem, waren ingekomen: ))T eekenin gen en zeldzame geg ravee rde platen van een aantal belangrijke oude gebouwen, vroeger in Gorinchem of den 
))Omtrek aanwezig. De Heer Bo on zaj er had die stukken aan de letterk. Afdeeling der Akademie gezonden met vrij heid om daarvan, voor zoo ver zij dit 
))wenschelijk acht te, afteekeningen te doen vervaardigen. De commissie, in wier handen de Afdeeling deze zaak stelde, heeft van twee der teekeninge n nauwkeu-
>irige afteekeningen doen maken en d aardoor hare verzamelin g verrijk t met eene ze er nauwkeu rige afbeelding van een thans afgebroken poort de r Luthersche 
nkerk 1 van ouds genaamd de kerk i n Abr a m s schoo t en van de insgelijks a fgebroken pastorie van d e kerk der J ansenis ten, naderhand van de Luthersche ge
»meen te, op den Langendijk, zooals dit gebouw zich in 1810, drie jaren vóór zijne slooping , nog vertoonde." (Jaarboek der K. A. v. \V. 1862.) 

Aan de piëteit voor al wa t betrekking had op de geschiedenis of de oudheid van G orinchem van wijlen den verdienstelijken H eer C. G. Boon za jer, is het 
dus te danken dat deze teekeningen bewaard gebleven zijn; de wel willend heid van diens zoon, den tegenwoordigen oud-nota ris i\I. F. Boon z aj er, in wiens bezit. 
deze belangrijke teekeningen overgingen 1 stelt mij in staa t den leze r, bij d it hoofds tuk, een reproduc tie naar ee n photographie dier teekeningen aan te bieden. 
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der Jansenistenkerk bestond echter in r 8 r 6 niet meer. 

Deze was reeds na 't bombardement gesloopt en zal 

waarschijnlijk gestaan hebben aan den Langendijk , 

vóór het kerkje, op het terrein vvaar tegenwoordig het 

voetpad en het tuintje vóór de kerk is. Men kwam in 
het achter de pastorie gelegen kerkje langs de gang 

der pastorie en langs den eigenlijken kerktoegang, die 

aan de Molenstraat door een poort in- en uitgang 

verleende. Want in die dagen stonden de katholieke 

kerken in Holland nog geïsoleerd van den publieken weg. 
Vandaar dan ook dat het tegenwoordige Luthersche 

kerkje een huislengte van de openbare st raat af ligt. T ot 

I 846 schijnen de Gorinchemsche Luthersche predikanten 

zich tevreden hebben moeten stellen met een woning, 

naar eigen keuze hier of daar in de stad uitgezocht , 

want eerst in dat jaar werd besloten het huis, genaamd 

" het tinnen koelvat", in de Molenstraat, wijk B, n°. 5 r 
voor de gemeente aan te koopen en als pastor ie in 

t e richten. Dit huis, dat achter de kerk gelegen is 

e n met deze gemeenschap heeft, is thans nog de pastorie. 
Op den vreemdeling, die, aan het einde van den 

Langendijk gekomen , aanwijzing krijgt van het tegen

woordige Luthersche kerkje, maakt dit gebouwtje een 

eigenaardigen en verrassenden indruk . Staande voor 

het ijzeren poorthek, aangebracht in ' t midden van 

d en muur, die het vóór de kerk gelegen tuintje of 

plantsoentje van den openbaren weg scheidt, ziet hij 

op eenigen afstand, in de diepte, het kleine eenvoudige 

bedehuis. Dat op eenigen afstand liggen is ons duide

lijk geworden uit de hierboven gedane mededeeling 
over de afgebroken pastorie der Jansenisten en het in 

de diepte staan vindt zijn verklaring hierin, dat het 

kerkje gebouwd is tegen de glooiing van den Linge

(Langen)dijk , waarvan de kruin op den L angendijk 

ligt en de voet in de Molenstraat staat . 

Het hek aan den L angendijk nu doorgaande en het 

steenen voetpad vo lgende, dat midden door het tuintje 

of plantsoentj e is aangelegd, komt men, na eenige 
steenen trappen afgegaan te zijn, voor den , zich ar

chitectonisch in niets onderscheidenden, voorgevel. Vol

gens de mededeelingen van den H eer Van cl er Aa , 

in zijn Geographisch Woordenboek, las men destijds, 

boven den ingang: ,,Aan welke plaats Ik Mijns naams 

gedachtenis geven zal, zal Ik tot U komen en U 

zegenen." Thans is van deze woorden, die waarschijn
lijk op een bord of op de bovenlij st van het deurkozijn 

geverfd waren , niets meer terug te vinden. Door een 

klein portaal , \\·aar boven het orgel gebouwd is, komt 

men in het k leine , eenvoudige, doch nette kerkje, 

dat geheel gestucadoord en van een paar flink e gas
kronen voorzien is. Aan het andere einde van 't kerkje, 

tegenover het orgel, in een nisvormige ruimte (waar

schij nlijk de al taarnis van het J ansenistenkerkje) staat 
de preekstoel. 

In r 842 onderging het kerkje eenige verandering en 

verbetering. H et tegenwoordige orgel dateert van r 860, 

toen het in de plaats kwam van het tot dien tijd ge
bruikte instrument. Het besluit tot het aanschaffen 

van een nieuw orgel werd genomen in de kerkeraads
vergadering van ro F ebruari r 8 59 en den r 5 Decem

ber van het volgende jaar werd het, in eene feestelijke 

godsdienstoefening, ingewijd. 

D e tegenwoordige gemeente telt r 39 zielen, van 

welke 73 lidmaten. De vroegere filiaal-gemeente van 

Vuren bestaat niet meer. In r 8 56 werd door de nog 
overgebleven ouderlingen en diakenen dier gemeente 

ontslag gevraagd, daar, wegens vertrek van bijna alle 

leden naar elde rs , nog slechts 4 leden overgebleven 

waren. H et ontslag werd toegestaan en tot opheffing 

der gemeente te Vuren besloten. 

- -----cC:.....n~ ~,,,3"-<>-----
lju~u~ 

DE GEREFORMEERDE GEMEENTE EN HARE KERK. 

---<c&:,---

ij het inwinnen van inlichtingen omtrent 

de verschillende 'kerkgenootschappen 

te Gorinchem , wendde ik mij voor 

die, de Gereformeerde gemeente be

treffende, tot haren tegenwoordigen 
predikant, den Eerw. D 5 J. van A n• 

de 1. Z.Eerw. deed mij, zonder eenige bedenking en 

zeer bereidwillig, toezegging van die inlichtingen, doch 

achtte zich, op grond van zij n betrekkelijk nog kort 

verblijf in de Gorinchemsche gemeente, tot het ver

st rekken der noodige mededeelingen - wilden zij vol

ledig zijn - minder geroepen dan de Heer A. Si zoo Jz., 
die, als geboren Gorkummer, en uit den aard van zijne 

nauwe, administratieve betrekking tot de Gereformeerde 
gemeente, met de lokale kerkelijke geschiedenis en 

den inhoud van 't kerkelijk archief verondersteld mocht 
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worden beter bekend te Z!Jn dan Z.Eerw. zelf. Diens

volgens werd den Heer Si zoo door Z.Eerw. en den 

kerkeraad de taak opgedragen een beknopt verslag op 

te stellen van het ontstaan en de geschiedenis der Ge

reformeerde gemeente alhier en hare kerk. Iets breeder 

dan oorspronkelijk zijne bedoeling was heeft de Heer 

Si zoo die taak moeten opvatten, daar hij niet altijd 

de plaatselijke omstandigheden genoegzaam duidelijk 

kon weêrgt>ven zonder de algemeene te releveeren. Ik 

kan echter niet anders zeg·gen of die breedere opvat

ting is zijn arbeid ten goede gekomen. Beschikkend 

over den voorraad authentiek materiaal, in 't kerkelijk 

archief aanwezig, heeft hij 

"afscheiding" in 't algemeen, 

Gorinchem, 

van het ont

staan en 't ver

dere verloop 

der Gorin

chemsche "af-
gescheiden" 

gemeente en 

van de ge

schiedenis ha

rer kerk een 

verslag kun-

nen samen

stellen, dat ge

heel uit be

trouwbare 

bronnen is ge

put en op zui

ver historische 

feiten berust. 

Daarbij heeft 

hij zich op 

strikt onzijdig 

van den strijd der z.g. 

en zijne localiseering tot 

He t h uidige in te rieu r der Gereform eerde h.erk te Gorinchem . 

terrein geplaatst en alleen de juridische zijde der af

scheiding behandeld , zonder den godsclienstigen kant 

te beroeren, iets wat in dit milieu ook minder op zijn 

plaats zou zijn. Ik geef het stuk van den Heer Si zoo 

hieronder clan ook onveranderd weêr, wijl een inkorting 

of wijziging door mijne hand niet anders clan schade zou 

doen aan het nu zoo volledige geheel, en de leden der 

Gereformeerde kerk te Gorinchem er zeker prijs op 

zullen stellen dat het artikel zóó en niet anders onder 

hunne oogen komt. 

Mijn dank aan den heer Si zoo voor al zijn arbeid 

en voor zooveel belangstelling in dit boek en aan den 

Eerw. Ds. Van A nd e 1 en den Kerkeraad der Ger. 

Gemeente mijn erkentelijkheid voor hunne bereidwillig

heid en hunne loyauteit in het verstrekken der gegevens. 

,,In de Gasthuisstraat, aan het einde van de Drie

koningensteeg, bevindt zich het kerkgebouw en de 

pastorie der Gereformeerden. 

Deze gemeente heeft haar ontstaan te danken aan 

den uitgang uit het Ned. Herv. Kerkgenootschap, om

streeks het jaar I 8 34, bekend onder den naam van 
afsc!teiding. 

Velen hadden destijds bezwaar in het Reglement op 

het Bestuur van de Ned. Herv. Kerk, in het jaar 1816 

door de Regeering aan die Kerk opgelegd, en waar

door de Dorcl tsche Kerken-ordening, die sedert r 6 r 9 

als zooclanig had gegolden, werd terzijde gesteld. Zoo 

ook was men niet t evreden met de leervrijlzeid, die 

van deze bestuurswijziging het gevolg was. Vele stem

men gingen er 

op, die hierte-

gen protes

teerden, waar

onder ook de 

classen Am-

sterdam en 

\Voerden, als

mede de pre

dikanten 

Schots man 

te Leiden en 

Molenaar 

te 's Hage ; 

doch deze, 

evenals die uit 

vele andere 

plaatsen, wer

den onder den. 

krachtigen 

druk, die van 

de Regeering 

uitging, wel-
dra tot zwijgen gebracht. 

Vele gemeenteleden kwamen om bovengenoemde 

redenen nu niet meer ter kerk, maar stichtten elkan

der in onderlinge gezelschappen door psalmgezang en 

het lezen van oude predicaties. Dit duurde geruimen 

tijd, tot eindelijk de schorsing van den predikant 

Hen cl rik cl e Cock te Ulrum, gevolgd door die van. 

H . P. S c ho 1te, pree!. te Doveren, Genderen en 

Gansoyen, zoowel in het noorden als in het zuiden 

des lands de lont in het kruit wierp , en velen zich 

voor goed van de ingevoerde organisatie losmaakten. 

Met deze beweging viel saam eene strooming van 

opgewekt godsdienstig leven, die , bekend onder den 

naam van "het Réveil ," van Zwitserland uit, zich 

over heel Europa en ook in ons vaderland voort-
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plantte, door welke herleving zoowel de aristocra

tische als de mindere standen werden aangegrepen. 

In de hoogere standen hield men godsdienstige bijeen

komsten in vriendenkringen, maar liet men de kerkelijke 

beweging verder voor hetgeen ze was. Onder de lagere 

standen, veelal meer radicaal, tastte men echter door ; 

men bleef de geschorschte leeraars getrouw, scheidde zich 

van de kerk af en hield zijne godsdienstoefeningen in lo

calen en schuren. Dit ging echter niet zonder tegenstand . 

De vergaderingen werden door de plaatselijke overheid 

bemoeilijkt, de aanwezigen door het straatpubliek uitge

jouwd en met steenen geworpen , en zelfs ook de toen
malige Regeering scheen het haar roeping te achten 

deze beweging met kracht te moeten onde rdrukken. 

E en welkomen steun vond men hierb ij in eene ver

ouderde doch niet afgeschafte wet van Napoleon I , 

waarbij verboden werd bijeenkomsten te houden ,·an 

meer dan 19 persone n. D eze wet , gemaakt met het 

oog op politieke vergaderingen , paste men nu op de 

godsdienstige bij eenkomsten der afgescheidenen toe. 

Hunne samenko msten werden nauwlettend door de 

justitie in het oog gehouden , de aanwezigen opgetee

kencl en, bij overtreding, tot boete en gevangenisstraf 
veroordeeld. Vooral de persoon, ten wiens huize men 

was bijeen geweest, moest het ontgelden , en werd bij 

h erhaling der overtreding , met inlegering van mili

tairen, tot zijn plicht gebracht . Vergaderingen , in de 

open lucht gehouden, ook in de omstreken van Gorcum, 
werden meer dan eens door de cavalerie uiteen gedreven. 

T och waren de vonnissen , door de ve rschillende 

rechtbanken gewezen, niet eenstemmig. Sommige recht
banken verleenden in vele gevallen vrij spraak; de Gor

cumsche sprak echter altijd het "schuldig" uit. Deze 

gespannen toestand duurde tot de t roonsbekl imming 

van Koning vVillem II ; toen kwam er eenige verade
ming voor de verdrukten, en k regen zij meerdere vrij 

heid van vergaderen. Deze vrijheid was echter nog 

zeer beperkt. Zij bestond hierin dat nu ve rgund werd 

plaatselijke gemeenten te stichten. Men moest daartoe 

voor elke gemeente afzonderlijk verlof aanvragen aan 

de Regeering. Dit werd clan verleend onder voonvaarcle, 

dat men den naam aannam van " C!tristelijke afge
sclteidene gemeente" en hoofdel ijk eene verk laring tee
kende , waarbij men afstand deed van alle aanspraken 

of rechten op de goederen en privilegiën van de Ned. 

H erv. Kerk. 

Dit was voor de uitgewekenen een bittere pil. Zij 

toch beschouwden zich als het geestelijk riakroost 

der voorvaderen , als de voortzetting der Geref. kerk 

uit vorige eeuwen, en de in I 8 I 6 bij K oninklijk be

sluit ingevoerde- organisatie, als een aan de K erk 

wederrechtelijk opgelegd juk. Bovendien achtte men 

het beneden de waardigheid eener K erk, als instelling 

van geestelijken aard , voor hare plaatselijke inrichting 

verlof aan eene wereldlijke overheid te moeten aan
vragen. E en gedeelte der uitgewekenen weigerde dan 
ook beslist zich door de R egeering den naam van. 

afgesc!teidenen te laten opleggen. Zij zetten hunne 

samenkomsten voort onder de benamingen van Gere

form eerden onder kruis en Oud-Geref ormeerden. 

Verreweg het g rootste deel meende echter gebruik 

te moeten maken van den milderen geest der R egee

ring en schikte zich in hare voorstellen. De vervol
ging hield toen op. Van dezen meer concilianten geest 

plukten inmiddels ook de Geref 011der l.:r11is de vruch

ten , want ook hen liet men ve rder met rust. 

De acte , waarb ij aan de Chr. Afgesch . Gcm. te 

Gorinchem vrijheid van vergaderen werd verleend , 

luidt aldus: 

1 A pril l 841 , W IJ WILLEM II , BIJ DE GRATIE 

N°. 105. G ODS, K OXIXG DER NEDER

LA::--:DEX, Pmxs VA~ 0 RA::--:JE

NASSAU, G ROOTHERTOG YAX 

L GX.E:\rBURG EXZ., F.XZ ., EXZ. 

Op het Rapport van Onzen Minister van Staat , 

belast met de Generale Directie voor de zaken der 
H ervormde K erk enz., van den l 5 <len Maart 184 1, N°. r , 
omtrent een adres van J. cl e n D e kk e r c. s., inwoners 

van Gorinchem , zeggende van clc thans erkende K erk

genootschappen afgescheiden te zijn en verzoekende 
toelating tot het inrigten cencr C!tristcleffke afgescltei

deJte gemeente,· 

Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie, 

van den 23 Maart 1841 , N°. 2 ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van den 30 

Maart 1841 , N°. 3); 
Gezien het K oninklijk besluit van den 9 J anuari 

1841 , N°. 23. 

In aanmerk ing dat er geene redenen bestaan , om 

hunne toelating te verhinderen, als hebbende zij een 

doo r hen individueel geteekencl adres ingediend, over

eenkomst ig de bepalingen der G rondwet op het inle
veren van verzoekschriften ; terwijl zij 
a. E en van wege hen onclerteekencl exemplaar van 

het reglement op het kerkbestuur en de inrigting 

der Cltristeli:fk afgesc!teidene gemeente t e Utrecht 
hebben overlegd , hetwelk zij verklaren voor het 

hunne aan te nemen ; 
b. Aanwijzing hebben gedaan van het locaal tot uit

oefening der E ereclienst, ten aanzien waarvan ge

bleken is , dat het , wat de ligging aangaat , daar

toe geschikt is , en dat uit het verlangde gebruik 
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geen hinder voor andere Godsdienstige gezindhe

den, of stoornis der publieke orde en vc:iligheid te 

duchten zijn; 
c. De verklaring hebben afgelegd, dat zij in de kosten 

van hunne Eeredienst, mitsgaders in de verzorging 

van hunne behoeftigen, buiten bezwaar van het 

Rijk zullen voorzien; en 
d. Gelijke verklaring hebben gedaan, dat zij nimmer 

eenige aanspraak zullen maken, op de bezittingen, 

inkomsten en regten van het Hervormd Kerkge

nootschap , of van eenige andere Godsdienstige ge

zindheden en aan de Wetten van den Staat zullen 

gehoorzamen ; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. r . 

De verzochte toelating wordt aan de adressanten 

verleend, en mitsdien vergund het bestaan binnen Go

rincftem, van eene Christelijk afgescheidene gemeente, 

bestuurd volgens de bepalingen van het reglement der 

Christelijk afgescheidene gemeente te Utrecht, waarvan 

exemplaar aan dit besluit is gehecht. 

Art. 2. 

Deze gemeente zal hare openbare Eeredienst uitoe

fenen in het huis, staande en gelegen te Gorinchem, 

in de Zusterstraat, geteekend wijk C, n°. 3 r 8. 

Art. 3. 
De gemeente van afgescheidene Christenen voor

noemd, is onderworpen aan alle wettelijke bepalingen 

en Gouvernements-verordeningen, welke met betrek

king tot alle ande re Kerkgenootschappen, of kerkelijke 

gemeenten in dit Rijk in het algemeen thans bestaan, 

of in het vervolg mogten worden vastgesteld. 
Onze Minister van Staat voornoemd , is belast met 

de uitvoering van dit besluit , waarvan afschriften zul

len worden gezonden aan onzen Minister van Justitie 

en aan den Raad van State ter informatie. 

rst0's GRAVEKHAGE, den n April r 84 r. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Staat belast met de 
Generale Directie voor de zaken 

der Hervormde J(erk enz., 

(get.) H. VA--::S ZUIJLEX VAX KIJVELT. 

Voor overeenkomstig afschrift , 

De Secretaris e1t Advisezw bi:f !tet 
Departement voor de zake1t der 

Herv. Kerk, enz., 

J ANSSE~. 

Uit bovenstaande acte blijkt dat de erkenning der 

Gorcumsche gemeente is geschied in aansluiting aan 

het Reglement der Utrechtsche. Dit reglement was 

eene gewijzigde Kerken-orde die men echter na enkele 

Jaren weêr heeft verworpen om tot de Dordtsche 
terug te keeren. 

De noodzakelijkheid van dit, door de afgescheidenen 

zoo gehate "vrijheid vragen" duurde tot den aanvang· 
van de regeering van Koning Willem III, toen deze 

gemeenten, bij de wet op de Kerkgenootschappen, 

ook als zoodanig werden aangemerkt onder den naam 

van Clzr. Afgesclz. Geref Kerk. 

In het jaar I 869 kwam de hereeniging tot stand 
van de twee stroomingen, die om het z.g. ,,vrijheid 

vragen" waren uiteen gegaan. Met de Dordtsche 

Kerken-orde als regel van bestuur koos men toen 

gemeenschappelijk den naam van Clzr. Geref Kerk. 
Inmiddels kwam het in r 886 bij velen tot een 

nieuwe breuk met het Ned. Herv. Kerkgenootschap, 

welke beweging nader bekend is onder den naam van 

dolea1ttie. Het woord doleeren is ontleend aan den 

kerkelijken strijd in het begin der IJ° eeuw. Men 

hecht er de beteekenis aan van, zich beklagend over 

aangedaan onrecht, tijdelijk buiten het kerkverband 

te plaatsen. Men breekt niet met de kerk maar met 

haar Besturen, die men niet erkent. Waar "de re

formatie", zoo als men deze beweging bij voorkeur 

noemde, een aanvang nam, was het eerste werk den 

plaatselijken kerkeraad op te wekken het Reglement 

van r 8 r 6 op zijde te zetten , en zich weêr te stellen 
onder de Dordtsche Kerken-orde. Weigerde deze, dan 
werd men doleereude en koos men een nieuwen Ker

keraad. In de practijk bleek echter tusschen deze be

weging en die van r 8 34 niet veel verschil te bestaan, 

want ook de doleerenden moesten de kerkelijke goe

deren prijs geven, en kwamen tot de stichting van 

plaatselijke gemeenten, onder den naam van Neder
duitsclz Geref Kerkm. 

Het jaar I 892 vvas voor deze kerkelijke bewegingen 

van groote beteekenis. In eene Synode, te Amsterdam 

gehouden, kwam namelijk de vereeniging tot stand 

van al de door ons genoemde kerkelijke groepen; 

hierdoor kwam eindelijk deze zestig-jarige strijd tot 

rust , met volkomen bevredig ing der verschillende par

tij en, ook van de zijde der Regeering. 

Onder de regeering van H.M. de Koningin-Regen

tes, tijdens het ministerie Tak van Poortvliet, en 
inzonderheid door de welwillende medewerking van 

den toenmaligen Minister van Justitie, Mr. H. J. Smid t, 
verkreeg men eindelijk de erkenning on_der den naam 

en den rechtstitel, waarop men zoovele jaren te ver

geefs zijne aanspraken had doen gelden, n.l. dien van 

"Gereformeerde Kerken." Tot dit Kerkverband traden 

700 plaatselijke gemeenten toe, met eene bevolking 
van ongeveer een half millioen zielen. Slechts enkele 
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gemeenten, met deze regeling niet tevreden , bleven 

onder den naam van Chr. Geref. Kerk op zichzelven 

staan. 
Het kenmerkende van deze organisatie der Gere

formeerden is, dat zij geene z.g. Kerkbesturen hebben 
of erkennen. Zij vormen geen genootscltap . Dat woord 

is bij hen contrabande. De K erkeraad is de eenige 

macht; waar deze echter het gezag van Christus ver

tegenwoordigt en in Diens naam opt reedt , heeft zijn 

gezag niet een heerschappijvoerencl maar een bedienend 

karakter. Meerdere kerken te zamen vormen eene 

Classe. De afgevaardigden ter Classe komen vier ma

len des jaars bijeen. Deze vergadering geeft adviezen 

en doet uitspraak in geschillen , welke uitspraak bin

dend is, behoudens recht op hooger beroep. A fge

vaardigden der Classen eener Provincie komen een

maal 's jaars bij een in provinciale Synode , en deze 

zendt om de drie jaren de hare " ·eêr naa r de Generale 
Synode. D eze behartigt de algemeene belangen, en ~-doet in kwestiën uitspraak in het hoogste ressort. 

Permanente besturen hebben echter al deze vergade

ringen niet ; als de vergadering uiteen gaat \·en-allen 

ook de functiën ; de uitvoering van haar besluiten 

draagt de vergadering op aan Commissiën , ,,deputaten" 

genoemd , wier mandaat echte r niet verder strekt dan 

de uitvoering van den, hun door de vergadering op

gedragen , last. A angezien deze meerdere vergaderingen 
nimmer uit dezelfde personen zijn samengesteld en het 

ouderlingen-element daar in sterk is vertegem,·oordigcl, 

draagt deze wij ze van besturen meestal een zeer on

partijdig en democratisch karakter. 

E en gevolg van deze vereeniging in r 892 is de 

ineensmelting der plaatselijke gemeenten. Eigenl ij k 

kan er volgens het beginsel der Gereformeerden maar 

ééne plaatselijke kerk zijn, onder één Kerkeraad. 

vVaar deze ineensmelting echter, om finantieele of 

andere redenen , niet zoo spoedig tot stand komt , 

heeft men in sommige plaatsen nog Geref. ke rken , 

die door A, B en C worden onderscheiden. V an jaar 
tot jaar vallen echter deze onderscheidingen weg , en 

komt men tot locale inéénsmelting. In Gorinchem 
kwam deze reeds in r 892 tot stand , en sedert is de 
naam, dien de gemeente draagt , en waarop ook hare 
bezittingen zijn ingeschreven, die van : ,,De Gerefor

meerde K er k te Gorinc!tem." 

Kan men de Dordtsche K erken-orde het Statuut 

noemen, waarnaar deze Kerken worden bestuurd , en 

waarop zij door de Regeering zijn erkend, een tweeden 

band van onderlinge gemeenschap hebben zij in hare 

belefjdenisschrzften. Deze, Formulieren van Eenigheid 

en ook wel "Canones" genoemd , zijn: 

OUDE VESTE. 

,,De Nederlandsche Geloofsbelijdenis (37 Artikelen). 

,, De H eidelbergsche Catechismus. 

,,De Vijf artikelen tegen de R emonstranten. 

De kerken hebben zich onderling verbonden zich 

aan deze belijdenisschriften, als uitdrukking van haar 

geloof , t e zullen houden. 

Zooals uit de stichtingsacte reeds bleek , werden de 

eerste bijeenkomsten van de Gorinchemsche gemeente 

gehouden in de Zusterst raat N°. 3 r 8 (thans 4 56). In 
het jaar I 844 telde zij I 60 zielen . In r 845 kon men 
er toe overgaan een predikant te beroepen. Deze 

ve rkreeg men in el s. J. M i cl cl e 1, die haa r tot Nov. 

r 8 5o diende , toen h ij al s leeraar naar Middelburg 
vertrok. Deze eenvoudige en vriendelijke man bracht 

\·eel toe aan de uitb reid ing der gemeente , en leeft b ij 

de oude leden nog in dankbare herinnering voort. 

Men had intusschen het vcrgaclcrlocaa l in de Zuster
st raat ve rlaten. In r 842 \\·erd door de leden A. B 1 a n

k e r s, J. BI anke rs , T. va n An cl e I en M. va n 

M e rk o rn een fli nk terrein aangekocht , aan het einde 

Yan de Driekoningensteeg. Op dit terrein bevond zich 

een hecrenhuis, dat , volgens oude oorkonden, reeds 

in r 5r 4 bekend stond als het "Dry K oningen h uij s" 

en later den naam droeg van "het oude Posthuis ." 

H et vermoeden is niet zonder g rond dat de Drieko

ningensteeg in oude tij den doorgang gaf naar de 

" K wekcl- oft e Stoelstraat" ; zooveel is zeker dat een 

der vroegere eigenaars van dit terrein , zekere heer 
A cl o 1 p h \. an H oe ij S c h i 1 t h o u \\. e r v an O s t e e 

aan de stedelijke regeering vergunning moest aanvra

gen en ook verk reeg, om " Sy ne hu ijzinge genaempt 

de Dry Koningen met een hekken van de steeg te 

mogen afsluijten." Als argument hiertoe voerde hij 

aan dat "de grond hem cornpeteerende was en niemand 

clan hy er uitganck op had. De redenen waarmede 

" exponnent " verder zijn verzoek bij de vroedschap 

staafd e, waren: ,, dat hij in zijne rustige bewoning 

gestoord \verd door straetk incleren , welke meestal deze 

afge legenheid tot hunne speelplaats verkozen , en sup

pliant doo r het gooien van steenen vele onaangenaam

hedens en schadens toevoegden. " 
In dit afgesloten en rustige plekske kon de nieuwe 

gemeente nu hare tente opslaan , en het oude Drie
koningenhuis richtte men voorloopig tot vergaderplaats 

in. In r 848 g ing daarop het terrein met de gebouwen 

van particulier bezit in eigendom over aan de gemeente. 

H et oude gebouw voldeed echter niet aan de behoefte. 

Allerlei klachten over ongeschiktheid en kleinheid ble

ven niet uit , zoodat de Kerkeraad zich genoodzaakt 

zag op nieuw een beroep te doen op de offervaardig

heid der leden ; dit had deze gunstige uitkomst dat 
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binnen enkele weken aan vrijwillige inschrijvingen 

werd bijeengebracht eene som van f 2474,20. In 
eene vergadering van gemeenteleden, op 27 Dec. l 849, 

kon nu het besluit worden genomen tot het bouwen 

eener nieuwe kerk. Dit werd aanbesteed aan de bazen 
Kent ie, van der V e 1 de, de Leur, Snoek en 

den Bremer, die, voor eene som van 3 300 gulden, 
in den tuin van het genoemde terrein een eenvoudig 

doch doelmatig gebouw optrokken, dat eene opper

vlakte van 60 bij 40 Amsterd. voeten besloeg. 

De inwijding had plaats op 11 Aug. l 850, bij welke 

gelegenheid d 5 Mi d de 1 tot tekstwoorden koos: Ex.• 

20: 24b "Aan alle plaatsen daar Ik Mijns Naams ge
dachtenis zal stichten, zal Ik tot U komen en U 

zegenen." Eindelijk viel nu ook het oude huis onder 

de slagen van den moker, en verrees in de plaats 

daarvan , in l 8 5 7, eene flinke pastorie , die sedert als 

predikantswoning dienst doet. 

Na het vertrek van cl 5 Mi cl cl e 1, in l 850, besloot• 

de gemeente, in Febr. l 8 5 l , een beroep uit te bren
gen op ds. H. J . B ud din g h , die in het vorig jaar 

van Groningen naar America was ve rtrokken. In het 

b egin van Mei volgde daarop een bedanken. Men liet 

echter dezen leeraa r, die inmiddels uit A merica was 

weêrgekeerd, niet los, maar bracht 30 lVIei een tweede 

beroep op hem uit . Deze, een ongehmHI man , ves

tigde zich daarop te Gorcum, predikte geregeld elkcn 

Zondag en hield zelfs geruimen tijd dagelijks gods

dienstoefening, waarbij men van heinde en ver kwam 

om den wel wat zonderlingen, maar niettemin wel

sprekenden redenaar te hooren. De vraag, of hij het 

beroep der gemeente zou aannemen, kwam echter bij 

hem niet tot beslissing, en kostte hem veel gemoeds
strijd. Na een verblijf van vier maanden hakte hij den 

knoop door en vertrok onverwacht, zonder van iemand 
afscheid te nemen. 

In Juli l 852 kreeg de gemeente weêr een vasten 
leeraar in cl5 . G . B. Mos, die echter in Januari l 8 54 

weêr naar Schoonhoven vertrok. In Aug. 185 5 deed 

cl '. E. F. Smit zijn intrede in de gemeente. Deze 

waardige leeraar heeft haar bijna 30 jaren gediend, 

n.l. tot aan zijn overl ijden in Dec. 1884. Zijn stoffelijk 

overschot rust op de openbare begraafplaats alhier, 

waar de gemeente zijne nagedachtenis, die bij velen 
ook buiten haar, in dankbare herinnering voortleeft, 

door eene grafzerk met inschrift, voor het nageslacht 
heeft bewaard. 

De ledige plaats werd in Sept. 1885 nu ingevuld 

door d 5 P. Bie s t e rv e l cl , die van Sexbierum werd• 

beroepen. Het kerkgebouw bleek nu spoedig te klein, 

zoodat tot eene vergrooting moest worden overgegaan. 

Deze verkreeg men door aan den zuidelijken wand in 

het midden een stuk aan te bouwen, waardoor de 
kerk nu ongeveer den kruisvorm verkreeg; 2 Sept. 

l 888 kon de vergroote kerk, die nu een ruimte voor 

500 zitplaatsen had, op nieuw in gebruik worden 

genomen. Gedurende de verbouwing stelde de Kerke

raad der Herst. Ev. Luthersche Gem. welwillend haar 
kerkgebouw voor den dienst ter beschikking. 

In Juni 1890 nam d 5 Biesterveld eene roeping• 

aan naar Rotterdam, van waar hij een paar jaar 

later tot professor aan de theolog. school te Kampen 

werd benoemd. Na het uitbrengen van een paar ver

geefsche beroepen, kwam in Maart l 89 l cl5. K . van 

Goor uit Schiedam als predikant tot haar over. 

Deze bleef slechts tot April 1893 , als wanneer hij 

na een tweede beroep van de Geref. gem. te Holland, 
Michigan, N.-America , dit aannam, en met zijn gezin 

derwaarts vertrok. Lang was men daarop niet her

derloos. Reeds bij het eerste beroep, dat werd uit
gebracht op d 5

• J. van An cl e 1 te . L eeuwarden, die 
in vo rige vacatures reeds een en andermaal had be

dankt, mocht men slagen. 25 Sept. 1893 werd hij 

als herder der gemeente bevestigd. D s. van An cl e 1 

is door zijne studiën en vele geschriften in de theolog. 
wereld geen onbekende. 

De gemeente telde op 1 Jan. 1 898 366 belijdende 
en 500 doopleden , t e zamen 866 zielen. Door de 
uitbreiding der gemeente blijkt het kerkgebouw ook 

nu weêr te klein en te laag om aan de eischen van 

ruimte en versche lucht te kunnen voldoen. Om hierin 

te voorzien, heeft men een Bouwfonds opgericht, ten 

einde cloor_jaarlijksche, vrijwillige bijdragen, t e komen 

tot de vorming van een kapitaal , benoodigd voor de 
stichting van een kerkgebouw, dat aan de behoeften 

der gemeente en aan de eischen des tijds kan voldoen. 

De vaste eigendommen der gemeente bestaan op 

het oogenblik uit: haar kerkgebouw met kerkekamer, 

pastorie met tuin, kosterswoning en bovendien nog· 

eene verhuurde woning, benevens een flink pand in 
de Gasthuisstraat . A l deze perceelen zijn aan elkaar 

belendende. 
Getrouw aan hare verklaring , in 1841 afgelegd, heeft 

de gemeente steeds buiten bezwaar van het Rijk in 

al hare behoeften zelf weten te voorzien. Alle onkosten 

voor -eeredienst, armenverzorging, onderhoud der ge
bouwen enz. , zij n steeds door haar zelf gedragen ; 
bovendien wordt jaarlijks een niet onaanzienlijk be

drag gecollecteerd voor Zending, Predikants-weduwen

fonds , Hooger Onderwijs, Suppletiefonds, Lager On

derwijs, \ i\Teezenfonds enz. 

Merkwaardige oudheden bezit de gemeente uit den 
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aard der zaak niet . Eene uitzondering hierop maakt 

het kerkorgel, dat in l 879 werd geplaatst, en af

komstig is uit de Presbyteriaansche kerk te Rotterdam. 

Het is gevat in eene sierlijke, antieke, uit eikenhout 

gesneden kast, met een kunstig bewerkt hek. Het 

bevat l 2 stemmen met een aangehangen pedaal. Het 

vermoeden is niet ongegrond dat het van Engelsche 

herkomst is. Als maker wordt zekere J . More au 

genoemd. Het spreekgestoelte in de kerk is nog 

nieuw. Het werd in l 893 door den timmerman L. J . 

Schaap ontworpen en vervaardigd. De spreker staat 

hierin slechts één meter boven den beganen grond ; het 

is ruim, wat zeer ten gerieve is van hem, die er gebruik 

van maakt. In de kerkekamer bevindt zich, behalve 

een paar oude portretten en eene kaart van Palestina, 

nog een fraaie kast ter bewaring van het Archief en 

de Bibliotheek der gemeente. Deze kast werd in het 

vorig jaar door een ongenoemde ten geschenke gege

ven. Tot de oprichting eener bibliotheek besloot de 

Kerkeraad om langs dezen weg de gemeenteleden in 

kennis te brengen met nieuw uitgekomen werken en 

hun alzoo gelegenheid te geven zich op de hoogte te 

stellen van de ontwikkeling der theolog·. wetenschap. 

En hiermede loopt de beschrijving en het geschied

verhaal van de Geref. Kerk te Gorinchem ten einde. 

Zij heeft in haar zestigjarig bestaan getoond wat vol

harding en vrijwillige toewijding aan een beginsel, 

dat men voor heilig houdt , vermogen. 

---~~o---4-----

DE NED. ISRAËLIETISCHE GEMEENTE EN HARE SYNAGOGE. 

óór l 8 l 7 bezat de Ned. Israëlietische 

gemeente te Gorinchem, wie r vesti

ging aldaar dagteekent van het begin 

dezer eeuw, geen vast lokaal voor 

hare godsdienstige oefeningen. Men 

hield samenkomsten dan hier, dan 

,daar, in gehuurde lokalen. Wel had men in 1814 een 

begraafplaats in eigendom verkregen, doch een eigen 

synagoge bleef vooralsnog behooren tot de pia vota. 
Eerst omstreeks l 8 l 7 zou deze wensch tot vervulling 

komen. 

Zooals ik reeds in het hoofdstuk over de kerk der 

Luthersche gemeente mededeelde, moest het Luther

sche kerkje op den Havendijk, door het bombarde

ment van l 814 zeer beschadigd, na dien tijd buiten 

gebruik gesteld worden en besloot de Luthersche 

gemeente derhalve tot verkoop. De Gorinchemsche 

Israëlietische gemeente, toen nog geen eigen synagoge 

bezittende, was zeer willig het bouwvallige kerkje van 

de Lutherschen in eigendom over te nemen. Zooals 

het gebouwtje daar stond, gescheurd en voor 't gebruik 

gevaarlijk, kon de Israëlietische- het evenwel even

min als de Luthersche gemeente als bedehuis besten

digen. Er diende eerst het een en ander aan verzo, gd 

en hersteld te worden en nadat zulks gebeurd was, 

werd op Vrijdag, den 2osten Juni 1817, het nu al van 

Doopsgezind tot Remonstrantsch, van Remonstrantsch 

tot Vvaalsch, van W aalsch tot Luthersch gemetamor

fozeerde kerkje, eindelijk tot synagoge ingewijd. 

Over die inwijding vinden wij in de "Jaarboeken 

van het Koningrijk der Nederlanden," door Martinus 

S t u art, l 8 l 7, Deel II, p. 249-50, het volgende ver
meld : ,, Te Gorinchem werd op den 20sten J uny eene 

,,Israëlitische kerk plegtig ingewijd, in tegenwoordig

"heid der respective autoriteiten en Kerkeraden der 

,,onderscheidene Godsdienstige Genootschappen, bene

" vens een groot aantal van aanzienlijke ingezetenen. 

,,De Israëlitische gemeente, ·welke gedurende een ge

"ruimen tijd haren eerdienst nu hier, dan daar, in 

"een gehuurd lokaal, had moeten oefenen, betuigde 
,,haren dank aan de milde gevers tot dit gesticht, 

"doch vooral aan de welwillendheid van Z. M. (*) welke 
,,haar Zijne bescherming had toegezegd." 

Trouwens Z. M. had, voor de Ned. Israëlietische 

gemeenten in 't algemeen, al meermalen zijne belang

stelling getoond. Nadat reeds bij Kon. Besluit van 

26 Februari l 814 de toenmalige organisatie (t ) van het 

Israëlietische kerkelijk bestuur vernietigd was en na-

(*) Z. M . Koning Willem I. 

(t) Voor dien tijd was het bestuur van de Israëlietische kerkelijke zaken voor 't eerst meer algemeen geregeld bij K on . decreet van 12 September 1808. Hierbij werd 
ingesteld een opperconsistorie der Hollandsche H oogdu itsch-Israëliet ische gemeenten. Daa rvoor in de pl"'ats kwam in 1813 de Fransche organisatie van den 
lsraëlietischen eeredienst en werden de Ned. Israëlietische gemeenten onder het opperbestuur van het centraal consistorie te Parijs gebracht. 



V,l.:-1 .-l.Rl,EL'S OU DE VESTE. 

dere bepalingen dienaangaande waren vastgesteld om te Amsterdam, M. 

een einde t e maken aan de geschillen , waardoor de 's Gravenhage en J. 
Israëlietische gemeenten in Nederland sedert eenigen met bepaling dat de 

tijd werden verontrust, stelde Hij bij besluit van den zou geassisteerd, en 

Salvador en P. E. Stein te 

B. Benjamins te Rotterdam, 

H eer C a pa close, zoo noodig, 

bij afwezigheid vervangen worden 

1zen Juni d.a.v., n°. 58, een "Reglement op het Kerk door den Heer Te i x e i ra cl e Isa c cl e Mat tos. (*) 
bestuur der Israëlitische Gemeenten in de Vereenigde In het daaropvolgende jaar ( I 8 I 5) werd, namens 
Nederlanden" vast. Bij dat reglement werd bepaald, het hoofdbestuur tot de algerneene zaken van het 

dat er zouden zijn I 2 correspondeerende- of hoofd Israëlietisch Kerkgenootschap in Neclerlancl, medege
synagogen, waarvan o. m. ook een Hoogduitsche te deeld dat voor de gemeente in Gorinchem tot bestuur
Rotterdam. Onder deze hoofdsy nagoge ressortee rde ders waren gekozen de Heeren E. M. Hart o g, 

de gemeente te Gorinchem. De bestuurders der hoofd J. Samkalder en I. van Vrieslancl. 

synagogen zouden den titel van PantassJ11t of Par- In haar eerste, vaste synagoge op den Havenclijk 

1tassi11t voeren en wel die van de Portugeesche : Par nu, hield de Gor inchemsche Israëlietische gemeente 

nassim der Portugesclte iVederla11dsclte lsraditisclte gedurende een kwart eeuw hare godsdienstige samen

Gemeente en die der H oogduitsche: 

Par11assim der JVederla11dsclte lsra

ëlitisclte Gememte. De bestuurders 

der kleinere gemeenten , ressortee

rende onder de hoofclsynagogen, 

werden genoemd Ad111i1tistrate1trsof 

Manlágim. Voor de eerste maal zou

den de nieuwe Parnassyns der hoofd 

gemeenten en de administrateurs 

der andere gemeenten benoemd 

worden door den Secretaris ,·an 

Staat voor de Binnenlanclsche Za

ken, terwijl de wijze van ,·erkie

zing voor 't ven·olg bij vast te 

stellen reg·lement zou worden be

paald. Op clenzelfden dag , \\·aarop 

bovengenoemd reglement bij Kon. 

besluit werd vastgesteld, behaagde 

het den K oning Zijn tevredenheid 

te kennen te geven aan de leden 

der "consulerende Commissie tot de 

komsten. Omstreeks 1837 echter, 

verklaarde de toenmalige gemeente

architect, de Heer J. Sancenet, 

dat het kerkgebouw, wegens zijn 

slechten staat, eerlang buiten dienst 

behoorde gesteld te worden. Het 

kerkelijk bestuur besloot dus geleien 

in te zamelen voor den bouw van 

een nieuwe synagoge. Ruim vier 

jaren moesten evenwel nog verloo

pen, voordat men in I 84 r, op een 

terrein aan de K wekclstraat, kon 

aanvangen met dien bouw, welke 

in 't voorjaar van r 842 gereed 

kwam , zooclat men den zoen Mei. 

van dat jaar de nieuwe, thans nog 

in gebruik zijnde, synagoge kon 

inwijden. De synagoge op den Ha

vendijk werd verkocht en toen tot 
D e tegem\·on rd i..:. c Syn ::i.go~c: der Gorin chemsche 

br: 11.. l iet ische g c 111ce1 t e. 
een korenpakhuis herbouwd. 

zaken der Israëli ten" , volgens artikel r r ,-an dat be

sluit benoemd om, onder toezicht van den comm issa ris 

voor de kerkelijke zaken, den Secretaris Yan Staat 

voor t e lichten in het vaststellen van verordeningen 

ten aanzien der Israëlietische gemeenten . Z. ~I. \\·as 

voldaan over de wijze, waarop die commissie aan de 

haar opgedragen taak had voldaan en noocligde de 

leden uit om op dezelfde wijze, provis ioneel en tot 

nadere voorzieningen, werkzaam te blij ve1; ten nutte 

van hun geloofsgenooten. Diensvolgens werden toen 

op nieuw tot leden dier commissie benoemd de Hee

ren J. M. Cap a clo se, E. P. cl e Jon g h en C. Asser 

H et kerkgebouw in de Kwekel-

st raat, dat in den loop van zijn 56-jarig bestaan, in

noch uitwendig verandering ondergaan heeft, is een 

klein , doch net en alleszins doelmatig ingericht kerkje 

met een houten torentje . Er zijn zitplaatsen voor 55 
mannen en 35 vrouwen en sedert I 896 wordt het 

gebouw 's winters ve rwarmd. Vooral vermeldenswaard 

is de H eilige Arke, ,Yaarin de H. vVetsrollen gebor

gen zijn. 

Het kerkelijk bestuur, dat zoo welwillend was, mtJ 

over het inwendige der synagoge eenige inlichtingen. 

te verschaffen, deelde mij mede, dat de verschillende 

kerksieraden, deels door de gemeente zijn aangeschaft, 

(':') Om op kerkelijken voe t het beheer der zaken te regelen I zijn eerst sedert 1862 pogingen in 't \\'erk gesteld door een daartoe geconstitueerde commissie, welke 
langs kerkelijken weg ben oemd werd . Een definitieve regeling j5 ech ter eer5t in 18ï o tot 5t ancl gekomen , waarna de Regeeringsverordeningen zijn ingetrokken en 
de hoofdcommissie voor de zaken der Israëlieten is ont bonden . T hans is het bestuur van 't Kerkgenootschap in handen van een cent rale commissie , die gevrnonlijk 
eenmaal 's jaars vergadert. Een permanente commissie uit haar midden zorg t \' Oor de dage lijk::.che leiding en uÎt\'Oering der zaken. Beide colleges zetelen ~e 
Amsterdam. Iedere gemeente regelt hare huishoudel ij ke be lan g en naar goedYinden 1 z:mder da t het centraal bestuur zich daarin mengt. Het Kerkgenootschap IS. 

Yerdeeld in 12 kiesdistricten over de elf provincien des land s Zuid•Holbnd tel t er 2 J. D eze dis tric ten zijn weêr onden·erdeeld in gemeenten . 
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deels door schenking van godsdienst ige instellingen en 

particulieren zijn verkregen. Vooral de sinds meer dan 

30 jaren bestaande godsdienstige vereeniging .,.,"E_yts 

Gajiem" (,,Boom des L evens") heeft zich door rijke 
giften verdienstelijk g·emaakt. T ot hare schenkingen 

behooren o.a. eenige wetsrollen, siertorens, een Torah

schild, een rood fluweelen voorhang met spiegel, "·aarin 
één hand den luchter, de twee steenen Tafelen (be

vattende de aanvangswoorden der Tien Geboden), de 

tafel met de toonbrooden, de vuurpan en de Heilige 

Arke vasthoudt, geheel overeenkomstig de beschrijYing 

in het 0. T. Dit alles is kunstig op het fluweel ge
borduurd en een werkstuk uit het gunstig bekende 

atelier van de H .H. Gebr. van Oven te 's Graven

hage. Voorts dienen nog vermeld de p rachtig be\\·erkte 

manteltjes van blauw en rood flu weel voor de H. \V ets

rollen. 
Ter gelegenheid van de meerderjarigheid van H . M. 

de Koningin en Hare aanvaarding van 's Lands bestuur 

is door diezelfde vereeniging aan het K erkbestuur 

aangeboden een versiering voor de H. \Vetsrollen. Op 

deze versiering, in den vorm van een schild, zijn aan
gebracht de twee steenen tafelen in zilver, terwijl het 

schild gedekt is door een verguld zilveren kroon en 
ter weerszijden door staande leeuwen, mede van ver

guld zilver, als wapenhouders gedragen wordt. Op 

een inscriptieplaat , omgeven door guirlandes van zil

veren kettingen, komt de volgende opdracht, in He-

breeuwsche karakters, voor: 

,; T er gedacht enis geschonken op den dag der 

"troonsbestijging van onze geëerbiedigde K oningin 

,, Wilhelmina. 

,,Hoog ,·erheven blijve H aar heerlijkheid . 

,,Aangeboden door de vereeniging Eyts Gaj iem." 

H et geheel is geleverd door het lid der gemeente, 

den H eer S. '"an cl er S 1ui s, onder wiens toezicht 
het fraaie werk is uitgevoerd. 

Deze geschenken krijgen nog meer waarde en be

teekenis als men weet, dat genoemde Vereeniging 

hare penningen door kleine wekelijksche contributies 

van de gemeenteleden bijeenbrengt. Ook de penning 

\·an den door aardsche goederen minbedeelde , heeft 

dus haar aandeel gehad in deze werkelij k kostbare 

geschenken. 

Ab een ander geschenk van beteekenis mag niet 

01n-ermeld blijven een in de synagoge hangend houten 

bord, ge\·at in een rijke, vergulde lijst. Op dit bord 
staat, in het Kederlandsch, een bede voor 't welzijn 

nn 't Vorstelijk Huis, welk gebed, op Sabbath- en 

feestdagen, steeds in de Hebreeuwsche taal uitgespro

ken wordt. \Vijlen de Heer A. cl e Hart o g schonk 

dit Lord aan de synagoge. 

De Israëlietische gemeente te Gorinchem, behoort 

tot het district Rotterdam en wordt bediend door een 

voorzanger, tevens godsdienstonderwijze r. De tegenwoor

dige functionar is is de H eer S. Poon s. De gemeente telt 

ruim 40 huisgezinnen met een ledental van ongeveer r75. 
Op de naast de synagoge staande school, wordt, 

sedert r866, uitsluitend godsdienstonderwij s gegeven. 

Voor dien tijd gaf men er ook gewoon lager onderwijs. 

--- )~ 

D E K A S T E E L E N. 

---c8=>---

1e, die eenige lokale kennis bezit van 

Gorinchem, is niet bekend met de 

plaats en den naam van de Duivels

gracht, in den volksmond geheeten 

"Duvelsg racht. " 't Is het gedeelte 

vestinggracht, besloten tusschen den 
vestingmuur buiten de afgebroken vVaterpoort en den 

steenen beer, die daar de ,, \Viel" afsluit. Als kinde

ren wisten wij elkaàr wonderlijke dingen te vertellen 

van deze geheimzinnige diepte met haar stilstaand 

,,·ater en haar glanzend-groene pompe-bladeren. Met 

angst en met onbedwingbare nieuwsgierigheid tevens , 

k eken wij van den hoogen walmuur neêr in dat drab

bige " ·ater, ,·oor onze verbeelding onpeilbaar van diepte, 

huisplaats van een g rijze sage, sluier van een diep 

mysterie. ' t Rechte van wat er op deze geheimzinnige 
plaats in o,·eroude tijden gebeurd was, wist niemand, 

maar dat er iets gebeurd moest zijn, stond bij ons 

vast. De naam " Duivelsgracht" had al zoo iets grie
zeligs, iets om vreeselijke dingen te vermoeden! En 
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wie er met ouderen over gesproken en uit den mond 

van hen wel eens iets over opgevangen had, wist in 

den kinderlijken kring, met kinderlijken vertelgloed, 

een fantastisch verhaal te doen van een goddelooze 

edelvrouwe, die in den middeleemvschen tijd, ter plaatse 

van de gracht of daaromtrent, een trotschen burcht 

bezeten had, een burcht met gekanteelde torens en 
rondeelen, met valbruggen en hameien, onneembaar 

door de dikte zijner muren en de sterkte van zijn 

bezetting. Doch - als een ander vrouwtje van Sta

voren - had ook deze verwaten vrouw het durven 

bestaan God te tarten. Geld en goed , aanzien en 

macht, door Hem in hare handen gelegd als een blijk 

Zijner Genade, als een middel tot uitbreiding en ver

heerlijking van Zijn Rijk der Liefde op aarde, werden 
door haar niet geacht, doch - wat erger is -- mis

bruikt in den dienst van den Booze. Liever dan den 

hongerige te voeden , den naakte te kleeden en den 

weenende te troosten, joeg zij den arme en bedrukte 

met stokslagen en hoon van haar poorte, terwijl zij, 

badende in weelde en overdaad, zich vroolijk maakte 
over leed en gebrek. En - o, gruwel der grmvelen -

met melk, met onvervalschte, volle melk, in plaats 

van met Merwewater, deed zij het binnenplein van 

haar kasteel schrobben. Toen was de maat harer 

gruweldaden vol, en God, die lankmoedig hare uittar
ting geduld had, deed Zijn toorn vaardig over haar 

worden en vernielde met één bewegen van Zijn hand 

haar en haar trotschen burcht. Sinds dien tijd noemde 

men de gracht, waarm het bouwwerk verzonk, de 
Duivelsgracht. 

Zóó klonk het verhaal uit den kindermond, en kin

derooren dronken met gretigheid dit samemreefsel 
van verdichtsel en bijgeloof in. Dat het impressie maakte 

op den kinderlijken geest, die gaarne te smul gaat 

aan het wonderbaarlijke, behoeft niet bevestigd te 

worden en onze jonge fantasie de vrije vlucht latende, 

zagen wij het kasteel daar weêr voor ons met de 

goddelooze edelvrouw, pralende in de hooge ridderzaal, 

zooals dat alles in overoude tijden - volgens ons -

werkelijk geweest moest zijn. Anderen - nog stouter 

in hun Vf'rbeelding en den burcht nog niet geheel 

vernield willende zien - vonden in de thans nog 

aanwezige tolkazerne een overblijfsel van 't kasteel, 

gespaard uit den machtigen greep Gods. En niet be

seffende dat daar ook nog is een Historie, aan welke 

alle fantasie een gruwel is en die niets aanneemt, tenzij 

't is gegrondvest op onwrikbare fundamenten, procla

meerden wij unaniem de tolkazerne als een brokstuk 

van 't verwoeste kasteel en een uit 't stoute geslacht der 

Arke 1 s als de booze, door God gestrafte edelvrouwe. 

Nog eens angstig een blik gewaagd aan dien poel 
van zonde en jammer, die demonische gracht, nog 

eenmaal omgekeken naar de plaats, waar zooveel 

heerlijkheid in één oogenblik tot stof verging en -

't hoofd vol van droomen en van vreemd gesmukte 

beelden der fantasie - daalden wij zwijgend en ernstig 

van den hoogen "Pelwal" als groote menschen, gaande 
droef en stil van den zwijgenden doodenakker, waar 

veel liefs door hen gelaten wordt. 

Dit is de sage van 't Kasteel te Gorinchem aan d~ 

Duivelsgracht, zooals ze mij in mijn kinderjaren uit 

kindermonden verteld werd. Of ik haar niet geloofd 

en lang als waarheid beschouwd heb? vVie zou dit 

niet gedaan hebben met een verhaal, zóó fantastisch, 
zóó diep van indruk op den kinderlijken geest! En al 
zag ik later heel die kleurige webbe van verdichtsel, 

,raarin 't verhaal , voortlevende in den kindermond, 

zich in den loop der tijden had ingesponnen, door het 

zich ontwikkelend verstand en het rijper wordend 

begrip, verscheurd, toch bleek mij, bij onderzoek der 
historie, dat een kern van waarheid in dit verdicht 

omhulsel verscholen lag. vVant een kasteel is er ge

weest in de onmiddellijke nabijheid van de tegen

woordige Duivelsgracht. 

Vóór ik echter iets van de stichting en uit de histo

rie van dit kasteel vertel, - voor zoover mij dit 

mogelijk is uit de fragmentarische, geschiedkundige en 

archeologische gegevens, die mij ten dienste stonden 

__:_ dien ik in 't kort te gewagen van de beide kastee

len , die vóór de stichting van 't slot aan de Duivels

gracht bestonden, nl. van den burcht, dien de Arkel

sche Heeren te Gorinchem bezaten, voordat de stad 

aan Holland bram en van het slot door W i 11 e m van 
Beieren in 1412 hier gebouwd. 

H e y m a n v a n A r k e 1 was de eerste der 

Arkelsche Heeren, die zich te Arkel metterwoon ves

tigden. Kemp weet ons in zijn "Leven der Doorluchtige 

Heeren van Arkel" te verhalen, dat deze He y man 
in 't laatst der roe eeuw, uit den vreemde naar Hol

land de wijk nemende, bezit nam van den Lande van 

Arkel, ,velk goed indertijd door den Frankischen 

Koning D a go be r t aan zijn voorzaten geschonken 

was, en welke schenking toen door den Hollandschen 

Graaf Dirk II bevestigd werd. Deze He y man reisde 

met zijn geheele ridderschap en gevolg naar Arkel en -

zegt Kemp - ,,daar vielen, Hy en de Sijne aan 't 

,,spitten, en delven, uytroyen van hoornen en struy

"ken, de Landen te effenen, 't een te bereyden tot 

"Teel-land, 't ander tot vVeyde voor Beesten, slooten 
,,en wateringen te graven, om yder 't zijn, by gifte, 

"koop of andersins bekomen, 't onderscheyden, hutten 
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"en huyskens te bouwen. Self, Heyman, steld daar 

,,een Ridderlijke Wooning tot sijn, en sijn huysge

" volghs-verblijf, van hout, mits dit Land geen steen 
,,en had, en den vond van steen, uyt gekneede aarde, 

"of kley te bakken, ongeboren was." Meteen deed hij 

echter uit 't Land van de Maas, uit Luik, veel hard

steen hierheen brengen, om daarvan later een steenen 

burcht te doen bouwen. Maar hij zou dit plan niet 

volbrengen; immers nog voor er een begin gemaakt 

was met den bouw, stierf hij, zijn Heerlijkheid van 

Arkel nalatende aan zijn zoon Fop. Deze bracht 

zoo spoedig mogelijk zijns vaders bouwplannen 

ten uitvoer en deed in de plaats van de door zijn 

vader getimmerde houten woning een "Koninklijke 

Borcht" verrijzen. Hoewel van dit gebouw geen af

beelding bestaat en de geschiedboeken er ook niet 
veel meer dan de stichting van vermelden, is het 

toch wel als zeker aan te nemen, dat dit bomnverk 

een, voor zijn tijd, aanzienlijk kasteel geweest zal 

zijn, omdat Fop "machtig ryck van Goud en Silver" 

en daarbij -- evenals alle Arke 1 s - prachtlievend 

was. Op dezen burcht hielden na Fop, de Ar
ekelsche Heeren, van 't begin der l l tot 't midden 

der 13e eeuw, achtereenvolgens hun zetel. 

Heer Jan van Arkel was, zooals ik hiervoren 

reeds vermeld heb, nog tijdens het leven van zijn 

vader (dus vóór l 227, toen deze sneuvelde) in 't bezit 

gekomen - 't zij dan door erfenis of koop -- van 

de kleine Heerlijkheid \i\Tolfaren , tot dien tijd deel 

uitmakende van de bezittingen der Graven van Ben

t he m. Nauwelijks was Jan zijn vader opgevolgd 

of hij begon in 1230 met 't bouwen der stad Gorin

chem. De Koninklijke burcht te Arkel werd hem -

nu zijn Heerlijkheid doo.t; de aanhechting van \i\Tol

faren zoo in waarde en aanzien gestegen was - te 

gering, en nog in den korten tijd van zijn regeering, 

van 1227-1234, begon hij "t ' Oosten buyten Gorin
chem" - in den tegenwoordigen Laag-Dalemschen 

polder - met den bouw van een "Keyzerlijk Paleis". 

"Aanmerkt Keyzerlijk" zegt Kemp - ,,hoe 

grootz, hoe pratz, hoe trotz, dat men hiet de Burg', 
of 't Hof van Arkel". Aan zijn zoon Jan, bijgenaamd 

,,den Sterke," die van 1234-1272, dus 38 jaren, 
regeerde, was het gegeven den bouw van zijns vaders 

stichtingen - zoowel burcht als stad - te voltooien. 

Met den afbraak van het slot te Arkel metselde hij ge

deeltelijk den nieuwen burcht op. Dit afbreken ging 

echter stuksgewijs, omdat hij het Huis te Arkel niet 

wilde verlaten, voordat het nieuwe kasteel bij Gorinchem 

gereed was. Het Arkelsche slot geheel afbreken kon hij 

niet, omdat er altijd nog een gedeelte moest blijven 

staan, dat voor hem bewoonbaar bleef, zoolang hij zijn 

"Keyzerlijk Paleis" niet kon betrekken. En dat dit 

ook zoo geweest zal zijn blijkt hieruit, dat nog in l 267 
het Arkelsche Huis bewoond werd. In dat jaar toch 

vind ik vermeld dat de schelmachtige F o 1 per cl van 
der Lede of Leerdam in den Kerstnacht de Arkelsche 

kerk omsingelde en haar in brand stak. Heer Jan, 

die met zijn gevolg den dienst bijwoonde, doch kort 

vóór den aanslag met 4 of 5 "edele knechten" de 

kerk verlaten had, omdat hij - volgens Kemp -

"roeringh in de dennen" kreeg, nam , zoodra hij zijn 
kerk door tal van krijgsknechten besprongen zag, de 

vlucht naar zijn kasteel te Arkel - waar hij ook zijn 

gemalin , Bertha van Och t en , die zwanger was, 

met haar vrouwen had achtergelaten - deed de brug 

ophalen en ontkwam op die wijze aan de wraakzucht 

van zijn laaghartigen bloedverwant F o 1 per d. Toen 

stond er dus nog een bewoonbaar kasteel te 
Arkel. 

Aannemelijk is het echter dat Heer Jan in l 267 

zijn ·woning reeds verlegd had naar den nieuwen burcht 

te Gorinchem, doch tijdelijk op ' t Arkelsche slot ver

toefde om daar het Kerstfeest te vieren. Niet verwer-

pelijk is ook de veronderstelling dat zijn vrouw, die elk 
oogenblik de geboorte van een nieuwen Arkelschen 
telg verwachtte, bij voorkeur te Arkel, op het oude 

stamhuis, haar kind ter wereld wenschte te brengen. 

Een kasteel in optima forma was het Huis te Arkel 

op dien tijd echter niet meer. Kemp spreekt van 

een "sterke steenen Kamer, ,,·el omgraven, west-waard 

van de Arkelse Kerk aan de Poel-straat, " mogelijk 
dus een fragment van 't voormalige Arkelsche slot, 

dat toen dienst moest doen als fort of sterkte, ter 

beschutting en verdediging van 't Arkelsche Land. 

Hoe dit zij , de nieuwe burcht bij Gorinchem was 
zoo groot en fraai "datter in gantz Duytsland dies

gelijks geen en was. " ,, Een parel aan de kroon van 

Gorinchem" wordt h ij door de historieschrijvers ge

noemd. H et hooge hof (binnenhof) was omringd door 

zeven onneembaar sterke torens. Binnen deze ommu
ring stond het Heerenhuis met de groote ridderzaal 
en de verschillende kamers en vertrekken, ingericht 
tot woon-, slaap-, wapen- en eetzalen. Behalve 

het "Huis" was ook op het binnenhof gebouwd de 

rijk versierde slotkapel, waar de Arkelsche Heeren 

met hunne Vrom-ven en kinderen de godsdienstoefenin

gen bijwoonden. Het middelste hof werd beschut 

door vier groote zware torens en omsingeld door een 

diepe en breede gracht, die tevens rondom het opper

of binnenhof liep. Rondom het buiten- of nederhof 

was een dikke en hooge singelmuur gebouwd met 
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vele sterke schiettorens en in dezen muur was de groote 

voor-poort aangebracht. In 't midden van 't nederhof 

stond een groote, fraaie kerk met een koor, in welke 

kerk de dienaren der A rkelsche Heeren dagelijks de 

mis moesten bijwonen. Ook bezat de burcht schoone 

hoven en welvoorziene boomgaarden en langs den oprit 

naar ' t kasteel, ,,langhs de Steeg' of Dalemze wegh", 

was hoog opgaand geboomte geplant . Aan dezen burcht, 
als daarheen voerende, ontleenden haar namen de 

Burg!t-poort en de Burglz-straat. 
Tal van jaren mocht dit "Keyzerlijk Paleis" den 

Heeren van A rk e 1 tot verblijf dienen, totdat , met 

den val van zijn trotsche, eerzuchtige be,,·oners , ook 
dit machtige slot ten doode ,Yerd opgeteekend. Ik 

zal dit nader uiteenzetten in hetgeen hier verder volgt . 
Vooraf dient echter wat historie opgerakeld te ,rnrclen. 

vVij zijn genaderd tot het begin der 15e eeuw. 

Hertog A 1 b recht van Beieren was Graaf van 

Holland. Deze, opgeruid door zijn zoon , 'vV i 11 e m 

Graaf va n Oos t e rv an t , eischte in 1401 van Jan 
van Arke 1, die meer clan 1o jaren Stadhouder 

en Rentmeester van Holland geweest was , rekening 

en verantwoording van zijn beheer, een gezochte 

aanleiding van den Beier om de macht van den 

Arkelschen Heer te fnuiken. J a n va n A r k e 1 , als 

edelman niet t er verantwoording willende geroepen 

worden , wees dien eisch trotsch van de hand en 

hierdoor in oneenigheid geraakt met A 1 b r ec ht , 

verklaarde deze aan A rkel den oorlog en sloeg met 

zijn zoon, Vv i 11 e m van Oost ervan t , den 29e11 Mei 

1403 het beleg voor Gorinchem. In dat beleg had 
de burcht het zwaar te verant\\·oorden en werd de 

groote toren vernield. T och hielden stad en slot het 
beleg r 2 weken glansrij k uit en de strij dbare mannen 

der Arkelsche heeren, bijgestaan door de Gorinchem

sche poorters, brachten, door herhaalde uitvallen , 

groote verliezen aan in het Hollandsche leger. In 
September van dat jaar werd door bemiddeling van 

Jan van Be ij eren, Bisschop van Luik, zoon van 

Hertog A 1 b recht, een verdrag gemaakt waarb ij als 

een der voorwaarden gesteld werd, dat H ertog A 1-

b recht met zijn zoon vV i 11 e m binnen Gorinchem 

gelaten zouden worden, waar Jan va n Ar k e 1 een 

voetval doen en den H ertog om genade smeeken moest. 

Bovendien was de eisch gesteld dat des Hertogs banier 

een geheelen dag van het Arkelsche slot zou waaien, 
ten teeken van A rkel' s overwonnen-zijn. Dit gebeurde 

en hiermede scheen de strijd geëindigd en de vrede 

hersteld . 

K ort daarop, in 1404, stierf A 1 b recht van Beieren, 
in de Hollandsche Grafelijkheid opgevolgd door zijn zoon 

vV i 11 em. Tusschen hem en Jan van Arke 1 was, 

niettegenstaande het verdrag, een wrok blijven bestaan 

en er was niet veel noodig om het oude vuurtje der 

vijandschap te doen opvlammen. In 1407 clan ook, werd 

het ve rdrag reeds verbroken. De Hollandsche Graaf, 

vV i 11 e m va n B e i ere n, die geen middelen gespaard 

had om tweespalt te doen ontstaan tusschen H eer Jan 
en diens zoon, Jonker vV i 11 e 111, maakte zich in dat 
jaar meester van Gorinchem en bezette de stad met 

500 man onder bevel van Ridder F i 1 i p s van Dor p. 

Jonker Vv i 11 e 111 nam de stad echter vveer door 

verrassing in en verjoeg de Hollanders met behulp 

van zij n oom Rein oud, H ertog v an Ge 1 d e r, die 

den hoogmoed van den Beier niet langer kon aanzien, 

en , nogmaals door tusschenkomst van den Luikschen 

Bisschop Jan va n B eie r e n , werd een tweejarig 

bestand tusschen den H ollandschen Graaf en vV i 11 e m 

van Arke 1 getroffen. Gedurende die twee jaren 

regeerde Jonker vV i 11 e 111 de stad in vrede. Hij zag 

echter wel in dat hij zijn bezitting op den duur toch 

niet tegen de groote macht van den Hollandschen 
Graaf kon beschermen, en - met goedvinden van 

zijn vader J an va n A rk e 1 - gaf hij de stad en 

't land van Arkel over aan zijn oom, Rein o u cl van 

G e 1 cl er, op voorwaarde dat, bij kinderloos overlijden 

van Rein oud, de geschonken goederen bij erfenis weer 

terug zouden komen aan 't geslacht van Arkel. Den 

2 5en Augustus r409 werd Hertog Rein o u cl binnen 

Gorinchem als H eer gehuldigd en legde hij de belofte 

af dat hij het oude Arkelsche goed van 't Hertogdom 
Gelder niet anders zou scheiden dan tot wedergave 

aan de oorspronkelijke bezitters. Doch die belofte 

werd door hem niet gehouden, want nog binnen 't 
ve rloop van drie jaren, ve rkoeht hij Gorinchem en 

't Land van Arkel, aan den Hollandschen Graaf, 

vV i 11 e m van B e ier e n, die nu toch in 't bezit 

kwam van het lang begeerde goed en den 24e 11 Au

gustus 1412 op zijn beurt binnen Gorinchem als H eer 

gehuldigd werd. 
Nu vVillem va n Beieren Heer van Arkel en 

Gorinchem geworden was, begon hij dadelijk met het 

uitroeien van alles wat hem in dat gebied kon her

inneren aan de vroegere macht en het groote aanzien 

der door hem zoo gehate "Arkels." De trotsche burcht, 

die hem zoo dikwijls weerstand had geboden, moest 
vallen als eerste offer van zijn wraak. K e 111 p zegt 

"op deze (den burcht ) braakt Hertogh W i 11 e 111 zijn 

"gramschap; doetse uy t den grond opgraven, de 

,, toornen en muyren onder uythouwen, en al 't getim

,,mer onder-schoren met groote balken en blokken, 

"toens een groot vuur daaronder gestookt, de vlam 
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"verheft sich, 't Gorinchems Ilion, nabuur, niet van 

,,den vloed Xantus, maar van de soet-ruyssencle Lin

"gen raakt in brand, de vlammen spiegelen sich in 
"den tragen vVater-loop, de stutsels vernield, storten 

"Muyren, Zalen, Kapellen, Toornen, en voorts al de 
,,gebouwen in de Gracht op St. '.Jacobs-dag lt." 

De burcht buiten de Bu1,gft-poort, die daar bijna 

2 eeuwen de trots van het geslacht der Arkels had 

uitgemaakt, werd dus door de wraakzucht van den 

Hollanclschen Graaf vV i 11 e m VI, ten vure gedoemd. 
In datzelfde jaar (1412) nog legde hij de funcleering 
voor een nieu,v kasteel, dat verrijzen zou aan de zuid

zijde der stad, aan de Merwecle. Dit bouw\\·erk was 

echter minder een burcht clan wel een ,·orstelijke hui

zinge , in den trant van een kasteeltje gebom,-cl en 

versterkt, en dienende tot verblijf der Graven van 

Holland, zoo dikwij ls zij Gorinchem met hun vorstelijk 

bezoek mochten ve reeren. Nu het sterke fort der 
Arkels vernield was, kon hij , bij een hernieuwde 

poging van dit geslacht , om het oud en wettig goed 

te heroveren, de stad voldoende bedwingen met een 

slot van minder omvang en sterkte dan de gesloopte 

"Keyzerlijke" burcht. vVat grootschheid en pracht 

van inrichting aangaat , haalde het nieuwe slot van 

vVillem van Beieren eve1rn·el niet bij het pas 

vernielde kasteel buiten de Burglt-poort. 

vVaarschijnlijk heeft Wïllem van Bei e r e n's Gra

felijke woning gestaan zoo ongeveer ter hoogte van 

de plaats, waar de tegenwoordige Revetsteeg (vroeger 
een gedeelte der Krijtstraat) uitkomt in de Molenstraat. 

Als wij toch het ve rhaal lezen van 't gevecht in 141 7 

binnen Gorinchem g·eleverd tusschen Jonker VI i 11 e m 

van Arke l en Jonker \ i\Ti l lem van Brederode, 

aanvoerder van Gravin Jacob a's leg·er, clan vinden 

wij daarin ve rmeld, dat Arkel met de zijnen stond 

tegen ' t slot i1t de 1llolmstraat m Kri:ftstraat. In dit 

gedeelte der Krijtstraat (later R evetsteeg) sneunlde 

Jonker W i 11 e m bij de laatste poging om zijn aloud 

erfgoed uit de handen der Hollandsche gra,·en te her

overen. Men bracht kort daarop, ter g·edachtenis aan 
dien roemvollen dood, op de plaats waar hij sneuvelde, 
een gedenksteen aan, welke later in een der huizen 

van de Revetsteeg werd opgenomen en er thans nog 

is. Op dien eenvoudigen gevelsteen staat gebeiteld : 

Doe men schreef den r December MCCCCXVI en een 

Doe bleef den Edelen Hooggeboren \ i\Tillem van 

Arkel voor dezen steen. 

Jacobus Kok geeft in Deel XVIII van zijn "Va

clerlandsch vVoordenboek, " Amsterd. 1788, 8°, een 

plaatje van dit gevecht en 't sneuvelen van Jonker 

vV i 11 em. Natuurlijk is deze voorstelling gefantaseerd. 

OUDE \"ESTE. 

Dit slot schijnt echter niet langer clan een halve 

eeuw in aanwezen geweest te zijn, namel ijk tot ~ 6r, 

toen Kar e 1 cl e Stoute, destijds nog Graaf van 

C h ar o 1ai s en Heer van A r k e 1 , het liet afbreken 
en aanving met den bouw van het vermaarde kasteel, 

waarvan ik mij voorstel iets meer te vertellen dan 

mij van de beide andere kasteelen mogelijk was. Van 

dit kasteel toch is een afbeelding bewaard gebleven, 

door J a c o b va n cl e r U 1f t "geteykent en gegra

veert met Sterck-water" en bij Paulu s Vin c k uit

gegeven. Deze Paulu s Vin c k, boekverkooper te 
Gorinchem, ,ns dezelfde, die in 1656 K e m p 's "Leven 

der Doorluchtige Heeren van Arkel, enz. " uitgaf, en, 

daar bovengenoemde g ravure geen datum van uitgifte 

draagt, moeten wij aannemen dat zij ongeveer in 

dicnzelfclen tijd als- of iets later clan K e m p's geschrift 
het licht zag. Van cl er U 1ft was schilder en een 

enkele maal maakte hij ook etsen . H ij ,rns - zooals 

blijkt uit Imm er zee l's " Levens der Ned . Schilders," 

geboren te Gorinchem, waar hij in 1655 trouwde en 
van r66r tot 1678 vele openbare ambten bekleedde. 

Afwisselend nam hij waar het ambt van Schepen, 

\Veesvader, Vroedschap, Burgemeester en Ontvanger 
en leefde nog in 1682, in \\·elk jaar van hem bekend 

is dat hij schilderde. Waarschijnlijk uit belangstelling 

,·oor de stad zijner geboorte, is bedoelde plaat door 

hem naar een oude teekening gegraveerd. De prent 

is vrij zeldzaam en uit de collectie van wijlen den Heer 

C. G. Boon z a j e r te Gorinchem is de koperen plaat 

er van thans in 't bezit van den H eer i\I. F. Boon
z aj e r overgegaan. Naar :deze gravure is de afdruk 

genomen, die het re Deel der "Dietsche \Varancle" 

Jaargang r 8 55 ,·ersiert, ter opluistering van Hof cl ij k's 

schetsje over "Het Kasteel te Gorinchem." Een exem

plaar der yermoeclelijk oorspronkelijke uitgave van 
deze granire berust in de bibliotheek der Kon. Aka

demie van \\'etenschappen te Amsterdam en een 

afdruk naar een exemplaar der oorspronkelijke uitgaaf 

komt voor in L u cl o l f Sm i d's "Schatkamer der 

N eclerl. Oudheden" van r 7I I en in den herdruk van 

r777. Doch deze reproduct ie is niet volkomen, omdat 
een gedeelte van de rechterzijde der plaat is wegge

laten. Noch Kemp, noch van Zomeren, de beide 

stedebeschrijvers van Gorinchem, hebben een afdruk 

van deze gravure opgenomen in hun werk. 
't Is mogelijk, zooals ik hiervoor uiteenzette, dat 

K e 111 p's werk reeds gedrukt was voordat van cl er 

U 1ft' s g ravure het licht zag. K e 111 p heeft dus waar
schijnlijk de g ravure niet in zijn boek kunnen opne
men. In van Zomer e n's geschrift, dat een eeuw 
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h ter uitkwam , had echter wel een afdruk geplaatst 

kunnen worden. 

Met deze afbeelding vóór mij is het mogelijk een 

.beschrijving te geven van dit grootsche en prachtige 
bouwwerk. Vóór ik evemvel daarmede aanvang, dien 

ik in 't kort te vermelden, hoe Kar e 1 de Stoute 

Leenheer van Gorinchem en 't Land van Arkel werd. 

Jacob van G aas beek was in r 436 door P h i 1 i p s 
·va n Bo u r go n d i ë aangesteld tot slotvoogd, drossaard 

en rentmeester van Gorinchem en 't Land van Arkel. 

Later heeft P h i 1 i p s hem echter met de Heerlijkheid 

beleend en nog vóór v an Gaa s be e k 's dood beloofde 

P hilip s den 11 Oct. 1457 de Heerlijkheid Arkel en 

' t kasteel te Gorinchem aan zijn zoon Kar e 1, graaf 

·van Charolais, om dit een en ander na "den tegen

woord igen bezitter, den H eer v an Ga as beek," ter 

leen te houden en te gebruiken. T oen in 1459 v an 
Gaasbeek te Brussel kinderloos was overleden, trad 

Kar e 1 dus, uit kracht van de door zijn vader gedane 

belofte, onmiddellijk als H eer van Arkel op. K emp 

(blz. 267 en 298) geeft echter de volgende lezing van 

' t verhaal: Van Gaasb ee k zou in 1449, uit dank

baarheid voor zijne vrijlating uit de gevangenschap 

van R o do 1 f van Diep h o ut, Bisschop van Utrecht , 

waartoe Jan v an La n n o y , Stadhouder van H olland 

onder de g rafel ijke regeering van P h i I i p s va n 

B o u r go n cl i ë, den Bisschop had weten te bewegen, 

aan dezen van La n n o y het leen van Go rinchem 

en Arkel na zijn (v an G aas b e e k's) dood hebben 

toegezegd. T erstond dus na van G aas be e k 's over

lijden beriep J a n va n L a n no y zich op deze belofte, 

P h i I i p s ootmoedig ve rzoekende hem in 't leen, 

door v an G a as be e k toegezegd , t e willen beves

t igen. P h i 1 i p s beweerde echter niets van deze over

eenkomst tusschen wijlen va n G aasbeek en van 
L a n n o y te vveten en begiftigde zijn zoon K a r e 1 

met het leen. V a n L a n no y herhaalde zijn bede, 

doch werd doo r P h i I i p s niet ten gehoore ontvangen,~ 

ve rloor daarna zij n stadhouderschap oYer Holland en 
leefde sinds dien tijd in onmin, zoowel met P h i I i p s 

v a n B o u r go n cl i ë als met diens zoon Ka r e I van 

C har o 1 ai s. Nauwelijks had Kar e 1 kennis van v an 

·Ga as b e e k 's dood of h ij kwam haastig van .Ant -

" ·erpen naar Gorinchem gereisd om van zij n leen 

bezit te nemen. Deze haast was hem bijna noodlot

tig geworden ; met ruw wee r ging hij te A ntwerpen 

scheep en de Schelde ging bijzonder hoog van golven . 

V óór Steenbergen gekomen, sloeg het schip op zij en 
schepte zooveel water dat men niet ande rs verwachtte 

of het zou zinken. Door de vereenigcle krachten van 
_het scheepsvolk werd het water weêr uitgepompt en 

den l 3den Maart 1459 mocht Kar e I te Gorinchem 

behouden voet aan wal zetten. Reeds twee dagen 

later - den l 5<len dus - werd hij , te Gorinchem, 

als Heer van Arkel met groote pracht gehuldigd, op de 
Markt vóór de voorpui van 't Stadhuis. De huldiging 
geschiedde in tegenwoordigheid van den Deken en 't 

Kapittel der Stad op een ruim, expres daarvoor op

gesteld tooneel of "orduys. " Een groote, ronde steen, 

midden op de Markt, die gediend had om er de palen 
voor dit tooneel in te plaatsen, duidde nog eeuwen 
daarna de plaats aan waar die tribune gestaan had. 

Rondom deze verhevenheid hield de geestelijkheid, 

gevolgd door het volk, een plechtigen ommegang. Met 

Kar e 1 waren tot het feest der inhuldiging gekomen 

Dav i cl van Bo u r go n cl i ë, Bisschop van Utrecht, 

Kar e l's natuurlijke broeder, de Graaf van B o u

c ha in, zoon van den H eer v an cl er Veer, de Hee

ren Va 11 A U X i, Va Il ( 0 U r t Z y, Kar e l's hofmeester, 

Johan va n vV a sse n aar, van C ri m bergen, van 

Z even b e r ge n , va n Humb e r co urt, Adriaan 

va n B o r se 1 e n en meer baronnen en edelen. Op 
\Vitten Donderdag "·iesch hij ootmoedig in ' t open

baar twaalf a rme menschen de voeten en begiftigde 
hij elk hunner, behalve met een goed maal, met der

tien penningen. Op Palmavond offerde hij een Johan

nesschild, onder de hoogmis op Goeden V rijclag twee 

pond groot , op Paaschclag een J ohannesschi ld en daags 

daa rna een Philippusschilcl. Aldus het verhaal bij 

K emp te vinden. 
Om te toonen dat h ij Gorinchem en Arkel meer 

beminde clan zijn andere Heerlijkheden van "Betuynen, 

Castrebelin, Putten, Strijen en Goyland," begiftigde 

hij de stad met nieuwe, milde handvesten en keuren 

en deed hij op St. L ambertsavond ( r6 Sept. ) 1461 

beginnen met het leggen der funcleering voor een 
nieuw kasteel, het de rde dus der kasteelen, die door 

de H eeren van A r ke I in hun Heerlij kheid gebouwd 

werden. Volgens de voorstelling van de hierboven 

genoemde prent "·as het een recht vo rstelijk bouw

werk, van groote uitgestrektheid. T ot het hoofdge

bouw, den z. g. ,, Blaauwen T oorn ", kreeg men toegang 
over een valbrug aan den vVolferschen d ijk. Deze 

to ren - of liever roncleelsgewijs gebouwd kasteel -

had muren, aan de funcleering ter dikte van 36 voet 

en, naar boven afnemend tot een dikte van 29 voet. 

H et geheel , als een breeden , hollen ring van steen 

rondom een binnenplein opgetrokken, was meesterlijk 

van bouw en had , in de sousterrains , sterke gevan

genissen en fr aai gewelfde kelders , waarin het licht 

binnenviel door k leine vensters , voorzien van stevige 

ijzeren traliën. Gelijkvloers in dit gebouw moet een 
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fraaie, lange zaal geweest zijn, die uitzicht had op de 

nv1er. Op het hechte stutsel van dezen onderbouw 

was -- uitspringend - een sierlijke steenen rotonde 

of open galerij gebouwd, met een arduinen borst

wering, waarop steenen pilaren rustten, die, verbonden 

door togen, open vensters vormden en welke togen 

weer dienden tot schoring van een afloopend leiën dak. 
Als reusachtige steenen lantarens, hingen de eveneens 

van toogvormige open vensters voorziene, met sierlijke, 

leiën spitsen gedekte en door fraai gebeeldhouwde 

consoles gestutte koepeltjes of paviljoentjes - men 

zou ze ook kunnen noemen erkers van half-vijfkanten 

vorm - ten getale van r 5 of r 6 tegen bovengezegde 

rotonde, aan 't geheel iets bijzonder sierl ijks en vlugs 

gevend. Boven dit alles - nu inspringend - had 

men, een aantal ruime zalen, kamers en zolders aan

gebracht in een twaalftal getrapgevelde huisjes, staande 

in een kleineren cirkel boven den wijderen kring van 

de open galerij. In elk dezer huisjes vvas een drietal 

vensters gemaakt, welke, evenals de open vensters der 

rotonde, een mooi uitzicht gaven over de rivier en 

de stad. De ranke trapgeveltjes, de glansencle leien 

daken , de slanke schoorsteenen , 't scheen alles zoo 

gekozen om dit massieve bouwwerk zijn plompheid 

te ontnemen. En als een passende bekroning rees 

een vierkante toren met zij n slanke, leien spits en 

zij n vier hoektorentjes aan den gekanteelden trans 

hoog boven dit ronde steengevaarte uit. Deze toren 

was van den grond uit opgebouwd en vond zijn base

ment op het binnenplein. Men klom er in naar boven 

langs breecle, steenen wenteltrappen en beneden vond 

men den rosmolen voor het graan, die door paarden 

in beweging gebracht werd. Op dit binnenplein, waar 
nog enkele kleinere huisjes, meestal tot bergplaats van 

materiaal en logies van het dienstpersoneel bestemd, 

een plaats gevonden hadden, was ook de groote put 

gegraven, welke, door middel van een riool commu

niceerde met de Merwede, zoodat het slot nimmer 

van versch water verstoken was. Rondom den "Blaau

wen Toorn" vloeide een diepe slotgracht, die ve rder 

het geheele binnen- en buitenhof aan de Noord- en 

Oostzijde omsloot. Over deze gracht lag ook de val

brug naar den vVolferschen dijk. 

vVaart ge over deze valbrug door de voorpoort 

van den "Blaauwen T oorn", het eigenlijke " Huis," en 

vervolgens over het binnenplein door de achterpoort 

van ' t kasteel gegaan, clan stondt ge op het ruime 

opper- of binnenhof. Twee hooge, gekanteelde muren, 

beschutten den uitgang van de achterpoort naar 't 

binnenhof, dat verder geheel ingesloten werd door 

muren en torens. Op het binnenhof tredende, hadt 

ge dadelijk aan uw rechterhand de "Brouwerij " zooals 

het volk dien zwaren, vierkanten toren noemde. Zijn 

eigenlijke naam was echter "Barbarijen." Hij sprong 

ter wederzijde van den binnenhofmuur, aan den rivier

kant, uit en zijn kanteelen aan de vier hoeken en in 

de middenvakken waren rondeelsgewijs uitgebouwd. 

Aan uw linkerhand stond de groote kapel, die zich 

met een, door een leien dak gedekten trans langs de 

binnenzijde van den linker binnenhofmuur verlengde 

tot den kleinen, gekanteelden hoektoren met zij n 

gedrukte spits. Vandaar liep de trans door langs den 

westelijken binnenhofmuur tot bij de achterpoort van . 

den "Blaauwen Toorn. " Van den toren "Barbarijen" 

weêr oostwaarts gaande langs den zuidelijken binnen- • 

hofmuur, aan de kade langs de rivier, kwam men 

voorbij een kleine poort, uitgang gevende op die kade. . 

Tegen dien muur liep aan de binnenzijde ook weêr 

de hiervoren genoemde trans door, t erwijl aan den 

buitenkant een uitgebouwd paviljoentje of koepeltje, 

half-achtkant van vorm, was aangebracht, Hertog · 

Karels "speelhuis" g·enaamcl, vanwaar deze vorst 

zeker meermalen een kijkje nam op de bonte bedrij

vigheid van de in- en uitlossende schepen aan de kade. 

Het opper- of binnenhof was van het neder- of · 

buitenhof gescheiden door een binnengracht. Rustend 

gedeeltelijk met zijn voet in deze gracht en gedeel

t elijk op den grond der kade, stond even voorbij 

H ertog Karels "speelhuis" een ronde strijdtoren, den 

,, Bourgondischen" genaamd, door een muur, in noor

delijke richting langs die binnengracht gebouwd, ver

bonden met een getrapgevelde poort, de poort, die 

langs een brug, liggende over de binnengracht, toe

gang verleende van 't binnen- naar 't buitenhof. Aan 

de andere zijde van deze poort liep de binnenmuur · 

weêr verder noordwaarts door tot een tweeden ronden, 

gekanteelden toren, in vorm geheel gelijk aan den 

"Bourgondischen." Het binnenhof was dus door een 

hoogen muur ingesloten als een vierkant, op welks . 

hoeken torens verrezen en binnen welks ommuring de 

kapel een plaats vond . 

De binnenhofspoort nu doorgegaan en de brug over· 

de binnengracht overgegaan zijnde, stond men in 't 

beneden- of binnenhof. Dit hof was aan de rivierzijde • 

afgesloten door een zelfden hoogen en dikken muur · 

als ' t binnenhof, welke muur van den "Bourgondischen "· 

toren oostwaarts strekte, eerst tot den ronden "Koel- 

paeps"- en vervolgens tot den vierkanten "Heer Philips . 

van Ravensteyns"toren, om zich daar met een hoek 

om te buigen en te verbinden aan den paardenstal, . 

een lang gebouw in noordelijke richting gebouwd en 

aan die zijde het buitenhof afsluitend. R echthoekig,-
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staande op dien stal, sloot zich hier, westwaarts, weêr 

't bouwmanshuis aan met den lager gebouwden koe

. stal en onmiddellijk daarnaast stond de door twee 
ronde torens beschermde poort, die ui t het buitenhof 

over een brug stadwaarts voe rde. 

Het beneden- of buitenhof was minde r stat ig dan 

het opper- of binnenhof, doch de aanblik van het 

eerste was vreedzamer en bovenal bedr ijviger. Daar 

toch vonclt ge, wanneer ge er binnentraaclt door de 

zooeven genoemde, stadwaarts leidende poort, aan 

uw rechterhand den moestuin, strekkende langs de 

binnengracht tot de binnenbrug en geheel ingesloten 

-door een houten schutting. A an uw linke rhand zaagt 

ge den hooiberg en een groote, breeclgetakte linde, 

-den lievelingsboom der Middeleeuwen. Onder 't loof

dak van deze "linde groene," omsloten door een 
staketsel, kwamen 's avonds, na den arbeid, de min

-deren bijeen om er te luisteren naar de avontuurlijke 

verhalen van ridders, de mirakuleuze legenden der 

heiligen of de zoete sproken van minne, totdat het 

avondklokje het sein k lepte tot het sluiten der hamei 

en het ophalen der valbruggen. 

Dat dit kasteel een g roote oppervlakte beslagen 
heeft, wie kan daaraan twij felen als h ij de afbeelding 

er van ziet, zooals J a co b van cl e r UI f t die voor 

ons bewaard heeft. Van de tegenwoordige D uivels

gracht zoo ongeveer strekte dit bouwwerk zich nog 

een heel eind binnen de tegenwoordige ommuring der 

stad uit. Destijds echter lag het kasteel geheel buiten 

den stadsmuur, omdat deze, zooals ik in 't hoofdstuk 
over de oorspronkelijke gedaante der stad reeds aan

gaf, in dien tijd veel meer achteruit stond. De gracht, 

die een scheiding vormde tusschen het binnen- en 

buitenhof, viel ongeveer in de lij n van de tegenwoor

dige Tolsteeg. H et geheele buitenhof vond men dus 

aan gene zij de van de tegenwoordige Tolsteeg, waar

schijnlijk over bijna de geheele lengte van het tegen

woordige "Eind van den Langendijk. " 

Op dit "hooge huys" ve rtoefde in r465 E 1 i sa b et h 
va n B o urb o n, gemalin van Kar e I van C h ar o-

1 a i s, toen op Goeden V rij dag, doo r de rustelooze 
bemoei ingen van K a r e l's bastaardb roeder A n to n i e, 
t e Brussel een ve rzoening tot stand gekomen ,..vas 

tusschen Kar e I en zijn, sinds eenige jaren met hem 

in onmin levenden vader P h i 1 i p s va n Bo u r go n cl i ë. 

Kar e 1 zond na het maken der peis onmiddell ijk een 

renbode uit Brussel naar zijn gemalin te Gorinchem, 

om haar zoo spoedig mogelijk in kennis te stellen 

van het aangename nieuws. Deze bode kwam te 
Gorinchem aan op Paaschclag, toen de Prinses, op 't 

.koor in de kerk der stad, den hoogen dienst bij-

woonde. Ka de hoogmis beval zij den lofzang Te 
Deum Laudamus t e zingen en om hare groote dank

baarheid aan God te toonen, nam zij haren kostbaren 

tabbaard van de schouders en schonk dien , ·oor 't 
H. Sacrament . Met zijden k 1..vasten en gouden letters 

liet zij di t prachtstuk van goudlaken , waarin zij ge

t rouwd was, opsieren en 's avonds vóór den feestdag 

r 3e11van 't H . Sacrament , den J uni , na de Vesper, 

spreidde zij het kleed over het H. Sacramenthuisje. 

(Zie ook 't hoofdstuk over de St. J anskerk). 

In 't laatst van het daaropvolgende jaar was er 

groote bedrijvigheid op het kasteel. Op den middag 
rstvan den en December toch was het bericht ontvan

gen dat de Graaf in aantocht was. De magistraat en 

de gilden togen te paard en te voet met vaandels en 

gilde-blazoenen hun Heer tot H ardinxveld tegemoet, 
om hem vandaar met feestelij k geclruisch te leiden 

naar zijn wettig er f. Vorstelijk waren de toebereidse

len, die men op 't slot zelve voor de ontvangst van 

den Heer gemaakt had, want hij zou niet alleen komen, 

doch omstuwd van een schitterenclen aclelstoet. Ook 

hooge prelaten g ingen aan zijn zijde. Daar zag men 

Johan va n Ba cl en, aartsbisschop van T rier , diens 

broeder, G r eg o r i u s va n Ba cl e n , bisschop van 
Metz, J oost, b isschop van Hiëropolis, Suffragaan van 

den Stichtschen myter-V orst. De laatste zou op Kerst
avond de vesper en op Kerstdag de eerste en de 

hoogmis zingen in zij n kostelijkst ambtsgewaad. Voorts 
waren daar Hu mp hr e y va n E x ces t e r, J a n 

Do n ze, regaal-abt van St. Matth ijs , uit T rier, de 

oude Graaf van Ma r le, de Graven van Briemtse 

en Roussy, vVillem va n Guli k , G raaf va n 

BI anke n he y m, de Graven van lVI a n ders c he y d, 

van Zirik, proost van T rie r, Graaf Engelbe r t 

va n Nassau , prins van Oranje, de Heeren Ja n 

van \Vasse naar, Rein o u cl van Breder o cl e en 

V i anen, G ijsbe r t va n B r e d erocle, elect van 't 

Sticht, Graaf H e n r i k v a n G r a m p é, L o cl e wijk 

v a n G r u y t hu y z e n, S tadhoude r van H olland , 

A cl r i a a n v a n B o r s s e I e, H eer van Brigdam en 

nog tal van edele baroenen, ridders en jonkers. Dit 

hooge gezelschap vond op Kerstdag nog aanvulling 
in Kar e l's natuurlijken broede r, David va n Bo u r

g o n d i ë, bisschop van Utrecht en J a c o b G raaf va n 
H oor n, Heer van Altena, J onke r F r e cl e r i k v a n 

Eg m o n cl van IJ s se 1 s te y n, Heer van Buren, 

P h i I i p s v a n C r i m be r ge n, allen met gevolg en 
bovendien nog ve rzelschapt van de ambassade des 

H ertogen F r a n ç o i s v a n B r e t a g n e. Een ge

deelte van de laatstgenoemde edelen - zij die uit 

Brabant he rwaarts kwamen - werd door de Gorin-
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chemsche schutters verwelkomd te Woudrichem en 

vandaar in schuiten naar 't kasteel geleid. 't Is te 

begrijpen dat er in die dagen vele zaken van ge,vicht 

op Kar e l's "Blaauwen Toorn" werden afgehandeld. 

Nadat hij ook nog de leenhulde van de Leerdamsche 

en Schoonrewoerdsche burgers had aanvaard, vertrok 

K are 1 weêr den l 2<len Februari d .a.v. naar Brabant, 

uitgeleide gedaan door de Gorinchemsche burgerij. 

Na dien tijd zou Kar e 1 niet veel meer op 

zijn fraaien burcht verblijven. In 1467 overleed zijn 

vader, P h i 1i p s van Bo u r go n d i ë en in zijn 

plaats werd Kar e 1 gehuldigd als Graaf van Holland, 

Hertog van Bourgondië enz. enz. Van toen af geraakte 

Gorinchem en Arkel bij den Stouten K a r e 1 wel 

wat in 't vergeetboek. 

6e
Eerst in 1472, Vrijdags, op St. Dorotheas-dag, den 

11 Februari, kwam de Hollandsche Graaf Kar e 1 

de Stoute met zijn hofstoet weêr op zijn kasteel 

te Gorinchem en ve rtoefde daar den geheelen vasten

tijd. Dit was zijn laatste bezoek. Wel kwam zijn 
opvolger, Maxim i 1ia an van O os ten r ij k, die 

met Karel's dochter, Maria van Bourgondië, 

gehuwd was, later meermalen op den "Blaauwen 

Toorn," doch zijn bezoeken golden eerder krijgsaan

gelegenheden dan het aanrichten van feesten of het 

ten toon spreiden van weelde. Zoo reed M a x i m i
l ia an Zaterdags na 0. L. Vrouwen Lichtmis van 

't jaar 1480 de slotpoort binnen, om den 7°11 Februari 

d. a.v. , in bijzijn van Ad o 1f van K 1e e f, Heer 

van Ravesteyn, diens zoon P h i 1i p s v a n K 1e e f 

en Heer vV i 11 e m v a n E g m o n d en B a a r met 

nog vele andere edele Heeren , te Gorinchem tot 

Landsheer van 't Land van Arkel te worden gehul

digd. In 148 3 op St. Bonifaciusdag, den 5en Juni, 

kwam M a x i m i 1i a a n nogmaals in Gorinchem en 

hield zich daar eenige dagen in 't kasteel op om van

daar naar 't slot Beverwaard te vertrekken met 't voor

nemen om de stad Utrecht te belegeren. Hij deed 

dit ook , doch brak het beleg weer op , nadat het 

geschil was bijgelegd. Nog weer zag het kasteel 

Maxim i 1i aan binnen zijn muren, toen hij in 1486, 

nadat hij den 9en April te Aken in de 0. L. V. kerk tot 

Roomsch Koning gekroond was, met zijn vader, Keizer 

F reder ik , van Keulen op Heusden en vandaar op 

Gorinchem reisde om er op den burcht te middag

malen. Tegen den avond trok hij alweer af naar 

Dordrecht. De dijk tusschen Gorinchem en Dordt 

was overal bezet met brandende piktonnen op staken, 

om het hooge gezelschap licht te verschaffen, terwijl 

aan beide zijden van den dijk duizenden toeschouwers 

geschaard stonden om hun vorst hulde te brengen 

en de Merwede wemelde van schuiten en booten. Toen 

m l 528 binnen Gorinchem de vrede tusschen Holland 

en Gelderland gesloten werd, zal de "Blaauwe Toorn" 

zeker wel herberg verleend hebben aan vele der aan-. 

zienlijke Heeren, die voor deze handeling binnen Ar

kels oude veste waren samengekomen. 

Voorts vindt men vermeld dat in l 549 de zoon 

van K are I den V e, P h i 1i p s, de latere P h i I i p s II 

van Spanje, toen nog Infant, den 24en September bin

nen Gorinchem als Landsheer gehuldigd werd. 't Lijdt 

g~en twijfel of ook toen is ' t kasteel weêr door hoog 

bezoek veree rd. 

Nadat Herman de Ruyter in December 1570 

het slot Loevestein bij verrassing genomen en de 

Spanjaarden er uit verdreven had, werd A 1va beducht . 

dat een dergelijke list ook zou worden toegepast op . 

het sterke Gorinchemsche kasteel, zoodat hij den 

roen Januari l 57I aan den Drossaard en Slotvoogd, 

Heer Caspar Turk, een schrijven richtte, waarin de 

,,ijzeren Hertog" bevel gaf het slot, zoowel des daags . 

als des nachts zorgvuldig te bewaken en daartoe de hulp . 

te eischen van de burgers en gildebroeders. Maar A 1v a's 

voorzorgen misten doel. Ruim een jaar later reeds ver

loor hij zoowel de stad als 't kasteel, omdat Gorinchem· 

in Juni l 572 de zijde van den Prins van Oranje koos . 
Lumey, Graaf van der Mark was met 16 schepen 

voor Gorinchem gekomen en hopman Marinus B rand 

werd, na een korte onderhandeling, aan de Kanselpoort 

door een groot getal burgers binnengelaten, die de Geu

zen ontvingen met het opsteken der hoeden en onder · 

den kreet "vive les Gueux !" De geestelijkheid, de 

kloosterlingen, de Drossaard en tal van burgers, die 
tegen den Koning van Spanje en diens regeerings

beleid niet in opstand wilden komen, vluchtten op 

't kasteel, doch werden den volgenden dag al tot . 

overgave genoodzaakt. Toen zag de "Blaauwen Toorn" 

iets binnen zijn muren gebeuren, dat beter geweest 

ware nooit gebeurd te zijn en, op zijn zachtst geno

men, als buitensporig moet betiteld worden. Op ruwe 

wijze werd tegen deze op 't kasteel weggescholen 

menschen, die op hun beurt nu als rebellen be

schouwd werden, door Lumey's benden opgetreden 

en wie niet 's Prinsen zijde koos, werd zonder mede

doogen gevonnisd. Twee der gevluchte burgers werden 

op de Markt geworgd, de anderen op rantsoen gesteld. 
De Drost, zijn vrouw, zijn dochter en twintig pries-. 

ters en kloosterlingen werden naar den Briel opge- . 

zonden, waar zij ter dood gebracht werden. Deze 

laatsten zijn de bekende Gorinchemsche martelaren. 

Toen de Spanjaarden in l 574 een poging gewaagd 

hadden Gorinchem te heroveren, wat hun echter belet_ 
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werd doordat men, door het opensteken der dijken, 

de Alblasserwaard inundeerde, begrepen de Staten 

van Holland in r 584, dat het toch eindelijk zaak 

werd een stad, uit een verdedigingsoogpunt van 

zooveel gewicht voor heel Holland als Gorinchem, in 

beteren staat van tegenweer te brengen, omdat de 

vestingwerken destijds in vervallen toestand verkeerden. 

Men deed dan ook eenige nieuwe fortificatiewerken 

uitvoeren, welke in r 586 vverden aangevuld met 't 

,,maken van de fortificatiën van de Arkelpoort af, 

oostwaarts om tot den Blaauwen Toorn ende 't Ron

deel benoorden denzelven Toorn incluys." Hiertoe 

. zouden worden "geëmployeert ter plaatse daar zulks 

meest nodig is, alzulken blauwen steen, als de voorz. 

Stede (Gorinchem) heeft, ende de blauwe steen vorder 

nodig wezencle , zal genomen mogen worden van den 

voorn: ,,Hlaauwen Toorn." 

't Schijnt echter dat men na den mislukten aanslag 

der Spanjaarden in 1574, het slot door een mogelijke 
overrompeling van den vijand, gevaarlijk begon te 

achten voor de stad. Vandaar dat men kort daarna 

reeds besloot de sterkte te doen vallen en met een 

gedeeltelijken afbraak een begin maakte. Door de 

later aangelegde fortificatiën moest het eindelijk geheel 

verdwijnen, zooclat de slooping fragmentarisch plaats 

had van l 578 tot l 600, toen al de voorgestelde ver

sterkingen waren uitgevoerd . Er bleef toen niet veel 

meer van 't bouwwerk over clan eenige brokstukken 

der fundeering bij de tegenwoordige Duivelsgracht, 

,velke eerst in r 83 r moeten zijn weggeruimd. ,,Dit 

hoog-beroemt kasteel " - jammert Kern p - ,,dese 

,, voortreffelijke gebouwen zijn beginnen af te breken, 

,, ' t jaar l 578 en ten leste tot den grond toe vernielt 

,, ' t jaar 1600, hebbende in 't volkomen gestaan hon

"clert en seventien jaar, van 1461 tot l 578 en voort 

,, stukwys tot r 600. Sulks dat ik daar noch verschey

"clen Gebouwen, wel een mans lenghcle hoogh, boven 

,,de Aarden af ghesien heb." 

In 1698 werd op de plaats waar een gedeelte van 

' t slot gestaan had een aanzienlijk tolhuis gebouwd, 

dat den ontvanger der tollen tot woning diende. Dit 

tolhuis is later bestemd tot kazerneering van troepen, 

de "Tolkazerne," die, hoewel niet meer voor dit doel 

gebruikt, nog in aanwezen is. 

~ 

HET VROEGERE EN HET 

n den beginne zal men in Gorinchem, 

evenals elders , nog wel geen vast 

gebouw bezeten hebben voor de ma

gistratuur. De open lucht-bijeenkom

sten waren toen zeer gewild en mocht 

het gure weêr de Schepenen al eens 

verJagen van het kerkhof of een ander door hen uit

gekozen vergaderterrein binnen of buiten de stad, clan 

was er nog wel ergens een afdak, een kerkportaal ✓of 

een dergelijke ruimte te vinden, die hun, gedurende 

hun bijeenkomst, dak en beschutting kon geven . De 

gestadig voortgaande ontwikkeling en beschaving der 

menschen schiep echter voortdurend nieuwe behoeften, 

oók de waardigheid van het Schepenambt eischte 

langzamerhand meer égarcls en zoo kwam men er in 

't vervolg toe om een stedelijk gebouw in te richten, 

dat uitsluitend bestemd werd voor de zittingen der 

overheid. 

Het eerste huis, dat tot vergaderplaats der magistra

tuur gediend heeft, moet - volgens Kemp - gestaan 

TEGENWOORDIGE STADHUIS. 

hebben in de Hoogstraat, ter plaatse "daar nu" (d. i. 

omstreeks 1656) ,,de huysen van 't Pater-noster zyn ." 

Met deze huizen schijnen bedoeld te worden drie 

woningen, welke destijds stonden in de Hoogstraat, 

tegenover de Arkelstraat. Dit korte bericht geeft 

echter ook alles, wat omtrent dit eerste raadhuis. 

(tevens de "halle" of het stedelijk verkoophuis) be

kend geworden is. 

Eerst later - wanneer is weêr niet met zekerheid 

te zeggen - verhuisde de stedelijke overheid naar de 

Markt. Een Gorinchemsch koopman, D i r k v a n 

Leuven, had hier "langs de Merkt, na de vVest

zyde, aan 't Kerk-hof" een pakhuis doen bouwen. 

Op dit pakhuis, als gelegen in 't centrum der stad, 

schijnt het oog der overheidspersonen gevallen te zijn 

en naar dit gebouw bracht men _nu de "halle" en te

vens de vergaderplaats van het magistraats-college over. 

In of omstreeks 1437 wordt eerst gewag gemaakt van 

een verbouwing, welke der magistratuur een meer 

afzonderlijke, speciaal voor haar gereserveerde locali-
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teit verschafte. Kemp toch weet ons te verhalen, ter 

plaatse waar hij in zijn kroniek het jaar 1436 (*) behan

,delt, dat toen "de E. H eeren van Gorinchem op dit 

"pakhuys yan Dirk va1t Leuven, en de Hal (aan de 

"Noorcl-zycle van den Toorn, die sy in 't midden 

,,daarop stelden) een groote zaal gemaakt" (hebben) 

,, met een vierkante Raadkamer, ook zolders en schaal

"jen dak en aan den Noorden Rooster een Stadts 

,, \,\lijn-kelder, makende onder de Zaal en Raadkamer, 

.,,een Vlees-hal, op steenen welfselen." 

Erg duidelijk is Kemp's omschrijving niet. vVe 

•d ienen daarom tot beter begrip der zaak nog even 

den lokalen toestand van toen te releveeren. Vóór 't 

raadhuis strekte zich de markt, daarachter het kerk-

110f (gelegen tusschen 't stadhuis en het koor der 
1<erk) uit ; aan beide zijden liep een straat. Ten zuiden 

van Dirk van L e uv e n's pakhuis (dus naar den 

kant van 't Zusterhuis) was (althans nog in l 392) vol

-gens Kemp "een plaatz', besloten met een oude muyr, 

" met een afspanningh om schailjen te bereyden, onder 
"welke afspanning wie rden gehouden de winkkels van 

"de Gewand-Snijders" .... ,,voort zuyclwaarcl stond 

"een breecle oude vervallen muyr, en daar buyten 

.,, aan, eenen houten af-hangh na den Zuyclen R ooster. " 

Aan de zuidzijde van Dirk van Le uv e n's vroe

gere pakhuis, tusschen dit gebouw en de straat in , 

was dus een open ruimte, omsloten met een muur en 

langs de binnenzijde van dien muur had men een 

afdak of open galerij getimmerd. Onder dit afd ak 

bereidden de "schailjen-bereyders" (leidekkers) hun 

voor dakbedekking thans meer en meer gebruikt 

wordende leien en hielden de "wantsnycle rs" (laken

verkoopers) hun winkels, (t ) tern·ij l langs de buitenzijde 

van dien muur eveneens een afdak schijnt geweest te 
zijn. Behalve het leidekkers- en lakenverkoopersgilde 

zullen dus nog wel meer vertegenwoordigers van am

bachten en neringen als gildebroeders hier hun banken 

of winkels gehad hebben, omdat men oudtijds bijna 

alle bedrijven localiseerde en hetzij in "hallen" (groote 

verkooplokalen, of gemeenschappelijk voor meer be
.drijven, of afzonderlijk voor een enkele nering of een 

enkel ambacht ingericht) hetzij in een open galerij, 

zooals hier het geval schijnt geweest te zijn, ve reenigcle. 

Zoo was het eigenlijke stadhuis of de " halle" clan 

ook, behalve voor het houden der bij eenkomsten 

van de magistratuur , bestemd en ingericht tot ver
lrnoplokaal ten dienste van de ve rschillende gilden, 

wier handelingen door deze centralisatie van den des

tijds geheel door de stedelijke overheid gereglemen-

teerden handel, gemakkelijk konden gecontroleerd 

worden door de dienaren van den "gherechte." 

Phili ps van Bo u r go n d i ë, de man, dit zoo uit

stekend de wenschen van zijn onderdanen wist te 

raden en, vvaar ze niet met de zijne streden, ook zocht 

te vervullen, bewees "der stede van Gori :1ehem" in 1437 

een groote faciliteit. Blijkens den door hem verleen

den erfpachtsbrief~ van den 4en Januari van dat jaar 

(va n Zomeren blz. l 13- 114) stond hij aan Gorin

chem af "om dienste wille, die onze goede Lieden, 

,,van onze Stad voorsz. ons, ende onzen Voorvaderen, 

"Graven tot Holland, gedaan hebben, tot eenen eygen 

"eeuwiglijk ende erfelijk gedurende, onze Vleeschhuys 
,,ende Halle tot Gorinchem met zynen toebehoren, 

"alzo groot ende alzo kleyn, zooals dat op deze tyd 

"gelegen is, tusschen den Kerkhof aan cl'een zyde 

"ende den Marktveld aan d'ander zyde, strekkende 

"langs den Kerkhove ende Marktvelde voorsz. tusschen 

,,de twee straten, die tusschen de twee Roosteren gaan." 

' t Schijnt dat Schout en Schepenen de " halle" 

willende veranderen en vertimmeren, ook om een af

zonderlijk lokaal voor zichzelven te verkrijgen, zich 

bij verzoekschrift tot P h i 1i p s gewend en van hem 

daarop die goedgunstige beschikking erlangd hebben. 

't Kan ook zijn, dat P h i 1i p s, die "de Goede" bijge

naamd werd , uit eigen beweging deze gunst toestond. 

Als een erfpacht of cijns zou de stad nu voortaan 

jaarlijks moeten betalen aan 's Graven rentmeester 

" 2 ½ Troys Mark fijnen silvers." Ze mocht dan het 

,,vleesch-huys ende Halle" laten "timmeren ende op

maken" zooals ze dat zelf wilde, mits tot "haares 

zelfs coste, " doch alles wat zij "daar op aan of in
timmeren ende maken" zou, kwam en was "tot oirbaar 

" ende nuttigheid onzer Stede voorsz. zonder dat wy 
(Philips) ,,of onze nakomelingen, Graven tot Holland 

,, voorsz. iet daar af hebben of ons eenig recht daar

"aan vermeten zullen ten eeuwigen dagen." Behalve 

de jaarlijksche erfpacht was de stad gehouden aan 

den Graaf uit te keeren "die helfte van die Excysen, 

"die wy nu daar af hebben," . terwijl de wederhelft 
ten voordeele der stad kwam. Op deze voorwaarden 

werd "den vryen eigendom van den Vleesch-huyze 

ende Halle" in naam van P h i 1i p s door den Drossaard 

J a co b va n G aas b eek aan de stad Gorinchem 

overgedragen. 

Deze overdracht had plaats, zooals ik hierboven al 
aanstipte, in 't begin van 1437 en in datzelfde jaar nog zal 

men met de verbouwing van de "Halle " en het vleesch

huis aangevangen hebben. Die verbouwing schijnt mij 

c:') Kemp stelt deze verbouwing abusief op 't jaar r.n6. D ie verbouwing toch had waarschijnlijk plaats na de uitgifte van den erfpachtsbrie f van Philip s van 
B o u r a on d i ë o-edateerd 4 Januar i r.n6 Jrna den loop ,·an onzen Hove", d.i . volg:e ns de tij drekening naar den ge wonen stijl 14 37. In het chronol. register op het 
verYolg van h~t bGroot Charterboek van Van J\Iier is is deze brief ook op 4 Januari 143 7 gesteld . 

. (t ) In dit ))Gewand-huy s" stond ook een altaar. De keur op dit gilde (Ya n 1392 ) bepaalde o.a. d:1.t nienund zijn winkd 's morgens mocht openen , voordat >i<len 
dienst Godts op den Autaar aldaar staande ge-eyndig t was.'' 
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toe - afgaande op K e m p 's mededeeling - hierin be

staan te hebben, dat men op het bestaande gebouw 

een verdieping aanbracht en weêr daarboven een rui

men zolder maakte. 't Gebouw werd dus hooger, 

terwijl men op het dak, dat men nu met leien dekte, 

een torentje timmerde. De gelijkvloersche ruimte, 

blijvende "balie" en vleeschhuis, schijnt toen, wegens 

den nieuwen bovenbouw, voorzien te zijn van pilaren, 

die de kruisbogen de r zoldering schoorden , omdat 

Kemp spreekt van "steenen ,,·elfselen. " Onder de hal, 

aan de Noorc\zijcle, metselde men een stads wijnkelder. 

De verdieping boven de hal werd nu het eigenlijke 

raadhuis, waartoe men langs een trap in de hal, ' t zij 

clan open of afgetimmerd, opgang verkreeg. Deze ver

dieping verdeelde men in een groote zaal en een "vier

kante Raad-kamer, " denkelijk dus de vierschaar en 

de Schepenkamer. Dit is ook alles wat omtrent dit 

vernieuwde stadhuis bekend geworden is ; meerdere 

gegevens, evenals afbeeldingen, waaruit voor een betere 

kennis van den toestand nog wat af te leiden zou 

zijn, ontbreken . Het open terrein naast het gebouw 

bleef vooreerst nog in c\enzelfden toestand en zou 

eerst bij het stadhuis getrokken worden in 't laatst 

der 16e eeuw, in de - wij zouden het kunnen noe

me·n -- ,,verruimingsperiode" van G orinchem. De ca

tastrophe van I 572 was achter den rug en zooals ik 

reeds, in vlugge schets, in het hoofdstuk over de 

stichting en den uitleg der stad mededeelde, onderg ing 

Gorinchem in dat tijdvak een innerlijke en uiterlijke 

hervorming. De winkels van de gewandsnijders - het 

"Gewand-huys" - waren sinds lang buiten gebruik 

gesteld, omdat men intusschen het systeem der " hal

len/' als verouderd, in de meeste steden - en dus 

zeker ook wel te Gorinchem - vaarwel gezegd had. 

Alleen het vleeschhuis was gebleven. (") Bovendien 

had het stedelijk regeeringscollege na 1436 een veel 

uitgebreideren werkkring gekregen. De regeeringsper

sonen - met name de burgemeesters - in den beginne 

met het uitoefenen van meer clan één ambt belast, 

begonnen die verschillende functiën langzamerhand af 

te schuiven op de schouders van afzonderlijke admi

nistraties en voor elk administratief college diende ten 

stadhuize localiteit te zij n. Zoo was er dus gebrek 

aan ruimte en behoefte aan vergrooting gekomen. 

Men begon die vergrooting met een uitbouwsel tegen 

de voorzijde van 't stadhuis. Van Zomeren ver

meldt (p. 378) ,,In den jare l 591 wierd voor aan het 

,,Stadhuys van grauwe a rduinsteen een nieuwe Secre

"tarye gebouwt, rustende het gewelfzel in drie bogen 

,,op vier blauwe ronde pilaren, en staat met vergulde· 

"letteren op een zwarte grond boven de bogen dit 
,,volgende : boven de boog aan de regter zyde , Con
·,, concordia res parvm Crescunt. (t ) Boven de middelste 

,, boog, Om ne regmtm i1t se divisum disolabuntur, (§) 

" en boven de boog aan de slinkerzyde Descordia res 

"maxime dilabun tur ( 1) en boven de t,vee zydbogen 

,,Eendrag t maakt mag t. Staande het jaargetal der stig

" tinge in vier yze re Ankers of houvasten, boven ieder 

"der vier pilaren I 59 1. Zulks plagt ook uy t de oude 

,, \ i\Tapen-glazen te blyken , die in de kamers van de 

"Secretarye plagten te staan, die daar in den Jaare 

,, l 592 in gestelt waren, als Thesorier was Jacob Ver

,, ,.'oont R eyersz." Men maakte du s een peristyle, onder 

welke men inging tot het stadhuis en waardoor dit 

gebouw nu een deftig entrée kreeg. Het door deze 

peristyle geschoorde uitbouwsel bevatte drie kamertjes, 

welks vensters voorzien waren van geschilderde ruiten. 

T \\·ee jaren later, in I 593, zette men de vergrooting 

voort en wel door het bouwen van een nieuwen vleu

gel, van den grond uit, aan de zuidzijde van 't stad

huis, op het daarnaast gelegen open terrein. Door 

dezen aanbouw kwam het uitbouwsel vrijwel in 't 

midden van den voorgevel en het torentje ong·eveer 

op 't midden van 't dak te staan, waardoor het geheel 

dus een veel royaler aanzien kreeg. W elke vertrekken 

men door deze vergrooting verkreeg , bericht van 

Z o m e r e n (p . 378) waar hij ve rmeldt : ,,In den Jaare 

,, l 593 , ,,·ierd aan het Stadhuis beneffens den Toorn, 

"een nieuw gebouw gemaakt, bestaande onder in een 

,,woning voor den Kamer-bewaarder, en de vVaag , 

,, en boven in een g roote kamer voor de Vroedschap, 

"en een Muzyk-kamer, staande het jaar der stigtinge 

,,van binnen boven beide de deuren van de voo rsz. 

,, V roedschapskamer, als mede in verscheide geschil

,,derde glazen in de Muzyk-kamer. " 

Behalve deze vertrekken moeten er echter nog meer 

geweest zijn , omdat van Zomeren op 't jaar 1640 

vermeldt , dat, door een geweldigen storm, ,,de daken 
/' 

van 't Stadhuys, als van Burgemeesterskamer, Secre-

tarye, Kasteleinskamer wierden afgeligt." Ër was dus 

nog een kamer voor Burgemeesteren en een vertrek 

voor den Drossaard, want sints het sloopen van den 

" Blaauwen Toorn, " in 't laatst der 16e eeuw, was het 

kasteleinsam bt vervallen. 

(".') D e vleeschhal blee f in de ben edenverdiepi ng van 't ."> tadhui s g evestigd tot 183 7, toen zij nog een ko1te poos overge bracht werd naar de Kapel in de .-.\rkel str~ at,. 
doch spoedig daarop gehee l verd ween. T hans is er geen vleeschhal meer in Gorinchem. 

(t) Eendracht maakt macht. 

(ë) Ee n rijk, inwendig Yerde eld, gaat ten gron de . 

(1) Tweedracht breekt kracht. 
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Als wij de hieronder geplaatste rep roductie naar volg hier de weesmeesters hunne bij eenkomsten hiel

een teekening van ' t staclhv.is in 17 54 raadplegen, zien den. H et gewelf, waarop de uitgebouwde secretarie 

we dat sinds 1 593, dus in l 62 jaren, de uitwendige rustte , was in 1 696 zoo gescheurd , dat een langer 

toestand vrijwel gelijk gebleven is. Alleen komt op die gebruik van deze stacl huislokaliteit gevaar begon op 

teekening nog een uitgebouwd koepeltje voor, t egen de leveren. Daarom werd het hersteld en de indeeling 

noordzij van den voorgevel, ter zijde van den ingang der secretarie toen aldus gewijzigd dat van de oor

der vleeschhal. Van dit koepeltje uit, ,, van de puye ( spronkel ijk aanwezige drie vertrekjes, nu één groote 

van 't Stadhuis", geschiedde de publicatie der resolutiën en één kleinere kamer gemaakt werden. Vier jaren 

en ongetwijfeld zullen in dit uitstekje de " H eeren van later, 111 1700 , vernieuwde men ook de geschilderde 

de wet" meermalen de executie van een doodvonnis ruiten 111 de vensters van dit uitbouwsel. In 1783 

of een lijfstraffelijke rechtspleging hebben bijge,rnoncl. onderging de secretarie nogmaals een ve rnieuwing, 
Welke bestemming het tegen den zijgevel aan de ~oo rd welk werk doo r H e n cl rik E m c k voor 45 9 guld ens 
.zijde van 't stadhuis aange

bouwde huisj e had, is mij niet 

duidelijk geworden; 't schijnt 

e r later bijgebouwd te zij n. 

Alle werkzaamheden, aan 't 

.stadhuis na zijn vergrooti ng 

van 1 59 1-93 verri cht, betref
fen clan ook gewone herstel

lingen en kleine veranderingen, 

noodzakel ijk geworden of door 

slijtage of door wij ziging van 

een vroegere bestemming der 

vertrekken. 

Zoo werd het carillon in het 

torentje, - waann behah-e 

een klok voor het uunrerk , 

ook een luiklok hing, die o. a. 

geluid werd vóór de executie 

van crimineele vonnissen - in 

1688 ve rnieuwd. Dertien oude 

l:_lokken moesten verwijderd en 

vijf en twintig niemre inge

bracht worden bij de eene Hee Yrocgere St,ldhui:;. 

klok, die waardig gekeurd ,,·as 

te bfijven hangen . Dit werk \\·ere! aangenomen door werd aange110111en. 

vV i 11 e m S no e c k en Herbert van Dort voor 90 De ve rdere mij bekende veranderingen, aan 't stad
guldens. Me l chi or cl e Ha ze was de gieter van de huis aangebracht, betreffen uitsluitend vernieuwingen 
nieuwe carillonklokken, over welker levering den l 8 of herstellingen aan den toren en zijn carillon. (t) 
Juli 1687 door hem met Drossaard en Burgemeesters Den 25 Augustus l 772 werd door Jacob B u h 1 er 

een contract g·esloten werd. (") aangenomen het repareeren der klokken in den stad
In 1695 werd de oo rspronkel ijk tot ,,:\luzyk-karner,; huistoren voor 2 50 guldens en den 6 Mei 1773 besloot 

bestemde zaal ten gebruike afgestaan aan de in l 5 5 I de Vroedschap, op voorstel van Burgemeester Ver

gestichte Gorim::hemsche weeskamer, zooclat in 't ver- b oom, voor de som van 800 guldens het herstellen 

(".') Van dit contract, nog bcru~tcnd in 't :1rchie f der Gemeèntc, wt.:rd mij, met tob tt:rnming \·an den H eer Bu rgemeester, een afschrift ve rstrek t door den H ee r 
\Y. F. E m c k. Blijkens dit contrac t moesten de 25 klokken te zamcn onge veer 1 800 pond wegen en zou cl c H a ze betaald worden lià raison van se ven en twintigh 
)1stuyvers p. yder pandt, i11 goede gepermi tteerden Spaans geld als i:, ccnen D uca ton tot dry guldens etc." Hij wa::; gehouden de klokken te leveren in de Stadswaag 
te Antwerpt..n, te welker plaat::; de stad Gorincliem ook de oude klokken zou doen brengen, ter\\'ijl de waarde van die oude klokken, berekend tegen negen 
stuivers per pond1 in compensatie van den prijs der nieuwe klokken zou gebracht worden . 

Dat dit werk ten genoegc van Drossaard en Burgem eesters \\'Crd uitgc\·ocrd, blijkt uit de mededee!ing in noo t rt·t) aan den voe t van pag. 37 . f\ l ijnt: mede
deeling aldaar dat het carillon beste1nd werd \·oor den G orinchcm :,cht: n to ren is niet juist; het werd geplaatst in den stadhuis toren . Eerst bij Raadsbeslui t Y::ln 
26 Januari 1860 werd aangenomen het Yoorstel om de, na de amotie \"an het oude s tadhuis buiten gebruik gesteld<::, caril lon kl okken o\"er te brengen naar den 
groo ten toren, welk besltiit het volgende jaar werd uitgevoerd. Dit \\"Crd mij eerst later, nadat pag . 37 reeds afgedrukt \\·as, mondeling \·erteld door den Heer 
C. J. Loeven; een schriftc::lijke mcdedeeling Yan den Ht:er \\". F. Emck vulde daarna dit bericht nog a;rn. Aan beide Heeren nog wel mijn dank. 

Deze noot ter verbetering en aanvulling van die op pag. ?,ï-

(t'1 Deze rnededeelingcn on t\"Îng ik \·an den Heer \\·. F. E m c k. 

https://staclhv.is
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van het carillon op te dragen aan N. Simons te 

Eindhoven. Het speelwerk was toen in zoo'n treuri

gen toestand, ,,dat er met geen mogelijkheid een goed 

,,air op kon worden gespeelt." 

Nog in datzelfde jaar, den zo Juli, werd, op voor

stel van denzelfden Burgemeester, besloten om even

eens aan Simons voor 200 guldens op te dragen 

het verplaatsen van de klavieren boven de trommel, 

waardoor een grooter verval in de noten en dus meer 

"agrement en volmaking aan het klokkenspel zelf zou 

,,worden toegebragt ." En in 1785' belastte de Vroed

schap An t ho n ie Robbers en, aannemer van het 

opwinden enz. der klokken, om te maken "een be

"kwame zonnewijzer, om ·wanneer hij ' t uurwerk van 

,,den grooten kerktoren des morgens opwond, het

"selve te kunnen stellen naar dien zonnewijzer en 

"vervolgens alle de andere uurwerken ook daarnaar 
,,gelijk te doen gaan". 

Hoe het stadhuis er uitzag kort voor zijne amotie, in 

l 859, deelt ons van der Aa (*) op beknopte \\·ijze 

mede. Men trad ook toen nog door den hoofdi ngang 

binnen "onder een open verwulfsel", dat op "zes pila

ren" (t) rustte, en kwam langs eenige trappen in een 

groot voorportaal (de oude Vierschaa r). Ter rechterzijde 

- zegt va n der Aa - (d.w.z. in het zuidelijk ge

deelte van 't Stadhuis) van dit voorportaal \\·aren toen 

ter tijd de za len voor de Arrondissernents-rech tbank 

en het Parket [voorheen de Vroedschaps- en ·wees

(muziek)-karners] en de Gemeente-Secretarie. Links (in 

de voormalige Schepenkamer) had men de zaal voor 

't Kantongerecht, terwijl men langs een gang aan de 

achterzijde weêr op een portaal kwam, waar men aan 

zij n rechterhand de Griffie der Rechtbank (vroegere 

kamer der Burgemeesters) en links de toenmalige Burge

meesterskamer (vroeger 't vertrek der Burger-kapitei

nen) vond. De voormalige Vroedschapskamer, die des

tijds, behalve voor de Arrondissements-rechtbank, ook 

gebruikt werd tot vergaderzaal van den Gemeente

raad was een fraai, vierkant vertrek. In de vroegere 

Schepenkamer (toen 't Kantongerecht) hingen eenige 

schilderijen, onder welke der vermelding waard geacht 

werd een doek, waarop was afgebeeld de rechtspleging 
van Graaf vV i 11 e m den Goede over den Baljuw van 

Zuid-Holland. Voorts stond in deze kamer het beeld 

van een ge·wapenden schutter, ·welk beeld door een 

ter dood veroordeelde - denkelijk een beeldh0tn.ver -

(*) V an der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Deel I V (E-

(t) j\fet die zes pilaren heeft van der Aa willen aandu ide n de vier pilaren 
ding van 't Stadhuis, door J. C. Ph ilip s in 1754 genomen, voorkomende in 
ren heeft deze twee pilasters n ie t1 van der Aa heeft ze w f? l medegeteld. 

(ê) Uit dapperen komen dapperen voort. 

gemaakt was. De Secretarie was ook toen nog in de 

vertrekken van het uitbouwsel en bevatte, evenals het 

daarboven gelegen vertrek en de Burgemeesterskamer, 

de archieven en de boekerij der Gemeente. Vóór dien 

tijd had men het archief in de vroegere weeskamer 

geborgen. 

Aan het uitbouwsel vond men, in het lij stwerk boven 

de bogen aan de voorzijde, ook destijds nog de hier

voren reeds genoemde spreuken ; alleen had men in 

de twee zijlijsten het jaartal der ve rnieuwing, 1696, 

geplaatst en was aan 0en voorkant in een frontispice, 

het stedelijk 1.vapen met de spreuk: Fortes creantur 

f ortibus, (§) aangebracht. Die fronti spice en het wapen 

ontbreken op van Zomer e n's afbeelding en moeten 

dus, als deze afbeelding volledig is, na 17 54 gemaakt 

zijn. De waag en de woning van den concierge waren 

eveneens nog in de gelijkvloersche ruimte van den 

zuidelijken vleugel; de vleeschhal had men sinds 1837 

overgebracht naar de "Kapel" in de Arkelstraat. De 

toren ,,·as ,·oorzien van slaguurwerk en een klokkenspel. 

Uit ,. a n cl er A a's beschrijving blijkt dus, dat , 

mocht ook al door de zich voortdurend wijzigende 

omstandigheden, in den loop van den tijd, een andere 

bestemming aan de verschillende ve rtrekken gegeven 

en hier en daar, tengevolge van herstellingen, een 

kleine veranderi ng aangebracht zijn, het uit- zoowel 

als het ürn·endige ,·an het gebouw, ook na 1754, tot 

kort voor zij n amotie niet opvallend anders geworden 
was, zoodat het aanzien van het gebouw in ' t midden 

dezer eeuw niet veel ve rschild kan hebben van dat 
uit het einde der l 6c eeuw. 

Behah·e de behoefte aan ruimere lokaliteit, die zich 

langzamerhand deed gevoelen - immers ook de arron

clissements-rechtbank en 't kantongerecht zetelden in 

't stadhuis - was de in soliditeit afnemende toestand 

van 't bomnYerk en de hierdoor noodzakelijk geworden 

vernieuwing wel de hoofdreden, die het Gemeente

bestuur, in 1857, tot afbraak van het stadhuis deed 

besluiten. (1) In datzelfde jaar nog, den r 8en Juli , 

werd door het Gemeentebestuur een prij svraag uitge

schreven voor het ontwerp van een nieuw raadhuis. 

Aan den inzender van het best gekeurde plan zou 

een prijs van / 500,- worden toegekend . De bepa

lingen, onder welke deze prijsvraag werd uitgeschre

ven, waren o. a. de volgende : 

De kosten van amotie van het oude en die van den 

G). 

aan de YOOrzijde en de twee pilasters tegen den voorgevel 1 zooals ook op de afbeel• 
v an Zomeren's we rk en in dit hoo fdstuk gereproduceerd, te zien is. Van Zome• 

( 1) D e mededeelingen, de afbraak van 't oude en den bouw van 1t niem,·e stadhuis betreffende 1 werden mij welwillend verstrekt door <len Heer \V. F. Em ck, terwijl 
de Heer C. J. L oe ven , de tegenwoordige gemeente-architect, die destijds als opzichter fungeerde bij den bouw van 't nieuwe raadhuis1 mondeling deze mededee• 
lingen toelichtte. Aan beide heeren mijn dank voor zooveel bereidwilligheid . 
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opbouw van het 111euwe raadhuis, mochten de som 

van / 40,00:::i niet te boven gaan, terwijl de afbraak 

van het oude gebouw geheel ten voordeele kwam van 

den aannemer, die van het geamoveerde in den bouw 

van 't nieuwe raadhuis zou mogen gebruiken datgene, 

wat door de gemeente daartoe geschikt geoordeeld zou 

worden. Onder die afbraak waren echter niet begrepen 

het uur- en speelwerk, de klokken, schilderijen, orna

menten, losse kasten, gastoestellen en alle los geplaatste 

e n tot het am =ublement behoorende voorwerpen. 

Zoowel voor de gemeentelijke administratie als voor 

! de rechterlijke colleges, dienden in het plan van 't 

nieuwe raadhuis de noodige lokalen opgenomen te 

z ijn, al welke lokalen in de prijsvraag gedetailleerd 

waren omschreven. D e voorkeur zou worden gegeven 

111 de eerste plaats aan het doelmatigst ingerichte 

gebouw. Vóór I December r 8 5 7 moesten de plannen 

met de begrooting der kosten aan den Burgemeester 

ingezonden ZIJ n. De beoordeel ing dier plannen zou 

geschieden door een commissie, door den Gemeente

raad uit zijn midden te benoemen, terwijl aan den 
inzender van het bekroonde plan de uitgeloofde prijs 

niet zou worden uitbetaald , indien bij de publieke 

aanbestedinz, volgens dit plan, nncht blijken dat de 

aannemingssom die der raming te boven ging . 

Op deze prijsvraag kwamen r6 antwoorden in . Uit 

het rapport, uitgebracht door bovengenoemde raads

<:ommissie, bleek dat geen der ingezonden plannen 

aan de bij de prijsvraag gestelde voorwaarden vo ldeed , 

zoodat de Raad , in overeenstemming met het ad vies 

<ler jury, besloot om den uitgeloofden prijs niet toe 

te kennen, doch, uit aanmerking van de daarin ge
v onden verdiensten, eervol te ve rmelden drie ontwer

pen, welke bleken ingezonden te zijn door de H eeren: 

J. A. Smits te 's Hertogenbosch, F. J. R. en H . R . 

Donkers m ede aldaar 

chem, terwijl bovendien 

gratificatie van / 250,-

Bij dat rapport werd 

en C. J . Loe ve n te Gorin

aan den H eer Smits een 

werd toegekend . 

tevens overgelegd een plan 

van den Rotterdamschen bouwkundige van D a m, 

naar welk plan het Gemeentebestuur thans door den 

toenmaligen gemeente-architect, den heer D. Loeven, 

een bestek deed maken, dat vervolgens door den 

Raad werd vastgesteld. Naar dit plan en bestek werd 

den 24 December r 8 58 de af braak van het oude en 

de bouw van het tegenwoordige raadhuis in 't open

baar aanbesteed. Aannemer was de Heer Joh. B ü l

ier J . Jz. voor f 5I 540,-. 

Reeds den I 3en Januari van 't volgende jaar was 

het oude stadhuis geheel ontruimd, terwijl bij raads

besluit van den roen voorafgaande, tot tijdelijke huis

vesting werd aangewezen: a. het gebouw "den Tol" 

voor de burgerlijke colleges en de ambtenaren van het 

Kantongerecht, b. de tusschenschool in de Zusterstraat 

voor de rechterlijke colleges en de ambtenaren, c. de 

groote toren voor de gemeentewaag, d. het voormalige 

oliemagazijn, op den hoek van de Tinnegietersteeg, 

voor de nachtwacht. 

Zoodra ·was het stadhuis niet ontruimd of men ving 

met de werkzaamheden aan onder leiding van den 

toenmaligen gemeente-bouwkundige, wijlen den Heer 

D. Loeven, en diens zoon, den Heer C. J. Loeven, 

thans nog architect der gemeente, die inmiddels door 

het Gemeentebestuur tot opzichter was benoemd over 

den bouw van het nieuwe stadhuis. (*) 

H et werk vorderde zoo goed, dat reeds den 9en 
April met het metselen boven den grond kon begon

nen worden. In October had men het gebouw onder 

de kap, einde r 8 59 was de binnenbetimmering reeds 
flink geavanceerd en den 1en October 186:::i kon de 

aannemer het voltooide gebouw op tijd opleveren. 

Nadat in de raadsvergadering van den 3en October 

cl. a.v. het werk opgenomen en goedgekeurd was, 

we rd het gebouw onmiddellijk daarna in gebruik ge

nomen , bij welke gelegenheid de toenmalige Burge

meeste r vV. A. V i r u I y Ver brug ge een inwijdings

rede hield. Hierbij tegenwoordig was ook de oud

Burgemeester Jhr J. vVe s t palm van Hoorn van 

Burgh, onder wiens bestuur de prijsvraag was uitge

schreven, naar het plan van welke prijsvraag het nieuwe 

stadhuis echter niet - zooals hiervoren reeds vermeld 
"---

IS - werd uitgevoerd. Ook de kosten, bij de prijs-

C) Vóór de sloopi ng van het oude stadhuis was daarvan door den Heer J. Kuypers, destijds kunstschilder te G orinchem, een schilderij vervaardigd en had wijlen 
de Heer C. G. B oo n z aj er, t oe n ou d-notaris en oud-wethouder der Gemeente, zich b ij missive van den 29 D ec. 1858 gewend tot de letterknndige afdeeling der 
Kon. Akad. van \Vetensch .1 om de, uit leden dier Afdeeling samengestelde, commissie voor het verzamelen van overblijfsels der oude vaderlandsche kunst (sedert 
ontbonden) te wijzen op de wenschelijkhcid tot het doen vervaardigen van een teekening van den voorgevel en de oude Schepen•kamer, welk vertrek - volgens 
hem - om zijn betimmering niet zonder oudheidkundige waarde mocht heeten. :i\Iocht de commissie willen overgaan to t he t laten maken dier teekeningen, dan 
was hij - de toen reeds 70-jarige, doch altijd nog actieve G ori nchemme r - gaarne bereid daarbij de behulpzame hand te bieden. Ook van den Heer Janssen 
was bij de Akademie intusschen een soortgelijke mededceling ingekomen . D e brief des Hee ren B oo n z a je r werd in behandeling genomen, doch het lid der 
Akademie, wijlen de H eer J. van Len nep, was van meening dat het schrijven eerder thuis behoo rde bij de :i\1aa tschappij t ot bevordering der Bouwkunst en, 
als lid ook dier :Maatschappij, bood hij aan om het Bestuur der Maatschappij van Bouwkunst op deze aangelegenheid opmerkzaam te maken1 met welk aanbod 
de afdeeling der Akademie genoegen nam. De teekening en schijnen toen in aller ijl genomen te zijn, ·want den 10 Januari was de b rief in de Akademie•vergadering 
behandeld en de n r3 J anuari 1859 ving men reeds met de a f braak aan . In de Akademie-vergadering van den 14 Februarî d. a . v, deelde de Heer van Lennep 
mede, dat door het nog bijtijds doen maken der teekeningen, thans voldaan was aan den wensch der He eren B oo n z aj er en Janssen. 

Volgens een mededeeling van den Heer C. J. L o even ·werden in April 1859 teekeningen van de gevels van het voormalige stadhuis gezonden aan een lid van 
het Genootschap iiA r chi te c t u ra et Amiciti a" te Amsterdam en een afteekening van de oude Schepenbank aan de :Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst. D e H eer C. T. J. L ouis R ie be r) algem. Secretaris der }Iaatschappij tot bevord. d . Bouwk, tot wien ik mij om inlichtingen wendde, berichtte mij dat in 
het archief alleen aanwezig is een calque van het stadhuis, de waag en de vleeschh al te Gorinchem, naar een oude prent vervaardigd. \.Vel heb ik gevonden in 
het verslag der 18de algemeene vergadering dier maatschappij, gehoude n te Amsterdam den 3 Juli 1860, (Bouwk. Bijdragen Deel XII) dat de :Maatschappij had 
ontvangen, door bemiddeling van de Vereeniging Archite ctura et Amicitia, d e opmetingen van het voormalig stadhuis te G orinchem, doch van een aftee
kening der oude Schepenbank is in 't archief der J\ Iaatschappij t. bev . d. Bouwk. niets te vinden. 
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vraag gesteld op f 40000,--, waren thans geklommen 

tot f 58000,-, hieronder evenwel de kosten van op

zicht begrepen. 

Gelijktijdig met het in gebruik nemen van 't gebouw 

door 't Gemeentebestuur, werd het stadhuis door de 

gemeente-ambtenaren betrokken. Met uitzondering van 

de tweede verdieping, welker beide vleugels bestemd 

waren voor de arrondissements-rechtbank, terwijl het 

Het tegenwoordige Stadhuis met \Yilhelrni nafontein . 

middengedeelte aan het Kantongerecht werd afgestaan, 

nam de Gemeente het overige van 't stadhuis geheel 
in eigen gebruik. 

Het tegenwoordige stadhuis is een breed, deftig 

gebouw, opgetrokken in vrijen stijl met gebruikmaking 

van motieven aan de klassieke bouworde ontleend, en 

volgens den toen heerschenden smaak, bepleiste rd met 

Portland cement. Geheel vrij staande op het ruime 

marktplein, zonder geschaad te worden door de stof

fage van zijn omgeving, treedt het, tusschen de rondom 

de markt gebouwde huizen, als hoofdfiguur flink naar 

voren. 't Is ontworpen in rechthoekigen vorm, waar

van de twee lange zijden den voor- en achtergevel, 

de twee korte zijden de zijgevels uitmaken, echter 

zóó, dat het middengedeelte van 't gebouw, zoowel 

aan de voor- als aan de achterzijde uitspringt, zooclat 

een hoofdgebouw en twee zijvleugels zijn ontstaan. 

Men zou het op dien grond ook kruisvormig kunnen 

noemen. Naar zijn breedte gerekend, die tusschen de 

straten links en rechts de volle breedte van het markt

plein beslaat, is het stadhuis ondiep. Een sedert 

ettelijke jaren als verhoogd voetpad aangelegd trottoir, 

dat in 't midden door een mooie, monumentale fon

tein (*) en op de voorste hoeken met ornamentale 

lantarens versierd is, verhoogt 

n iet weinig het flinke aanzien 
van 't geheel. 

Langs den voet van 't geheele 

. gebouw staat een breede, hard

steenen plint. Boven die plint 

moet de verdere onderbouw 

(cl . vv. z. de muur, opgaande tot 

de eerste lijst), door diep in 
het Portlancl cement ingesneden 

groeven, ons den indruk geven 

van een muur, opgemetseld uit 

groote, rechthoekige steenblok

ken. Deze blokkenmuur, waarin 

bij den voorgevel, de hoofdin

gang met twee zijingangen en 

een zestal lage, getoogde ven

sters zijn, is gekroond door een 

onclerlijst, waarop de verdere 

bouw is opgetrokken. Van deze 

onclerlijst rijzen, tot de kroon-

lijst, vierkante pilasters, welke 

den frontgevel in negen vakken vercleelen, in elk 

,,-aarvan, boven elkander, - voor de beide verdiepin

gen - t\\-ee ramen zijn aangebracht. 

Boven den hoofdingang, in het vooruitspringend 

middengedeelte, is een balkon gebouwd, steunende op 

twee, uit den grond opgemetselde wangen, welke, met 

het balkon tot dak, een soort van portiek vormen. 

H et middelste venster der eerste verdieping opent op 

dit balkon, (de moderne "puie ") dat op de hoeken 

van zijn bepleisterde balustrade twee gebronsd ijzeren 

bloemvazen draagt. Boven dit middenvenster staat het 

stadswapen en midden in het fronton van den drie

hoekigen top is een uurwerk zonder slag. De spits en 

de beide hoeken van dezen topgevel zijn versierd met 

palmetvormige ornamenten, z. g. akroteriën. 

Tusschen voor- en achtergevel is geen verschil, uit-

(';') Reeds.enkele jaren geleden waren door eenige ingezetenen, de H eeren G. lVIeule,\·e rf, A. A. Hessig, T. B o r neer en J. lVI. Elshout, plannen beraamd tot 
het stichten van een monumentale fontein op het marktplein. D eze plannen bleven voorloopig onuitgevoerd en werden later door de in 1897 opgerichte Vereeni
ging tot verfraaiing van G orinchem tot de hare gemaakt. Door den krachtigen finantieelen steun van de Directie der Spaarbank van de l\rfaatschappij tot Nut 
van 't Algemeen en van de Gemeente, was deze Vereeniging in staat de fontein, die de aanzien lijke som van j 8000,- gekost heeft, te doen maken. De Heer 
de Bie, architect te Gorinchem, ontwierp het model, met gebruikmaking van de oorspronkelijke teekeningen van den H eer S c h ü t z te Zeist, ·wiens firma 
L. S c h ii t z & Zoon met den 1:-ieer F. \V. Bra at te Delft het monumentaal gedeelte in brons leverde, terwijl de Heer C. \V. Fin k e te Leeuwarden leverancier 
van het kunstgraniet was en de Hee ren Simons, B ü 11 er en H o ves t ad t te G orinchem hun hulp bij het opstellen verleenden . De H eer Ar i u s van Andel, 
vice-Voorzitter der Verfraaiingsvereeniging, droeg het monument den 14en Septembe r 1898, toen de feestelijkheden ter herdenking van de aanvaarding der Regee
ring door H. 11. de K oningin, in G orinchem gevierd werden, met een toepasselijke aanspraak, aan de Gemeente in eigendom over, waarop de fontein door den Burge
meester voor de Gemeente aa1waard ,\·erd. Tegelijkertijd werd namens de Verfraaiingsvereeniging een door den Heer J. H. E m c k in duplo fraai gecalligrapheerde 
oorkonde overhandigd, ·waar van er één in het monument werd ingemetseld en één bestemd werd ter bewaring in het archief der Gemeente. Het Bestuur der 
Vcrfraaiingsvereeniging ·was op dat oogenblik samengesteld uit de H eeren : P. J. Ding e mans, Voorzitter, Ar i u s van And e 1, YÎce-Voorzitter, J. H. E m c k, 
Secretaris, D. \V. C. IJssel de Schepper, P enningm., :Mr. L. van Andel, J. de Bie, A. P. H. Phijffernissen en J. F. \V. Silkrodt. 
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genomen een kleine ornamentale afwijking, hierin be beslaan dus de geheele diepte van 't stadhuis. 

staande dat de achtergevel balkon en stadswapen mist Van de ze verdieping is het middengedeelte nog 
en, ter plaatse waar de voorgevel een klok heeft, hier altijd in gebruik bij 't Kantongerecht, t erwijl de beide 
een rond venster, een z. g. oeuil de boeuf is gemaakt. zijvleugels, oorspronkelijk bestemd voor de Arrondis

Van de beide zijgevels is niets bijzonders te zeggen; sements-rechtbank, na de opheffing daarvan, (*) in 
ook hier heeft men denzelfden onderbouw met pilasters, r 877, verhuurd zijn aan de Genie, welke thans hier 
welke elken gevel in twee vakken verdeelen. haar bureaux houdt. Ook hier 1s de corridor gelijk 

Over het inwendige van 't gebouw is niet veel mede aan dien op de re verdieping, 

te deelen. Trappen, zalen en corridors zijn ruim en Op de raadzaal staan de in gips afgegoten borst

·naar regelmaat gebouwd en, volgens den smaak van beelden van wijlen H.H. M.M. Koning Willem I, Wil

den bouwtijd, is alles helder wit gestucadoord. Bin lem II en 'Willem III , terwijl in de kamer van den 

nentredende door den hoofdingang komt men in een Burgemeester, behalve de hierboven reeds genoemde 
ruime vestibule. T er rechterzijde hiervan heeft men schilderij uit het oude stadhuis (de rechtspleging over 
11et politiebureau, ter linker de arrestantenkamer. den Baljuw van Zuid-Holland) vermoedelijk geschilderd 

Verder gelijkvloers vindt men in den linker (zui door Ab r. B 1o e ma er t ( r 604) nog hangen een schut

delijken) vleugel de waag, met twee groote ingangen tersstuk (afkomstig uit den vroegeren St Joris Doelen) 

in den zijgevel, terwijl in den rechter (noordelijken) van H. Vers c hu erin g en een Gezicht op Gorin

vleugel het Burgerlijk Armbestuur zetelt. Voorts is chem door de H aan. 

g elijkvloers ook nog de woning van den kamerbe Een slaande klok of een carillon bezit het tegen

waarder. woordige stadhuis niet. Van 't oude stadhuis werd, 
Uit de vestibule komt men, door twee binnendeuren, zooals hiervoren reeds bericht is, het carillon over

a an de breede , open trappe n, welke oploopen in het gebracht naar den g rooten toren en de andere klokken, 
uitgebouwde middengedeelte van den achtergevel, het drie in getal, verkocht de Gemeente in het openbaar. 
trappenhuis. Op de re verdieping vindt men in den Van het thans nog gebruikt wordend bureaumeubilair, 
rechtervleugel, de vertrekken voor de Secretarie en zooals lessenaars, kasten,. tafels, stoelen , enz., is het 
den Burgerlijken Stand, in den linkervleugel, de raad meerendeel afkomstig uit het oude stadhuis. 
zaal met bodenkamer en in het middengedeelte, de Mag het tegenwoordige stadhuis architectonisch nu 
spreekkamer van den Burgemeester, de kamer voor misschien niet iedereen bevredigen, ' t is en blijft een 

B. en W ., tevens vertrek voor de R aadscommissiën, forsch gebouw, dat op iederen vreemdeling, die Gorin
alle uitkomende op een breeden corridor, loopende chem b ezoekt, een flinken , aangenamen indruk moet 
langs de achterzijde van 't gebouw over 't geheele maken en zeer zeker het nette van het marktplein 
middengedeelte en een klein gedeelte der beide vleugels. niet weinig verhoogt. 

De raadzaal en de vertrekken voor de Secretarie 

<2._n~,_9~ :) c=:==--<>---
6 'dV 

HET OUDE MANNEN-HUIS. 

----qp>--- - -

et was den 5 <len van Oogstmaand van of weduwnaars boven een bepaalden leeftijd en onder 

't jaar r442 - zoo bericht Kemp - zekere levensomstandigheden, een gelijksoortige inrich

dat "Steynd e ld Mert e n S ch o ut ting in 't leven heeft willen roepen. Bij vergelijking 
j en s W yf een huys gegeven heeft toch der wetten en regels valt wel iets parallels in de 
in de Molenstraat, daar 't Man-huys richting der beide stichtingen op te merken. 
af gemaakt is. n 't K omt mij voor De wetten van de oude mannen, opgenomen in 

dat deze liefdadige vrouw, ziende de uitnemende strek S t e y n de 1d' s gesticht, waren - volgens Kemp -

king en werking van het ongeveer een halve eeuw ,; geschreven op Françy n, in een groot Berd geslagen, in 

vroeger gestichte Begijnhof, voor ongehuwde mannen vier colummen geschreven" en van den volgenden inhoud. 

e) Bij Art. 3 van de \Ve t van 9 April 1877 [Stbl. no . 76) )1 t ot vaststellng van he t reg tsgebi ed en de ze tels van de Arrondisse ments-regtbanke n er. Kantong eregte n 
)1b inn en het ressort van he t Gereg tshof te 's Gravenhage" we rd bepaald da t de Arrondissements-rechtbanken te Leiden, Brie lle, Gorinchem e n Goes werden ont
bonden. D it verlies blijft voor Gorinchem altijd te be treuren. 
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'NETTEN DER ÜUDE MANNEN. 

I. Elk sal sorgh dragen 
eendrachtig te leeven, wie 
tweedracht maakt sal ver
gevingh bidden en sich 

beteren. 

2 . Al wat sy hebben , 

of hun gegeven wort sul

lense in 't gemeen gebruy
ken als Broeders , en men 

sal yegelijk uyt 't gemeen 
geven, dat hen van noode 

is , bysonder sal men den 

·sieken goedertieren wesen , 

niemant sal sijn selven soe-

ken, maar in allen d'eere 
Godts, en vrede onder een. 

3. 's Morgens als sy op

·staan sullen de gesonde ter 

Kerken gaan, en Misse 

110oren, bidden voor al die 

haar goed gedaan hebben , 
1evende of doode. 

Ter Metten ti:fd 

Sal yegelijk lesen 5 Pa

ternosters en 5 Ave Maria , 
ter gedenkkenis dat d'Heer 

Jesus voor ons gevangen 
van de Joden geleyd voor 
A n n a s en C a j a p h a s 

gebracht , deyrlijk gesla

gen en bespot wierd. 

Te Prime tefjd 

Sal elk lesen 3 Paternos
ters en 3 Ave Maria, ter 

gedachte dat J esus, als een 
onnoosel Lam voor Pi 1a

t u s stond. 

Ter Tertie tijd 
Sal yegelijk lesen 3 Pa

ternoster en 3 Ave Maria , 
tot gedenkkingh dat onse 

Heer J esus van P i 1at u s 

tot H e r o d e s geleyd 

wierd, daar gerekent als 

een gek , weêr tot P i 1a

t u s, daar de Joden riepen 
Kruyst hem, Kruyst hem, 
hoe hy wreedelijk gegees

selt, met scherpe doornen 

gekroont, ter doot ver
wesen , en met 't swaar 
Kruys op den hals geleyd 

wierd. 

Te Sexte ti:fd 

Sal yder lesen 3 Pater

noster en 3 Ave Maria , 

ter gedenkkenis dat d 'H eer 

Jesus quam aan den Bergh 
Calvarien, daar sy hem 

wreedelijk ontkleeden, en 

hingen hem naakt aan 't 

Kruys, hebbende niet om 

op te rusten dan d 'ysere 

nagelen. 

Te Nom tijd 

Sal elk lesen 3 Paternos

ter en 3 Ave Maria, ter 

gedachte hoe de Heer J e

sus sprak de 7 woorden 
aan 't Kruys, en over-luyd 
riep: Vader in uwen han

den beveel ik mijnen Geest, 

en hoe sijn gebenedijde 
zyde deursteken werdende 

daar uyt vloeyde bloed en 
water. 

Te Vesper ti:fd 

Sal yegel ijk lesen 5 Pa

ternoster en 5 Ave Maria, 

tot geheugenis dat J esus 
van 't Kruys genomen 

wierd , en den grooten 

rouw, sij nder gebenedijde 
Moeder Maria. 

En ter Com.plete tijd 

Sal elk lesen 3 Paternos

ter en 3 Ave Maria, over

denkende hoe de Heere 

Jesus onsen Salighmaker, 
Godts Soon in 't graf ge
leyd, en van de heylige 

Vrouwen ( de drie Ma

ri e n s) beschreyd wierd. 

4. Elk die gesond is, 
sal Sondaaghs, Mis, Pre

kingh, en de Geboden hoo
ren in de Prochi Kerk. 

5. Yegelijk sal Biechten 

tegen sijnen Proc:hi-Pries

ter, of die hij hem set, 
en sal ten H. Sacrament 

gaan 5 m:i.al 's jaars. Als 
Paassen, Pinxteren, ons 

L. Vrouwen H emelvaard , 

Alreheyligen,en Kersdagh. 

Wilder yemand meer gaan, 
die doetet m et raad van 

sijnen Priester. 

6. Elk die gesond 1s , 

sal ledigheyd schouwen, 

en altijd wat hantwerk 
he boen, om sijn ledige 

tijd oi rboirlijk deur te 
brengen. 

7. Niemand sal eenigh 
Vrouw-persoon alleen in 

sijn Kamer spreken so;1der 

eygentlijk verlof, ook in 

geen herbergen gaan drink
ken, noch 's nachts uy t

blij ven slapen, dan met 

verlof. Niemand zal liegen, 

sweyren, of den anderen 
loochenen, die 't doet sal 
men swaarlijk berispen , 

seyd h ij niet ootmoedigh , 
' t is mijn schuit, 'k wil · 

m ij n geyrn beteren, men 

sal een ander beraad daar 

op hebben. 

8. De deur sal men sa

vonds sluyten en smorgens 
ontsluyten, op een sekere 

tijd, dat is, als men geen 
penningh kennen kan, voor 

of na die tijd magh nie

mand uytgaan sonder ver

lof. 

9. \Vie berispt word van 
onzedigheyd, luyd-ruch

tigheyd of veel woorden, 

sal terstond seggen , ' t is 

mijn schult , 'k wil mijn 

geyrn beteren. Als men 

sal gaan eten , sullen sy 
' t samen de Gebenedijding 

lesen, en na den eten de 

Gratie, en die 't niet en 

konnen, sullen voor en na 
lesen een Paternoster en 
een Ave Maria. Niemand 
sal overTafel eenige vreem

de kalling voortbrengen , 

mer alleen dat stichtigh is, 

weerd te hooren, strek
kende tot Godts eer. 

ro. Wie ongehoorsaam 

in deze punten ïs, zal men 

uy t den huyse setten, en 

nemmermeer weêr ontfan-

gen. 

r r. Als yemand in 't 

huys ontfangen word, zal 
men hem dese pointen 

overlesen , die hy moet 

belooven 't onderhouden, 

op d ese manier : 
I k N. N. beken dese Ar

tikelen, geschreven z'n ' t 

langh, op een Fransi:fnen 

B erd, my voor-gelesen te 

zijn, by N. N. N. Man
Huys-J}feesters tot Gorin

c!tem, ten by wesen van 
N. Pastoor aldaar, en be-
love mijn leven daar na 
te schikken, en die 't on
der houden mefjn leven lang, 

na mijn beste vermogen, 
en lub dit daarom onder

tekent. 

r 2. Als yemand aange

nomen is, die sal hem 6 

weken beproeven, berou

wet hem , hy magh weêr 
uyt-gaan, gevende voor 
sij nen kost dat redelijk is, 

wil hij blijven , hy sal be
loJven, al 't goed dat hy 

heeft of krijgen magh in 

't ge meyn te brengen, om 

altijd soo te blijven. 

r 3. Boven al sal me

mand vergheten te lesen, 
dagelijks vijf Paternosters, 

en vijf Ave Maria, voor 
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al de gene die haar Aal

misse geven, d'arme Broe

ders om Godt dankbaar te 

Wie sijn vleesch 

Geeft sijnen eesch 

Na sijnen lust, 

Die sal verwerven 
Een eeuwig sterven 

Al sonder rust . 

zijn voor al sijn gaven. 

14. Al deez' punten sal 

men eens te 14 nachten, 

Ik was niet, 

Nu ben ik iet 

En dat is kleen, 

·want ruit verdriet 

Als 't Godt gebiet 

Moet ik van heen. 

Zooals uit het bovenstaande reglement blijkt moest 

men, eenmaal opgenomen in het Oude Mannen-huis, 

streng zijn godsdienstige en zedelijke plichten nakomen, 
zoo niet dan werd men 

weggezond en. Ook 

moest men bij de in

trede in 't gesticht een , 

belofte afleggen, dat \ 

men de wetten en regels 

zou nakomen, kon men 

weêr heengaan als de 1 

1 
verpleging niet beviel, 1 

mocht men niet buiten 

het gesticht slai:;en zon

der verlof, geen vrou

wen ontvangen in zijn 

kamer, moest men zijn 

tijd in nuttige werk- f 
zaamheden besteden, 

de stichtster en allen, 

die het Huis met hunne 

gaven steunden, in zijn ' 

gebeden gedenken, 

deed men afstand ten 

behoeve van 't gesticht 

van alles wat men reeds 

bezat of nog verkrijgen 

zou, enz., altemaal be

palingen, die - zooals 

wij hiervoren bij de 

behandeling van 't Be-

gijnhof zagen - ook 

gesteld. 

of ter maand de Broeders 

voorlesen. 

Leeft vredelijk, soo sa! 

Des Heeren dood, 

Der hellen nood, 

Des Werelds bedroch. 

Den eeuwigen vrede, 

U sterven mede, 

Gedenkt dit doch . 

Godts vrede en liefde met 

u zijn, door Jesum Chris

tum. Amen. 

Ik bin Godts kind 

Van Godt bemind, 

Door sijnen Soon. 

Ik sal be-erven 

Al sonder sterven 

Een God 'lijk loon. 

H et Oude ~Jannen-hui s in de 1\Io ler.str aa t. 

voor de begijnen waren vast

Reeds kort na zijn stichting werd het Oude Mannen

huis begiftigd door A 1ei d Hendriks, die den 24en 

Mei 1443, nog bij haar leven, ,,6 Mergen lands, ge

legen in Lang-Nuland" aan 't gesticht schonk, (*) en 

op 't jaar 1446, toen N e y A 1ar d s z., Oude-meester 

van 't huis was, vind ik vermeld dat "Huy be r t 

Iers a k het Manhuys eenen gulden 's jaars geeft, uyt 

(,;') D eze >)6 mergen" werden in 't begin dezer eeuw verk och t. 

Jan Claassz van den Bosch-huis, over de Haven,. 

op den 8 van Slagh-maant." 
Drie jaren later, in 1449, gafweêr zekere Robbert 

van Doorn "sekere 

goederen aan 't Man

huys." Welke deze goe

deren geweest zijn kon 

ik niet vinden. En in 

1490 - zegt Kemp -

gaven "Aarnd van 
E y k en E 1i z a b et h 

syn V rou, aan 't Man

huys, haar huys in de 

Molen-straat, daar nu 

de zaal getimmert is en 

andere goederen," ter

wijl den roen Januari 

1498 door Henrik 

V o 1kier Jans z. even

eens een huis in de Mo

lenstraat gegeven werd, 

dat men toen vertim

merde tot kapel. In dit 

kerkje werd weleer dage

lijks de mis voor de oude 

mannen gelezen door 

een kapelaan, die aan 

hen , bij levensgevaar

lijke ziekte, ook de H. 
Sacramenten toediende. 

Deze giften en schen

kingen werden later gaandeweg door liefdadige men
schen aangevuld, zoodat de instelling steeds in rui

mere mate over eigen fondsen kon beschikken. Tegen

woordig bezit het Oude Mannenhuis, b€halvë 't gebouw 

zelve, een inschrijving op ' t Grootboek en hypothecaire 

inschrijvingen, een perceel bouwland, bijgenaamd "het 

Papland" onder de gemeente Arkel en een perceel 

bouwland onder de gemeente Gorinchem. De bijnaam 

,,Papland" zou hiervan afkomstig zijn, dat de persoon,. 
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die zich voor de waarde van dit stuk land een plaats 

in 't gesticht kocht, overleed na slechts één nacht in 

't gesticht vertoefd en maar één bord pap genoten te 

hebben. 
Het gebouw besloeg vroeger een grootere. opper

vlakte dan tege.Qwoordig. De ruimte, thans bebouwd 

met het fraaie, moderne gebouw, toebehoorende aan

en in gebruik bij "de Gorinchemsche Bank," vormde 
voorheen een vleugel van 't Mannenhuis en werd eenige 

jaren geleden aan die bankinstelling verkocht. Voor

dat de "Bank" deze oppervlakte in beslag nam, was 
echter deze ruimte al sinds lang niet meer in gebruik 

bij 't Mannenhuis. Men kon deze localiteit wel missen 
en stond haar in gebruik af aan de Maatschappij tot 

Nut van 't Algemeen, die er haar spaarbank (sedert 

overgebracht in een fraai, modern gebouw in de Zus
terstraat, tegenover het Zustersteegje), en haar lees

bibliotheek huisvestte. Ook zetelde toen ter tijd in 

dezen vleugel van 't Mannenhuis de hulpbank, opge

richt door de vrijmetselaarsloge "Orde en Vlijt", (thans 

gevestigd in het gebouw der loge zelve, aan 't eind 

van de Molenstraat), hield men er een tijd lang het 

ijkkantoor en ruimde men een gedeelte ervan in voor 
de werkzalen van de vereeniging tot werkverschaffing. 

Thans is het Oude Mannenhuis een gewoon huis 

van niet te grooten omvang en bescheiden in het 

tentoonstellen \kan architectonisch schoon. De tegen

woordige frontgevel staat niet in de Molenstraat, doch 

wordt gevormd door den zijgevel, uitkomende in den 

tuin, welke aan die zijde als een smalle strook langs 

het gebouw loopt. De tuin is van den openbaren weg 

gescheiden, gedeeltelijk door een muurtje loopende 

langs het pleintje vóór den Doelen, gedeeltelijk door 

een ijzeren hek, uitkomende in de Molenstraat en 

welk hek de eigenlijke toegang tot het gebouw vormt. 
Het inwendige van 't huis bestaat uit een Regenten

kamer, een kamer voor de binnenmoeder, keuken, 

,conversatiezaal, slaapkamers voor de oude mannen, enz. 

De bedoeling der stichtster was, dat kosteloos oude 

mannen zouden worden opgenomen en dit voorschrift 
is dan ook tijden lang in toepassing gebracht. In 't begin 

van deze eeuw schijnt m en hierin echter een wijziging 

gebracht te hebben en thans kan men niet anders in 
't Oude Mannenhuis worden opgenomen dan door inkoop 

voor een zeker bedrag, dat bepaald wordt in verhou

ding tot den leeftijd van dengene, die zich inkoopt. 

Het Bestuur bestaat uit een college van Regenten, 
die door 't Gemeentebestuur worden benoemd. 

Door de welwillendheid van dit college werden mij, 
door den Secretaris, den Heer Ar i u s van And e 1 , 

,enkele inlichtingen verschaft en. ontving ik ook onder-

OUDE VESTE. 

staand Reglement van orde, dat den 23 Januari r78r 

door de toenmalige Regenten vastgesteld en den zzen 
Februari d.a.v. door het Stedelijk Bestuur werd goed
gekeurd. 

0 R D R E E N R E G L E M E N T , 
GEARRESTEERT BY DE 

HEEREN REGENTEN 
VAN HET 

OUDE MANNENHUIS 
BINNE~ DE STAD GORINCHEM. 

Artykel I. 

DE Oude Mannen zullen in onderlinge liefde en 
eendragt leven, zonder elkander te schelden of te 

lasteren, veelminder op eenigerlei wyze door daadlyk

heden te verongelyken : zullen zich ook moeten ont

houden van vloeken, zweeren, en misbruiken van Gods 
H eiligen Naam. En ingevalle de een of ander hier

tegen misdoet, zal de Moeder daarvan aanstonds 

moeten kennis geven aan den Heere regeerenden 

Regent, die daaromtrend zal handelen, zooals hy, naar 
bevind van zaken, zal oordelen te behoren. 

II. 

Men zal 's morgens zamenkomen, en met den ande

ren bidden; gelyk ook 's avonds, voordat men naar 

het bedde gaat, en telkens voor en na het eeten, 
volgens de Formulier-Gebeden, daartoe gegeven, de

welke door den eenen of anderen der Oude Mannen, 

dien de Heeren Regenten daartoe het geschikste zullen 

oordeelen, overluid, met eerbied, zullen voorgebeden, 

en door allen, ook de Moeder en de Dienstmeid, in 

eerbiedigheid en stilte moeten nagevolgt worden: die 

zich hierin onbetaamlyk gedraagt, zal het ongenoegen 

der Heeren Regenten ondervinden. 

III. 

Men zal ook 's morgens, als men by den anderen 

is, één of meer Capittelen uit Gods Woord lezen, dat 

door éénen der Oude Mannen overluid zal geschieden, 

en door alle de overige eerbiedig moet worden aan
gehoort, zonder dat zulks door onnodige of onvoeglyke 

gesprekken mag gestoort of verhindert worden. En 

zal , volgens de Instructie en ordre voor den Krank

bezoeker, tweemalen ter week, door denzelven met de 

Oude Mannen gecatechiseert, over de Waarheden van 

den Godsdienst gesproken en gebeden worden. 

IV. 

Alle de Oude Mannen zullen (z iekte , zwakheid, of 

andere wezenlyke omstandigheden alleen uitgezonderd) 
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verpligt zyn den oopenbaren Godsdienst op Zondag 

ten minste tweemalen, ook de Prediking en Catechi

satiën in de week, bytewonen, en zich verder bezig

tehouden in byzondere Godsdiensts-oefeningen, en in 

alles, wat tot stigting en bevordering van hun heil 

dienen kan. 
v. 

Nochtans staat het den Ouden Mannen niet alleen 
vry, maar wordt hun zeer sterk aangeprezen, tot hun 
voordeel te werken, en dus ook daardoor in den ouder

dom een voorbeeld van naarstigheid te geven. 

VI. 

Elk der Oude Mannen zal zich behoorlyk, en met 

allen eerbied gedragen, zoo omtrend de Heeren Regen

ten, als omtrend de Binnen-Moeder, en alle, die verder 

eenig opzigt in dit Huis mogten hebben: die daarin 

misdoet, zal naar bevind van zaken gecorrigeert worden. 

VII. 

Wanneer de Binnen-Moeder eenen, of meer, der 

Oude Mannen, daartoe in staat zynde, het zy tot 

pompen, of andere diensten voor het Huis, nodig heeft, 
en daartoe gebruiken wil, zullen dezelve zich , zonder 

tegenspreken, daartoe dienstvaardig moeten betonen, 

en alles toebrengen, wat aan de belangen van dit 

Huis bevorderlyk kan zyn. 

VIII . 

Elk der Oude Mannen zal zich behoorlyk rein moe

ten houden en gedragen, en zorgen, dat het eeten 

niet morssig gebruikt werd, noch daaromtrend eenige 

onordentlykheid plaats hebbe. 

IX. 

Elk zal zorg hebben te dragen, om ter behoorlyker 

tyd, daartoe bepaald, aan de tafel en 's avonds in het 

Huys te zyn, waarvan niemand in gebreke zal mogen 

blyven, ten zy met kennis en toestemming van de 

Heeren Regenten. 
X. 

Alle de Oude Mannen zullen zich op het nauwkeu
rigste wagen van sterke dranken, en allen overdaad 

van eeten en drinken, of misbruik van Gods gaven: 

die zich hierin te buitengaat, of bevonden wordt door 

drank onbekwaam te zyn, zal het ongenoegen der 

Heeren Regenten ondervinden; en die in dronkenschap

mogt volharden, zal daarover ten zwaarste, zelfs met 

uitzetting uit het Huis, ten minste voor den tyd van 

zes weeken, naar bevind van zaken gestraft worden. 

XI. 

De Moeder zal dagelyks behoorlyke kost, naar 

gelegenheid des tyds, opdissen, en zorge dragen, dat 

de spyze smakelijk toebereidt en naar behoren opge

daan werde : zullende zich de Oude Mannen daarmede 

te vreden moeten houden, zonder morren of bedillen; 

veel minder zullen zy de Moeder daarover smadelyk 

behandelen, veragtlyk daarvan spreken, of elkander 

tot ongenoegen opruijen: zullen ook geen brood, of 

andere spyze, van de tafel mogen wegnemen; die 
hiertegen misdoet, zal, naar bevind van zaken, gecor

rigeert worden. 
XII. 

De Heeren Regenten houden aan zich deze te ver
meerderen of veranderen, zoals zy zullen goedvinden, 

en de tyden of omstandigheden zulks mogten ver
eischen. 

Aldus gearresteert by de Heeren Regenten van het 

Oude Mannenhuis binnen Gorinchem, den 23 

Januari 1781. 

DROSSAARD, BURGEMEESTEREN en RE

GEERDERS der Stad GORINCHEM geëxamineert 
hebbende het vorenstaande Reglement, door de Heeren 

Regenten van het Oude Mannenhuis binnen deze Stad 

aan Hun Edele Groot Achtbare gepresenteert, hebben 

goedgevonden het zelve te approberen, zoals geschiedt 

by dezen: des reserveren Hun Edele Groot Achtbare 
aan zich de magt, om het voorn: Reglement zodanig 
te altereren en te ampliëren, als ten dienste van het 
Oude Mannenhuis zullen oordelen te behoren. 

Actum ter Kamer van Heeren BURGEMEESTE

REN, den 22 February 1781. 

( Onder stont) 

In kennisse van my Secretaris, 

( Was geteekent) 

S: G: BROUWER. 

-------~~------



VA:'< ARKEL'S OUDE VESTE. 8r 

HET OUDE-VROUWENHUIS. 

et begijnhof in de Haarstraat, dat in 

de laatste dagen van zijn bestaan 

tot een klooster was veranderd, ging 

na de Reformatie te niet en, nadat 

men in r 598 een gedeelte der ter

reinen tot Gasthuis vermaakt had, 

stichtte men in 't begin der r7° eeuw in het voorma

lige Patershuis een Oude-Vrouwenhuis. Deze nieuwe 

stichting was in zooverre een voortzetting van het begij

nenhofje, dat zij ook uitsluitend aan vrom\·en huisvesting 

verleende, met dit onder

scheid echter dat, nu de 

Protestantsche geloofsleer 

domineerde, het voormalig 

karakter van geestelij k 

gilde aan het Oude-V rou

wenhuis als instelling ont

nomen ·was. Bedoelde het 

begijnhof een instell ing te 

zijn tot vrijwillige aaneen

sluiting van eenige niet 

aan leeftijd gebonden vrou

wen, die zich uit het we
reldsche leven zooveel mo

gelijk zochten terug te 
trekken, zonder zich noch

tans den engeren band 

van het kloosterleven aan 

te leggen, het Oude-Vrou

wenhuis werd geheel uit 

een humaniteitsbeginsel in 

't leven geroepen en ver
] le t Oude-Vro11,\·cn hui s 

schafte in den beginne 

kosteloos huisvesting en levensonderhoud aan een 

twaalftal uit liefdadigheid opgenomen ongehuwde vrou

wen of weduwen, boven de vijftig jaren en van den 

Hervormden godsdienst. 
Over het jaar va:n stichting bestaat eenig verschil. 

l\tien is ' t er niet over eens of dit jaar l 604 clan wel 

1607 moet zijn. ' t Is mogelijk dat het gebom,· eerst 

ge reed gekomen is in 1607, doch het Vrouwenhuis, 

als instelling, moet reeds bestaan hebben in 1605 , 

omdat van Zomeren (p. 54) zijn lijst der "Regenten 

van het Vrouwen-huys" met dat jaar aanvangt. Aan

nemelijk is dus, dat we 1604 als het jaar der stich

ting, 1607 als dat der ingebruikneming of voltooiing 

~ 

van het verbouwde Patershuis moeten beschouwen. 

Veel is er over dit eerste Oude-Vrouwenhuis echter 

niet te vertellen, omdat van 't archief niets in aan

wezen gebleven is en afbeeld ingen van 't gebouw ons 

niet ten dienste staan. Het gebouw, welks front in de 

Haarstraat stond, was een eenvoudig huis , met een 

antieke, van beeldhouwwerk voorziene frontespice. Bo

ven de poort las men : 

Godvruchtig Ouderdom 

Der afgeleefde vrouwen 

Hier huyst uw stut en steun 

Uw troost, uw vast 

vertrouwen 

En Maakt U Salig selfs 

In Uw bedroefde staat 

Terwijl U God nogMensch 
In Uwe noot verlaat. 

In den loop des tijds 

bleek de lokaliteit allengs 

te klein geworden , zoodat 

men genoodzaakt was in 

den tuin kleine woningen 

aan te bouwen, waarin men 

de opgenomen vrouwen 

huisvestte, een maatregel, 

die als tijdelijk redmiddel 

mocht aangegrepen wor

den, doch op den duur 

onhoudbaar zou blijken. 

Toen clan ook het royale 

heerenhuis aan de Groen-

markt, van den Burge-
a :1 11 de G roc nrn.:i. rkt. 

meester van Gorinchem , 

den heer \V.A. Viruly Verbrugge, die als Bur

gemeester \\·as afgetreden en de gemeente metterwoon 

verliet, in l 86 5 te koop kwam, kochten HH. Regen

ten van ' t Oude-Vrouwenhui s dit perceel aan en brach

ten daarheen de instelling over. Het huis in de Haar

straat \\·erd nu verkocht en op het terrein daarvan 

werden sedert particuliere huizen gebouwd. In de gewe

zen woning van den Heer V i r u 1y met het front naar 

de Groenmarkt en een uitgang in de Gasthuisstraat, 

is op 't oogenblik het Oude-Vrom.,·enhuis nog geves

tigd. De daarin opgenomen vrmnven worden echter 

niet meer - zooals in den beginne - kosteloos ge

huisvest; zij betalen bij hare intrede een zekere in-
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koopsom. T ot de bezittingen van d it gesti cht behoo

r en o. a . de aan de Linge gelegen uiterwaarden " de 

E ng" en "Arkelsburg", welke jaarlijk s publiek worden 

v erpacht. Over het Vrouwenhuis als instell ing en over 

het inwendige van ' t gebouw is ' t mij niet gegeven 

iets naders mede te deelen. HH. R egenten waren , 

op een door mij tot hen ge ri cht verzoek om eenige 

desbetreffende inlichtingen , van meening, dat er niets 
d ::r ve rmelding waard over dit gesticht was mede te 

deelen , een meening , welke dient gebillijkt te worden 

en t egelijk als ve rklaring en verontschuldiging geldt 

voor de kortheid van dit hoofdstuk. 

H E T G AS T H U I S. 

e Gasthu isstraat en het Gasthuis

poortje zijn nog daar om ons de 

juiste plaats te wijzen waar het eerste 

Gorinchemsche gasthuis gestaan heeft. 

Dit gebouw sch ijnt ook een der 

stichtingen geweest te zijn, die al 

kort na het bouwen der stad in wezen waren, ten 

minste vóór r 300 was het er al. De naam van den 

edelen stichte r is onbekend, hoewel als zeker aange

nomen wordt dat het weêr een der Arkelsche heeren 

geweest 1s, die deze liefclacligheicl aan de armen 

bewees. 

vVanneer in vroegeren tijd sprake is van een gasthuis, 

moet aan zulk een inrichting niet in de eerste plaats de 

beteekenis gehecht worden, die wij er tegenwoordig aan 

hechten, nl. die van een gesticht, uitsluitend bestemd tot 

opname en verpleging van zieken. Behalve voor zieken

verpleging was het oude Gasthuis tevens bestemd tot 

huisvesting· van- en 't verstrekken van levensonderhoud 

aan oude mannen en vrouwen, die onvermogend waren 

om zelve in die huisvesting of dat onderhoud te voor

zien. Ongeveer hetzelfde dus waarvoor tegemrnorclig 

het Armhuis en het Burgerlijk Armbestuur zorgen. 

Men begrijpt dat in die dagen een dergelijke inrich

ting niet denkbaar was zonder de leiding van gees

telijken. Dit gasthuis bezat clan ook een eigen kapel, 

die gewijd was ter eere van de H. Elizabeth en had 

zijn eigen kapelaan, die dagelijks in die kapel den 

heiligen dienst verrichtte en den zieken de H. Sacra

menten toed iende. En, zooals ik hiervoren bij de 

beschrijving der Groote Kerk reeds vermeldde, was 

het Gasthuis, dat achter grensde aan ' t kerkhof (de 

tegenwoordige Groenmarkt of ' t Oude Kerkhof) met 

die kerk - evenals het S' Agniete klooster - ver

bonden door middel van een gang. 

Naast d it gasthuis en d aartoe behoorende moet 

een boerderij gestaan hebben , waar geestelijke broe

ders het boerenbedrijf uitoefenden en niet alleen het 

gesticht voo rzagen van landbouw- en zuivelproducten, 

maar tevens zorgden dat er steeds vo ldoende voorraad 

was van die producten om daa rvan ook uitdeeling te 

doen aan de a rmen der stad. L ate r werd het gebouw ge

maakt tot een logies voo r arme vreemdelingen, die niet 

bij machte waren een onderdak t e bekomen. Deze had

den ve rlof hier twee à drie nachten t e logeeren, terwijl 
zij 's avonds vóór ' t naar bed gaan nog een portie 

eten konden k rijgen. In I 604 werd dit huis afgebro

ken en het terrein met burg·er woonhuizen bebouwd. 

Vijf jaren vóór de afbraak der boerderij , dus in 

r 599, was het Gasthuis reeds buiten gebruik gesteld 
en tot gewone huizen vertimmerd, nadat de inrichting 

zelve het jaar daarvoor, in I 59S, was overgebracht 
naar de Haarstraat, in een gedeelte der gebouwen 

van het vroegere begij nhof, zooals ik in het hoofdstuk 

van dit hof mededeelde. Van het oude gasthuis bleef 

alleen bestaan het nu nog aanwezige G asthu ispoortj e, 

thans een doorgang van de Gasth uisst raat naa r de 

Groenmarkt en tevens een bergplaats voo r b randladders. 

H et Gasthuis , nu overgebracht naar de H aarstraat, 

bleef aan zijn oorspronkelijke bestemming getrouw, 

zooals duidelijk werd uit het versje, dat g·ebeiteld 

was m een steen in den gevel ter linkerzijde: 

Den Ermen wilt Gedenken 

Tot Caritaten In V Leven 

So Sa! V Godt V oorspoet 

Op der Eerden Geven 

vVant wie den Hongerighen 

Spyst den Naeckten Cleet 

Die is die Croon des 

Levens Bereeclt. 
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Ook in dit nieuwe gasthuis werden dus niet alleen 

zieken verpleegd , maar ook hongerigen gespijsd en 

naakten gekleed , evenals dit het geval geweest was in 

't oude gebouw in de Gasthu isstraat. Eerst later heeft 

de werkzaamheid van deze instelling zich uitsluitend 
bepaald tot ziekenverplegi ng , omdat er toen ande re 
liefdadige instellingen gesticht werden, zooals o.a . het 

A rmhuis, die het nu niet langer noodzakelijk maakten, 

dat het Gasthuis zich nog met andere zorg dan het 

verplegen van zieken belastte. 

In I 6 I 7 onderging het Gasthuis in de Haarstraat 
eenige verbouwing of verandering. De eerste steen 

Het tegenwoordige Gas thuis in de Ha:.1rstraat . 

daarvoor werd gelegd door P e ter Maes, zooals ge

beiteld stond in den gedenksteen, waarvan het volled ige 
opschrift luidde : 

Als men Screef 16 r7 
In ' t Gemeen 

Heeft Peter Maes hier aan 

Gelegt den eersten steen 

en lil I 808 werd de uitgang ve rn ieuwd, welke ve r

nieuwing ook weer in een gevelsteen boven d ien ui t 
gang vermeld stond. 

Het oude Gasthuis in de Gasthuisst raat en ook 

later het nituwe in de H aarstraat werd bestuurd door 

G asthuismeesters, later Vaders genoemd. H et getal dier 

regenten was oorspronkel ijk één, doch het werd later 

(in l 576) uitg·ebreid tot drie, van \\·elk drietal elk 

jaa r een moest aft reden. 

H et tegenwoord ige Zieken-Gasthuis, een fraai, breed 

en rui m gesticht, werd in 18 50 gebouwd. Vóór het 

gebouw ligt een lief aangelegde tuin , van de Haar

st raat door een ijzeren hek gescheiden. Boven den 
ingang is een gevelsteen aangebracht met de woorden 

Zieken-Gasthu is. De inrichting bestaat uit een oud en 

een nieuw gedeelte. Het eerste gedeelte dateert van 

1850, terwijl daa raan in 1865 werd toegevoegd een 

gebouw, geheel ingericht volgens de toenmalige eischen 

van hygiène en ziekenverpleging en sedert , in over

eenstemming met die steeds grooter wordende eischen, 
gaande\\·eg aangevuld en verbeterd . In het oude gebouw 

worden uitsluitend verpleegd 

lijders aan besmettelijke ziek

ten ; het nieuwe, dat o. m. ook 

centraal verwarmd wordt, her
bergt de andere patiënten. In 
d it nieuwe gebouw is ook een 

operatiezaal, die in l 897 vol
tooid en waarvoor een der zalen 

Yoor nouwel ijke patiënten in

geruimd werd. 
Het Zieken-Gasthuis 1s een 

gemeentelijke instelling , staan

de onder het beheer van het 

Burge rlijk A rmbestuur. Dele

den \·an d it college zijn tevens 

regenten en hunne echtgenoo
ten regentessen van het gast
hu is. 

De kosten voor de instand
houding van 't gesticht worden 

best reden in de eerste plaats 

uit de opbrengst van eigen 

bezittingen, bestaa nde in landerij en ter gezamenlijke 

grootte van ru im 66 hectaren , terwijl een eventueel 

te kort door een su bsidie van de Gemeente wordt 

gedekt . 

Onvermogende patiën ten worden opgenomen op last 

van het Burgerlijk A rmbestuur, ·welk college beslist 

wie al dan niet als onvermogend dient te worden 

aangemerkt , terwijl het, ingeval van niet-onvermogen, 

tevens het bedrag de r ve rplegingskosten voor den 

betalenden patiënt bepaalt. 

Jammer genoeg is in deze inrichting geen enkel 

voorwerp, zelfs geen teekening of schilderij meer aan

,,-ezig , herinnerende aan het bestaan der vroegere 

gasthu izen in de Gasthu isstraat en in de H aarstraat . 

C2._~~ 
~o c-====--<>-

\J u vd 
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HET V OORMA LIGE PESTHUIS. 

----c8:>----

chter het vroegere G asthuis, in de van dit pesthuis ingericht tot militai re ziekenzaal , 

Katerst raat , was indertijd het Pest waartoe het thans nog gebezigd wordt , terwijl de ver-
huis gelegen, dat, 

evenals het G ast 

huis, een gedeel

te der t errei nen 

van 't gewezen begijnhof besloeg . 

Hier isoleerde men de ongelukki 

gen, die door pest bezocht ,,·erden 

en hoewel deze inrichtingen meestal 

buiten de bebouwde kom der ste 

den geplaatst werden , schijnt men 

voor ' t Gorinchemsche pesthuis geen 

bezwaar gemaakt te hebben om het 

binnen de stadswallen te bouwen. 

Het werd in r602 gesticht en later 

ook gebruikt tot opslui ting van 

krankzinnigen, voor wie men teg en 

den ring muur huisjes bouwde, welke 

uitzicht hadden in den tuin . Di t 

gesticht stond onde r toezicht van Het voor malige P es th uis in <lc Kat er.s tr aat. 

d rie pestmeesters of regenten , die 

op dezelfde wijze we rden aangesteld en moesten af- pleg ing der tijdelijk opgenomen krankzinnigen , met 

treden als de G asthuismeesters. L ater is een gedeelte het Zieken-G asthuis verbonden werd. 

<2._~~0 - --------<>- 0 v===-o----------cu u~ 

H E T V./ E E S H U I S. 

ngeveer in 't midden der I 6e eeuw, en z1Jn vrouw schonken " den armen schamelen wees

kort vóór de H ervorming, werd in de kinderen, die van "vader ende moeder verstorven ,zij n, 

Molenstraat, t er plaatse waar het nog " te weten vader nog moede r hebbende ," hun huis en 

staat, het weeshuis gesticht . M at erve, zooals dat "staande ende gelegen is in de Molen

t hijs A a lb e rt s z. en zijne hui s "straat, met eenen uy tgang daar benevens , of bezyden 

vrouw M a r y t j e J o r i s cl o c h t c r ,, aan leggende, " st rekkende vóór van de straat tot hal

K o 1ff, schonken tot dat doel den I 2 December r 5 5 7 ver watergang daarachter , met den geheelen inboedel, 
hun in de Molenstraat staand hu is, welke schenking den zooals die aanwezig zou zijn na den dood van den • 

I 3en Juli van het volgende jaar door den D rost P h i 1 i p s langstlevende h unner, onder den last tot ui tkeering van 

Hink art , Burgemeesteren en Schepenen aangenomen " drie Schilden 's jaars erfrenten, " welke, ten behoeve 
en goedgekeurd werd. A an den schenkingsbrief , d ie in van de parochiekerk , van het geschonkene geheven 

zij n geheel door va n Zo m e r e n (pag. 56-5 7) is opge werden. V oorts behielden de schenkers zich voor, dat 

nomen, ontleen ik het volgende. Genoemde A a 1b e r t s z. zij " het nieuw voorhuys tot den middelgevel toe , met 
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,, al dat er in is , rustelyk ende vredelyk " zouden ge

bruiken en bezitten tot den dood van den langstlevende. 

In datzelfde jaar, den 20 December, schonk C o r

n e 1is Vi n k A a rt z. ten behoeve van het pas gestichte 

weeshuis een erfpachtsbrief van 5 1
/ 2 Carolusguldens 

's jaars, onder beding dat hij of zijne erfgenamen 

altijd het recht zouden hebben "tot verkiezinge van 

een weeskindsplaats, wanneer er een plaats zal komen 

open te vallen" en den volgenden dag, den 2 r en De

cember begiftigde Adria a n van de n He u v e 1 

Dirk s z. het gesticht met eenige inkomsten , onder 

voorwaarde dat hij of zijne erfgenamen "ten eeuwigen 

dagen de vergevinge van drie weeskinderen plaatsen" 

zouden hebben. 
In 't volgende jaar, den 26 Augustus r 5 58, kwam 

het huis en erve van C o r n e 1i s Mi ch i e 1s z. Sch i m

m e 1pen n in g, naast het weeshuis gelegen en strek
kende vóór van de Molenstraat tot halver Stadswa

tergang daarachter, in 't bezit der nieuwe stich ting. 

A an dit huis was een recht van in- en uitgang ve r

bonden over de erven der belendende perceelen, waar

door men gemeenschap verkreeg met de steeg, ui tgaande 

op den Langendijk (de W eessteeg). L ater werd van 

het achterste gedeelte van dit huis de keuken en de 
achterkeuken van 't weeshuis gemaakt . De weesmeesters 

aanvaardden dit hu is onder den last tot uitkeering 

van "zes schilden 's jaars van veertien stuyvers 't stuk, 

" tot zulke renten, als p artyen R entheffers met haar 

" brieven en bescheyt 't ze lve deugdelyken verifië ren 

" of beschy nigen zullen mogen , welke renten op 't 
,, voorsz. Huys ende Hofstad zullen bl ijven staan. ,; 

Waar zoovele particulieren voorg ingen in 't werk 

der barmhartigheid en liefd adigheid wilden Drossaard, 

Burgemeesteren en Schepenen niet achterblijven. Nadat 

door hen reeds ve rlof gegeven was aan 't weeshuis, 
om tot verbetering en onderhoud van 't gesticht een 

loterij uit t e schrijven tegen " eenen stuyver ieder 

"L ot, " verleenden zij bij brief van 2 3 Maart r 5 5 8 nog 
de volgende privilegiën. T en eerste moest ieder, die 

van buiten komende, begeerde poorter van Gorin

chem te worden , of, poorter zijnde, binnen de stad 
een nering wilde beginnen , voor die gunst aan de 

huismeesters van 't weeshuis betalen zes Carolusguldens 
,, tot veertig grooten 't Vlaams 't stuks." Zonde r over

legging der kwitantie van de huismeesters namen 

burgemeesteren den poorterseed van dengene, die zich 

daartoe aanmeldde , niet af. T en tweede werden aan 

' t weeshuis gegeven de revenuen van het meten der 

turf of de " T orf tonnen, zulks die tot nog toe by der 
Stads gezworen R oeydragers (de beëedigde turfmeters) 

gebruykt , en jaarlijks naar ouden heer komen verpagt 

1s geweest, met allen den aankleven van dien , niet 
daar van uy tgezondert. " En ten derde werd bij dien 

brief bevestigd en goedgekeurd het aanbod, gedaan 

door de regenten van het H eilige Geest-huis en ' t 

Gasthuis, om uit de fo ndsen van elk dezer instellingen 
jaarlijks, en dat gedurende IO jaren , tot onderhoud 

van ' t weeshuis bij t e dragen een som van vijf en dertig 

Carolusguldens. E n na verloop van die tien jaren , ook 

als 't blij ken mocht dat de geldmiddelen van 't wees

huis in dien staat waren, dat deze dubbele bijdrage 

van 35 Carolusguldens niet meer noodig zou zijn , kon
den de contribueerende instellingen , ,, bij raad ende 

"advijs" van de Vroedschap, met de gift ophouden of 

doorgaan , al naar verkiezing. 
Op dienzelfd en dag vaardigden Burgemeesters en 

Schepenen een ordonnantie uit, waarin zij in een zeven

tiental artikelen bepalingen vaststelden omtrent de wijze, 

waarop het vVeeshuis voortaan zou bestuurd worden. 

De naam van ' t gesticht zou voortaan zijn : ,,' t Huys 

van den desolaten miserabelen weeskinderen." Voorts 

werden door Burgemeesters drie geschikte mannen 

benoemd om als hu ismeesters of regenten te fungeeren, 

van wie een het ambt van boekhouder moest waar

nemen. Ieder jaar op den laatsten April trad de 

boekhouder af, nadat op den 28s ' en daarvoor de vaca

ture in het bestuurscollege weêr aangevuld was door 
de benoeming van een nieuwen regent , die den r en Mei 

zij n ambt aanvaardde. De functie van boekhouder 
werd voor het nieuwe bestuursjaar nu vervuld door 

een der twee aangebleven regenten , die op zijn beurt 

het volgende jaar weer aftrad en zij n plaats ruimde 

voor den derde der eerstbenoemde regenten en zoo 

voo rts in geregelde opvolging. Een maand, nadat de 

boekhouder ,vas afget reden, dus op den I sten Juni , was 

h ij verpl icht rekening en verantwoording van zijn ge

houden beheer te doen. 
W eezen , nagelaten doo r in Gorinchem geboren 

poorters hadden , om in ' t ·weeshuis te komen , den 
voorrang boven weezen , nagelaten door poorters, die 

van elders gekomen, zich binnen Gorinchem gevestigd 

hadden . In ieder geval werden geen kinderen opge

nomen of vader en moeder moesten beiden overleden · 

en gedurende zes jaren poorters van Gorinchem ge

weest zijn. 
lederen zondagmorgen , 's morgens om 8 uur , h iel

den de regenten in het weeshuis zitting, en op dien 

tijd kon men bij hen aangifte doen van die kinderen, 

welke men vermeende dat in aanmerking konden ko

men voor een plaats in 't gesticht . De regenten zelve 

hadden daa rover echter niet t e beslissen. Zij noteer

den alleen de aang ifte en leverden daarvan een lij st 
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m bij Burgemeesters, die uitmaakten welke weezen 

indien er plaats was - in de eerste plaats in 

aanmerking moesten komen. 

In den beginne mochten slechts twintig weezen 

(jongens en meisjes samen) worden opgenomen. Ze 

mochten niet beneden den leeftijd van drie jaren zijn 

en ze werden gekleed met "tanneyt(*) ende root wol

" len laken 't zamen." Eerst wanneer de finanti ën van 
't gesticht in dien staat zouden zijn, dat meer dan 

twintig verpleegden konden onderhouden worden, 

mocht men het getal, altijd weêr in overleg met 

burgemeesters, vergrooten. 

't Spreekt van zelve dat goed toezicht gehouden 

moest worden op de zedelijke en godsdienstige vor
ming der weezen, waarmede in de eerste plaats de 

moeder van 't gesticht belast was. Alle zondagen en 

op alle Heiligendagen moesten zij ter kerke gaan, 

loopende "twee ende twee 't zamen d' een den an

deren hebbende metter hand , stil zwijgende zonder 

spreeken", in de kerk blijven zitten op de hun aan
gewezen plaatsen tot de dienst was afgeloopen en op 

dezelfde wijze weêr naar huis teruggaan. 

Na lezen en schrijven geleerd te hebben , moesten 

de meisjes haar diensten in de huishouding van 't ge

sticht verleenen, terwijl de jongens "na discretie ende 

goedtdunken van de huysmeesters ende na de quali 

teyt ende conditie van de kinderen", een ambacht 

moesten leeren. Als ze hun ambacht zoover kenden, 

dat zij er hun brood meê konden verdienen, moesten 

zij het weeshuis verlaten, van de stichtin~ mede krij

gende "twee hemden , een paar schoen, ende een re

"delyk habyt, van andere coleuren" (d. w. z. van 

andere kleuren dan het weeshuisgewaad). 

·Indien, gedurende de verpleging, aan een weeskind, 

't zij bij versterf of bij testament, eenig goed k\~am, 

had het weeshuis daarvan het vruchtgebruik zoolang 

het kind daar verpleegd werd, maar achtte de familie 

van het kind 't raadzamer in dat geval de verpleegde 

uit ' t gesticht te nemen dan was ze verplicht voor 

elk jaar, dat 't kind in 't gesticht geweest was, te 

betalen twaalf Carolusguldens. Een gelijke bijdrage 

van twaalf Carolusguldens voor elk jaar verpleging 

was verschuldigd, indien de met goederen begiftigde 

wees, tijdens zijn verpleging in 't gesticht, stierf en 
zijn erfgenamen het goed niet aan 't weeshuis ver
kozen te laten. In een gewoon geval werd de erfenis 

aan het kind, bij 't verlaten van 't gesticht, door de 
huismeesters overgedragen. 

De stichters hadden het recht om vier kinderen 111 

t ) Leverkleurig. 

't gesticht te plaatsen, en na hun dood ging dit recht 
over op hunne afstammelingen, zóo dat de nakome

lingén van Matthys Aa 1be r t s z gerechtigd waren 

tot het geven van twee plaatsen en die van Mary k e 

Joris dochter eveneens. Zij mochten er zelfs kin

deren in plaatsen, die slechts éen van hun ouders. 
verloren hadden en dus half-wees waren, doch ook in dit 

geval bleef het voorschrift gehandhaafd, dat de aangeno

menen kinderen moesten zijn van "ingeboren poorters". 

Vveezen, die zich slecht gedroegen, konden, na 

mislukte pogingen der regenten tot verbetering, uit 

het gesticht worden ·verwijderd. lederen Zondag en 

op eiken Heiligendag gingen de huismeesters bij de 
burgers tot inzameling van giften rond en viermaal 

's jaars deden de Burgemeesters met de huismeesters 

bij de burgerij een beroep op hare liefdadigheid. Met 
Paschen, Pinksteren en Kerstmis werd een gift in 

geld gevraagd en op Nieuwjaarsavond -haalde men 
het vleesch op voor de weezen. 

Eenige jaren vóor de stichting van het weeshuis, 

was, in I 5 5 {, binnen Gorinchem een weeskamer ge
sticht, welke stichting den I 7 April van dat par 

bij octrooi van Keizer Karel V, als Heer dezer lan

den, bevestigd werd. Men had die stichting naar -'t 

voorbeeld van andere steden in Holland, in 't leven . 

geroepen, omdat "den Burgemeester en Regeerders 
der stede van Gorinchem ter kennisse gekomen was 

ende by diveersche klagte aangedragen, dat tot nog 

toe der weezen goeden der zelver Steden en Landen 

van Arkel daar onder resorterende, zeer qualyk ende 

ontrouwelyk geregeert ende geadministeert zyn ge

weest. " Als rechterlijk toezicht nu op het beheer en 

de administratie der voogden van de aan hunne zor
gen toevertrou\\·de bezittingen der minderjarigen wer

den uit de "rykste ende treffelykste" burgers der stad 

door de burgemeester drie bekwame personen gekozen, 

die met een secretaris constitueerden de z. g . wees

kamer. Zoodra een boedel was opengevallen in de 

stad of op een der dorpen binnen het land van Arkel , 

onder 't rechtsgebied van Gorinchem ressorteerende, 

waarbij minderjarigen betrokken waren, traden deze 

weesmeesters op, verzegelden den boedel met hun 

zegel, waren tegenwoordig bij 't inventariseeren, voor

zagen in de voogdij, verleenden machtiging tot ver
koop en oefenden in ' t algemeen die functien in zake 

voogdij of curateele uit, welke tegenwoordig zijn op

gedragen aan den Kantonrechter. 

De voogdij bleef bestaan totdat de onder voogdij 

g·estelden hun 25 st e jaar hadden bereikt. Dan konden 
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zij zich wenden tot de weesmeesters om ontvoogd te 

worden en wanneer deze het verzoek voor inwilliging 

vatbaar achtten , werd gelast dat de voogden rekeuing 

en verantwoording deden en schrapte men den ont

voogde uit het weezenboek. In dit weezenboek schreef 

men ook in hen, die ter zake van onnoozelheid , 

kindschheid of k rankzinnigheid , onder curateele ge

st eld werden , en ui t d ien hoofde gelijk waren aan 

minderjarigen. Ze werden z. g. ,, stadskind ", een term, 

d ie men thans nog wel hoort bezigen. 

De weesmeesters en hun klerk of secretari s hielden 

twee dagen in de week , n. 1. D insdags en V rijdags 
tuschen 9 en II uur, 
zitting in de weeska

m er, die in een der 

lokalen van 't Stad
huis was. (*) 'vVas er 

echter om 10 uur nog 
niemand geweest om 

hen te spreken , dan 

hadden zij het recht 

de zitting op te heffen. 
E lk jaar trad een der 
w.eesmeesters af. 

In een expres daar
voor vervaardigde kist 

werden bewaard de 

penningen der weezen , 
voor zoover die voor 
't oogenblik niet be

legd konden worden , 

hun gC?uden sie raden 
en juweelen, beschei

den en papieren, be

t rekking hebbende op 
hunne bezittingen , 

enz. enz. E lk jaar, 
nadat in handen der 
weesmeesters rekening 
en verantwoord ing ge-

weesmeesters bezaten de sleutels van deze kamer en 

van de daarin staande schatkist . Zoolang zij hun ambt 

van weesmeester bekleedden, mocht men deze ambte

naren met geen andere stadsambten belasten. V oor 

de bediening van hun ambt ontvingen zij een gelde

lij ke vergoeding, die, volgens een vasten maatstaf, als 

een soort van belasting van de goederen der weezen 

geheven werd. 
't Is t e begrijpen dat deze weeskamer een instell ing 

was , geheel vr ij staande van 't weeshuis , waarmede 

zij niet ve rward dient te worden. 't Weeshuis ver

leende _huisvesting aan arme weezen , terwij l de wees-

H et Burger-Kinderweeshuis iu de :llolens tr,a t. 

daan was , stortte de voogd de overgelegde pennin- ,,·at een \\·ees bezat bij zij n 

gen ook in deze schatkamer. Die kamer was in den en ook datgene wat hem , 

beginne op de gelijkvloerschc ru imte van 't stadhuis, mocht aanko men , zou komen 

waarschijnlijk wel in een de r kelders, want den nacht- dat daarvan bij de uittrede 

kamer een soort van 

oppertoezicht uitoefen

de over weezen, die 

met aardsche goederen 
gezegend, achterble
ven en wier opvoeding 
en verzorg ing dus uit 
eigen middelen kon be

kostigd worden. Alleen 

in ' t geval dat een in 

't weeshuis verpleegde, 
tij dens zijn verpleging 
doo r erfenis of legaat 
in 't bezit kwam van 

goederen, en de familie 

in dat geval den wees 
niet langer in 't ge
sticht wilde laten, kon 
de \\·eeskamer den ont

slagen wees op de ge

wone wij ze in hare be

scherming nemen. Ook 

dit verviel echter toen 
de Vroedschap den 
I 6 en Juli I 5 8 3 een nieu
we ordonnantie uit-

vaardigde, waarbij o.a. 
bepaald werd dat alles 

intreden in 't weeshuis 

tijdens zijn verpleging, 

aan ' t weeshuis, zonder 

van den verpleegde iets 
wakers was bevolen bij het doen van hun ommegang behoefde te \\·orden uitgekeerd. 

"eerst op 't Marktveld voor de buytenste deure van O m nu weêr terug te keeren tot het weeshuis dient 

de voorz. kamer te kleppen ende te roepen ende in ve rmeld te worden dat den 14en Juni 1568 door 

't wederom komende, des gelij ks voor de tral iën op J acob C 1aas z. schrijnwerke r van zij n beroep aan 
't K erkhof", dat - zooals ik hiervoren reeds zei 't weeshuis een huis met erve in de Molenstraat 

zich ook achter het stadhuis uitstrekte. Alleen de \\·erd gegeven , van 1\'elks achterste gedeelte later de 

c:') Zooals h ierYoren in 't hoofdstuk, op 't Stadhni:- betrekking hebbende, i:-- medegedeeld, werd bter - in 1695 - de muziekkamer tot \·ergaclazaal voor de \\~ees• 
meesters afgesrnan. 
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bakkerij gemaakt werd. En den 9en Januari r 592 

stond Ad ria an van Aa 1 s t G ij s be r t s z. aan 't 

weeshuis af twee vervallen huisjes, staande daar ach

ter in de Pannekoeksteeg, die afgebroken en tot plaats 

gemaakt werden. 

Het weeshuis was voór de Reformatie ook voor

zien van een kapel met een altaar, 't geen gebleken 

is uit een gevonden rekening van den schrijn-werker 

Jan Anthonisz, ged_ateerd 6 Februari 1565, die 
aangenomen had vóor het altaar een voetbank te 

maken. Ook had het weeshuis destijds zijn eigen pries-
ter of kapelaan, t lie ook wel , volgens gevonden 
briefjes, pastoor genoemd werd. Eenige van deze 

priesters namen meteen het ambt van schoolmeester 

waar, o. a. in 't jaar r 563, een zekere Heer Lena r d 

en Adriaan van V 1 ij men. De laatste , pastoor 

van 't weeshuis genoemd, woonde in een huis daar

naast en genoot voor 't lezen van twee missen per 

week een jaarlijksche bezoldiging van tien gulden en 

voor het ambt van schoolmeester twaalf gulden met 

vrij wonen. Op andere dagen schijnt de mis gelezen 
te zijn door een bij zonderen kapelaan, die ook vvel 

het ambt van schoolmeester waarnam. 

Dat het er met de geldmiddelen van 't gesticht 

nog wel eens slecht uitzag, blijkt uit de vergunning in 

r 573 aan de weesmeesters verleend om zelf eenige 
klein-geld-munt te doen slaan. Dit verlof was echter 

niet van langen duur en is waarschijnlijk ingetrokken 

toen bij resolutie der Vroedschap van r6 Juli 1583, 

zooals hiervoren reeds vermeld is , bepaald werd dat 

a lles wat de weezen in 't weeshuis brachten of ge

durende hunne verpleging verkrijgen mochten, aan 

't gesticht moest blijven. 

In 1619 verzochten de weesmeesters en de regenten 
van ' t weeshuis aan den Drossaard, de Burgemeesters 

en schepenen om een resolutie te nemen, waarbij be

paald zou worden dat de jongens, die uit 't weeshuis 

gingen en hun ambacht verstonden, zonder eenige 

kosten werden opgenomen in het gilde van hun am
bacht. Dit verzoek werd toegestaan. 

Onder het bestuur van den regent Matthys va n 

Hoey Gerardsz., in 1657, werd de stichting van 

de Heilige Geest-armen, waarover hiervoren in dit 

boek reeds gesproken is en in welke stichting o. a. 

ook vondelingen waren opgenomen, met het weeshuis 

gecombineerd en bracht men de kinderen uit ' t Heilige 
Geesthuis naar 't weeshuis over. 

Gedurende het rampzalig beleg der stad van r 8 r 3 

en 1814 werd het weeshuis, evenals de Tol en het 

Oudemannenhuis, tijdelijk ingericht tot magazijn van 
leeftocht en oorlogsmateriaal. 

Het tegenwoordige Burger-Kinderweeshuis is ge

bouwd in den stijl van een deftig heerenhuis, in welks. 

voorgevel, boven de breede deur, een steen gemetseld . 

is, waarin gehouwen staat ter eene zijde een school-

meester met zijn leerlingen, ter andere zijde een wees

moeder bezig met 't wasschen en reinigen der weezen, 

terwijl in 't midden is uitgebeeld de Heer Je.rns, roe

pende tot zich de kinderkens. Aan den voet van dien 
steen leest men : 

~ee:> öen ~e~e,11, ittöa,ctiti't. 
In de ruime Regentenkamer, die ter linkerzijde van 

de gang is, hangen eenige schilderijen, onder welke een 

met twee openslaande deuren, voorstellende het laatste 

oordeel. Op de binnenzijde dier deuren zijn de stichters, 

geknield, met 't gelaat naar elkaar toegewend, en om

ringd van eenige weeskinderen, afgebeeld, terwijl op, 

de buitenzijde hunne familiewapens geschilderd zijn. 

' t Wapen van Matthys Aalbertsz is een veld van 

zilver, beladen met drie roskammen van sabel (zwart), 

de handvatsels van goud; dat van zijne vrouw, Ma

ry tj e K o lff, bestaat in een veld van azuur (blauw), 

doorsneden door een gouden balk , daarboven twee 

geopende handen, de duimen tegen elkaar gebracht 

en daaronder een hamer van sabel (zwart) met een 

gouden steel. Onder aan de lijst van dit tafereel staat 

het volgende nJ mpJe : 

Hier ziet men geconterfeyt na 't leven, 

Matthys Alberts, en Maryke Joris, zyn waarde Huys

(vrouwen, 

Die tot eender Aalmoesse hebben gestigt ende gegeven" 

Dit Weeshuys, voor Vader- en Moederloose Kinderen 

(in rouwen, 
De Heer wil zyn zegeningen en goedheid laten bedauwen, 
Op die het getrouwelyk regeeren, en voor 't het beste doen ; 

Dezen Fondateur is overleden, zo men kan bevroen, 

In ' t Jaar duyzent vyfhondert 57, op St Tomas dach, 
En zyn eerbare Huysvrouwe werd begraven, na oude· 

(gewoon, 
In 't Jaar MVC LVIII , den 2 April, men beaerden zach. 

Behalve dit schilderij , hangen er nog de volgende 

portretten: re dat van Hilleke de Roy (1486). 

Wie deze H i 11 e k e d e R o y geweest is, is mij niet 

bekend. Tot het weeshuis, dat eerst in 1557 gesticht 

werd, zal zij, als haar portret reeds in 1486 geschil

derd werd, wel niet in betrekking gestaan hebben; 

't zou kunnen zijn dat zij relaties heeft gehad tot het 

H. Geest-huis, dat vóor het weeshuis bestond en arme 
weezen en vondelingen huisvestte; 2° dat van een 
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regentes met vier kinderen; 3e vermoedelijk dat van 

een regent; en 4e de portretten van drie regenten met 

bunne echtgenooten, weesvader en weesmoeder en 29 

H. Geest-kinderen (1657). Dit schilderij geeft onge

twijfeld de portretten weêr van de heeren Johan 

Brouwer Jr. , Daniël Heinsius Wzn. en Mat

t h ij s van Hoe y G zn. De eerste twee kw~men aan 

't bestuur, respectievel ijk in 1655 en 1656, de laatste 

in 165 7 en in dat jaar, toen zij dus alle drie nog in 

functie waren, werd ook 

het H . Geest-huis met het 

weeshuis gecombineerd en 

werden de W eesvaderen 

tevens H. Geest-vaderen. 

De 29 H . Geest-kinderen, 

op dit schilderij voorko

mende, zijn waarschijn

lijk de laatste in 't H. 

Geest-huis verpleegden , 

die in 1657 uit ' t H. 

Geest-huis in ' t V\!eeshuis 

overgingen. Ter herin

nering aan dit feit is ze

ker de schilderij gemaakt. 

De verdere localifeit 

van 't gebouw wordt in

genomen door de afzon

derlijke slaapzalen der 

meisjes en jongens, de 

afzonderlijke jongens- en 
meisjes-zi ekenkamer , de 

gemeenschappelijke eet

zaal, tevens speelzaal , de 

naaikamer voor de meis

jes, de badkamer, de pro
visiekamer, den kelder, 

de ontvangkamer, de 

woon- en slaapkamer 

voor vader en moeder 

van 't gesticht en de 

ruime zolders. Voorts is 
Het poortje van het huis van 

er een mooie speelplaats 

in den tuin. Op een der bovenkamers van het vVees

huis, het z.g. Hugo de Groot kamertj e, wordt nog 

bewaard de kast, waarin H u g o d e G r o o t eenige 

uren van spanning moet hebben doorgebracht, toen 

hij, na zijn ontvluchting van Loevestein , in het huis 

van den Gorkumschen koopman Da ets e 1aar aan

gekomen, daar uit de boekenkist stapte en zich ach

ter 't beschot van die kast eenige uren schuil hield. 

Da ets e 1aar moet die kast eenigen tijd vóor de 

OUDE n :STE. 

G r o o t 's ontsnapping hebben doen maken . Ze is wat 

wij tegenwoord ig zouden noemen - een tooverkast. 

Zoo in 't vertrek staande, denkt men een gewone 

boeken- of kleerenkast te zien en ook wanneer men 

de deuren geopend heeft , ve rmoedt men niet dat hier 

bedrog in ' t spel is . 't Achterbeschot van de kast toch 

is niet vast, doch heeft een deur, die, toen de kast 

bij Da e t s e 1aar stond , opensloeg in een ruimte , 

uitgehakt in den muur , waartegen de kast heette te 

staan. ' t Leek dat de 

zij wanden van de .kast 

eindigden tegen den 

muur, doch in werke

lijkheid liepen ze door 

in de muurholte ; een en 

ander was echter zoo 

kunstig en bedriegelijk 

gemaakt , dat de onin

gewijde geen bedrog 

kon vermoeden. Zoo

dra men dus in de 

kast gekomen was en 

het looze achterbeschot 

weggeschoven had, 

kroop men veilig in 
een tweede kast , die, 

na sluiting van 't be

schot, zelfs bij visitatie 

moeilijk ontdekt kon 
worden . 

In den achtergevel 

van ' t vVeeshuis, op de 

zelfde kamer waar de 

kast staat, zijn de ge-

schilderde glasramen 

aangebracht, die ver

vaardigd werden a ls 

een herinnering aan de 

Groot 's ontsnapping

len eveneens oorspron

kelijk geplaatst waren 
Daet..;elaar aan de G roo te ~farkt. 

in Daetselaar 's 

hui s. Dit huis stond aan de zuidzijde van de Gast

huisstraat en kwam met een gangetje en een poor

tje achter uit op de Groote markt. Dit poortje nu 

- in den volksmond het Hugo-poortje geheeten -

bestaat nog en is 't eenige wat van Da ets e 1aar 's 

huizinge in wezen gebleven is, want het voorste ge

deelte der woning aan de Gasthuisstraat en de ten 

oosten van het poortje grenzende woning aan de 

Markt zijn sinds lang veranderd en verbouwd. In ' t 
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laatst der vonge eeuw behoorde het huis in de Gast

huisstraat met den uitgang en 't poortje aan de Markt 

in eigendom aan Mej. de Wed. A. van App e ltere, 

die, in l 791, vergunning gaf dat, onder het toezicht 
van den Heer K 1uit, heer van Rijnsaterwoude, door 

den doofstom-geboren Gorinchemschen schilder en 

teekenaar Cor n e 1is de Jonker een afbeelding ge

nomen werd van de in haar huis zich nog bevin

dende drie geschilderde glasramen. Door de zorg 
van den Heer Jo hs. A 11 art op koper gegraveerd, 

W'lrden zij door dezen bekenden Amsterdamschen 

boekverkooper in folio formaat achter de Bijvoegsels 

e1t aanmerkingm voor '.J. Tlf/age1taar' s VaderlandseJu 
Historie Deel X geplaatst. 

Aan dit werk ontleen ik omtrent deze geschilderde 

glasramen het volgende. De koopman Da ets e 1a er 

liet in 1627 het voorste gedeelte van zijn huis aan 

de Hoogstraat (Gasthuisstraat), dat twee kamers diep 

en door een kleine "lugt" van het achterste gedeelte 
gescheiden was, van binnen veranderen en verfraaien. 

Bij die gelegenheid v~tte hij ook het plan op om het 

feit van de Groot 's ontsnapping, in zijn woning, 

welke in die ontvluchting wel de belangrijkste plaats 

der handeling geweest was, door een gedenkteeken 

te vereeuwigen. Hij liet daarom in de tweede kamer 

- de achterkamer - van 't voorhuis een ::,crlasraam 

maken, hoog ongeveer 6 en breed ruim voet,2 1/ 4 

welk raam door twee dunne houten middelstijlen in 

drie gelijke vakken verdeeld werd. Naar luid van de 

overlevering zou dit raam met voorkennis van de 

Groot vervaardigd zijn en zou deze zelf de teekenincr::, 
er voor ontworpen en de versjes er voor gedicht 

hebben. Ofschoon de glazen door wind en weer en 

ook door de belegering der stad , in den loop der 

jaren veel geleden hebben, is er toch nog genoeg van 

bewaard gebleven om ons de oorspronkelijke gedaante 
er van voor den geest te halen. 

Het tafereel in 't eerste vak , waarin bovenaan de 

buste van R om bout Hoger b eet s geschilderd is 

in 't kostuum van zijn tijd, geeft de bekende ge
schiedenis van Mi 1t i ad es weer, die, ondanks de 

vele diensten zijn vaderland bewezen, bij zijn terug

keer na roemrijke overwinningen op de Thraciers en 

Perzen, valschelijk van hoogverraad beschuldigd , 
met verbeurdverklaring van zijn goederen, tot een 
levenslange gevangenisstraf veroordeeld ,~erd . 

Mi 1t iade s wordt hier voorgesteld als overwinnaar 

van de vijanden zijns vaderlands, door den rechter 

gevonnisd en in den kerker opgesloten. Onderaan 
staat dit vers : 

Miltiades den !telt, die vroom, lzad voorgestae1Z 

Der Gryecken vrye staet, /zeeft quaden looit ontfaen. 

Verwesen so;zder se/tuft, oock buyte1t reedens sclzyn, 

Des 1;rylteyts yveraer die most gevangm zy1t; 

Dm dyenst aen 't la1td betoo1tt verdyende sulckc straf, 

Die eeuwiclt le1;e sa/ most levmd zn !tet graf. 

1627. 

Zoowel op H ooge r beet s als op de G r oo t kan 
dit voorstaan der vrijheid, het verlies van goederen 
en het veroordeelen tot levenslange gevangenisstraf 

van toepassing gebracht \\·orden. Alleen de eerste is. 

in zijne gevangenschap gestorven. Na in 1626 uit 

Loevestein overgebracht te zijn naar ' t huis te vV eer,, 
werd hij ook daar als staatsgevangene behandeld en• 

stierf er nog in 't zelfde jaar. 
Onder 't borstbeeld van Hooge r beet s staat zijn 

familiewapen, vereenigd met dat van zijn vrouw, . 

H i 11 ego n d van vV en sen. Ter zijde van 't tafereel' 

zijn de vaderlijke wapens van Hooge r beet s en zijn 
vrouw nog eens afgebeeld met die van hun beider 

moeders , de familiewapens van Van Stein e m o 1en 

en Van Eg 111 on d, kwartiersgewijze. De beeltenis

sen van P a 11 a s At he na en He r mes , die in dit 

vak en in de beide andere vakken voorkomen, schij

nen te moeten symboliseeren de geleerdheid van Ho o-

g er beet s, d e G root en E r p e n i u s en den han

delsgeest van Da ets e 1a er. 

Beneden het tafereel ziet men twee engeltjes , het 

eene, houdende, naar 't schijnt, den spiegel der voor

zichtigheid, het andere schrijvende, en beiden raadple

gende eenige boeken, welker titels op de daarboven 

staande banderolles gedeeltelijk niet meer te onder- • 

scheiden zijn. Nog te lezen zijn de namen Boäius, 
Bolitica, L ipsifus, Qui11tilianus, P lutarclms, Capitolinus. 

Het tweede vak, waarin bovenaan het borstbeeld 

van de Groot prijkt, vertolkt de geschiedenis van 

Titus Vin i u s. Deze Romein, onder het tweede 

driemanschap van Antonius, Lep id u s en O c t a
v ia nu s, in den ban gedaan en vogelvrij verklaard, 

werd door zijn vrouw T anus ia in een kist, ten huize 

van zijn vrij gelaten slaaf, P h i 1i poe men, verbor

gen. Geholpen door O c t a via, 0 c t a via nu s' zuster, 

wist T an u si a O c t a v i a nu s alleen te ontmoeten, toen 
hij een openbaar schouwspel bijwoonde. Midden onder 

de vertooning verscheen zij voor O c t a via nu s, be

kende hem dat zij haar man verborgen hield, liet de kist 

voorbrengen en openen en bad O c t a v i a nu s om ge

nade. Deze, bewogen door een voorbeeld van zoo
veel moed en huwelijkstrouw, schonk haar vergiffenis, 

Titus Vin i u s het leven en de vrijheid en begif-
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tigde P h i 1i poe men. Dat er wel wat overeenkomst 

is in dit geval met Mevrouw de Groot 's daad is 

duidelijk, doch opmerking verdient dat door den 

schilder in de beeltenissen van T an u s i a en T i t u s 
Vin i u s ook duidelijk overeenkomst met de gelaats

trekken van de Groot en Maria Rei g e rs be r c h 

gelegd is. Onderaan staat dit vers: 

T. Junius. 

Dom Junius wel eer was in de lwoclzste noot 

7'Vaer van geen uytkomst scheen, soo lteeft Item van de doot, 

SJ1n lmys,wouw, in een kist, onsicl1baerlyck bewaert; 

En sprak, daer nae: glzy ZJ' t tot tweemael nu gebaert, 

De eennnael met jJJ1n, de tweede mael met list 

Dom ztJ1t 1t moeders lJ1, en nu 11yt mJ111e kist. 

1627. 
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In sommige handschriften heet de man van T a 11 u s i a, 

Titus Juni u s, welke naam ook gebruikt is in bo-

venstaand versje , in andere wordt hij Titus V i 11 i u s 
genoemd. 

OUDE VESTE. 

Onder de buste van de Groot staat het wapen, 

dat hij gewoon was te voeren en samengesteld is uit 

de wapens van Cornets en de Groot, op dit 
glasraam vereenigd met dat zijner vrouw, Maria 
Reigers be r c h. Dit laatste wapen, hier een reiger 

op een bergje , is niet juist ; Maria Reigers be r c h 's 

wapen was een blauwe reiger met gouden bek en 

pooten, staande op een zilveren veld. 't Is mogelijk, 

dat dit wapen al dadelijk niet juist weêrgegeven of 

later ve rkeerd bijgeschilderd is. · Ter zijde van 't ta

foreel vindt men links nog eens ' t wapen van de Groot, 

nu afzonderlijk, en rechts een wapenschild houdende 

een bergje of duintje met konijntjes . Met dit familie

vvapen, hoewel, zooals boven reeds gezegd is niet 
juist, wordt waarschijnlijk weêr Maria Reigers

be r c h 's wapen bedoeld. De ouderlijke familiewapens 

zijn hier niet aangebracht . Misschien hebben zij nooit 

in dit glas gestaan of zijn ze indertijd gebroken en 
er uitgenomen. Van de titels der boeken, onderaan 

op de banderolles vermeld, zijn alleen nog te lezen 

die van 1t Corpus j uris, '.Julius Clarus, Oldendorpius, 

'_foanms Fabri en '.Jason. De drie laatste schrijvers 

waren beroemde rechtsgeleerden der 14e, l 5° en 16° 

eeuw en men weet welk een beroemden naam als 
rechtsgeleerde de Groot zelf zich verwierf door zijn 

Inleiding tot de Hollandsche Regtsgeleerdheid. 

Op het derde vak is afgebeeld de historie van 

Met e 11 u s, den Numidier bijgenaamd. Met e 11 u s, 
die de R omeinen trouw en dapper gediend had in 

hunnen oorlog tegen J u g u r t h a, koning van Numidie, 

in A frika , werd nogtans door 't ondankbaar beleid van 

C aju s Marius uit zijn ambt ontzet, door den Ro

meinschen Senaat verbannen, doch ten laatste uit 

deze ballingschap, die hij met veel geduld had ver

dragen, in zijn vaderland teruggeroepen en in eer 

hersteld. Op de glasschilderij ziet men hem gevangen 

nemen , wegvoeren en ook wederkeeren. Daaronder 

staat 't volgende vers. 
Q. Caecilius Metellus Numidicus. 

Metellus kloecl? ter hand m kloecker van gemoet 
Weeck niet van 't rechte pad; men lic!tte hem de 1;oet, 
Als Item nu 't Roomse/te volck verbande uyt het tand, 

Haer onrecltt was syn eer, syn onsclwlt lzare scliand; 

Maar als sy met berouw daernae lzem ryepen weer, 

Soo streckten 't Item tot vreugt, ltaer tot dymst, beyd' 
tot eer. 

1627. 

Deze toespeling doelt natuurlijk weêr - ofschoon 

niet geheel juist , want de Groot is niet in zijn land 

kunnen wederkeeren doch als balling in 't buitenland 
moeten sterven - op de G root en niet op Erpe-
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n 1 u s, wiens borstbeeld boven dit tafereel is aange

bracht. D eze toch was nimmer in cl e Groot 's zaak 

betrokken en bleef tot zijn dood, in 1624, hooglee raar 

in de oostersche talen te Leiden . Erpe n i u s even

wel was een broeder van Mevrouw Da et s e Ia ar en 

een intieme v riend zomvel van H o o ge r b eet s als 
van de G r oo t. Aan den laatste zond E r p e n i u s 

geregeld boeken toen cl e G r oo t nog op Loevestein 

gevangen zat en wel in den zelfclen koffer waarin la

ter de groote Huig ontsnapte. 

Onder het borstbeeld van Erpe n i u s staan ve reenigcl 
de wapens van hem en zijn vrouw Jacob a Buy es . 

Terzijde van 't tafe reel zijn weer links en recltts die

zelfde wapens afzonderlijk geplaatst en daaronder links 

een wapen met drie bijen , waarschijnlijk het wapen 

van Erpe n i u s' moeder, t erwijl rechts denkelijk het 

wapen van Jac o ba Bu y es' moeder gestaan zal heb

ben. Dit is echter niet meer te zien. Ook de titels 

der boeken op de banclerolles, aan den voet van ' t 

raam, zij n uitgesleten. 
Op elk der drie vakk en worden de borstbeelden 

gekroond door twee zwevende engeltj es, die een lau
werkrans houden , terwijl daarboven nog een soort 

van troonhemel hangt . H et ornament en 't bijwerk is 

op alle drie tafereelen gelijk . 
De kast en de geschilderde glasramen uit het huis 

van Da ets e 1a er zijn waarschijnlijk in deze eeuw 

naar 't vVeeslrnis overgebracht , om daar _ voo r 't na

geslach t als voorwerpen van historische beteekenis 

bewaard te blijven. Wanneer zoo ongeveer die over

breng ing moet hebben plaats gehad is mij niet be

kend; ook het tegenwoordige College van Regenten, 

welks Secretaris-Penningmeester, de H eer H. E. \\.is
b oom, mij met de meeste bereiclwill igheicl enkel e 

door mij gevraagde inlichtingen verschafte, wist mij 

daaromtrent geen opheldering te geven. 

Uit wat ik hiervoren mededeelde blijkt echter, dat 

de glasramen in 't laatst der vorige eeuw nog in 't 

vroegere huis van Da e t s e 1a e r aanwezig waren; de 

datum van overbrenging doet er dan ook weinig toe,. 
alleen vollecligheiclshalve had ik er melding van willen 

maken evenals van de redenen , die aanleiding gaven 
tot overbrenging juist naar 't vVeeshuis . Andere voor-, 

werpen in verband staande tot- of betrekking heb

be11cle op de geschiedenis van ' t Weeshuis zijn - vol

gens mij verst rekte inlichting - niet in ' t gesticht 

aanwezig. 

Op 't oogenblik worden in het Weeshuis verpleegd 

IO meisjes en 9 jongens. Om opgenomen te worden 

is het een vereischte dat beide ouders van het ter 

verplegi ng aangeboden kind overleden zijn en een van. 

hen lid was der Hervormde Gemeente. Slechts dan 

mogen z. g. half-weezen (d . w.z. kinderen van welke· 

slechts een der ouders overleden is) worden opgeno
men, als de ruimte zulks toelaat. Na een behoorlijke
geestelijke ontwikkeling op een der gemeente-scholen 

voor lager onderwijs genoten te hebben, mogen de 

jongens een ambacht kiezen en worden de meisjes, 

onder de leiding der weesmoeder, in 't gesticht in huis

houdelijke werkzaamheden bekwaam gemaakt. De laat
sten verlaten het gesticht op I 8-jarigen, de eersten 

op zo-jarigen leeftijd. 
Het College van Bestuur is samengesteld uit vier 

Vaderen Regenten , waarvan een V oorzitter en een 

Secretaris-Penningmeester is. 
Hoewel spaarzaam, leeft het gesticht uit eigen mid

delen. 

HET HERVOR:VID DIACONIE ARMHUIS. 

nder de nutt ige instellinge n van lief
dadigheid binnen Gorinch em neemt 
het hervormd diaconie Armhuis, 
staande aan de Noordzijde van de 

Westwagenstraat, zeker een voor

name plaats 111. Heel oud is dit 

gesticht nog niet ; het dagteekent eerst van r7 5 3. 
Toch hadden broederen diaconen voór dien tijd meer-

malen pogingen aangewend om de arme oude lieden

en kinderen, die aan hunne zorgen toevertrouwd en 
op hunne kosten bij so mmige ingezetenen onder dak 

gebracht waren ; te ve reenigen in een gesticht, waar 
den ve rpleegden meer gemak en betere verzorging 

kon geboden worden. Alle daartoe betrekkelijke ver

zoeken , gericht tot Drossaard en Burgemeesteren , 

bleven zonder verhoor , totdat broederen diaconen ,. 
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den moed zoo spoedig niet verliezende, zich in r75 r onder directe leiding en voortdurend toezicht van 
op nieuw tot het stedelijk bestuur wendden met een broederen diaconen gebracht te ,vorden. ,, En wat 

verzoekschrift, waarin zij voor de zooveelste maal het aangaat haar eeuwige zielstaat en een aannaderende 
nut en de noodzakelijkheid van het bestaan van zulk eeuwigheid by haar voor de deur staande," - zoo 

een gesticht aantoonden en verklaarden zij - ,,daar 
alle bezwaren, die tot nog hebben zy geen occasie toe , 

toe het inwilligen van het hoorende nooyt van Godt, 

verzoek belemmerd had of Godsdienst spreken; 

den, wisten uit den weg waartoe zy in zulk een 

te ruimen. Huys occasie zouden vin

Als voornaamste rede den." 

nen tot het stichten van een Ook stoffel ijk voordeel 

Armhuis voerden zij aan, was aan het hebben van 

dat de oude lieden en een gesticht verbonden. 

kinderen beter verpleegd Broede ren diaconen meen

zouden worden in een daar den ook vooral hierop het 

toe speciaal ingericht huis stadsbestuur te moeten:f, dan in den kring dergenen, opmerkzaam maken. Men 

bij wie de armlastigen tot rekende voor, dat de ver~ 'I "l ~ 
nog toe waren besteed. pleging in eigen gesticht

""-.' ! ",-_ ' 
Door die besteding toch veel goeclkooper kon ge·,-.l "'' . "· - meestal bij ingezetenen, " . "- !..__/ schieden clan buitenshuis.~ 
zelve behoorende tot den "-\ .~ ,, ' ·, ~' ' <· K ost kon men uit de eerste 

onbemiddelden stand , en hand en een goede kwan1i , -..! "". '---~~ "'4----.1 ""' ------......... '-..hierdoor in de verzoeking . •i 1 ----... , -~ titeit tegelijk koopen " be
. 1 ""·,; ----.....gebracht om zooveel mo ,l _ . '°'' vry cl van alle lasten. " Klee

gelijk voordeel uit het be deren, die " nu afgeslonst en 

steden te trekken - werd weynig hersteld worden,n 

ook het behoorlijk toe kon men in 't gesticht 

zicht van broederen dia behoorlijk onderhouden en 

eonen over de verpleegden herstellen en "klederen die 

bemoeilijkt. V ooral voor te kleyn worden raken weg 

de kinderen was deze ma en daar moeten evenwel 

nier van verzorging beden anderen zijn." In het ge

kelijk. Broederen diaconen sticht zou men de nog niet 

klaagden dat alle moeite versleten doch te klein ge

en arbeid, aangewend tot worden kleederen van den 

het welzijn der kleinen , grootere aan den kleine re 

leidde tot niets. ,,Geen of kunnen geven. 

weynige" - zoo beweer Dit een en ander zagen 

den zy - ,, komen tot " Haar Ed: Gr: A gtbaare 

perfectie, en het kan ook He rvormd Di aconi e Armhui s. Heere Drossaard , Burge

niet anders zyn: de Jeugt meesteren en Regeerders 

op zig zelfs geen agt slaande ; en daar zy by besteed der Stad" toch ook in en, zwichtende voor zooveel 

worden, niet minder als het welzyn der J eugcl in agt overreding, schonken zij aan dit laatste verzoek hun 

nemende, maar eyge voordeel, lopen in het wild, inwilliging, zoodat op den gen April r752, altijd met 

zelfs by nagt en ontyden, ja op dat wy niet zeggen, kennis van H. Ed. Gr. Achtbaren, van den Heer 

dat zy veel ligt tot vuylgewin gebruykt worden. ·welk Bernhard u s Specht voor de som van / 5000.

alles in so een Huys, onder goede directie zou voor kon gekocht worden diens woonhuis en erve, staande 

gekomen worden." Ook het godsdienstig leven der aan de Noordzijde van de Westwagenstraat, met het 

bestedelingen liet te wenschen over en behoorde meer plan dit tot een Armhuis in te richten. 



94 VAN ARKEL'S 

Het Stadsbestuur keurde den koop goed en de 

Heeren W i 11 e m van G enne p, regeerend Burge

meester, m'. W i 11 e m Hendrik van Barn e v e 1 d, 

raad en oud-burgemeester, Simon Petrus Co 11 o t 

d' Escury, .raad en vroedschap en Nicolaas van 

S 1 ij p e, secretaris, werden aangewezen om, in vereeni

ging met broederen diaconen, het aangekochte huis 

op de meest geriefelijke en voordeeligste wijze tot het 

beoogde doel in te richten. Nadat dit geschied was, 

wendden broederen diaconen zich nogmaals tot Hun 

Ed. Gr. Achtbaren · met het verzoek om de directie 

over 't Armhuis te mogen waarnemen, op dezelfde 

wijze zooals zij tot heden de administratie over de 

fondsen der armen gevoerd hadden , welk verzoek 

hun toegestaan werd. Tevens stelden zij een reglement 

vast, dat zij aan de goedkeuring van 't stedelijk 

bestuur onderwierpen en aan welk reglement ik het 

volgende ontleen. 

De school, die 111 een der lokalen van 't gesticht 

gehouden werd voor de kinderen , die nog niet een 

ambacht leerden, begon des zomers 's morgens om 

half negen en 's winters om negen uur en eindigde 

om elf uur. 's Namiddags ving ze weer om éen uur 

aan en ze sloot 's zomers om vijf uur en 's winters 

om vier uur, met uitzondering van Dinsdags en Za

terdags, wanneer om drie uur speeltijd gegtven werd. 

Voor hen, die een ambacht leerden, werd ochtend

of avondschool gehouden, 's zomers van half zes tot 

zeven uur 's morgens en in den winter van zes tot acht 

uur 's avonds. Die avondlessen, hoewel in de eerste 

plaats voor de oudere kinderen bestemd, moesten ook 

door de kinderen van de dagschool worden bijge

woond. De wintercursus liep van October- April. De 

lessen werden geopend met een gebed, bij beurtwis

seling uitgesproken door een der oudste en meest 

gevorderde leerlingen, terwijl 's middags na het gebed 

bovendien een kapittel uit den bijbel gelezen werd . 

Het leerplan bevatte "leezen en schryven en de 

cyfer-konst " en voorts het inscherpe? der beginselen 

van de gereformeerde religie, het leeren van het gebed 

des Heeren, het morgen- en avondgebed, de gebeden 

vóór en na het eten, nog enkele andere gebeden, de 

twaalf artikelen des geloofs, de tien geboden en den 

Heidelbergschen catechismus. De 'vVoensdag- en Zater

dagnamiddagen waren bestemd voor catechetisch onder

wijs en eens of tweemaal per week moest een Zondag 

uit den catechismus worden opgezegd. Doch ook de 

oude lieden werden niet vergeten. Voor hen moest 

de meester wekelijks eenigen tijd afzonderen om hen 

te onderrichten in de bijbelsche geschiedenis. 't \Vas 

voorts zijn plicht alle verpleegden steeds te vermanen 
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om Jegens allen, zonder onderscheid, de burgerlijke 

beleefdheid in acht te nemen en inzonderheid zich 

eerbiedig te gedragen tegen hen , die in politie of 

kerk eenige aanzienlijke ambten bekleeden z. a . over

heden, predikanten en ouderlingen, ook broederen 

diaconen, boekhouder, vader en moeder van 't Huis enz. 

's Morgens moesten de kinderen op een bepaald 

uur uit de veêren wezen en geknield het morgengebed 

van den meester aanhooren. Om acht uur behoorden 

allen, oud en jong, uitgezonderd zij , die door ziekte 

niet tegenwoordig konden zijn, in de eetzaal verzameld 

te wezen om daar, eveneens geknield, het morgengebed 

van den meester te volgen. 

Hetzelfde was voorgeschreven 's avonds vóór bedtijd. 
's Morgens en 's avonds moest de meester ook 

eenigen tijd op de ziekenzaal vertoeven om den kran

ken troost en bemoediging te geven en voor hen een 

gebed uit te spreken. 

Tijdens de maaltijden werd door de verpleegden, 

daartoe bij beurtwisseling aangewezen een kapittel 

uit den bijbel gelezen en 's avonds na het eten een 

gedeelte van een psalm gezongen. 

's Zondags waren alle verpleegden verplicht onder 

geleide van den meester ter kerke te gaan en wel 
twee aan twee in de volgende orde. Eerst de meisjes, 

dan de jongens, daarna de oude vrouwen en vervol

gens de mannen. Niemand mocht zich van de kerk

beurten onthouden, tenzij hij daartoe verlof had wegens 

ziekte of anderszins. 's Morgens moesten zij om kwar

tier voór negen en 's middags om kwartier over één 

uur in de kerk zijn. 

's Zondagsavonds voór zes uur moesten alle verpleeg

den in het Huis present zijn om door den meester 

den bijbel te hooren lezen of catechetisch onderricht 

te ontvangen. 

In de school mochten geen andere boeken gebruikt 

worden dan die, welke stichtelijk en goedgekeurd 

waren door het college van broederen diaconen. De 

kinderen van hen, die buiten het gesticht onderstand 

genoten van de Diaconie, waren verplicht eveneens in 

het armhuis ter schole te komen. Om te kunnen 

nagaan of aan deze verplichting werd voldaan,· was 

de meester gehouden een lijst van deze niet in 't ge

sticht opgenomen kinderen aan te leggen, hierop 

zorgvuldig aanteekening van absentie te houden en 

deze absentielijst over te leggen op de wekelijksche 

vergadering van broederen diaconen. 

Twee of meer van de grootste der verpleegde jon

gens werden door den meester aangewezen om, in 

presentie van de moeder, bier te tappen, op tafel te 

brengen en te schenken, turf en hout te halen, bood-
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schappen te doen, vuur te brengen bij de oude lieden, 

deuren en vensters te sluiten en te ontsluiten en 
voorts zoowel den meester als de moeder in alles te 

assisteeren. 

Als er op den dag gewerkt was in den oliemolen, (*) 

moest de meester 's avonds goed toezien of daar alles 

in orde was, met 't oog op brandgevaar. 

De Voorzitter van het college van diaconen stelde 

wekelijks aan de moeder zooveel geld voor de huis

houding ter hand als op de weekvergadering daartoe 

noodig geoordeeld was. De moeder moest goed toe
zicht houden op de keuken, het bereiden der spijzen, 

het wasschen der kleecleren, het schoonhouden der 

bedelen, het reinigen en wasschen der kinderen en 

verdere verpleegden, het verzorgen de: zieken en het 

verrichten vaR alle huishoudelijke werkzaamheden. 

Ze werd daarbij geassisteerd door de bekwaamste 

der verpleegde meisjes en vrouwen en , zoo dit noo

dig mocht zijn, door een dienstbode. 

De vrouwen, daartoe in staat, en de meisjes boven 

de twaalf jaren moesten haar eigen bedden en die 

van de mannelijke verpleegden verzorgen en dat wel 

op een tijd "dat geen Mans of Jongens op de slaap

kamer zijn." 
Verder moest de moeder een wakend oog houden 

op de goederen van 't Huis, dat er niets weg raakte 

en toezien dat de "beste klederen en hoeden" in de 
week werden weggesloten, de stukgaande kleederen , 

schoenen en muilen werden versteld en gelapt en 

niets van wat versleten was, weggedaan werd voor

dat broederen diaconen daartoe verlof gegeven hadden. 
De meisjes, die in de huishouding gemist konden 

worden, werden door tusschenkomst van de moeder 

uitgezonden "by ordentelijke Lieden van de gerefor

meerde Religie" om daar naai- en verstelwerk te ver

richten. Het loon, dat zij daarvoor ontvingen, werd 
door de moeder op de weekvergadering der broederen 

diaconen aan den President verantwoord. 

De meester, tevens binnenvader, en de binnenmoe

der genoten vrije inwoning in het Huis in een " De

partement voor ieder geschikt." Voorts "vry Kost en 
Drank , Vuur en Ligt mits zig vergenoegencle met de 

ordinaire Spyse, die voor het Huys gekookt word". 

Bovendien had de vader een jaarlijksch tractement 
van 220 gulden (waarin de kerk 90 gulden betaalde) 
en de moeder van 75 gulden. 

's Morgens na het gebed kregen de verpleegden 

,,een boteram, " die zij in de eetzaal of op de speel-

plaats konden consumeeren. 's Middags begon de 

maaltijd om twaalf uur en 's avonds om acht uur. 

vVie te laat kwam, moest voor dien maaltijd van 
tafel blijven. De verpleegden werden geplaatst aan 

twee t afel s, aan de eene tafel de oude lieden en aan 

de andere de kinderen, zóó dat meisjes bij vrouwen 

en jongens bij mannen zaten. Niemand mocht sterken

drank of bier in 't gesticht brengen of daarvan buiten 

het gesticht gebruik maken, doch men moest zich 

tevreden stellen met het bier, dat door het Huis ge

geven werd. Ook mocht niemand in het Huis tabak 
rooken dan alleen op de plaats, die als rookkamer 

was aangewezen. 

" Dove kolen of duyst ,; mochten niet in 't Huis 
gebracht worden en 's avonds na half tien mocht op 

geen der ve rtrekken licht of vuur in stoven aanwezig 

zijn. Om tien uur deed de binnenvader de ronde en 

sloot de slaapvertrekken. 

Zonder permissie van vader of moeder ging nie

mand uit , en zelfs met permissie uitgegaan zijnde, 

was ieder verplicht 's avonds voó r acht uur binnen 

te zijn. 

Dat er in dien tijd ook lijfstraffen werden toege

past, blijkt uit de bepaling dat de vader of de moeder 

geen personen of kinderen "aan een blok mocht stel

len" of in een vertrek opsluiten zonder voorkennis en 

goedvinden van broederen diaconen. Ook mocht tot 
bestraffing van een vergrijp niet gekastijd worden door 

den meester of den knecht zonder diezelfde voorkennis. 

Dat niemand der ve rpleegden zich zonder schrifte
lijke permissie der diaconen mocht uit de stad bege
ven is ve rklaarbaar , maar het voorschrift dat de 

kinderen 's Zondags niet op straat mochten "lopen, 

veel min aldaar gaan spelen, " riekt geweldig naar den 

domper. Jongens en meisjes moesten op de speelplaats 

gesepareerd blijven. 

vVekelijks, des Dinsdags na den middag, verga

derden broederen diaconen in het Armhuis, en wel 

in de maanden November, December, Januari en Fe
bruari om twee uur , de overige maanden om vier uur, 

de vergadering echter niet langer mogende duren dan 
tot 's avonds tien uur. Zij behandelden dan de huis

houdelijke administratie der afgeloopen week, deden 
visitati e op den korenzolder, in de kelders , in de ver

trekken van 't Huis, in de keuken, op de kleerzolders, 

de turf- en houtzolders enz. enz. Meteen werden in 

die weekconferenties de klachten en bezwaren van 
vader, moeder of de verpleegden aangehoord, en be-

f ~) Van <lneu oliemolen is nog aanwezig het ronJ eel of de paardenloop onder den houten vloer in het a.::hterl okaal. Ook heeft men indertijd bij het opbreken ,·an 
vloeren nog overblij fsels van ondergrondse he oli ebakken gevonden. Of nu de huizen , waarin het Ar mhui s ge:a;tichL werd , vroeger inge rich t waren tot een oliemolen dan 
wel of deze molen ten e igen nutte van ' t Armhuis door de dia kenen gemaakt ·werd , bat ik in ' t midd en . Het ee rste is wel =i.annemelij k. 
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sliste men over den aankoop van goederen en levens

middelen, die noodig mochten blijken. Geen de r d ia

eonen kon tevens leverancier van 't Huis zij n ; alleen de 

boekverkooper T e un is H o rn ee r , destijds een der 

d iaconen, mocht - als een speciale uitzondering -

doo rgaan met 't leveren van de boeken, de pennen en 

't papier , zooals h ij dat vóór d ien tij d al gedaan had. 

Op dienzelfden vergaderingsdag· werd het vlas, de 

wol en de sajet voor de volgende week ui tgedeeld 

aan de vrouwelijke ve rpleegden, die garen sponnen 

en kousen b reiden tegen inlevering· van het afgemaakte 

werk der vorige week. Voor die werkzaamheden ge

noten de spinsters en breisters een wekelijksche dou

ceur . 

In het Armhuis mochten geen g·ehm1 de personen of 

personen met kinderen tot hun last worden opgeno

men. Ook niet k inderen, wier vader of moeder in de 

stad woonde. Deze konden wel als armlastigen aan

genomen worden , doch genoten dan onderstand bui

ten het gesticht. Alleen voor de kinderen mocht, om 

d ringende redenen, een uitzondering gemaakt worden. 

Het Armhuis was oorspronkelijk in de eerste plaats 

bestemd tot huisvesting van arme vreemdelin6en, daarna 

voor stedelingen. Dit is tegenwoordig niet zoo. Allen, 

die opgenomen werden, moesten echter zijn van de 

gereformeerde religie, zooals dat nog is. 

Elke ve rpleegde, die nog in staat was te werken, 

moest ,vat ui tvoeren; lediggang was verboden. De 

vrouwen werden voor 't meerendecl aan 't spinnewiel 

gezet of moesten breien. 

Schenkingen of legaten aan 't Armhuis gemaakt en 

boven 't bedrag van honderd gulden zij ndc , werden 

vermeld op een bord , hangende in de kamer van 

broederen diaconen , tenzij de erflaters verzocht had 

den die openlijke vermelding na te laten. 

In den beginne was bepaald dat de ambten van 

b innenvader en binnenmoeder vervuld zouden worden 

doo r ongehuwde personen. Van dien regel kon ech

ter afgeweken worden, indien 't blijken mocht nuttig 

t e zijn dat de vader een gehuwd persoon was en met 

zijn vrouw als binnenmoeder de huishouding waarnam. 

D rossaard en Burgemeesters bepaalden de keuze uit 

een aan hen door d iaconen overgelegde voordracht . 

D e keuze van de andere beambten, in dienst de r 

Diaconie, stond aan de diaconen. 

De knecht g ing eens per week bij alle meesters en 

bazen, die jongens uit 't Armhuis in hun dienst had

den , en bij de naaisters, bij wie ve rpleegde meisjes 
in de leer waren , rond om te informeeren naa r hun 

gedrag en hun arbeid en of ze op tijd op hun werk 

kwamen . lederen middag om twaalf uur of hal f een 

moest de knecht in ' t A rmhuis aan den binnenvader 

komen vragen of deze ook boodschappen had. 
Alleen bij bazen of vrouwen van de gereformeerde 

religie mochten ve rpleegde jong·ens of meisjes in de 

leer gedaan worden en - ook in dien tij d bleek dit 

noodig t e zij n - bij de aanneming werd uitdrukke

lijk gecond itioneerd dat ze geen "Maandag mogten 

houden. ,; 

T weemaal in 't jaar bekleedde het college van diaco

nen zich met de funct ie van schoolcommissie en gin

gen de broederen na hoever de jeugdige verpleegden 

het wel gebracht hadden in " L eezen , Schrij ven , Cyf

fe ren en de R eligie." 

Alle jongens en meisjes werden gekleed in "eender

ley ge,1·aad en couleur," de oude lieden "zodanig als 

ten meesten menagie zal worden goedgevonden." Om 
de twee jaren, met Paschen , werden de kleederen der 

jongens en meisjes vernieuwd. 

De jongens gingen uit het Huis als ZlJ 2 5 jaren 

waren en volkomen in staat bevonden werden om hun 

kost te verdienen en een jaar lang ten voordeele van 

't Huis hadden ingebracht j á 6 schellingen per week. 

Voor de meisjes was de leeftij d van uittreding 2 2 

jaren. Bij het uitgaan werd hun een uitzet in klee

deren medegegeven . Alleen in b ijzondere gevallen en 

met toestemming der diaconen kon de leeftijd , voor 

het uittreden vastgesteld, ve rvroegd worden , echter 

niet dan nadat de verpleegde zijn geloofsbel ijdenis 

gedaan had. 

Van alle goederen, huisraad, kleederen enz. tot het 

Huis behoorende was een inventaris opgemaakt , met 

welken inventaris het aanwezige drie maa l per jaar 

vergeleken werd om na te gaan of men niets miste 

en wat vernieuwd of aangevuld diende te worden. 

Op het oogenblik dat het A rmhuis in gebruik ge

nomen werd, had de Diaconie een der particuliere 

bak ke rs tot haar bakker. Deze kon met zijn knecht 

ook in 't gesticht in functie blij ven, mits bakkende in 

den oven van ' t A rmhuis. Nader hand werd door eenige 

der verpleegde jongens gebakken. 

A l het hierboven medegedeelde , door mij ont

leend aan 't R eglement van het Diaconie Armhuis, 

werd aldus vastgesteld in de vergadering van broede

ren diaconen, in het gesticht gehouden den 29 Januari 

1753 . Diaconen waren toen Teunis B orneer , M. Me

kern Jr. , 'vV . de L ooy , E. van W eelden, R. van 

Krieken , J. D aal , A. Alebeecq, B. A. Berkhuyse en 

J. Rom. R eeds bij besluit van den volgenden dag 

werd dit reglement onveranderd door het stedelijk 

bestuur goedgekeurd. 

Men had nu een eigen gesticht , ingericht zoo als 
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men zich dat had voorgesteld en ook reeds gedeeltelijk 

door verpleegden bevolkt. Doch de last , met zooveel 

loffelijken ijver op de schouders genomen, bleek al 

heel spoedig zwaarder te zijn dan men verwacht had. 

Bij het doen der jaarlijksche rekening van den boek

houder in I 75 3 bleek dat men nog ruim 2 54 gulden 
te kort gekomen was. Bovendien had de Diaconie 

tot haar last gekregen de betaling van 240 gulden 

's jaars "uyt kragte van den Rentenbrief, ten lyven van 

de Heer Bernardus Specht , de Interesse van genego

tieerden twee duyzend guldens, waarvan ook de af

legging door de tyd moet worden gedaan" en moest 

zij nog gedurende zes jaren missen een pensioen van 

ruim 2 I 7 gulden , dat de Diaconie ten laste van de 
stad had, doch door 't stedelijk bestuur werd inge

houden ter aflossing van een schuld van 2000 g ulden , 

d ie de Diaconie weer aan de stad betalen moest . 
Met bezorgdheid dacht men aan den winter en zijne 

onvermijdelijke uitdeelingen. \Vaar moest alles van 

<laan komen? De eenige uitweg was de hulp in te 

roepen der particuliere liefdadigheid en daarom wend

den broederen diaconen zich nogmaals tot het stede

lijk bestuur met het verzoek om toestemming tot het 

houden van een collecte aan de huizen der ingezetenen. 

Den 4en April I 75 3 ging dit rekwest in zee en na 

vele mondelinge en schriftelijke vertoogen, kregen 

broederen diaconen verlof die collecte te houden op 

Woensdag den 23 Mei. 's Zondags daarvoor werd het 

van den preekstoel afgelezen "opdat een ieder der 
Inwoonders zulks bekend mogte wezen" en op den 
bepaalden dag 's morgens om tien uur stapten de 8 

diaconen met den boekhouder , geassisteerd door de 

4 laatst afgetreden diaconen en nog 3 andere heeren, 

in 't geheel I 6 personen , met de collecteschalen van 

het Weeshuis, het Armhuis uit om zich twee aan 

twee te verdeelen over acht stadswijken . Ze moch

ten de voldoening smaken bijna rooo gulden te col

lecteeren. 

Bij de oprichting en nog lang daarna bestond het 

Armhuis uit twee aaneengetrokken huizen. Het had 

d us ook twee gevels en twee daken , totdat men het 

gebouw in I 826 onder één lijst bracht en met een 
netten , eenvoudigen voorgevel versierde, welke gevel, 
later met portland-cement werd bestreken , en aa n 
't huis het aanzien gaf , zooals wij het thans kennen. 

Boven den ingang is een houten bord aangebracht , 

waarop en !taut reliej de figuren gehouwen staan van 

een oude vrouw , steunende op haar krukje , rechts 

en links geflankeerd door een jongen en een meisje , 

ieder een collectebus in de hand houdende en alle 
drie gekleed in het costuum der verpleegden uit den 

tijd toen het eerste bord gemaakt werd. Of nu de kleu

ren van die kostuums de oorspronkelijke zijn, durf ik 

niet te beweren, omdat dit bord in den loop der jaren 

misschien vernieuwd, althans meermalen overgeschilderd 
werd en met de echte kleur van 't kostuum wellicht niet 

altijd even conscientieus omgesprongen is. De snit van 

't kostuum is ons echter in die fi guren bewaard geble

ven. T er weerszijde van deze schilderij is een rouw

mantel gehouwen, hangende aan een knop. Onder aan 

het bord staat: Hervorm cl Di a coni e Armhui s. 

Zooals men weet , worden de rouwmantels, waarmeê 

bij een tegenwoordige beg rafenis de koetsiers van 
den lijkwagen en de volgkoetsen in Gorinchem nog 

omhangen zij n , tegen eenige ve rgoeding door het 

Armhuis in gebruik gegeven. Dit is va n oudsher 

een privilegie ten profijt e van de Armen. Vroeger 

was dit profijt natuurlijk grooter , omdat men toen de 

lijken door mannen naa r het ke rkhof liet dragen en 

elke drager een rouwmantel had omgeslagen. 

Langs de geheele lengte van 't gebomv , aan de 

oostzijde, strekt een plaats, die in de \ i\Testwagenstraat 

uitgang heeft door een poort . A an 't einde van deze 

plaats werd in I 82 3, achter het A rmhuis , het daar 
thans nog aanwezige schoollokaal gebouwd , dat een 

tijdlang, tot I 8 5 7, behalve als Diaconiesch ool, tot 

kostelooze gemeenteschool voor min- en onvermogen

den gebezigd \\·erd. 

De bou\\' van dit schoollokaal, in I 82 3 , heeft een 

geschiedenis gehad, die wel met enkele woorden ver

meld mag wo rden. In dat jaar nl. was een gedeelte 

van den achtergevel van het A rmhuis ingestort wegens 

bouwvalligheid en de fo ndsen der Diaconie lieten niet 

toe de kosten de r vernieuwing geheel te betalen. D e 

gemeente Gorinchem Yerleencle daarom voor den her

bouw gelclelijken steun, onder beding, dat een gedeelte 
der toen tegelij k te bouwen school, van nu af door de 

gemeente als Staclsa rmenschool kon gebruikt worden. 

De gemeentel ijke hu lp, onder deze voorwaarde aan de 

Diaconie geboden , kon niet loyaal genoemd worden ; 

' t was wel eenigszins misbruik maken van " het recht 

van den sterkste/ Gelukkig maakte de nieuwe wet 

op het L. 0. van 1857 aan deze ongewenschte an

nexatie op zeer eenvoudige wijze een ei nde. De toen
malige schoolopziener, de H eer Dr. P. R o me y n 

toonde al spoedig aan , met de wet in de hand, dat 
d it schoollok aal , om san itaire redenen , niet langer 
als zoodanig mocht in gebru ik blijven en door dezen 

maatregel \\·erd de Diaconie dus weêr in 't onbeperkte 
bezit van dit gedeelte van 't A rmhuis gesteld. 

Thans is dit lokaal b ij de ve rpleegden zelve in 

gebruik en stelt de Diaconie het beschikbaar voor 
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het houden van Zondagscholen, bijbellezingen, enz. 

Ook wordt hier een naai- en breischool gehouden, 

welke door nu wijlen Mevrouw de vVed. Basting

Kattenbusch, in vereeniging met enkele Gorinchem

sche dames werd opgericht en welke stichting nog 

steeds wordt voortgezet en beheerd geheel volgens 

de aangegeven plannen der overledene. 

In het gebouw zelve vindt men op de gelijkstraat

sche ruimte een ruime eetzaal, de keuken, een bad

kamer, bergplaatsen, de bakkerij , de vergaderkamer 

voor de diakenen en een huiskamer met een slaap

kamer voor den binnenvader en de binnenmoeder. 

Op de eerste verdieping zijn afgescheiden slaapzalen 

voor de mannelijke en vrouwelijke ve rpleegden, be

nevens twee ziekenkamers, eveneens afgescheiden voor 

mannen en vrouwen, voorts een mangelkamer en op 

de zolderverdieping een korenzolder en ruime droog

zolders. 

In de eetzaal hangt een houten bord , waarop met 

gouden letters het volgende vermeld staat: 

,,Gedenkteeken der milddadigheid van Z. M. vVil

"lem I, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje 

,,Nassau, Groot Hertog· van Luxemburg·, enz. enz. 

"Die bij Hoogdeszelfs Besluit van den 4cl en Juni r 8 r 7 

"L". O+ aan den Nederduitsch H ervormde Diaconie 

,,Armen van Gorinchem uit 's Rijks kasse heeft toe
,,gelegd een som van zes duizend Guldens. 

,,Opgehangen door ondergenoemden, regeerende Di

,,aconen en Groot Boekhouder aldaar. ;· 

,, Gorinchem, den ren Juli r8r7 . 

,,Matthys vVessels. 

,,Laurens de Jong Pz. 
,, Christiaan Bruynis. 

,, vVillem van Kuyk. 

,,Johannes Martinus Arnout Hasselman. 

,, Jacobus de Rouville. 

,,Gijsbert van der Mast. 

,, Teunis van Breda. 

,, vVillem van Breda, Groot Boekhouder.'' 

In diezelfde zaal , eveneens op houten borden langs 
den muur opgehangen, zijn vermeld alle legaten en 

schenkingen tot den huidigen dag aan 't Armhuis 

gedaan. Ze hangen daar als de verkondigers van den 

heerlijken liefdadigheidszin van vele Gorinchemsche 

familiën en als getuigen der onverdeelde sympathie, 

waarin deze stichting van den beginne tot heden 
mocht deelen. 

vVas het Armhuis oorspronkelijk, volgens het slot 

van artikel IX van het Hoofdstuk "concerneerende 

,,Broederen Diaconen en Boekhouder onder elkanderen" 

van het Reglement dd. 29 Januari r7 5 3 opgesteld . 

• 

- zooals ik hiervoren reeds ter loops aanstipte 

"zo veel mogelijk gemenageert om vreemdelingen daarin 

"te brengen, " de praktijk heeft in den loop van den 

tijd de bedoeling van deze bepaling vrijwel te niet 

gedaan. Tegenwoordig komen in de eerste plaats 

niet-vreemdelingen, dus Gorkummers, voor opname 

in aanmerking. Gehandhaafd is echter de bepaling 

dat de oude lieden , willen zij in 't gesticht opgeno

men worden, moeten zijn leden der Hervormde ge
meente, terwijl de kinderen (zoowel heel- als half

weezen kunnen aangenomen worden) in de Hervormde 

gemeente gedoopt moeten zijn. Ook is het een ver

eischte het bewijs over te leggen dat het opgenomen 

kind geboren is uit ouders, behoorende beiden of ten 

minste een van beiden tot de Hervormde gemeente. 

De kinderen kunnen reeds opgenomen worden als 

zij drie jaar oud zijn en worden dan verpleegd tot 

hun r se jaar, op welken leeftijd elk kind verplicht is 

het gesticht te verlaten. In bijzondere gevallen kan, 

met toestemming· der diakenen, deze tijd verlengd 

worden. Bij het verlaten van 't gesticht, op r 8-jarigen 

leeftijd, hebben de ve rpleeg·de jongens en meisjes 

hunne geloofsbelijdenis afg-clegd en ontvangen zij, bij 

hunne intrede in het burgerlijke leven, van het gesticht 

een uitzet in kleederen mede, ter waarde van ongeveer 

2 5 à 30 gulden. 

D ie kinderen, welke door een tweede of verder 

htrn·elijk van den overgeblevene hunner ouders, tus

schentijds het gesticht moeten verlaten of wegens 

wangedrag aan de familie worden teruggezonden, 
ontvang·en niets. 

Voor de opname van mannen en vrouwen 1s de 

leeftijd van 60 jaren verplicht. Bijzondere omstandig

heden kunnen wel eens oorzaak zijn dat aan dezen 

60-jarigen leeftijd niet zoo streng vastgehouden wordt. 

Tot hun 6de jaar bezoeken de kinderen de gemeen

telijke bewaarschool ; van hun 6de tot hun 14c!e jaar 

de kostelooze gemeentescholen voor lager onderwijs. 

Wanneer zij de school vaarwel gezegd hebben worden 

de meisjes, onder het toezicht der binnenmoeder, on

derricht in huiselijke bezigheden en leenen zij de 

behulpzame hand in de huishouding· van 't gesticht. 

De jongens kunnen, na het verlaten der lagere school, 

een handwerk kiezen en volgen_ dan de lessen der 

Ambachtsschool. Bij gebleken geschiktheid mogen zij 

ook, indien hun keuze hierop valt, opgeleid worden 

voor 't onderwijs en de Rijksnormaalschool te Gorin
chem bezoeken. 

De oude lieden, zoowel mannen als vrouwen, moe

ten al zulke bezigheden in 't gesticht verrichten als 
van hunne krachten of hun aanleg kan gevorderd 
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worden. De oude mannen hebben bovendien, tot tijd

verdrijf, een plakkerij van papieren zakken; de voor

deelen, hiervan komende, zijn geheel ten bate van 

de plakkers. 
Het voedsel der verpleegden, dat hun viermaal 

daags wordt toegediend, bestaat 's morgens in een 
ontbijt van tarwebrood met koffie of thee. Het mid

dagmaal schaft aardappelen met groente en vleesch 

of spek, om 4 ure 's middags staat weêr tarwebrood 

met koffie of thee op tafel en 's avonds voor 't naar 

bed gaan, dampt de oud-Hollandsche pap op de 

schotels. 
De kleeding der verpleegden dient uniform en vol

gens vaste voorschriften te zijn. De tijd en de om

standigheden hebben echter ook deze bepaling wel 

wat doen rafelen. De mannen en vrouwen kunnen 

hun eigen kleederen dragen, indien zij die hebben, 

mits zich kleedende naar hunnen staat cl. w. z. ,,slecht 

en recht" en wat de mannen betreft, zich 's Zondags 

bedekkende met een "hooge zijden," van welk hoofd

deksel in 't gesticht steeds een flinke collectie aan

wezig is in alle formaten, die de g rillen der mode 

aan den hoogen hoed, van zijn geboorte af, wel 

hebben willen geven. 
De kinderen daarentegen gaan uniform gekleed in 

de stoffen en volgens het model, door het "Huis" 

voorgeschreven. Hoewel de tijd in deze kleeding, zoo

wel wat snit als kleur bet reft , wijziging gebracht 
heeft, is er toch nog wel wat van het oorspronkelij ke 

model in behouden gebleven. 
De verzorging der godsdienstige en zedelijke opvoe

ding geschiedt door clagelijkschen huisgoclsclienst, het 

lezen van den bijbel en het zingen van een psalm of 

een evangelisch gezang, waarmede de dag begonnen 

wordt . Een der predikanten uit de gemeente geeft 

bovendien één uur per week godsdienstonden vijs , dat 

vroeger door een catechiseermeester of godsdienst

onderwijzer gedoceerd werd. 's Zondags wonen de 

verpleegden, indien lichamelijke gebreken dit niet 

verhinderen, tweemaal de openbare godsdienstoefening 

in de kerk der Ned. hervormde gemeente bij. 
Het bestuur der huishoud ing is opgedragen aan een 

binnenvader en een binnenmoeder, tegenwoordig de 

Heer A. Scheffer s en diens echtgenoote, door wel

ken heer mij, met goedvinden van het college der 

diakenen, uitvoerige inlichtingen, de tegenwoordige 

inrichting van 't gesticht betreffende, ve rstrekt werden. 
Voor die welwillendheid, zoowel aan den Heer 

Scheffer s als aan het college van diakenen, mijn 

dank. 

Van de stichting van 't .Armhuis af tot het begin 
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dezer eeuw, schijnt de functie van vader en moede,· 

door ongehuwde personen vervuld te zijn. In r 8 r 3 

kwam hierin verandering . T oen huwde de in functi e 
zijnde moeder van 't gesticht, Mejuff. Pieter n e 11 a 
B runner, met den onderwijzer, t evens binnenvader, 

den heer A cl ria an va n T i Iborg en van dien tijd 

af is de huishouding door gehuwde lieden, als vader 

en moeder, bestierd. 

T egenwoordig worden vader en moeder, op voor

dracht van diakenen, benoemd door den Kerkeraad 

der Ned. hervormde gemeente. Vroeger geschiedde 

deze benoeming, op dezelfde voordracht, door Dros
saard en Burgemeesters, zooals ik hiervo·ren vermeldde. 

Trouwens 't Armhuis stond toen, als stichting, geheel 

onder toezicht van 't stedelijk bestuur, iets wat sedert 

geheel veranderd is. Nu word t het Armhuis, van 

wege de Ned. hervormde gemeente, als eigenaresse, 

beheerd door diakenen, gekozen doo r het kiescollege, 

dat samengesteld is uit leden dier gemeente, terwijl 
bij de oprichting van 't gesticht de diakenen, die toen 

de taak der verzorging van de diaconiearmen op zich 

genomen hadden, zich bij request moesten richten 
tot H.Ed. Groot Achtbaren, met 't verzoek om de 
directie van 't Armhuis te mogen waarnemen op den

zelfden voet , zooals zij tot dat oogenblik de admi
nistratie over de fo ndsen der a rmen gevoerd hadden. 

Een bewijs dus dat men niets kon doen buiten toe

stemming van 't stedelijk bestuur, met welke toestem

ming men ook het huis gekocht en tot Armhuis inge

richt , het reglement vastgesteld en de collecte bij 
de ingezetenen gehouden had , zooals hiervoren ver

meld is. 

De tegenwoordige diakenen worden gekozen voor 

vier jaren en beheeren, als een geheel zel fstandig 

bestuur, het Armhuis. Zij zijn alleen aan den Kerke

raad der Ned. hervormde gemeente rekenplichtig. 

De inkomsten van het gest icht bestaan voor een 

gedeelte uit de renten van een kapitaal, ingeschreven 

op het Grootboek der 21/i pCt. Ned. Werkelijke Schuld. 

Een groot bedrag dezer inschrijving is echter nog 

belast met het levenslange vruchtgebruik ten behoeve 
van de zuster des schenkers. Het portret van dezen 
erflater is opgehangen in de vergaderkamer der dia

kenen. 

Als verdere inkomsten van het gesticht kunnen 

genoemd worden de opbrengst van : 

a. de giften, gedurende de godsdienstoefeningen der 

Hervormde gemeente, ten behoeve van de Diaconie 

armen ingezameld ; 
b. de bussen, 's Zondags na de morgen-godsdienst

oefening, aan de huizen der leden van de Herv. 
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gem. gepresenteerd door eenige jongens en meisjes, 

verpleegden van 't gesticht; 
c. een schaalcollecte, eenmaal per maand, langs de 

huizen der leden van de Herv. gem. door de 

diakenen van 't gesticht te houden ; 

d. een collecte bij inschrijving jaarlijks in 't voor- en 

najaar te houden. De opbrengst van deze inschrij

ving strekt voornamelijk ten behoeve van de be

deeling in geld en in waren aan behoeftige leden 
der Herv. gemeente; 

e. een vaste offerbus op de algemeene begraafplaats 

en een bus, gepresenteerd bij de begrafenis van 

leden der Herv. gemeente. 

Voorts heeft het gesticht het uitsluitend recht om 

b ij begrafenissen rouwmantels te verhuren. Deze bron 
van inkomsten is echter - zooals ik hiervoren reeds 

zei - in de laatste jaren zeer verminderd, omdat het 

dragen der lijken naar de begraafplaats geheel in on

bruik geraakt is. Ook is door welwillende beschikking 
van HH. predikanten der Herv. gemeente, de uitgave 

van het kerke- of predikbeurtenbriefje, dat wekelijks 
verschijnt, sinds 1883 geheel ten bate van ' t Armhuis 
gekomen. 

Van al de g rootere en kleinere veranderingen en 

verbouwingen , die het gesticht in de laatste jaren , 

hetzij om noodzakelijkheidsredenen, hetzij uit een oog
punt van verbetering, heeft ondergaan, is zeker die 

van het jaar r 898 wel de belangrijkste. De localiteiten, 

waar de zieken tot nog toe verpleegd werden, eischten 

uit een hygiènisch oogpunt dringend verandering. Deze 

verandering nu is tot stand gekomen. 

Schenkingen of legaten, die aan het Armhuis gedaan 

worden, dienen tot hoofd te hebben : 

,,de Gereformeerde Diaconie Armen van Gorinchem" 

en de schenker of legataris behoort daarbij t e ver

melden of het geschonkene of gelegateerde geplaatst 

moet worden op het Grootboek der 21/i pCt. Ned. 
·werk. Schuld, dan wel tot een andere bestemming 

dient te worden aangewend. 

Als een bijzonderheid moet hier nog vermeld wor

den, dat in I 823 Vaderen Regenten van het Herv. 

Burger Kindenveeshuis overeenkwamen met de diake

nen van ' t Armhuis om, gedu rende tien jaren , de 

weezen te doen ve rplegen in het A rmhuis, wat dan 
ook ge.schied is. De finantiëele toestand van het 

vVeeshuis was op dat oogenblik niet schitterend en 
Vaderen Regenten benutten dat tijdvak der tien 

"vette" jaren om de fondsen van het \i\Teeshuis te 

doen aangroeien en daardoor deze nuttige stichting 

voor ondergang te behoe den. 

-:, -
----- --~-------

~~ 

HET R . K. ARM- EN' WEESHUIS. 

ovengenoemdgesticht, d at het R. K . P . 

Armbestuur hier in I 867 in de Mo

lenstraat liet bouwen , staat op een 
terrein, dat in 't begin dezer eeuw 

deel uitmaak te van een royale hee
renhuizinge, destijds in eigendom toe-

behoorende aan- en bewoond door Baron du L y . Dit 

terrein met heerenhuis, tuin, stallen, koetshuis en koet

sierswoning strekte van de Molenstraat tot de Boeren

straat. Nadat genoemde Baron d u L y de stad verlaten 

had, stond zijn eigendom jaren lang ledig, tengevolge 

waarvan het zeer in verval geraakte. Vervolgens door 

aankoop in eigendom overgegaan aan de gemeente 

Gorinchem, richtte deze de groote localiteiten tot ka

zerne 111 voor een gedeelte der hier toen in garnizoen 

liggende troepen. Nadat het huis van Baron du L y 

ook aan deze bestemming onttrokken en ten laatste 

in zeer onbruikbaren staat geraakt was, besloot het 

Gemeentebestuur tot afbraak en tot verkoop van den 

grond aan den meestbiedende. Bij opbod en afslag 

geveild, kon het uitgestrekte terrein niet meer dan 
f 2700,- opbrengen en de Gemeente, met dezen ge

ringen prijs niet tevreden, besloot den koop niet te 

gunnen en voorloopig den eigendom weêr aan zich 
te houden. 

Ik geef hier deze mededeeling weêr, zooals ze mij 

verstrekt werd door den ijverigen en actieven onder
Voorzitter van het_ R . K . P . Armbestuur, den Heer 

J. F. Z oe te kouw, aan wiens welwillendheid ik 

alle inlichtingen te danken heb, het R. K . Arm- en 

W eeshuis betreffende. 

H et ontbreken van een eigen gesticht voor de R. K. 
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armen en weezen, de geschiktheid van het terrein aan 

-de Molenstraat en de kans die er bestond om dien 

grond, na de mislukte veiling, voor een geringen prijs 

van de gemeente Gorinchem te koopen, dit een en 

.ander, in verband met hunne bekende humaniteit, deed 

bij twee leden van de G orinchemsche R. K. gemeente 

het plan rijpen om dit stuk g rond voor het st ichten 

van een R. K. Arm- en vVeeshuis aan te koopen. 

Mejuffrouw M a r ga r e t h a v a n K e s s e 1 en haar 

broeder, wijlen de Heer Mat t hij s van K ess e 1, bij 

alle Gorinchemsche ingezetenen bekend en geacht om 

hunne menschlievendheicl , deden toezegging om, ingeval 

het R . K. Armbestuur er in slagen mocht den koop 

met het Gemeentebestuur te 

sluiten, de benoodigde koop

penningen te verstrekken. Ge

steund door deze milde toe

zegging, kon het R. K. Arm

bestuur zich tot het Gemeente

bestuur wenden, met verzoek 

o m een gedeelte der terreinen 

in de Molenstraat bij verkoop 

af te staan voor de stichting 

va n een R. K. Arm- en vVees

huis. H et op dit verzoek uit

gebrachte advies van den G e

meenteraad luidde gunstig en 

aan het R . K. A rmbestuur 

werd te kennen gegeven, dat, 

ongeveer de helft de r terrei

nen, (*) mits bestemd wor

dende voor het in het verzoek

schrift aangegeven doel, nl. 

den bouw van een R. K. 

Arm- en vVeeshuis, door het 

R . K . Armbestuur in eigendom verkregen kon wor

den voor den geringen prijs van/ 2o=io,- . T egen 

deze koopsom had het R. K. Armbes:uur natuurlijk 

geen bezwaar en de vrijgevige beurs van Mej. en den 

Heer van K esse 1 was dadelijk geopend voo r het 

geven der benoocligcle kooppenningen. Met dezelfde 

vrijgevigheid schonken deze beide weldadige menschen 

ook het geld voor den bouw van 't gest icht, waarmede 

nu zoo spoedig mogelijk een aanvang gemaakt kon 

worden, nadat het bestek en de teekenin g gereed ge

maakt waren door den Heer C. J . Loe v e n , thans 

nog bouwkundige te Gorinchem , onder wiens leiding 

ook de uitvoering van het ·werk plaats had. Den r en 

Juli r867 werd de eerste steen gelegd en de vo ltooiing 

van 't gebouw liep nu verder zonder stoornis af. 
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H et R. K. Armbestuur had dus nu een eigen ge

sticht en wel een, dat bezeten werd jn vollen , vrijen 

eigendom. Doch , men diende nu nog, om ve rdere 

uitvoering aan 't begonnen liefdadigheidswerk te kun

nen geven, fo ndsen te hebben om de weldra op te 

nemen behoeftigen en ,,·eezen behoorlijk te verzorgen, 

baten, hetzij clan bestaande in vast rentegevend bezit 

of toegezegd bij periodieke uitkeeringen, uit welke 

de kosten der huishouding konden best reden worden. 

En deze baten bezat men niet . Met toestemming va n 

B. en vV. werd nu ee n beroep gedaan op den lief

cladigheidszin de r Gorinchemsche ingezetenen en den 

1en Juli 1867 opende het R. K. A rmbestuur een col-

H e t R . .K. A1m - en \\·e t:'.shui:, in dt: ~lo lens traa t. 

lecte bij inschrij ving, welke, boven aller ve rwachting, 

opbracht f 4000,- aan giften in eens en nog f 1400,-

aan jaarl ij ksche bijdragen. Met die gift en gesteund 

doo r de jaarlijkschc garantie, kon men den 7en A ugus

tus r 869 de eerste weezen , ten getale van 8 , in het 

gesticht opnemen, ond er de zo rgen en leiding van 

drie religieuse zusters, van welke een werd aangesteld 

als moeder en hoofd van 't gesticht . T egenwoordig is 

het getal der zusters ve rmeerderd tot zes. 

H et R. K . A rm- en vVeeshuis, aan de Molenstraat, 

is een eenvoudig, doch net gebouw, met één verdie

ping boven de gelijkvloersche ruimte en met een 

tuintje er voor, dat door een ijzeren hek van de straat 

gescheiden is. Boven den ingang, in een gevelsteen, 

staat vermeld dat het huis gesticht ,verd in r 867 door 

C:') Het overige gedeel te der terreinen, uitkomende aan de Boerenstraat , is nog ei g t:ndom van - e n in gebruik bij de ge meente Gorinchem . 
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H. M. en :M. va n K esse 1. Het gebouw bevat gelijk

vloers een mannen- en jongenszaal en een vrouwen

en meisjeszaal en boven twee slaapzalen voor vrouwen 

en meisjes en twee voor mannen en jongens. Voorts 

een kapel en slaapcellen voor de zusters. 

Zoowel heel- als halfweezen, van den R. K . gods

dienst, kunnen in het weeshuis worden opgenomen. 
Preferentie van opname genieten echter die weezen, 
welke in Gorinchem geboren en daar woonachtig zijn. 

Doch ook R. K . minderjarigen, welke , ofschoon niet 

in Gorinchem geboren , daar beide of een van hunne 

ouders verloren hebben en elders niet voor ondersteu

ning of opname in een stichting in aanmerking kun

nen komen, worden, als de ruimte hun opname ver
oorlooft, in · ' t Gorinchemsche R. K . ,veeshuis niet af

gewezen. Verder verleent dit gesticht huisvesting en 

verpleging aan behoeftige oude mannen en vrouwen 

van den R. K . godsdienst, weduwnaar of weduwe of 

wel ongehuwd zij nde en op wier levensgedrag geene 

aanmerkingen te maken zijn. Bij de aanneming van 
de verpleegden zit bij het R. K. Armbestuur gewoonlijk 

echter meer het beginsel van liefdadigheid voor dan 

dat men zich streng houdt aan de letter der, ook 
voor een liefdadige stichting , noodzakelijke wetten en 

verordeningen. 

Het kerkelijk armwezen der R . K. gemeenten hier 

te lande is in I 8 5 5 door de kerkvoogden , bij gelijk

luidende reglementen vastgesteld. De goederen der 
armen blijven steeds afgescheiden van die der kerk 

en het bestuur over die armengoederen is opgedragen 

aan de parochiale armbesturen. Deze besturen bestaan 
uit een door den Bisschop te bepalen getal armmees

ters, welke voor een periodieken tijd (4 jaren ge

woonlijk) benoemd worden door het parochiaal kerk

en armbestuur, in vereenigde zitting. De pastoor heeft 
zitting in het a rmbestuur en raadgevende stem. 

H et gesticht is dus eigendom van- en wordt gead

ministreerd door het R. K. P. armbestuur. 

De kosten van exploitatie van 't gesticht worden 

bestreden uit de jaarlijksche vaste inkomsten of bij

dragen en uit de opbrengst van kerk- en huiscollecten. 

De groote, jaarlijksche collecte, gehouden met toe
stemming van B. en 'vV., wordt ingezameld langs de· 
huizen der ingezetenen van alle gezindtei1. 

-------~- - -----

HET R. K . GESTICHT IN HET VIJFMAAG DENLAANTJE. 

----qp----

n 1850 werd in het Vijfmaagden aangekocht, waarop een gesticht gebouwd werd. Veel 
laantj e door de Eerw. Zusters Fran valt over dit eenvoudige huis niet te vertellen. De 
ciscanessen van het St. Luciage Eerw. Zusters houden er een bewaarschool en geven 
sticht te Rotterdam een stuk gronds onderwijs in handwerken, muziek enz. 

DE DOELEN. 

----<qp----

orinchem heeft, in navolg ing van de kruit, 111 't hanteeren van ' t vuurroer en 't muskeL 

andere Hollandsche steden , al vroeg De schutten vormden een vast , gereglementeerd ge
een Doelen bezeten. 't 'vVas de plaats nootschap of corps van gewapenden , samengesteld 
waar de schutten te zamen kwamen zooveel mogelijk uit de voornaamste en rijkste bur
om zich te oefenen aanvankelijk in 't gers, welke burgers hun Landsheer houw en trouw 

gebruik van den voet-, hand-, windas- zwoeren om hem ten allen tijde bij te staan, 't zij 

of kruisboog, later, na het vervaardigen van 't bus- binnen of buiten de plaats hunner inwoning, zo0-
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vaak het belang en de veiligheid van stad of land 

zulks vorderen mocht. Vooral in den tijd, toen het 

nog geen gewoonte geworden was de legers uit huur

lingen samen te stellen, vormden deze schutterijen 

-een machtige zenuw in het orgaan der landsverde

diging en waren de landsheeren, begrijpende daar

mede hun ·eigenbelang te dienen, zeer vrijgevig in 

' t verleenen van gunsten en privilegiën aan de schut

ten. Doch ook de zaak des vredes werd door hen 

gediend indien zich daartoe de gelegenheid bood. 

Gold het de huldiging van een landsheer, het ontvan

gen van een vorstelijk of hooggeplaatst persoon, het 

deelnemen aan een optocht bij stadsfeesten of kerkelijke 

ommegangen of in 't algemeen het bewijzen van eer 

of het opluisteren van een feestelijkheid, dan waren de 

schutten-gilden daar om het feest een bijzoncleren luister 

bij te zetten. Ook in eigen kring was feestvieren hun 

niet vreemd. Op hun jaarlijksche feesten , wanneer zij 

schoten om een nieuwen koning, ging het er zeer 

vroolijk en weelderig toe . Dan verschenen daar de 

koning en de schutten met " heerlyke halsbanden, 

Papegayen en andere kostelykheden ,n de constabels , 

de luitenants en de vaandrig. Voorts tal van officieren, 

die glans en luister moesten bijzetten aan 't gevolg 

van den koning. Want hij, die den papegaai gescho

ten had en tot koning geproclameerd was, hield clan 

- ten minste in Gorinchem - gedurende drie dagen 

open hof "met g-roote magnificentie " en alle boeten, 
die in die drie dagen binnen de stad verbeurd werden, 

kwamen nu niet aan den Drossaard, maar vervielen aan 

den koning en zijn tafel. Later, toen de oorspronkelijke 

bestemming der schutten-genootschappen, nl. het samen

stellen der legermacht, vervallen was en de functie 

der schutten zich in hoofdzaak bepaalde tot het be

waren der orde binnen de plaats hunner inwoning , 

ging ook veel van het krijgshaftige in deze burger

compagniën te niet en beschouwde men het schut

zijn meer als lichaamsontspanning en recreatie, clan 

als militaire oefening. In dien tijd waren feesten bij 

die genootschappen, uitsluitend samengesteld uit nota

bele en gegoede lieden, dan ook schering en inslag 

en de tallooze doeken van schutterijen in verschillende 

musea aanwezig·, waaronder in de eerste plaats het 

beroemde doek van van cl er He 1 s t , de "Schutters

maaltijd" genoemd moet worden, zijn nog daar om 

te verklappen dat beker en kroes bij die festijnen 

lustig rondgingen om de luidruchtige keelen, droog 

gelachen en gesproken · door gulle vroolijkheid en 

boertigen kout , zoo nu en clan weêr met een fris
sche teug te laven. 

Gorinchem bezat van ouds drie schutten-gilden, 

nl. de St. Sebastiaans-schutterij , die den fiiertsboog 

hanteerde, de oude of St. Joris-schutterij, welke met 

den voetboog schoot en de jonge of St. Clzristoffel
scl,rntterij, die de handbus tot haar wapen had. Ze 

hadden elk een koning, vier constabels, vier luitenants, 

een vaandrig en een knecht. Van deze drie gilden 

werd het St. Sebastiaans-college opgeheven, omdat de 

leden van dit gezelschap gezondigd hadden tegen de 

etiquette bij het geleide geven aan eenige groote 

heeren. De beide andere bleven eeuwen lang bestaan. 

Elk genootschap had zijn eigen costuum en kleur, en 

in tijd van vrede oefenden de schutten zich eiken 

Zondag in ' t schieten en hielden zij op bepaalde tijden 

hun feesten en offe rdagen, alles volgens hun regle

menten. 

De St. Joris-schutten hadden bovendien hun eigen 

altaar in de kerk (het St. Joris-altaar) en hun eigen 

vicaris, die op gestelde tijden den heiligen dienst voor 

hen moest doen. Het . was een rijk versierd altaar, 

waarop de patroon der schutten, St. Joris, zittende te 

paard en met gevelde speer den draak doodende, was 

afgebeeld. Deze St. Jori s-schutten werden door Burge

meesteren , Schepenen en Raden van Gorinchem, met 

goedvinden van Hertog Jan v an Beieren, Graaf 

van Holland en Heer van Gorinchem , in r42 3 met 

verschillende inkomsten, voorrechten en vrijheden be

schonken , volgens de daarvan den 2osten Juli van dat 

jaar door hem gegeven handvest. 

Zij kregen o.a. daarbij het volgende: 

re twintig goede gouden ·Wilhelmus Hollandsche schil

den 's jaars, te betalen uit de stedelijke accijnsen 

en in twee termijnen uit te keeren , in Mei en op 

Allerheiligen; 

2e de boete, die gesteld was op het dobbelen; 

3e de visscherij in de korte en lange grachten tus

schen den Langenclijk en den Merwededijk; 

4e vrijstelling van 't waken en 't betalen van waakgeld; 

5e indien de hulp der schutten tot verdediging van 

stad of land werd ingeroepen , moest de stad of 

de Heer de schepen en wagens leveren en werd 

den schutten gedurende dien tijd vrije mondkost 

of in de plaats daarvan een dagelijksche vergoeding 
van zes leeuwen toegestaan; 

6e ingeval van verwonding in den oorlog, werd de 

gewonde op kosten van den Heer of de stad ver

pleegd en hij genoot , zoolang hij bedlegerig was, 
twee Vlaamsche plakken ; 

7e wie den papegaai schoot en koning werd, werd 

gedurende den feesttijd, door den Heer of de stad 

vrijgehouden van "zijnen kost. " 

Daarentegen waren op enkele tekortkomingen of 
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vergrijpen der schutten boeten gesteld. Het gezelschap 

moest ten minste uit 28 schutten bestaan. Niemand 

werd in hun midden opgenomen dan met goedvinden 
van den H eer en "des K onings Stavelen ofte Hoofd

luyden." Stierf een van hen, dan bleef de boog aan 

't genootschap of men kon in de plaats daarvan een 

ouden Dordtschen gulden geven. De schutten hielpen 
het lijk begraven en waren verplicht bij den lijk

dienst elk een penning te offeren "Gode ter eere," 

op verbet•rte van een boete van twee Vlaamsche 

plakken. 

Voldeden de schutten dan wellicht ook niet altijd aan 

de hun opgelegde verplichtingen, het stedelijk Bestuur 

schoot in zij n beloften eveneens te kort. De stad was 
door oorlog en andere tegenspoeden in hare finantiën 

wat ten achteren geraakt en gevolg hie rvan was, 

dat het beloofde jaarlijksche subsidie aan de schutten 

niet altijd kon uitgekeerd worden. J a, wat erger was, 

de andere Hollandsche steden hielden, zooals toen 

gewoonte was, voor schulden der stad Gorinchem, de 
Gori nchemsche schutten vaak in gij seling of legden 

beslag op hunne goederen. Om dien misstand weg te 
nemen, vaardigde K eize r Karel de ve in 15 25 een 

decreet uit, waarbij gelast werd , dat niemand in 't 

gebied van Karel's landen de Gorinchemsche schutten 

of hunne goederen ter zake van stadsschulden mocht 

arresteeren of belasten. 
In l 531 werd het genootschap van St. Cltristojfel 

of de schutten "van der Hanclbusschen " door Dros

saard, Burgemeesteren en Schepenen met vele gunsten 

en vrijheden begiftigd, blijkens den daarvan op den 

1 en Juli van dat jaar verleenden brief, waarbij tevens 

omschreven werd welke de verplich t ingen der schutten 
jegens de stad waren. Aan dien brief ontleen ik o.a. 

het volgende: 
De schutten van St. Cltristojfel genoten van de stad 

een jaarlijksch subsidie van r 5 Carolus guldens "tot 

veertig grooten Vlaams 't stuk" in tvvee termijnen uit 
te keeren, te weten in Mei en op Alle rheil igen. 

Voorts ontvingen zij nog driemaal 's jaars, nl. op 

den "omgangdag" van Burgemeesteren en Schepenen, 

op Vastenavond en op H. Sacramentsdag, telkens 

"clerdalve Carolusgulclen" eveneens " tot veertig grooten 

Vlaams ' t stuk ," welke douceurs zij op die dagen 

mochten "verteeren ende verdrinken. " 
V ercler kreeg elke schut ieder halfjaar een half 

pond "Kuypscruyt," dat hij zelf moest in ontvangst 

nemen bij den staclsknecht, t elkens binnen veertien 

dagen na Meidag en na Allerheiligen. vVie niet per

soonlijk afhaalde binnen den voorgeschreven termijn, 

verbeurde zij n recht op dat kruit . 

Bij het schieten van den papegaai verleende de stad 
vrijdom van accijns voor het bier en den wijn, door 
de schutten bij hun feest te gebruiken en bovendien 

75 Rynsguldens. 

De schutten waren verplicht een goede "Handbus

sche" en altijd een half pond kruit in hun kruithoren 

en de noodige kogels bij zich te hebben, op verbeurte 

eener boete van zes stuivers. Tweemaal 's jaars werd 

nagegaan of dit alles wel in orde was; men noemde 

dit de "schuttersschouw. " 

Bij ste rfgeval van een der schutten kwam de bus

aan 't genootschap of men kon er r 2 stuivers voor: 

in de plaats geven. De schutten waren verplicht hun 

overleden broeder de laatste eer te bewijzen. Een 

zeker getal werd aangewezen tot dragers van 't lijk 
en de overigen gingen er twee aan twee achter, ,, haar 

P aleu r aan hebbende. " Na afloop der begrafenis moes

ten zij weêr twee aan twee ~eruggaan naar 't sterfhuis 

en voor de deur daa rvan een paternoster voor de ziel 
van den overledene bidden, op verbeurte eener boete 

van 10 stuivers voor ieder die hierin nalatig bleef. 
Bij het vie ren der lijkmis waren zij verplicht in het 

kostuum der schutterij ter kerke te komen en daar 

op hun altaar te offeren. 

Dat kostuum was voorgeschreven en niemand mocht 

in den snit of de garneering daa rvan eenige verande

ring brengen. Bij het uittrekken op bevel van den 

L andsheer of het stedelij k bestuur, werden den schut

ten de verei schte schepen en wagens geleverd en 

genoten zij elk vier stuivers daags " tot teeringe." 

\ i\Terden zij gekwetst of gewond in 't gevecht, clan 

waren de kosten der geneeskundige behandeling en 

der verdere ve rpleging voor rekening van dengene , 
op wiens bevel zij waren uitgetrokken . 

Bij intrede in het gilde, was elke schut verplicht 

twee Carolus guldens in te leggen . 

Zooals ik hierboven reeds zeide, oefenden de schut

ten zich in het schieten naar het doel op een plaats, 
die hiervan haar naam " Doelen " ontleende. Waar de 

schutten vóór l 500 nu die oefen plaats g·ehad hebben 

is niet na te gaan. Eerst in 1499 werd deze plaats. 
naar de Molenstraat verlegd, ten minste de schutten 

deden in die straat een aankoop van eenige huizen. 

K e mp weet te verhalen (pag. 433 ), dat op dat jaar 

J a n J a n s z. verkocht aan Jan Vink , Co r n e 1i s 

V ol ki e r H e ndriksz ., J an Rutgersz. en Gerrit 

Dirk s z. (vertegenwoo rdigende het bestuur der schut

terijen) een huis, staande in de Molenstraat, tusschen 

den eigendom van L a mb er t Lamb e rts z. aan de 

eene en die van H e y l K ok s en erven aan de 

andere zijde, strekkende van J an Jans z's eigendom 
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tot halver watergang, onder voorwaarde dat de schutten 

Jans z's licht achter het verkochte huis nooit zouden 

mogen betimmeren en hij en zijn huisvrouw, zoolang 
zij leefden, het recht van vrijen uit- en ingang over 

het verkochte perceel behielden. De koopsom ,vas 60 
schilden van 28 stuivers 't stuk, te voldoen in drie 

termijnen. Wouter Huy be r t s z. verkocht eveneens 

een huis in de Molenstraat , gelegen tusschen Lam

bert Lamberts z.'s huis en 't Mannenhuis, strek

kende van de straat tot de watergang, voor zes en 
dertig schilden, in drie jaren te betalen. Lam be r t 

Lamberts z. droeg aan de schutten over zijn huis 
in de Molenstraat, strekkende van de straat tot halver 

watergang, voor 105 schilden en Gerrit Hen

driks z. deed door verkoop eveneens afstand van een 

huis in de Molenstraat, grenzende aan de hiervoor 

genoemde perceelen. Of men nu een dezer huizen tot 

"Doelhuys" inrichtte en de andere afbrak, dan wel 
of men ze alle met den grond gelijk maakte en een 

nieuw "Doelhuys" bouwde, blijkt niet. Zeker is ' t, dat 

de schutten nu een ruime oefenplaats kregen. Heinin

gen en muren scheidden den grooten, met geboomte 

beplanten tuin van den openbaren weg. Dat echter 
de straatjeugd uit dien tijd al een even slecht ont

wikkeld begrip had van wat orde is als thans, blijkt 
uit de keur, die men, als politiemaatregel, voor "die 

ouden Schutten Doele" verplicht was vast te stellen 

en die o.a. bevatte : 

"dat niemand oudt ofte jong, klimmen en zal in 
"die Schutten Doele, over muuren, heyninge ofte 
,,watergange, nog tot geender plaatse inkomen en zal, 

,,dan door die deure, op die boete van tien stuyvers, 

,,half die Schout, half die Heer. 

,,Nog waar 't dat iemand in der Doele iet misdede, 

,,aan iet te breken, snyden , houden, aan eenige hey
,,ningen, bomen, ofte met eenigerhande ding te wer

"pen in den voorsz. Doele, hoe dat wezen mag, zal 

,,verbeuren als boven. 

,,Of 't gebeurde, dat iemand in der Doele iet mis

"dede, in woorden ofte werken, dat den Schutten niet 

,,en beliefde, ende die Schutten hieten hem zwygen, 

"ofte af te laten, ofte uyt die Doele hieten gaan ende 

"dan contrarie <lede, dat zoude wezen op die boete 

"voorsz. ende dede 't eenige van den jongers , men 

,,zal 't die Ouders afnemen." 

Maar de jeugd niet alleen, ook de rijpere leeftijd 

had wel eens neiging zich van de Doelenruimte te 

bedienen voor doeleinden, waartoe die plaats niet 

bestemd was. Zoo was dan bepaald: ,,Nog dat nie
"mand in den Doele eenig laken ofte klederen bleyken 

"zal, of op die hoornen hangen ofte drogen, nog geen 

"Varken daarin houden op die boete voorsz." En niet 

alleen de overheid kon deze overtredingen bekeuren, 

neen ook de schutten zelve mochten, wat wij tegen

woordig zouden noemen, de macht van onbezoldigde 
rijksveldwacht uitoefenen. 

Een kleine eeuw, van 1499-1 589, stelden de leden 
van de oude en de nieuwe schutterij, of de schutten 

van St. Joris en St. Christoffel (de laatste naderhand 

ook wel Colveniers genoemd) zich tevreden met het 

oude "Doelhuys." In 1589 was dit gebouw echter 
zoo bouwvallig geworden , dat men genoodzaakt was 

over te gaan tot den bouw van een nieuw huis. Bij 

acte, gepasseerd voor Schepenen van Gorinchem, dd. 

19 Maart 1589, kwamen de twee schutten-genoot

schappen "in 't minnelyk" overeen, dat zij samen 

zouden bijeenbrengen "de somme van zes honderd 

,,Caroliguldens" en wel "die Oude Schutten " 240 Caroli
guldens en "die Colveniers Schutten" 360 Caroliguldens, 

om "met dezelve penningen, en meer andere, die daar 
,, toe zullen geligt en gefourneert worden . . . . en geza

" mender hand tot beyde der Schutterye behoef ende 

"gemaks te doen maken, een nieuw Doelhuys, ende 
,,dat op 't erf van 't oude Doelhuys, voor in de Mole
"straat uytkomende. " In 't vervolg zou de Doelen 

met alle betimmeringen toebehooren aan beide genoot

schappen, ieder voor de helft en moesten ook beide 

"alle lasten, reparatiën, bepotinge en beplantinge half 

,,en half" dragen en bekostigen. Elk der genootschap
pen zou echter blijven gebruiken dat gedeelte van 't 

terrein, hetwelk tot nog toe zijn aangewezen schiet

plaats geweest was. Alleen de "Plantages" bleven in 
gemeenschappelijk gebruik. Toch hadden de leden 

van "de Oude Schutterye, ofte van den Voetboog," 
als de oudste brieven schrijvende, altijd nog een 

streepje voor op hun broeders van "de Jonge Schut
"terye, ofte van den Colveniers." 0. a. hadden de 

eersten "die preferentie van 't voorschieten" d . w. z. 
zij begonnen te schieten om één uur, terwijl de ande

ren eerst te twee ure mochten aanvangen. 
De 600 Carolusguldens, door de schutten bijeenge

bracht, waren echter bij lange niet toereikend om het 

nieuwe "Doelhuys," zooals zij zich dat voorstelden, te 

doen bouwen. Zij wendden zich dus met een verzoek

schrift tot het stedelijk bestuur om uit de stadskas een 

bijdrage in de bouwkosten te erlangen en zij mochten 

de voldoening smaken, dat van stadswege een subsidie 

van 900 Carolusguldens werd toegestaan. Bovendien 

werd nog een bedrag van 800 Carolusguldens opge

nomen als hypotheek ten behoeve van de vVeduwe 
van Pieter Behoort, tegen een jaarlijksche rente 

van 56 Carolusguldens "van 20 stuyvers 't stuk, " van 
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welke schuld voor Schepenen van Gorinchem den 19 

Maart 1589 een acte gepasseerd werd. Van deze 

hypotheek werd den 1 3 Maart r 688 door de kolveniers

schutten de helft of 400 Carolusguldens afgelost aan 

de "Regenten, Vaders ende Rentmeesters van 't Wees

huys," in 't bezit van welke instelling deze schuld

bekentenis dus sedert scheen overgegaan te zijn. 

H e t >ldoelhu y s" zooals he t er Yrocge r u itzag . (~a den aanbouw 
(Gezich t op de ach terzijde en den toren) 

Zoo werd dan in r 5 89 een begin gemaakt met den 

bouw van "dit heerlyke en deftige Gebouw den Doele, 
1 " welke in deftigheid voor geen eene Doele van andere 

"steden behoeft te wyken, en meer als eenmaal de 

,,verblijfplaats van Princen, en aanzienlyke Staats

" personen is geweest, en nog gedurig is, " zooals v an 

Zomeren zegt. Het gebouw werd opgetrokken naar 

' t bestek, waarvan 't origineel in handschrift in r 863 

nog aanwezig en 111 't bezit was van de familie 

Boonzaj e r. De Heer D. Loeven deelde den woor

delijken inhoud mede van dit "Besteek van het hout

"werck, waer naer des conmcxs luyttenanten en 

,,conincxstabels miet de gecommitteerde van twee schut

,,teryen binnen der stede van Gorinchem willen be

,,stedere te maeken een nyet doelhuys inde Moelen

,,straat, " in Deel XIII van de Bouwkundige Bijdra

gen (1863). Aan dat bestek ontleen ik dat het 

"Doelhuys" in kwadraatvorm gebouwd werd, 40 voet 

diep en 40 voet breed, ,, binnen muere" en dat in 't 

midden een gang zou komen . van 5½ voet breed , 

eveneens "binnen muere," van voren "met een steenen 

"poerte en aan elcke zyde met beneden camers en 

"kuecken." Gelijkvloers kwamen aan iedere zijde van 

de gang twee kamers , ,, welcke cameren int midden 

"van beneden op dwers door met een scheyelsmuyer 

"die styff moet wesen, zal gesepaereert worden tot 

"boeven toe onder die muerplaet, om een looijen goote 

"daarop te moogen leggen." 't Gebouw kreeg dus een 

dubbele kap. De gelijkvloersche verdieping, die in 

vier kamers verdeeld werd , was 14 voet hoog , en in 

elke kamer voor aan de 

straat kwamen twee kruis

ramen. ,,Achter in de kue

ken naast ' t manhuys" zou 

gemaakt worden "een 
cruiscosyn met een closter

cosyn" van gelijke hoogte 

als de ramen voor aan de 

straat, dus van 9 voet. 

,, Achter, naast Lauwe

r ens den spelmaker," zou 

gebouwd worden een kel

de rkamer 4 voet boven 

d en beganen grond en 

daaronder een kelder ; de 

kelderkamer met 2 kruis

ramen ter hoogte van 6 

voet. In de voorpoort 

kwam een deur van wagen
schot en daarboven een 

van het uitstek in 1680). 
,,cosyn van twe lychten," 

4 voet hoog, terwijl 111 de gang werden aangebracht 

vier wagenschotten deuren voor de vier benedenkamers 

en een deur voor den kelder. 

Op de eerste verdieping, die van gelijke hoogte 

was als de gelijkvloersche ruimte, dus 14 voet, kreeg 

men op de g roote voorkamer, die over de volle breedte 

van 't huis liep, zes kruisramen en op de beide achter

kamers elk twee kruisramen. Voorts waren in 't bestek 

acht schoorsteenmantels opgenomen. Boven de eerste 

verdieping liepen de beide zolders, met elkander ver

bonden door een deur in den middelgevel en aan 

weêrszijde van de middelgoot was een dakvenster, 

dat toegang tot die goot verleende. Verder waren 

voor aan de straat en achter naar de Doelezijde, 

(d . w. z. de plaats waar men de schietoefeningen hield) 

aan elke zijde twee dakvensters. Buiten de gang 

maakte men een wenteltrap "waer van dat huys onder 

,,en boven sal beg·aen worden" oploopend in een toren. 

De spil van de trap rees tot 3 1
/2 voet boven den 

bovensten zolder. In 't bovenste gedeelte van den toren 

zou gemaakt worden een acht- of zeskantig "capken," 

met deelen betimmerd en met leien gedekt. Die afge

sloten wenteltrap ontving licht door drie ramen en 
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was van de gang uit toegankelijk door een deur . Tot 

de eerste verdieping en den zolder kreeg men eveneens 

toegang door een deur, op elk dier verdiepingen aan
gebracht. Het "capken" of het bovenste gedeelte van 

den toren was rondom van vensters voorzien en van

daar uit had men dus een fraai gezicht over de stad 

en op de rivier. Later werd dit torentje afgebroken 

en vervangen door een spits. Op den makelaar daar

van werd geplaatst een koperen windraam , waarin 

uitgehakt werd het beeld van St. Joris met zijn gevelde 
speer den draak doodend. Op een beker of bokaal , 
vroeger aanwezig en aan de schutterijen in eigendom 

toebehoorende, was dezelfde voorstelling afgebeeld, 

alsmede de vlucht van St. Cltristoffel met een kind , 

dat hij aan den muil van 't monster ontrukt . 

,,En ter gedagtenis" - zegt van Zomeren -

"dat dezen Doelen in den J aare l 5 89 gestigt is , ziet 
"men nog zekeren blauwen langwerpigen steen gezet 
,,boven den trap daar men naar den toorn gaat, heb

"bende in 't midden het Wapen van Arkel , en aan 

,,beyde de zyden het J aargetal der stigtinge." 

Wie er belang in stelt te weten de dikte der ve r

schillende balken, deuren, kozijnen, enz. en van welke 

houtsoort zij vervaardigd moesten "·orden, hoe hoog 
en breed alles , binnenwerks gemeten, zijn moest en 

verdere bijzonderheden van technischen aard, verwijs 

ik naar 't bestek zelf. Me dunkt dat deze bijzonder

heden hier gemist kunnen worden. 
In Februari 1 589 had de aanbesteding van het 

timmerwerk , volgens het bovenaa ngehaalde bestek , 

plaats en wel bij publieke inschrij ving ten huize van 

de wed. van A e r cl t J an s z. B o o g a e r t . J an 
Gerit s S z. schreef den l 5en Februari in om het werk 

te maken voor 2000 Carolusguldens, mits ten zijnen 

profijte zou komen al 't hout, zonder 't ijzerwerk en de 

steenen, te sloopen van de Kanselpoort, die intusschen 

in het werk der nieuw aan te leggen fortificatiën tot 
hare amotie genaderd was, alles volgens de bepa

lingen van 't bestek. 't Hout, van deze poort gesloopt 

wordende, dat bevonden zou \.vorclen nog in goeden 
staat en van de vereischte dikte te zijn, mocht ver

werkt worden tot balken onder den keldervloer en 

in de kap van 't nieuwe "Doelhuys", alles ook \.Veêr 

volgens ' t bestek. l 200 gulden van de aannemings

som zouden betaald worden in vier termijnen over 4 

jaren, ,,op vier meyclagen eerstcomende," waarvoor 

een ordonnantie der stede van Gorinchem gegeven 

werd en 't resteerende van de som dadelijk bij de 

gunning van 't werk. 
Den 16 Februari verminderde W i 1hem W i 1hem s z. 

die inschrijvingssom met 175 guldens en clienzelfden 

dag Cornelis Blom Claasz. met nog 50 guldens. 

Doch den l 7 Februari verlaagde W i 1hem vV i 1hem s z. 

dat bedrag nogmaals, nu tevens van de schutterijen 
de toezegging krijgende dat hem, als minsten inschrij

ver, het werk gegund was voor 1625 guldens, mits. 

uitkeerende als een soort " strijkgeld" - zooals wij 

die premie tegenwoordig zouden noemen - aan Jan 

Ge rits S z. 2 5 guldens voor zijn "eerste inzetten" en 

aan Cor n e 1is B 1om IO guldens voor "het tweede 

verleegen, " zooals zij beiden bij hun inschrijving, in
geval van niet gunnen van 't werk, bedongen hadden. 

Voorts moest de aannemer aan de Weel. Boog a er t 

de gemaakte vertering ten haren huize, ten bedrage 

van 8 guldens 4 stuivers, voldoen. 
A cl a m v a n cl e n H o o v e n A cl r ia an s z. en 

Fr a n s Jansz. van vVes e l , ,,ingezetene Poirters," 

stelden zich ten behoeve van den aannemer borg 
,, voor het vo ltoyen ende voldoeninge van het bestek, " 

blijkens acte den zoen Februari l 589 voor Schepenen 

van Gorinchem gepasseerd. 

l\Iet die som van 162 5 guldens was echter alleen 
het maken van 't timmerwerh aangenomen. Den zoen 
Februari nam mr. Pau w e 1u s V e rst ra e 1e n het 

metselwerh aan. De buitenmuren van " het nyen doel
huys ;; moesten ten minste een voet dik zijn, uitge

zonderd de voor- . achter- en middelmuur, d ie een 

dikte moest hebben van ten minste 1 ½ voet. Alle 

andere binnenmuren konden volstaan met de dikte van 

,,eenen yselsteen" , Tevens moest hij het oude "doel
huys", wat het steenwerk bet rof, tot den grond afbre

ken. De aannemingssom was 360 guldens en "syn 
huisvr. drie gulden tot eene nyewen Doeck" . 

Ja c o p de steenhouwer met Be e r n t Jans s "synen 
macker" namen aan het steenhouwerswerk van de oude 

Kanselpoort af te breken "met der buyten wangen en 
" dat ten oorbaer tot den gront of te water toe de 
,,fondamenten soe diep men die sa! eonen becomen". 

Hij moest de zand- en hardsteen schoon maken, tran

sporteeren naar 't "doelhuys" en daar opstapelen en 

voorts daarheen brengen de pannen van de poort 

komende, alles voor de som van 60 guldens en 10 

stuivers en "twe gulden tot een halff vat bier" . En 
eindelijk heeft \iV i 1h e m Jasper t s Wagen aar den 
zoen Februai:i "opt stadthuys gemynt en aengenomen, 

"alle die steenen van oude cancelpoort groot en cleyn 

"te leveren en met zijnen wagen te brengen in de 

,,doelen of daer omtrent d-aer hem gewesen sa! worden" 

voor een som van 40 gulden en "twe gulden tot een 

,,halff vat bier". 

Dat de stad , die toch , zooals ik hiervoren reeds 

zeide, al een subsidie had verleend voor den bouw van 
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het nieuwe "Doelhuys", nu ook nog de afbraak van 
de Kanselpoort aan de schutterijen afstond, had zijn 

reden. Hier toch liet de stad haar hulp wel degelijk 

betalen. Vooreerst had ze ' t voordeel dat het afbreken 

haar niets kostte en ten tweede stonden de beide 

schutterijen zes jaren lang aan de stad af "het gene 

,,zij van haai- te pretenderen hadden, jaarlijks 7 I g ul

"den". 't Dient echter gezegd dat de schutten dit zelve 

aangeboden hadden bij hun request van den IO Febr. 
I 589, waarin zij de stad verzochten om de afbraak 

van de Kanselpoort te mogen gebruiken voor den 

opbouw van 't nieuwe "Doelhuys". Zooals ik hiervoren 

vermeldde, was die jaarlijksche uitkeering van 20 goede 
gouden Wilhelmus Hollandsche schilden (f 7 r,-) den 

St. 'Joris schutten toegestaan bij den brief van Hertog 

J an van Beieren, dd. 20 Juli 1423; die van St. 

C!wistoffel genoten eveneens een jaarlijksch stedelijk 

subsidie van 1 5 Carolus g uldens, blijkens den brief 

van r Juli l 5 3 l, mede hiervoren vermeld. Die uitkee
ringen schijnen door de stad ingetrokken te zijn in l 70 I. 

Als het nieuwe "Doelhuys" gereed zou zijn, moest 
het verhuurd worden aan "een bequaam Persoon, die 

de waarde daar voor meest zal geven", zooals bepaald 

was, tenzij de "Oude Schutten" (die in alles een streepje 

voor hadden) ,,eenen bequamen Man wisten, van den 

,, wekken zij Luyden, met zyn hand\\·erk in haar Doe

"len zoude mogen gedient worden, in welken gevallen 

"zy Luyden om dier oorzaken de preferentie zullen 

"genieten". Hoewel de geheele inrichting, zoowel huis 

als doelen, ,,nu en ten eeuwigen dage" zouden blijven 

ten profyte van beide schutterijen, zóó echter dat de 

eene schutterij niets zou mogen doen zonder voorweten 

van de andere, hadden Drossaard en Burgemeesteren 
toch ook een stem in 't kapittel, wanneer er van ver

huring van 't "Doelhuys" sprake was. Hierin schijnt 

verandering gekomen te zijn in 1635, na welken tijd 

de schutterijen, zonder inmenging van 't stedelijk be

stuur, hun huurcontracten konden afsluiten. Uit het 

memoriaal der oude schutterij van "den Ed . Kruisboog" 

te Gorinchem, beginnende met l 586, blijkt voorts, dat 

in 1680 een nieuw uitstek aan den Doelen werd bijge

bouwd en tot een nieuwe kamer gemaakt, echter "alleen 

"ten koste van de oude schutterij, vermits die van de 

"jong·e schutterij geweigerd hadden daartoe ietwes te 

"contribuëren". En in 1702 moet men " tot vergroting 
,, van de doele" nog hebben aangekocht een huisje, 

genaamd "de Bloemkool." 

Alles wat achter het "Doelhuys" gebouwd was en 

behoorde tot de eigenlijke "Doelen" of schietplaats, 

werd omstreeks r 844 afgebroken en gesloopt. Onmid

dellijk na de slooping· en in aansluiting met het " Doel-

ç:') Dit blijkt ook ui t het op pag. 106 voorkomende pla3.tje Yan den Doelen , 

huys" werden op de plaats van die afgebroken getim
merten, een schouwburgzaal met toebehooren en een 
koffiezaal , gebouwd, waardoor - zooals de H ee,r Loe

ven vermeldde in zij n boven aangehaalde mededeeling 

- ,,eenige boomen der bestaande laan zijn vervallen 

"en de binnenplaats achter den Doelen tot de zaal in 

"een der gebouwen bij den tuin getrokken is." De 

H eer L oeven vermoedde "dat de aan het einde der 

,,laan aangeteekende boschaadje waarschijnlijk de plaats 

"van het doel geweest is." Dit is thans echter alles 
gewijzigd, zoodat voor ons hiervan niets meer te onder

scheiden is. 

Voorts zegt deze Gorinchemsche bouwkundige, 

wiens naam voor alle Gorcummers geen onbekende 

en wiens persoon bij ouderen van dagen zeker nog in 

aangename herinnering is, dat "de voorgevel van h et 

"Doelengebomv geheel bepleisterd is. De vroegere 

,,deur- en lichtopeningen zijn vervangen door de tegen

"woordige, naar den gewonen sleur bewerkt, zooals 

"men ze ook in den achtergevel aantreft, ofschoon 
,,men zich daar van den baksteenbouw, met tusschen

" voeging van zandsteenen banden, bediend heeft ; deze 

"banden, alsook de metselsteenen, hierboven in het 

"bestek genoemd , zijn afkomstig van de gesloopte 

"Kanselpoort. Aan de linkerzijde van den achtergevel 

"is nog een gedeelte van de vroegere zandsteenen 

"kroonlijst met houten boord zigtbaar; het uitstekend 

"gedeelte van een gebouw aldaa r is vermoedelijk de 

"plaats van den voormaligen trap en toren, volgens 

,,het bestek. " 

De Heer Loeven gaf tot toelichting van zijn opstel, 

uit een gedrukten plattegrond van Gorinchem een klein 
uittreksel, bevattende de situatie van den Doelen. Op 
die afbeelding is ook de toren aangebracht, doch de 

plaatsing daarvan op die teekening heeft den Heer Loe

ven terecht aangespoord tot voorzichtigheid en twijfel 

omtrent de juistheid. De teekening toch heeft meer 

fouten. Zoo staat het gebouw daarop afgebeeld onder 
één kap en met den puntgevel naar de Molenstraatzijde. 

Dit nu kunnen we, op grond van 't bestek, reeds dadelijk 

tegenspreken. Het " Doclhuys " had twee daken, waar

van de nokken parallel gingen aan den voor- en achter

gevel, niet aan de zijgevels. De voor- zoowel als de 

achtergevel (aan de zijde van de Molenstraat en den 

tuin) was afgesloten door een zandsteenen lijst, waarop 

de goot rustte en de zijgevels liepen elk in een trap uit . 

Uit een ter plaatse ingesteld onderzoek is mij ge

bleken dat de toren moet geweest zijn in de ruimte, 

waar tegenwoordig de trappen zijn aangebracht, aan 

het einde van de gang. De toren was dus achter tegen 

het huis uitgebouwd (*) en niet, 'zooals op het hier-
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boven genoemde uittreksel uit den plattegrond van 

Gorinchem wordt aangegeven, aan de zijde van het 

later bijgebouwde uitstek, naar den kant van de Revet
steeg, het gedeelte waarin zich thans het kantoor van 

het waterschap "de Alblasserwaard met Arkel beneden 

de Zouwe" en de keuken bevinden. 
Dit uitstek werd, blijkens het hiervoren aange

haalde memoriaal der oude schutterij van "den Ed. 

Kruisboog", in r68o, ter vergrooting van den Doelen 

aangebouwd. De in dit uitstek nog aanwezige wentel
trap, die wel eens aanleiding tot verkeerde gissingen 

omtrent de werkelijke plaats van den toren heeft ge

geven, is een gewone huistrap, die, tegelijk met den 

bouw van dit uitstek gemaakt is en niets met den 

toren te maken gehad heeft. De gedenksteen, waar

van van Zomeren spreekt, ,, boven den trap daar 

men naar den toorn gaat" geplaatst, is, jammer 

genoeg, niet meer aanwezig. 
Ook de kelder is verdwenen, waarvan, volgens 't 

hiervoren aangehaalde bestek , de deur in de gang 

uitkwam. Volgens mondelinge mededeeling van den 

tegenwoordigen eigenaar va_1_1 den D oelen, den Heer 
J. van Oost er wij k, die · mij bereidwillig alle ge

vraagde inlichtingen verschafte, mo,.et die kelder geweest 

zijn onder de achterka~er, aan de zijqe van het Oude

mannenhuis. Bij een reparatie aan den '{loer van die. . 
kamer werd daaronder ee~ met tegeltj'es , bemetselde 

ruimte gevonden, die niet anders 'clan de oorspron

kelijke kelder van het "Doelhuys"' kan geweest zijn. 

Na den aanbouw van het uitstek, in r68o, werd 
ook eenige verandering gemaakt in de inrichting van 

den Doelen gelijkvloers. De keuken, oorspronkelijk 

achter den Doelen, naast 't Oude mannenhuis, schijnt 

toen overgebracht te zijn naar de plaats, waar ze 

thans nog is, dus naast de achterkamer, die men daar 
toen had. Van deze achterkamer werd langs den 

zwaren middelmuur van 't gebouw, een smalle gang 

afgenomen, die nu voortaan van de hoofdgang zij

waarts leidde naar de keuken en het uitstek. Dit zij 

gangetje is nog aanwezig. Later is deze, door het 

•aanbrengen van het gangetje toch al verkleinde ach
terkamer, weêr gesplitst in twee kamers (thans nog 

aanwezig), waarvan de achterste toegang geeft tot het 

buffet in de koffiekamer. 

't Bestek spreekt van zes kruisramen, aan te bren

gen op de groote voorkamer der eerste verdieping. 

Thans zijn boven, voor aan de straat, slechts vijf 
ramen. Of die zes ramen , hoewel in 't bestek opge

nomen, nu oorspronkelijk al niet gemaakt zijn, dan wel 

of men er later vijf voor in de plaats gebracht heeft 

(wat ik niet veronderstel) heb ik niet kunnen nagaan. 

Inwendig is niets meer overgebleven, gemaakt vol

gens 't oorspronkelijke bestek, dat vermelding zou 

verdienen. Alle oorspronkelijke deuren, vensterkozijnen 

enz., zijn later door andere vervangen. Ook van de 

schoorsteenmantels, in ' t bestek genoemd, is niets 
meer te ontdekken. Zeker zijn deze, welke, wie weet 

hoe mooi geweest zijn, later - in den tijd toen men 

schoorsteennissen bouwkundig-mooi vond - door die 

leelijke stookplaatsen vervangen. De tegenwoordige 

schoorsteenmantels zijn van den lateren tijd. Van de 
meubilaire goederen der Gorinchemsch.e schuttenge

nootschappen, zijn alleen nog aanwezig een twintigtal 
portretten in olieverf van leden der beide schutterijen 

St. Joris en St. Christoffel, waarvan het oudste portret 

dateert uit 't laatst der r6e eeuw. Dtlze doeken zijn 

thans opgehangen gedeeltelijk in de koffiekamer, ge

deeltelijk op de trapportalen en de bovengang. De 

bekers, halskragen , pistolen, insignes enz. der oude 

schutten, werden, omstreeks r 840, door de toenmalige 

leden der vereenigde schutters-confreriën verkocht aan 

een Haagschen antiquair voor de som van / 3000,- . 

Dat hier een vergissing begaan werd door de verkoo

pers, die heelemaal niet op de hoogte schenen te zijn 

van de waarde der verkochte voorwerpen, blijkt wel 

hieruit dat de Haagsche kunstkooper de geheele col

lectie eenigen tijd daarna in Engeland verkocht voor 

f 17000,-. Thans is alles in 't bezit van Z.K.H. den 

Prins van \Va 1es, van wiens kostbare en zeldzame 

kunstverzamelingen de Gorinchemsche schutten-attri

buten een fraai gedeelte uitmaken. 
Ook het schuttersdoek, thans hangende in 't stad

huis op de kamer van den Burgemeester, is eigen

dom geweest van de Gorinchemsche schutterij-genoot

schappen. 
De "Doelen" heeft meermalen de eer genoten 

vorstelijke personen en aanzienlijke heeren te herber

gen. Het "Doelhuys," oorspronkelijk uitsluitend voor 

de schutten bestemd, was langzamerhand ook als loge

ment voor den voornamen stand in gebruik genomen, 

Zoo verhaalt van Zomeren dat den 21 s te Juni 

r 69 5 te Gorinchem aankwamen de Keurvorst van de 
Palts, Hertog van Nieuwburg, met zijn moeder de 

Keurvorstin-weduwe, zijn gemalin, zijn zuster en zijn 

nicht, bovendien vergezeld van een groot gevolg van 

heeren en dames, lakeien enz., te zamen wel ten getale 

van r 50. De Keurvorst met zijn gemalin, zijn moeder, 

zijn zuster en zijn nicht logeerden in den "Doelen," 

het andere gedeelte van het gezelsc11ap in eenige 
logementen in den omtrek van de Waterpoort en 

elders in de stad. Ook Prins Maurits moet hier 

herberg gezocht hebben toen hij in 1618, van Schie-

11 
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dam komende, zich binnen Gorinchem ophield om er 

de regeering te veranderen. En Z. M. Koning vV i 1-

1e m III, in r 86 r de door den doorbraak geteisterde 

plaatsen in de Tieler- en Bommelenvaard bezoekende, 

zou in den "Doelen" geluncht hebben, indien geen 

bericht gekomen ware dat Z.M., zijn intrek nemende 

ten huize van den toenmaligen burgemeester, den 

Heer V i r u 1y, geen gebruik kon maken van den 

hem door de gemeente bereiden disch. Alles was 

echter in de Doelen voor de Koninklijke ontvangst 

in gereedheid gebracht. 

J . C. van Gennep } JG. Blom,
hoofden lJ . van Bo r c h are n Secret. Vaandg· 

Mr. W . L. Diemont van Langerak, 

J. L. J . B. Baron Sweerts de Landas, 

C. de Gijselaar, G. C. van Appeltere, 

Mr vV. A. van Aken, Mr. A. Boxman, 

J. J. Rom, 

L. G. van 

Nadat de 

J. van Maaren, J.C. Boonzajer, 

Aken, Mr. J. R. E. Uytermark 
Riet v e 1t , H. Po 1v 1iet, 

Leden. 

meeste dier heeren gestorven waren en 

nog slechts vier Ridders 

de confrerien van St. Jo
ris en St. Christoffelver
tegenwoordigden, nl. de 

Heeren Cornelis de 

Gijselaar, Hendrik 

Polvliet, Hendrik 

van Maaren en Mr. 
Uytermark Riet

v e 1t, werd de "Doelen" 
den 27sten December 

1865 verkocht aan den 

Heer Willem van 

0 os ter wij k, na wiens 

dood de eigendom over
ging op zijn zoon, den 

Heer J an van O os
ter wij k, die tot heden 

nog eigenaar is. De con

frerien van St. Joris en 

St. Christoffel, die ge
De tegenwoordige ))D oelen," (achterzijde). :.\Iet de in 1844- aangebouwde schouwburgzaal en koffiekamer. durende eeuwen hier 

In r86r was de "Doelen" evenwel geen hótel meer. 

Aan deze bestemming was het gebouw onttrokken in 

I 844, toen - zooals hiervoren al gezegd werd - de 

koffiekamer en de schouwburgzaal werden aangebouwd. 

De tijd der oude "Doelens" was reeds lang voorbij 

en voortaan zou het gebouw meer practisch en meer 

ten gerieve van ' t algemeen gebruikt worden. Ter 

herinnering aan dezen aanbouw werd door het bestuur 

en de leden der toen nog bestaande vereenigde con

frerien van St. Joris en St. Cl,ristoffel, aan wier leden 

de "Doelen" nog altijd in eigendom toebehoorde, een 
gedenksteen geplaatst in den muur der vestibule van 

de schouwburgzaal. De inscriptie van dezen steen, 

die er nog is, luidt: 

Den I r Sept. r 843 is de eerste steen gelegd door 

Mr. A. van Hoe y J. Jz ., als hoofd der vereeJ1igde 

Confrerien van St. Joris en St. Christoffel 

bestaan hadden, werden 
met dien verkoop- tegelijk ontbonden. 

Sedert de Heer J an v an O os ter wij k eigenaar 

is van de "Doelen" werden op de terreinen enkele 

veranderingen en nieuwe gebouwen aangebracht en 

nog steeds gaat genoemde heer voort "de Doelen" 

zooveel mogelijk aan zijn tegenwoordige bestemming 

te doen beantwoorden. Die bestemming is het vergader

en recreatielokaal bij uitnemendheid van Gorinchem. 

vVat zou Gorinchem zonder "Doelen" zijn? 

De oude schutten zijn allen vergaderd tot de asch 

hunner vaderen, maar hun "doelhuys" staat nog altijd 

daar. En waar vroeger die stoere borsten der I 5e en 
r6e eeuw, in hun schilderachtige kleedij, hun omme

gangen maakten met den "koning" of schoten naar den 
papegaai of het doel, zweven thans hunne moderne 

nazaten op de luchtige maten van een Strausswals , 

gillen wufte Françaises hare onbeduidende café-chantant-
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airs , vertolken beroeps- en dilettant-tooneelspelers de 

producten der hedendaagsche tooneelliteratuur, over

stemmen druk wauwelende menschen het monotone 

gelees van langdradige, notarieele veilings- en verpach
tingsconditiën of voeren druk bezochte godsdienstige, 

politieke, ,,Nuts"- en andere vergaderingen den warm

t egraad soms tot een bedenkelijke hoogte. En in de 

,,plantages, " ~aar later de zwaar gepruikte salonschut

ters de lucht zouden vullen met den fij nen parfum van 

hun fluweel· ·en kant en de stilte der boschages zou

den storen door hun hoffelijk-laf gepraat, speelt nu 

de moderne bezoekèr zijn lawn-tennis of luiste rt de 

muziekliefhebber, onder ' t genot van zijn " kwast " of 

" Pils" naar den koperk lank en 't snaargezang der 

concertinstrumenten. ,,Voor di t alles en nog veel meer 

d ient tegenwoordig de oude " Doelen. " 

E n in het "Doelhuys" zelve ? Ach, ook de "oude 
schutten" waren, evenmin als dit tegenwoordig een 

feesthoudende familie- of vriendenkring is, af keerig 

van een goeden disch en gulle pret , ook zij konden , 

evenals heden een achtbaar waterschapsbestuur, ge

wichtig -deftig zijn of vroolij k-druk, al naar het menu 

hunner samenkomsten zware of lichte kost ter tafel 

beliefde te brengen. In het " Doelhuys, " ja , daar 
zouden de " oude schutten" zich ook nu nog wel op 

hun gemak gevoelen en velen hunner zouden nog wel 

eens uit de sombere lijsten willen t reden om in den 
geest meê aan te zitten aan 't verfijnde diner van 

heden, a l zou veel voor hen vreemd zij n en door hen 

niet gekend worden. Doch als zij konden beseffen 

wat er geworden is van hun martialen " Doelen" en 

als zij k onden zien hoe deze geprofaneerd is door 't 

moderne geslacht, dan zouden velen zich op h unne 

doeken en paneelen omkeeren van spij t en ergernis. 

Zoo gaat de glorie der wereld voorbij ! 

<2._, 
~~ ~ 
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A A N S P R A A K (*) 

GORINCHEM, 

OYER HET -CYTGEVEN VA;-; DE BESCHRIJ Vr;-;c' VA;-; 

GORI NCHEM 

ARKEL 

DOOR \\'IJLE;-; 

A BRA H A iW K E 1vf P. 

Mijn soete vVoonstê, Lustpriëel van mijn gedagte, 

Met groen Tapij t , en Stroom, en plantingh omgesnoerd, 

Die met U schoonheyd , met u Lugt mijn hert ontvoerd, 
T ot nog toe wist ik niet de glimp van u geslachte. 

·k Verlangde dik de wieg te zien van uw' geboorte, 
Want al uw' rimp 'len en uw ' fron sen tuigden my 

Een oude herkomst , en een wijde Heerschappy, 

Die nevens H olland heeft gebotkanst met haar poorte , 

En Schaly-torens, ee r uw' vestingh uw' omringde, 

En \Volfrens Steenen uwe Gorrekens verzag 

Met Borger-regt; verdweenen is al mijn geklag 
En al mijn zugt , die na dijn eeuw en opkomst dingde . 

Ik lees' hier van uw' Burgten, T orens en Kasteelen, 

Die g' eertijds met al-oude lu ister Kaizerl ijk 

Vertoonde, nu uit puin, en gruis, en stof, en slijk, 
\Vee r opgehaald, uit straten-naam, en steene-keelen. 

Soo waard gy, maar gy zijt noch nergens na de minste, 

Uw' toorens en uw' steen-werk heeft de tijd geslegt, 

Of 't ongel ijk des tijds; uw' A del is noch hegt, 

Uw' groen gezoo mde kreits bied H olland noch de winste. 

E:r: litteris immortalitas 

I. M. 

(':') l\let ·wegla ting -i:an een paar coupletten, over gen om en ui t )1 Abraham Kem:p's Leven dt:r Doorluchtige He eren van Ark el , Ende Jaar-Beschrijving de r Stad' 
Gorinchem , enz.." 
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N a in het eerste gedeelte van dit boek het een en a nder medegedeeld te hebben van Gorinchem's 

naamsoorsprong, de stichting der stad, hare oorspronkelijke gedaante en den lateren uitleg en over de 

geschiedenis van de voornaamste openbare gebouwen en instell ingen , daar geweest of nu nog zijnde, stel 

ik mij voor in de hierachter volgende bladzijden, in beknopten vorm , 't historische leven van Gorinchem 

zelve te schetsen. Ik zal daartoe deze stede-biografie verdeelen in twee afdeelingen en de scheiding stellen 

op het jaar, waarin Gorkum's inwoners de partij kozen van den Prins van Oranje, (1572) het z.g. geus

worden der stad. 

Die eerste afdeeling, voor Gorinchem's historie loope nde van l 230-1 572, wil ik weer splitsen in twee 

hoofdstukken en wel: 

HOOFDSTUK l. De geschiedenis der stad van hare stichting tot het eindigen der heerschappij van de 

Heeren uit ' t geslacht Arkel. (Het A rkelsche tijdvak, 1230- 1412); en 

HOOFDSTUK 2. Gorinchem's lotgevallen onder het gezag der Graven van Holland als heeren van Arkel , 

tot het tijdstip waarop de stad de zijde koos van den Prins van Oranje. (Het tijdvak der Hollandsche 

Graven, 1412- 1572). 

In de tweede afdeeling, (1572--heden) zal achtereenvolgens iets uit G orinchem's wel en wee mede

,gedeeld worden 111 : 

HOOFDSTUK I. Onder het bewind der Staten van H olland en het Gemeenebest der Vereenigde Neder

landen, tot het vestigen der Bataafsche Republiek ( 1 5 72- l 79 5); 

HOOFDSTUK 2. T ijdens het bestuur van de Bataafsche Republiek, van het hierna ontstane Koninkrijk 

H olland en onder de daarop gevolgde inlijving van Kederland bij Frankrijk. (Het Fransche tijdvak 

1795- 18 14); en 

HOOFDSTUK 3. Onder de regeering van het K oninkrijk der Nederlanden ( l 814-heden). 

Q__n~ J----- -~::, o.:::==-<>----- --c;-v ud 
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Eerste Afdeeling. 

I. HET ARKELSCHE TIJDVAK. 

(1230-1412.) 

lVaarin cm en ander beltandeld wordt uit de gesc!tiedmis der stad va1t !taar outstaa1t af tot !zet 
eindigen der !teersc!tappi:f van de Heeren uit !tet geslacht Arkel. 

oewel ik, met het schrijven van deze 

bladzijden , meer beoog het geven 
van een historie der stad Gorinchem 
dan \\·el een geschiedenis van het 
geslacht Arke 1, dien ik toch, al is 

't dan ook met enkele woorden, iets 

te zeggen van dat geslacht, omdat 't begin van de 

historie van Gorinchem, de voornaamste plaats van 

de belangrijke heerlijkhei_d, die de Arke l's bezaten 

in 't oostelijk gedeelte van het land tusschen de Lek 

en de Menvede, nauw met de geschiedenis der Ar

ke l's verbonden is. 

De Arke l' s zijn niet zoo edel , noch zoo oud ge

weest onder de Hollandsche edelen als wel beweerd 

wordt door de personen, die in vroegeren tijd een 

geschiedenis van de Arkelsche heeren hebben samen

gesteld. Mat t ha e u s heeft over hunne geschiedenis 
uitgegeven het relaas van een anonymus, dat getiteld 

is : ,,De vita et rebus gestis Dominorum de Arkel 

succincte narratio". Dan bestaat er een handschrift 

uit de 16e eeuw, dat berust op de K on. Bibliotheek 

te 's Gravenhage en tot titel heeft "Kronycke des 

lants van Arkel ende der steede van Gorcum" en 

verder is in die zelfde bibliotheek aanwezig een hand

schrift uit ' t begin der l r eeuw van A er Il d t Kemp 

Jaco bs z., getiteld: ,,Chronycke der H eeren van 

Arkel! ende oirspronck ende voortganck van de stede 

van Gorinchem," naar ·welk handschrift door zijn 
kleinzoon Ab ra ham K e m p werd saamgestelcl en 

in 16 56 door Hen cl rik Kemp werd uitgegeven het 
in dit boek reeds meermalen aangehaalde werk: 

,,Leven der doorluchtige heeren van Arkel ende jaar

beschrijving· der stad Gorinchem. " Van Zomeren, 

de latere steclebeschrijver van Gorinchem, stelde weêr 

naar dit werk ZtJn g·enealogische bijzonderheden over· 

de Arke l's samen. 
De samensteller der 16e eeuwsche kroniek en Kemp 

in zijn handschrift laten het geslacht oorsprong nemen 
uit de Trojanen, iets wat Abraham K e 111 p niet 

aandurfde, doch ook deze maakte geen bezwaar om 

het relaas van zijn grootvader over de oudheid van 

't geslacht Arkel over te nemen van de 4e eeuw af. 

Al die verhalen, later gemaakt om een geslacht een 
tot in de grijze oudheid opklimmenclen stamboom te 

geven en het aanzien eener familie te verhoogen, zijn 

grootendeels geput uit de oude tournooiboeken en 

kunnen gerust gesteld ,,·orden op rekening der fantasie. 

Vroeger zouden de Arkel's ook van der Toorn 

geheeten hebben. Aan te nemen is 't, dat zij voort

gekomen zijn uit de heeren van cl e Le cl e en dat 

Gorinchem aan hen geko men is uit ' t bezit van den 

Graaf van Bent hem , op de wijze, zooals ik mede

deelde in het hoofdstuk over de stichting der stad. 

Hollandsche edelen konden de Arke l's niet ge

noemd worden. Zij waren z.g. ,,leclighmannen" van 

den Hollandschen graaf. De huwelijken, door latere 

leden van ' t geslacht gesloten met afstammelingen 

uit geslachten van beteekenis en de hieruit ontstane 

vermaagschapping, hebben de Ark e l's later ,vel in 

aanzien doen stijgen. 

Hunne belangrijke heerlijkheid bestond behalve uit 
de stad Gorinchem uit de ambachten Arkel, Schel

luinen, Hoornaar, Hoog-Bloklancl, Nieuwland, Leer

broek, Midclelkoop, Kedichem en Oosterwijk. 

Tot het einde der 13e eeuw wordt ons al heel 

weinig licht ontstoken over Gorinchem's geschiedenis 

en de topografische gesteldheid der stad. Wij weten 

dat twee Jannen uit het Arkelsche geslacht bij op-
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volging heer en meester der stad waren en dat in 

d ien tijd o.a. de kerk en de " keizerlijke (*) burcht" 
buiten de Burghpoort gebouwd werden. 

In 't algemeen staat ons voor de kennis der geschie

denis van deze landen vóor I 300 niet veel bronnen
materiaal t en dienste en wat wij uit dien tijd weten 

is toch nog slechts stukwerk en dikwijls van zeer 

onbetrouwbaar gehalte. K loostergeschriften (annalen 

en kronieken), oorkonden , registers en brieven , nog 

bestaande bouwwerken, in straten of plaatsen bewaard 
gebleven namen , dit een en ander moet het materiaal 

vo rmen, waaruit getracht kan worden, fragmen tarisch, 

een beeld te reconstrueeren van personen en toestan

den uit dien gesluierden tijd der Middeleeuwen. Van 

fei ten en gebeurtenissen werd in dien ongeletterden 

tijd nog niet zorgvuldig aanteekening gehouden en 

van het weinige, dat - meestal zelfs niet doo r oog

getuigen of vaak eerst een geruirnen tijd na het ge
beurde opgeteekencl en hierdoor veeltijds onvolledig

verko rt of onbetrouwbaar aangevuld - · door arbeid

zame monniken aan 't pe rkament werd toevertrouwd, 

is in den loop de r tijden veel ui tgewischt of veran
derd, meer nog door onachtzaamheid, onverschillig

heid en onkunde te !oor gegaan of vernietigd, zoodat 
wij ons moeten ve rbazen over het betrekkelijk com

pleete, dat latere geschieclvorschers uit dit gebrekkige 

materiaal nog over cle vroegere historie van ons land 

en zijn steden hebben weten samen te stellen. 
Vooral deze eeuw komt de eer toe van wat meer 

pieteit te hebben aan den dag gelegd voo r de ge

schreven h istorie der vade ren. In archie\·en en boe

ke rijen heeft men, wat nog gered was van de oude 

handschriften, geschift en geordend en gesteld onder 

de zorgen van der zake kundige mannen, die elk 

documentje, voor de historie van waarde, ook het 

meest geschonclene, dat vroeger vaak als ee n waar

deloos vodje weggeworpen zou zijn, zorgvuldig be

waren en \\·elwillencl te r inzage geven aan ieder, die 

zijn dorst naar onderzoek daa raan lesschen wil. (t ) 
De eerste Jan van Ark e 1, die H eer van Gorin

chem kan geweest zijn, heeft niet veel va n de wording 

zijner stad kunnen zien. Vooreerst duurde zij n heer

schappij slechts enkele jaren, tot I 2 34 , en bovendien 

was hij nog een gedeelte van dien tijd buiten zijn 

landpalen. Hij moet deelgenomen hebben aan den 
k ruistocht tegen de Sted ingers, in het Olclenburgsche 

gebied , welke volksstam, zij n staatku ndige vrij heid be

dreigd ziende doo r de g·eestel ijke en wereld lijke heeren 
ui t den omt rek, in opstand was gekomen en o.a. gewei

gerd had der geestelijkheid tiend te geven. Met 3 00 

koggen voeren daarheen He 11 cl ri k II van Brabant , 

F I o r i s IV van H olla nd, 0 t to II van Gelre en tal van 

ridders ui t Holland, Brabant en Vlaande ren. In dit 

gezelschap moet ook geweest zijn de A rkelsche heer, 

die in r 234 in een gevecht tegen de Stecl ingers het leven 

verloren en op het slachtveld begraven zou zij n. (§) 

Opvolger \\'as zijn zoon J a n, bijgenaamd "de Sterke". 

Over de buitengewone lichaamsk racht van dezen micl

delceuwschen reus zijn fabelachtige ve rhalen te boek 

gesteld. (Zie h ie rvoren noot p. 8). Doch, g·clukkig,. 
is deze Simsonseigenschap niet het eenige ,\·at over 

dezen A r ke 1 vermeld \1·ordt. Volgens Ke m p, d ie, 
zooals ik hiervoren reeds zei, naar den trant der oudere 

kroniekschrijvers, nog wel eens h ield van "borduren" 

en, door opsiering· der feiten, het geslacht Arke 1 
gaarne in een buitengewonen glans van hoogheid en 

voo rnaamhei d wilde stellen, was Jan "de sterke" een 
man, die aan grootheid van lichaam en stierenkracht, 

ook grootheid va n ziel paarde en de cleugclen, hem 
toegeclicl1t, zij n niet weinige. Zoo moet hij ge\1·eest 

zijn grootmoedig, wijs, goedertieren, mild voor de 

armen en zich niet bezondigend aan uitpersing en 

schatting van zijn hoorigen en poorters. \Vij hopen, 

dat dit \\·erkelijk zoo ge\\·eest zal zij n, doch de nrn·e 
zeden dier cbgen zijn wel een reden om eenigen t11·ijfel 
te opperen, temeer daar latere geschiedschrijvers de 

Arke 1s eerder voorstellen als echte micldeleeuwsche 

vechtersbazen, die veel durfden en zich door hun heb

zucht en vechtlust nog al stoffelijk wisten te bevoor
deelen, ondeugden, die zij met de meeste hunner 

adellijke rneclemenschen van dien tijd gemeen hadden. 

Bekend is, dat de Ar k e Is in de Yiicldelceuwen als 

de "stoutste'' heeren genoemd werden. 

Onder de lange heerschappij van dezen Jan den 

Sterke, die eerst in r 272 moet overleden zijn, (hoewel 

ook dit jaar van overlijden door velen betwijfeld wordt), 

toen zijn lijk in den op zijn order ge metselden graf

kelder in ' t 0. L. Vrou•.,·enkoor der kerk werd bijge-

f':\1 Dezen titel gaven in dien tijd zoo goed als onafh:1.nke\ijke baronnen aan hun sloten , als hadden zij niemand d:111 den Kei zer ,·oor de oprichting ervan te danken 
t n hem alleen onderdanig te zijn. (Zie P.J. Bl ok, Geschiedenis v.h. ~ed. Volk, Deel II , µa g. 107, noot). 

(t) Als een staaltje met ·welk een roekeloosheid men een tijdlang heeft omgesprongen met d ocumentaire bescheiden , c iteer ik ge<leelte\ijk wat vermeld staat in de 
>1Kronyk Yan het H istor isch Genootschap" te Ctrecht, se Jaarg. 'l.84-9, blz . 153-154. 

)1 ..\. r chi e f der s tad Gorinchem. Er "·orden verscheidene papieren ter ..-ergadering voorgelegd, welke Yrocg er niet anders dan op dit archief kunnen 
)1hebben berust. Een <ler leden 1 die deze stukken op verzoek des bestuurs ter inzage heeft o pg ezonden , meldt tba rvan het volgende: ::--;-u 8 à 9 jaren geleden 
)1\·ond ik een stuk papier in mijn huis , het"·elk mij bleek to t he t archief <ler sta d Gorinchem be trekking te hebben e n <l e h:1.ndteekeningen van een pa:i.r leden v::i..n 
)1he t bestuur dier pl a ats te dragen . Bij onderzoek vernam ik dat dit stuk papier had gediend om eenig voo r werp o f t:t:tw:1:1r te bedekken , hetgeen door een mijner 
>)bedienden in een klein winkeltje (Amsterdam} was geha:lld. Ik begaf mij onmiddellijk na:i.r dit winkt:!tje {in een kelder) en \·ond <l:i. a r d a n ook nog eenige andere 
)1pap ieren en beschreven bladen1 die mij bleken tot Je gezegde stad betre kking te hebben. Er was niet Yeel meer voorhanden , maa r de winkelier verh~t:i.!de mij, 
,idat hij reeds eenigen tijd geleden \'tln een onbekend persoon een p:.1nij van gelijksoortig papier b ij het pond had gekocht en voor zij 11 winkel t o t z:1kje s bepb kt 
,1of op een andere wijze gebruikt had." 

(ê ) Kemp 1p. 39). Bij van Z o meren (p. 4ï 6) vindt men d:1.t deze Jan v:1. n Arkel eerst in 1 24 1 1011 ges t orven 1ij n. 
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zet, moet - hoewel alle gegevens om hier met eenige 

zekerheid te spreken, ontbreken, - het uiterlijk aan

zien der stad door den, zij 't dan ook langzamen, 

aanbouw, een aanhoudende verandering ondergaan 

hebben, hoewel dat stads-uiterlijk, ook na de vol

tooiing de r kerk, der huizen en der ommuring een 

hoogst bescheiden en zeer primitieven aanblik zal 

geboden hebben. Van ommuring kan zelfs niet met 

zekerheid gesproken worden, omdat, behalve voor de 

kerk en den burcht, in dien tijd nog zeer weinig stee

nen bij den bouw gebruikt werden. Meestal ,,·as de 

stad naar buiten beschermd door aarden wallen, waar

tegen een stevig plankier werd aan;-ebracht , tusschen 

welke wallen, zoo hier en daar, een steenen schiettoren 

was opgemetseld. 

Voor den huizenbouw bezigde men in de r 3° eeuw 

evenmin veel steenen. Met uitzondering van een enkele 

woning voor een koopman of een binnen de stad 

wonenden edelman, waren de lage huizen getimmerd 

uit ruwe planken en gedekt met daken van riet of 

stroo, zoodat elk oogenbl ik gevaar voor brand ont

stond. Verspreid en zonder regelmaat als deze huizen 

stonden, kon men ook niet spreken van straten volgens 

't begrip, dat wij thans aan zulke stadspaden hechten, 

te meer daar deze door de stad loopende wegen of 

paden nog niet geplaveid waren. Verscheidene huizen 

- die der landbouwende bevolking in hoofdzaak -

waren omgeven door bomdand en boomgaard, schuren, 

mesthoopen, varkenskotten en eendenpoelen; van rio

leering was men nog niet op de hoogte - faecaliën 

en andere onreinheden moesten hun weg maar zoeken 

of vergaderden zich in kuilen of slooten - en varkens, 

geiten, kippen, eenden enz., waren nog heel gewone 

verschijningen in de straten. Politie en brandweer 

behoorden bij lange nog niet tot zaken van publieke 

zorg en straatverlichting zou vooreerst nog een onbe

kende weelde blijven. 

Zoo ongeveer was de uiterlijke toestand 111 de r 3e 
eeuw van de steden der noordelijke gewesten van 

Nederland, en in Gorinchem zal hij niet anders dan 

elders geweest zijn. Dat zoo'n r 3° eeuwsche stad geen 

aanlokkelijke woonplaats kon ge noemd worden en 

heden een ergernis zou zijn voor onze moderne ge

zondheidscommissies, is te begrijpen. Het veelvuldig 

voorkomen van schrikkelijke branden, het aanhoudend 

woeden van pest en de treurige bezoeking der lepra, 

al deze verschrikkingen waren clan ook niet vreemd 

aan de gebrekkige voorzorgen van dien nog in staat 

van minderjarigheid verkeerenden t ijd der Midclel

eemn.:n. 

De bevolking was zeer ge mengd. Naast de Hije 

poorters vond men er hoorigen en lij feigenen van 

eiken graad, welke zich meestal na een bepaalden 

tijd van inwoning als vrij konden beschouwen, altijd 

volgens 't begrip, dat men in dien tijd aan ,,vrij"toe

kende. De vrije bevolking bestond uit edelen, die, 

àf ter wille van hunne veiligheid àf ook wel om 

koopmanschap te drijven, zich binnen de omwalling 

de r steden hadden teruggetrokken, uit kooplieden , 

meestal wonende langs de haven, uit landbouwers , 

die hun bouwhuizen binnen en hunne landerij en bui

ten de stad hadden en uit handwerkslieden. Van hen, 

die met hun handen hun brood moesten verdienen, 

maakte de visschersklasse in G orinchem natuurlijk 

een aanzienlijk bestanddeel uit. De kooplieden uit 

dien tijd, hoewel dan meestal nog zelf hun schepen 

besturende of zelf hun koopwaren langs de destijds 

nog onveilige landwegen geleidende, vo rmden reeds een 

aanzienlijken stand, woonden meestal in steenen huizen 

in een aaneengesloten wijk en zagen reeds met zekere 

minachting op de landbouwende bevolking, die het 

sterkst vertegenwoordigd was, neer. Naast den koop

mansstand, welks leden als magist raatspersonen aan

gesteld werden en als zoodanig ook de ve rdediging 

der stad aan zich toevertrouwd zagen, sto nd de adel 

en de geestel ijkheid . De adel vormde den militairen 

stand bij uitnemendheid, vollee rd in den hoofschen 

omgang met vrouwen , zich vermakend met de jacht 

of het tournooi of uitt rekkend ten krijg in dienst van 

den vorst . Hoewel omstreeks dezen tijd reeds 

aanmerkelijk in hun vroegere, onbeperkte macht ge

knot en door hun steeds meer weelderige leefwijze in 
bezittingen verar md, bleven de edell ieden toch nog 

een zee r invloedrijken en machtigen stand vormen. 

Een andere stand van beteekenis was die der gees

telijken en kloosterlingen, welke de geletterden van 

dien tijd uitmaakten. Zij waren vrijwel de eenigen, 

die lezen en sch rij ven konden, die zich bezig hielden 

met werken van beschaving en kennis. Behalve de 

eigenlijke priesters kwamen uit dezen stand de kun

stenaars \'oort, de beoefenaars van dicht-, schilder-, 

beeldhouwkunst en muziek, zoodat grootendeels het 

karakter dezer kunsten ook geestelijk bleef. Zoo waren 

de muurschilderijen in de kerk te Gorinchem, waar

van de oudste uit de r 3e eeuw dagteekenden , onge

twijfeld door een priester of monnik geschilderd en 

zal de bouw en de inwendige versie ring van dit bede
huis wel geheel naar aanwijz ing en onder de leiding 

van een kerkelijk persoon uitgevoerd zijn. Verder 

wijdde de geestelijke stand zich aan het onderwijs, 

dat nog geheel in diens handen was en gegeven werd 

àf in de klooste rscholen door monniken, àf - vooral 
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m de steden - door de z.g. ,, klerken, " personen, 

die wel het geestelijk kleed droegen en de tonsuur 

hadden, doch geen officiëele geestelijken waren. Deze 

laatsten fungeerden ook als kosters en schrij vers. Ook 

liefdadige werken, het verzorgen der armen en het 

verplegen der zieken, behoorden tot het uitsluitend 

terrein van den geestelijken stand, terwijl de '.:ot de tal

rijke kloosterorden behoorencle zusters en broeders, bij 

het steeds grooter wordende landbezit dier kloosters, 

zich bijzonder gingen toeleggen op land- en tuinbouw 

of wel optraden als inclustriëelen en kooplieden, in con

currentie met de leeken. Er waren toch kloosters, welke 

zooveel inkomsten genoten van hun eigen bezittingen 

en uit de verschuldigde tienden, dat de kloosterlingen 

niet bij machte waren al het geoogste en geïnde zelve 

te verteren. Het overschot nu werd niet altijd den 

armen gegeven, doch ook wel verkocht en wijl de 

geestelijke stand, evenals de adel, nog steeds vrij ge

steld was van de belastingen, konden de kloosterlingen 

hun waren veel goeclkooper leveren dan de leeken. 

Deze omstandigheid en het steeds aangroeien der be

zittingen van kerk en kloosters wekte den naij ve r 

der leeken op en gaf, op stoffelijk gebied, meermalen 

aanleiding tot vercleelclheicl en twist. Op kerkel ijk 

gebied bleef de eenheid voorloopig nog bewaard. De 

godsdienstzin der leeken bleek nog krachtig genoeg 

om hen te doen voortgaan met het geven van nietiwe 

schenkingen aan de kerk en het kerkelijk gezag was 

nog van dien aa rd , dat de privilegiën der geestelijkheid 

steeds gehandhaafd konden wo rden. De Vlaamsche 

klerk Jac ob van Ma e rlant (+ r29r ) trok echter 

toen al heftig t e velde in zijn geschrift "Wapene 

Martijn" tegen de ve rwordi ng der geestelijkheid en 

hare wereldsche gezindheid, waardoor het kerkelijk 

gezag maar a l te zeer ondermijnd en het vertrouwen 

van den leek in den geestelijke geschokt werd. Doch 

hoe kunnen wij in een tijd, nog zoo onbeschaafd en 

ruw van zeden als de Middeleeuwen , van den gees

telijken stand eischen dat zij n leden anders zouden 

geweest zijn clan de overige bevolking, uit welke zij 

geboren waren? Adel en geestelijkheid, hoewel in 

beide standen dan ook reeds duidelijk sporen van 

ve rslapping en ontaarding merkbaar waren , vo rmden 

in dezen tijd toch nog altijd de machthebbende, 

bevoorrechte standen, de twee kurken, waarop de 

maatschappij dreef. 

De ellencligsten waren de onvrijen, die, in leefwijze 

nog vrijwel aan dieren gel ijk, in de a rmzaligste krotten 

woonden, de grootste a rmoede leden en van alles 

bleven uitgesloten. Alleen de lagere geestelijkheid, 

die niet zelden ui t dezen geringen stand gekomen was, 

trok zich het lot dier misdeelden aan, deelde met 

hen hun armzalig bestaan en vormde in alles een 

sprekend contrast met de hoogere geestel ijkheid, die, 

meestal uit den adel gekomen, de gebruiken van dezen 

stand niet vaarwel zegde. Wereldlijk stond boven al 

deze menschen oppermachtig de landsheer, die gebood 

over leven en dood, voor Gorinchem, als behoorende 

tot een vrije heerlijkheid, de Arkelsche heer. 

Geen leenman van den Hollandschen Graaf zijnde 

en zich alleen onderdanig rekenende aan den Duitschen 

keizer, hoewel ook diens su'iereiniteit weinig geteld 

werd, rekende Arke I zich vrij van allen en bestuurde 

zijn heerlijkheid als een konink rijkje in miniatuur, 

zich bekleeclend met absoluut monarchale macht. Hij 

zetelde met zijn familie en zijn gevolg vän dienaren 

op zijn "keizerlijken" burcht, even buiten de stad, 

een massief riclclereeuwsch kasteel, door zij n onneem

baarheid geducht en als een reuzenvuist van steen 

dreigend opgeheven tegen de vrij e en onvrije bevol

k ing der omgeving. Wee hem, die zich durfde ver

zetten t egen den heer! 

In de sombere, steenen zalen van dezen burcht 

richtte de Arkelsche heer, wanneer de krijg hem niet 

elders ri ep, zijn feestmalen aan, waarbij onmatigheid 

en ruwheid niet gemist konden worden. Of wel hij 

toog met zijn aclellij ke vrienden en dienaren te r jacht 

of woonde - het toppunt van genoegen voo r den 

adel - een steekspel bij. De geheele opvoeding van 

den mannelijken adel beoogde lichaamsoefening en 

krachtsont,Yikkeling, 't hanteeren van lans en sch ild, 

zwaard en teugel. Lezen en schrijven, in ' t algemeen 

ve rstandelijke en zedelijke ontwikkeling, werd totaal 

venvaarlooscl. De jonge adellijke trad gewoonlijk op 

zijn twaalfde jaar als "knaap" in dienst van een ridder, 

totdat hem de een of andere moedige vechtersclaad 

in de gelegenheid stelde den "ridderslag" te ontvangen. 
Ondergeschikte ambtenaren hadden het beheer der 

goederen van den heer en was er een ve rklaring in 

geschri ft e te doen , dan zorgde de steeds op 't kasteel 

zij nde "klerk " ,,·el voor het gereedmaken daarvan en 

de edelman hechtte er alleen zij n zegel aan. Voor 't 

overige vocht de heer, zij 't dan niet in een krijg 

waarin hij persoonlijk betrokken was, clan toch als 

hulp van anderen, hiermede het behalen van kr ijgs

mansroem en riddereer, het kapen van oorlogsbuit en 

het botvieren van zijn vechtlust beoogend . 

De edelvrouw en hare dochters daarentegen h ielden 

bij voortduring ve rblijf op den burcht, haar tijd zoek

brengend met 't doen van hare goclsclienstige plichten, 

wat paardrijden, borduren, teekenen of 't bespelen 

van harp of guitaar. Gedurende de lange winteravon-
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den, wanneer men gedoemd was in de slecht verlichte 

ridderzaal te blijven, werd de tijd gedood met het 

luisteren naar de geschiedenissen uit een ridderroman, 

gewoonlijk voorgelezen door den huiskapelaan of, had 

een rondtrekkende minstreel zijn weg gekozen langs 

het kasteel, clan was deze de aangewezene om met 

zijn berijmde verteliingen de eentonigheid van het 

burchtleven wat te varieeren. 

Of hier toen al een communaal charter bestond, 
een stuk, waarin de verhouding tusschen heer en stad 

geregeld werd en dat in dien tijd aan een plaats 

eigenlijk eerst de sanctie als stad gaf, valt te betwij

felen. Het eerste charter van dien aard voor Gorin

chem, waarvan gewag gemaakt worJt , is dat, door 

heer O t to in I 382 verleend; vóór dien tijd vermeldt 

de historie geen ander. Dit sluit evenwel niet uit, dat, 

hoewel er niets vermeld wordt en dus ook niet met 

zekerheid gesproken kan worden, er vóór O t t o's 

handvest reeds een ander van een zijner voorvaders 

bestaan kan hebben . Toch is het twijfelachtig , omdat 

in het verwerven van stedelijke privilegiën de steden 

in het Zuiden der Nederlanden in veel gunstiger con

ditie verkeerden dan die in het Noorden , waar de 

communale beweging, het zich verzetten der doo r 

handel en nijverheid vermogend en machtig geworden 

poorters tegen de drukkende heerschappij van den 

vorst , zich veel later openbaarde en waar de privile

giën tot op 't einde der I 3e eeuw verleend, in 't al

gemeen ook nog van veel minder beteekenis en van 

veel engere strekking waren dan in het Zuiden. Hoe 

dit zij , ook op het einde der I 3e ee uw moet er toch 

op de een of andere wijze een regel ing tusschen de 

stad en haar heer bestaan hebben , wat bet reft het 

stedelijk bestuur, de rechtspraak , de geldel ijke en 

militaire verplichtingen der poorters , de bepalingen 

op commerciëel gebied e. cl . H et costumiere of ge

woonterecht heeft toen wellicht de plaats ingenomen 

van de later bij handvest vastgestelde wetten en ver

ordeningen, welke ongetwijfeld van veel verdere strek

king en gunstiger voor de poorters geweest zullen 

zij n clan de door gewoonte we t geworden gebruiken , 

daar deze laatste natuurlij k, in dezen tijd van het 

recht van den sterkste, door den heer zoo willekeurig 

en egoïstisch mogelijk konden worden uitgelegd en 

toegepast. 
Het stedelij k bestuur zal , evenals overal elders in 

H olland, bestaan hebben uit door den heer aangestelde 

magistraten, ,, schout en schepenen" genaamd, aan welke 

magistraatspersonen later werden toegevoegd "gezwo

ren raden " (bijzitters in de R egee ring). In den beginne 

(,.. ) r. J. Bl ok, Geschi eden is van het i\ede rlaud:;che volk, D eel l. 

werden deze "raden " gekozen door de gemeente, later 

door de schepenen, in vereeniging met hun voorgan

g·ers. Zij vormden met schout en schepenen het ste

delijk bestuur. De oude titel van "raden" werd later, 

naar Zuid-Neclerlandsch model, veranderd in poort

meesters (burgemeesters). De arbeid werd ook allengs 

verdeeld. De "raden" of burgemeesters werden meer 

met het finantiëel beheer belast, terwijl de rechtspraak, 

politie, burgerlijke en militaire administratie, berusten 

bleef bij schout en schepenen (gerechte). 

Zoo ongeveer, in hoofdtrekken, moeten we ons een 

beeld vormen van Gorinchem en haar inwoners onder 

de heerschappij van de eerste twee heeren. Niemand 

onzer zal dit beeld aanlokkelijk vinden of terugwen

schen naar de slecht verzorgde, in alle opzichten af

hankelijke positie van onze middeleeuwsche voorvade

ren, die wij dan ook waarlijk niet te benijden hebben. 

Doch in Holland waren toen die toestanden nergens 

anders; Dordrecht b.v. , in dien tijd de belangrijkste 

stad in Holland, kreeg eerst in I 2 7 I het recht om 

een gracht ter harer bescherming te graven en eerst 

in I 284 mocht ze een houten, stedelijke "halla" met 

steenen gevangenis, ,,steen," daarnaast oprichten, een 

bewijs dus dat de steden nog verre van machtig en 

zeer afhankelijk waren van haar vorst. (*) 

De positie van de bevolking ten platten lande was 

nog minder dan die der steden. Zij , die buiten de 

beschutting der stadsmuren leefden, stonden natuurlijk 

bloot aan allerlei ongemak. Vooreerst onveiligheid , 

zoowel in den gewonen tijd van den kant der men

schen in 't algemeen, die 't nog zoo conscientieus niet 

namen met 't begrip " mijn en dijn/' als in oorlogstijd, 
wanneer kapen, moorden en platbranden tot de eerste 

krijgsoperatiën behoorden. Dan de afpersing en kne

vela rijen der beambten van den heer, de telkenmale 

voork omende mislukking van den oogst en als gevol

gen hiervan hongersnood, armoede , ziekte en, last 

not least, de geesel der gedurige overstroorningen. De 

bedijking toch verkeerde in een allererbarmelijksten 

toestand ; de enkele los opgeworpen kaden konden 

niet als waterkeeringen van beteekenis aangemerkt 

worden. En in dezen onhouclbaren bedijkingstoestand 

zou , in 't laatste k wart der I 3° eeuw, voor deze 

streken eenige verbetering komen . 

Jan cl e St e rke zou clan , zooals hiervoren reeds 

ve rmeld is , in r 272 gestorven zijn. Uit zijn huwelijk 

met B e rtha v an Ochten waren hem twee zonen 

geboren, van welke de oudste, eveneens Jan gena:i.md, 

zijn opvolger werd . Van dezen 3en Gorinchemschen 

heer, d ie gehuwd was met B e rtha, een dochter van 

https://gena:i.md
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h eer G er rit van S t e r k e n b u r g, wordt gezegd 

dat h ij een vroom heer was, grootmoedig en wijs, 

altijd trachtende om zijn onderzaten welvaart te be
zorgen en voor hen privilegiën te ve rwerven. De lof 

van privilegiën verworven te hebben voor zijn Gorin
chemsche onderzaten kan hem, zooals uit 't hierachter 

volgende zal blijken, zeer zeker niet onthouden wor

•den. 't 'vVas ook onder dezen Jan, dat er een regeling 

gemaakt werd voor het dijkrecht en de dijkschouw 

in het land, gelegen tusschen de Lek en de l\Ienvede, 

en dat het waterschap "de Alblassenvaard" werd op

gericht. T ot nog toe had elke heer, in het gebied 

tusschen Lek en Merwe, voor zijn landen een afzon

derlijke bedijking en bekading gehad, alleen bedacht 

op behoud van eigen goed en geen rekening houdende 
met het algemeen belang. Een rechtsband op water

schapsgebied werd dan ook totaal gemist; ieder dekte 

zich zooveel mogelijk tegen eigen schade, zich niet 

bekreunend of daaruit ook nadeel voor anderen kon 

-ontstaan en onophoudelijke geschillen waren natuurlijk 

't gevolg van deze willekeurige handelingen. Om hier

aan nu een einde te maken en eenheid te brengen 
in dien chaotischen warboel, werd de bedijking door 
Graaf F 1 or i s V van Holland geregeld, onder één 

bestuur gesteld en onderworpen aan wettelijke bepa

lingen. Bij handvest, (*) door den Hollandschen Graaf 

in I 2 7 7 gegeven, bekenden de heeren D i r k van 

Herlae_r, Willem van Brederode, Hendrik 

van der Lek, Zweder van Abcou, Otto van 

Slingeland, Jan van Arkel, Hugo Bott er, 

Arnout van Lies v e 1 cl, Herbert van cl er Le cl e, 

Gijsbert van Langerak, 'vV i 11 e m M o 1 en aar, 

Z eg er van R h i e cl e, Her be r t van cl e r Me r
w e d e , T e y 1 i n c k C o 1 i n c k v a n N i e m a n d s

v r ie n d en Willem Bleskens "te hebben goet
,,gevonden te setten eenen streeck lants ofte omme

,,ganck van eenen dyck, in 't gemeen genaemt Zyde

"wint, tusschen de wateren van de Lecke ende den 
"Donck." Onder leiding van 's Graven baljuw werden 

aangesteld I 3 heemraden en wel voor Holland 8 , 

Herlaer (Ameide) 2, Arkel I, Hugo Botter's land r 

en Langerak eveneens r. Driemaal 's jaars, in Mei, 

met St. Jan en met St Maarten zou schouw gehouden 
worden en na elke schouw weêr een achterschouw, 
terwijl verder bij dit handvest voorschriften, die 

schouw en het dijksonderhoud betreffende, werden 

vastgesteld. In aansluiting met dit handvest, verleende 

F 1 o ris in I 280 een tweede (Kemp p. 46) waarbij 

bepaald werd "dat alle jare, op de 3 tijden by de 

"Bailliu van Zuyd-Holland, of sijn Gemachtighde, en 

,,de Heemraden, sullen geschouwd worden, de Hooft

"dijken leggende tussen de wateren van de Menve en 
"van der Grave of Graft van Schelluinen, die men 
"heet Schelluinre-sloot, nedenvaard tot 't water van 
,,der Lek toe." En voorts "dat hy" (Graaf F 1 or is) 

"Heer Jan Ridder van Arkel, met redenen soo sal 

"bewegen, dat die na orden der Heemraden sijn Land 
,,alsoo sal doen Dijken, dat de andere Landen daar

"door geen schade sullen lyden, en synen Dijk sal 

"doen schouwen, in dier manieren en op die tijden 

"als die van Zuyd-Holland, en of daar versuymniss' in 

"viel, sal de Graaf in sijnen eygen naam door sijnen 

,,Bailliu en Heemraden dat doen maken en \·ervullen." 

De Arkelsche heer moest dus een beetje tot voort

gang aangezet worden, wijl hij tot nog toe in gebreke 
gebleven was de bedijking van zijn land in overeen

stemming te brengen met die van de Alblasserwaard. 
Sedert de gemeenschappelijke omdijking toch met het 

Land van A rkel, was het voor de andere heeren, 

leenmannen van den Hollandschen Graaf, in de nu 

opgerichte Alblassenvaard van het grootste belang, 

dat de Arkelsche heer zijn dijken op de behoorlijke 
hoogte en in goede tegenweer hield, omdat een slechte 

verzorging van Arkel's wate rkeering elk oogenblik 

een overstrooming kon ten gevolge hebben van het 
andere gedeelte van de waard, dat lager gelegen was 

dan Arkel's landen. Begrijpelijk is dus dat 's Graven 
leenmannen diens tusschenkomst inriepen ter overreding 

van den vrij van den Graaf staanden Arkelschen heer. 

Vve mogen veronderstellen dat de "getrouwe, goede 

heer, " zooals deze Arke 1 door de geschiedschrijvers 

genoemd wordt, aan 's Graven zachten drang heeft 

toegegeven. De heeren La n geve 1cl en V e r he y 

vermelden in hunne belangrijke verhandeling, (t ) 
,,Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasser

waard met Arkel beneden de Zouwe" : Terzelfder tijd 

"moeten ook de heeren van Arke 1 hunne landen 

,, beneden de Zouwe, omvattende Arkel, 'vVolferen, 

,,Banne van Gorinchem, Hoornaar en Hoogblokland , 

,, behoorlijk hebben bedijkt, aanvangende bij den Hoog

,,bloklandschen paal, alwaar de schouw van de A lblas

"serwaard eindigde, langs de Zou we of Zederik, de 

"Linge en de Merwede tot Schelluinen en vandaar 

"opwaarts tot Hoornaar, alwaar de waterkeering zich 

,,aansloot aan die der Alblasserwaard." 

Hoewel deze regeling een schrede in de goede 

richting was, is 't toch te begrijpen, dat, vergeleken 

bij onze huidige dijkverzorging, die dijkage niet veel 

(''·') Van Mieris1 Groot Charterboek, Deel I, p. 389. - Van den Bergh, Oorkondenboek, Deel II, p. I42. - Handvesten , Privilegiën, enz. van de Alblasserwaard, I678. 

(t) Ui tgegeven in de Nieuwe Verhand. v.h. Bataafsch Genootsch. der proefonderv. ,vij sbeg.1 te Rotterdam. 2c Reeks, Deel IV1 stuk 1. 
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om 't lijf had en 't gevaar voor overstrooming nog 
altijd groot bleef. En dat men hiervan zelf ook wel 

eenig begrip had, blijkt uit het hierna te noemen 

charter van tolvrijheid aan Gorinchem, waarbij nog 

van een mogelijke verplaatsing dier stad, door 't 

geweld van 't water, gesproken wordt . 

De voor handel en visscherij zoo uitnemend geschikte 

ligging van de plek gronds bij de uitmonding van de 

Linge was een der oorzaken geweest van de stichting 

der stad. Toen Gorinchem nog niet ommuurd, doch 

reeds als plaats aanwezig was, hadden de op die plek 

woonachtige kooplieden van den Hollanclschen Graaf 

reeds vrijdom van tol gekregen door het geheele gra

felijke gebied, welk privilegie door F 1o r i s IV in 

1 224 bevestigd werd. Nu Jan van Arke 1 zoo be

reidwillig geweest was aan 's Graven verzoek in zake 

de bedijking van 't Arkelsche land te voldoen, zal 

ongetwijfdd deze dienst F Ior is tot een wederdienst 

gestemd hebben. Immers bij handvest van 23 Februari 

1281 (*) bevestigde bij voor de inwoners van Gorin

chem "mannen van den Heer van Arkel" hunne 

tolvrijheid door zijn landen , ook wanneer die stad 

door 't geweld van 't water verplaatst mocht worden. 

En diezelfde Graaf betoonde, zooals Kemp (p. 49) 

vermeldt, nogmaals zijn dankbaarheid aan Jan v an 

Arke I voor de groote diensten, den Graaf bij diens 

wraakneming op de Friezen over den doodslag van 

zijn vader, den Roomsch-Koning 'vV i 11 e m II, bewe

zen, door in I 289 "alle menschen tot Gorinchem 

"woonencle, eeuwelyk te geven alsulke Vryclommen 

"als sy van syn Voor-vaders tot nu toe gehad hebben 

"te weten dat sy door al syn landen, T ol-vry reysen 

"mogen. " Naast deze twee oorkonden , noemt v an 

cl en Bergh (t ) nog een derde van dezelfd e strek

king, door F I o r i s gegeven den 20 September l 2 8 l. 

Niet alleen bij den Hollanclschen Graaf wist Jan 

van Arke 1 gunsten voor Gorinchem's inwoners te 

verwerven, ook bij den Brabantschen Hertog erlangde 

hij vrijheden. Tot belooning van krijgsmanshulp, hem 

verleend in zijn oorlogen tegen Gelre, schonk Hertog 

Jan van Brabant den 15 Januari 1287 (v an Zo

meren p. 158) (§) aan Jan van Arkel eeuwige 

vrijheid van tol voor de lieden van Gorinchem door 

geheel Brabant, zoowel te water als te land en dit 

privilegie vulde hij den 4en Juli van hetzelfde jaa r (1) 

(°'') V a n f',li e r i s , Deel I1 p . . p 2 e1\ V an den Bergh 1 D eel II, p . 197. Van 
1\1:CCLXXX prim o p er ab uis op 1 282 . 

(tl D eel Il, p. 193. 

(~) Van den Berg, Deel II, p. 262 . 

(r ) V a n d e n Ber g , Deel II, p . 269. 

(2) Van l\1i e r is, D ee l I, P - 50+; V an de n B e r gh , Deel If, p . 307 . Van d en 

aan met een uitbreiding daarvan ook tot Gorinchem's 
,,vrijheid. " 

Het verleenen dier privilegiën is een duidelijk bewijs 

dat reeds in 't einde der l 3e eeuw door de Gorin

chemsche kooplieden met Holland en Brabant handels

relaties van beteekenis aangeknoopt waren en tevens 

dat de Arkelsche heer zich alle moeite gaf om in de 

gunst te komen van den Hollandschen Graaf en den 

Brabantschen Hertog, voorname en machtige naburen,. 

die hij gaarne tot vrienden hield. Zoo blijkt ook hier

uit van 's Graven gunst en van Arke l's afhankelijk

heid tevens, dat F 1o r i s J an van Arke 1 in l 290-

tot ridder in de St. J acobs-orcle verhief (marginale 

aanteekening bij Kemp p. 49) terwijl Arke 1 den 

l 3en April van datzelfde jaar bekende dat hij zijn 

burcht te Gorinchem van den Graaf van Holland ter 

leen hield en dat deze 's Graven open huis was, (2), 
't Kwam toch in dien tijd meermalen voor dat heeren 

hun allodiën aan den Graaf verkochten om ze wecle1-

van hem in leen te ontvangen. Doch welke persoonlijke 

redenen van eerzucht en winstbejag wij dan ook ver

onderstellen mogen dat bij dezen Arke 1 in 't spel 

geweest zullen zijn, de lof mag hem niet onthouder1 

worden dat onder zijn heerschappij Gorinchem als 

markt- en handelsplaats aanmerkelijk in beteekenis 

toenam , zoodat de bevolking zich steeds uitbreidde 

en de welvaart duidelijk merkbaar werd. Toen Jan 

van Arke 1 clan ook in l 297 gesneuveld was in den 

slag op de V ronergeest bij Alkmaar, waar het Hol

landsche leger de Friezen, die na den dood van 

F 1o r i s V weer in opstand gekomen waren, versloeg , 

liet hij Gorinchem aan zijn opvolger in geen slechten 

toestand achter. In haar bijna 70-jarig bestaan had 

de stad - dank zij ook het blijven buiten de ver

wikkelingen van den oorlog - gelegenheid gehad om 

zich rustig en geleidelijk te ontwikkelen. De hoofd

straten, Langendijk, Kortendijk en Burgstraat, uit

gaande op de stadspoorten, waren reeds in aanwezen, 

evenals de Arkelstraat en Gasthuisstraat en de "Sanct

Peeter" en de "Visbrugge, " welke beide bruggen de 

door de stad uitmondende Linge of het "Lange-water" 

overspanden en de twee stadsgecleelten, ten oosten 

en ten westen van de haven, verbonden. 

Ondanks de toenemende welvaart was het aantal 

der ongelukkigen en armen, die geheel aan de genade 

den B ergh stel t di t charte r, da t hij in zijn geheel o pnee mt en gedagteekend Î& 

B er g s telt dezen brie f op 22 A pri l. Het in lee n h ouden va n het ))huis t e Gorii~. 
chem" werd la ter door Jan v a n Ark e l , den 5den Heer Ya n G or inchem , t ege nover H ertog A l b re cht van Be i e ren , t oen ruwaard van Holland, erkend b 1Ji 
e en t e S t. Gee rtru iden be rg ui tgewisse lde a kte 1 opgenomen bij Ya n ~Iie r is, Dee l 1II p . 94, Zie h ie rach ter. 

1 



123 Y.-\è\ ARKEL'S OUDE \"ESTE. 

of ongenade hunner meer bevoorrechten waren over

gelaten, echter, evenals elders, nog schrikbarend groot. 

Gelukkig evenwel begon men wel wat meer belang te 
stellen in 't lot dezer misdeelden. ,,Door den Heiligen 

Geest gedreven" bestemde menig vroom mensch eene 
gift, ter uitdeeling aan de armen, 't zij bij zijn leven, 

't zij na doode te doen. Tengevolge hiervan ontston

•den de H. Geest-huizen, die bestuurd werden door 

H. Geest-meesters. Reeds vóór 't einde der I 3e eeuw 

bestond een dergelijke liefdadige instelling binnen 

Gorinchem en werden de uitdeelingen aan de H. Geest

armen gedaan in de H. Geest-kapel in de Arkelstraat. 

In de Gasthuisstraat, de naam dier straat duidt 't 

reeds aan, ·was een Gasthuis verrezen, waar aan arme 

vreemdelingen "om Gods wil" voor eenige dagen 

huisvesting verleend werd en eenige geestelijke broe

ders zich belastten met de verpleging van zieken, 
Naast dit gasthuis stond de boerderij, waar eveneens 

broeders zich wijdden aan 't boerenbedrijf. Zij bebomv

den de buiten de stad gelegen akkers, wonnen het 
hooi, oogstten het graan, bereidden de zuivel, alles 

ten gebruike .van 't gesticht. Vooral deze eenvoudige, 
kinderlijk-vrome, echt godsdienstige menschen waren 

het die in dezen tijd, waarin ieder zijn eigenbelang 

voorstond ten koste van een ander, een waren zegen 

verspreidden in de nog zoo treurig ingerichte maat

schappij. Ter eere Gods en uit vromen zin stichtte 

men kapellen, (de H. Geest- en de Kanselarij-kapel) 

welke men begiftigde met inkomsten en vormde men 
confreriën of broederschappen , geestelijke vereenigin

gen van leeken (mannen en vrouwen), die met elkander 
samenwerkten ter verkrijging der zaligheid hiernamaals. 

Met hoop op deze zaligheid als loon, gaven de leden 

bij hun leven veel aan de armen en deed men in 't 

algemeen veel goede werken. Vele dier broederschap

pen waren kenbaar aan een eigen kleeding of een 

rnerkteeken. Zij hadden ook hun eigen altaren in de 

kerk en in de kapellen, vaak ook hun eigen kapelaan, 

die missen las voor de broeders en zusters, welke de 

confrerie tiitmaakten en tot instandhouding daarvan 

hunne giften bijdroegen. Zij vierden hun \'aste fees
telijke bijeenkomsten, zoo o.a. op den naamdag van 

den Heilige, aan wien de vereeniging gewijd was, 

zorgden voor de begrafenissen der leden, deden lijk
missen lezen , enz. enz. 

Deze confreriën vvaren de zuiver geestelijke "gilden," 

de vereenigingen van personen, welke voor hun vrome 

leefwijze en de door hen gebrachte offers. hiernamaals, 
in een eeuwige zaligheid bij God "vergelding" hoopten 

te erlangen, wel te onderscheiden van de wereldlijke 

,,gilden," welke samengesteld waren uit kooplieden, 

later uit beoefenaars van een zelfde handwerk of am
bacht. Deze, hoewel dan niet heelemaal zonder eenig 

godsdienstig karakter, beoogden in de eerste plaats 
aaneensluiting ter onderlinge bescherming van hun 
maatschappelijke positie en zouden weldra hun groote 

beteekenis in de verdere economisch-politieke ontwik

keling der steden krachtig doen blijken. Gilden van 

hand,,·erkslieclen (ambachters) zullen evenwel omstreeks 

dezen tijd (vóór 't einde der I 3e eeuw) ook binnen 

Gorinchem wel niet bestaan hebben en als zij er al 

geweest zijn , waren ze toch van weinig beteekenis 

en zonder invloed. Hieromtrent is niets bekend. Wel 
echter moet er geweest zijn een kooplieclc1::;ilcle, het 

gilde der gegoeden en tevens der bevoorrechten, uit 

welk gilde ook de magistraatspersonen voortkwamen. 
Op deze gilden kom ik echter later nog terug. 

De derde der Arke l's, die heer van Gorinchem 

was, overleed, zooals ik hiervoren zeide, in I 297 op 

't slagveld. Zijn lijk werd naar Gorinchem overge

bracht en bijgezet bij het overschot zijner vaderen in 

de kerk. Opgevolgd werd hij door zijn zoon Jan , 
den vierden dus van dien naam, die heer van Gorin

chem zou zijn. Over de vrouw van dezen Jan van 

Arke 1 bestaat verschil van meen ing. Sommigen wil

len hem gehuwd hebben met Erm ga rd, ook wel 

genoemd Ma be 1ia, dochter van den heer Hendrik 

van V o o r n e, anderen noemen K u neg· o n d a van 

(Verre n burg) of V i r neb u r g. (*) Dit in 't midden 

latende , omdat hier niet direct Arke l's geschiedenis 
doch die der stad Gorinchem behandeld wordt , kan 
echter met zekerheid vermeld worden, dat hem, onder 

meer kinderen, een zoon geboren werd, die, eveneens 

Jan heetende, zijn opvolger zou zijn. 

Hoewel de kruistochten naar 't Heilige land in het 
einde der I 3e eeuw reeds veel van hunne aantrekkelijk

heid voor den adel verloren hadden en jacht op avon

turen meer clan ware geloofsijver een drijfveer tot 

deelneming was, schijnt Gorinchem's 4de heer toch 

nog zoo ondernemend geweest te zijn om de reis naar 
het Saraceensche land te wagen. Of hij dit gedaan 
heeft vóór of na den dood zijns vaders blijkt niet. 

Kemp (p. 52-53) weet ons uit deze reis een ont
moeting mede te deelen, die hoogstwaarschijnlijk niet 

historisch is, doch die ik, omdat er een kenschetsend~ 

beteekenis aan vast te knoopen is, beknopt wil na

vertellen. Op zijn thuisreis clan in Genua vertoevende, 

werd Jan van Arke 1 al zijn geld ontstolen. Niet 
wetende wat hem nu, in een vreemd land en zonder 

geld, te doen stond, ging hij ter kerke om God uit-

(*) Deze wordt in 132r genoemd als vrouw ,·an Jan Y an Ark e 1. (Zie van Mieris Groot Charterboe k II p. 265). 
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redding te vragen. Terwijl hij ter kerke was, liep 

zijn gevolg de stad door en, in een zekere straat 

komende, was men zeer verbaasd dààr voor een huis 

Arke l's wapen aangeslagen te zien . Men informeerde 

natuurlijk hoe dit mogelijk kon zijn en men vernam , 

dat het huis toebehoorde aan een vermogend koop
man, die indertijd, toen hij nog als een armen kra

mer te Gorinchem vertoefde , door J an van A r k e 1 

met een kleine som gelds begiftigd was. Deze geringe 
som had den grond gelegd voor het groote vermogen, 

dat de Genueesche koopman thans bezat. Bij 't ver

nemen dat zijn weldoener in geldelijke verlegenheid 
was, bood hij den Arkelschen heer de helft van zijn 

have en goederen aan , omdat deze, volgens hem , 

recht had op een evenredig aandeel in de sedert be

haalde winst. Doch heer J an weigerde dit welge

meende aanbod en vroeg alleen zooveel geld te leen 

~:ls hij cL::cht noodig te hebben voor zij n thuisreis, er 

bij bedi1,gende, dat een van 's koopmans bedienden 

meê zou reizen naar Gorinchem om daar 't geleende 

geld weêr terug te ontvangen. 
vVe hebben hier te doen met een geval - laat 

het verhaal dan fictie f zijn - zooals er in de Middel
eeuwen tijde1~ s de kruistochten meer voorkwamen. Als 

een der goede resultaten, welke deze tochten naar ' t 

Heilige land gehad hebben, dient genoemd te worden 
het wekken van ondernemingsgeest onder de menschen, 

het ontwikkelen van den handel en vooral ook het 

toenemen van het wereldverkeer. Genoemde Gorin

chemsche kramer, aangetrokken door den grooten roep, 

die uitging van de teruggekomen kruisvaarders, over 

den aanzienlijken handel in de Italiaansche steden , 

waar de vreemde voortbrengselen van ' t Oosten ter 

markt k\yamen, zal zich daardoor opgewekt gevoeld 
hebben om er ook heen te gaan en, begonnen als 

een onbeduidenden kramer, zich doo r zijn handel op

gewerkt hebben tot een vermogend koopman. 't Is 

zelfs niet onwaarschijnlijk dat hij met zijn vroegere 

woonplaats handelsbet rekkingen onderhield, want reeds 

in dezen tijd begonnen ook de steden in het Noorden 

- was het dan ook nog in kleine mate - deel te 

nemen in den wereldhandel, die echter voorloopig nog 

in de Italiaansche steden zijn hoofdzetel zou houden. 

Onder de heerschappij van J an van Arke 1, den 

4cten Gorinchemschen heer, die meermalen de kracht 

van zijn arm en de scherpte van zijn slagzwaard ten 

dienste bood aan vorsten en zich o.a. dapper onder
scheidde in den krijg tusschen den Franschen Koning 

en den Graaf van Vlaanderen, werd Westelijk Europa 

111 't begin der r4e eeuw, bezocht door hongersnood 

en pest , twee roovers, die zich toen herhaaldelijk 

vertoonden en clan met satanischen wellust groote· 

slachtingen onder de menschen aanrichtten. Ook Gorin
chem zou in de ellende van den hongersnood deelen. 
Gebrek aan graan stond in die dagen voor de armen 

gel ijk met de aanzegging van een algemeen doodvon

nis. Schrikkelijk was de a rmoede en hoewel de lief

dadigheid der geestelijken en meergegoeden wel eenigs

zms te hulp kwam, kon toch niet verhinderd worden 
dat velen van gebrek omkwamen. Als een staaltje 

van dien liefdadigen zin en tevens van het kinderlijk 

geloof dier dagen diene het volgende bij K e mp (p. 62) 

medegedeelde. In d ien tijd ( r 3 r 5 ongeveer) woonde 

er bij de Vischbrug, aan de overzijde van de haven , 

op den hoek van de Burgstraat, een godvruchtige 

weduwe, E 1i z a be t h Hendriks genaamd. Deze 

vrouw had zich gedurende den hongersnood zeer 

menschlievencl betoond jegens hare arme medeschep

selen en hun rijkelijk gegeven van het koren, waar-

van zij overvloed had. Op zekeren dag kwam een 

arme vrouw, schreiende van den honger, aan Elizabeth's. 

deur en deze, helpend als steeds, noodde de vrouw 

en hare hongerige kinderen binnen, schafte drank en 

spijs en gaf bovendien haar dienstmaagd order om een 

hoeveelhe id koren voor de arme vrouw van den zolder 

te halen. De maagd, meer zelfzuchtig dan haar mees
teres, bracht deze onder 't oog· dat nog slechts een 

kleine voorraad aanwezig was en in 't wegg·even dus 

eenige zuinigheid betracht diende te worden. Doch 

de christelijke Elizabeth wilde van deze tegenwerping 

niets hooren en herhaalde haar bevel. Toen de maagd 

de zolderdeur geopend had , was tot hare verbazing 

de zolder vol koren , zóó zelfs dat het graan haar 
over de voeten stortte. Elizabeth, hiervan verwittigd , 

was natuurlijk vol blijdschap, dankte God voor Zijn 

goedheid en deed in de straten hekend maken dat 

allen , die gebrek hadden aan koren, zich bij haar 

weêr rijkelijk konden voorzien. 
Deze legende, waaraan als gelijkenis een mooie 

gedachte ten grondslag ligt, vindt een tegenhanger in 

het volgende verhaal, dat als historie wel niet aan
merkelijker is en dus ook ongetwijfeld geen andere 

als legendarische waarde bezit. In dit ve rhaal wordt 

een afspiegeling gegeven van den boozen kant des 

menschen. Op den Kortendijk woonde een vermogend 

koopman , G e r o n t u s of G e rin k genaamd , even 

gierig en zelfzuchtig als E 1i z a b e t h H e n d r i k s 

milddadig en rnenschlievencl was. Zoodra hij begreep 

dat er schaarschte aan graan zou komen, had hij zijn 

zolders vol gekocht met koren, niet om daarvan den 

armen te geven, maar uitsluitend zijn eigen voordeel 

beoogend. Doch zijn berekening faalde. Kemp zegt 
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(p. 63) ,,Desen dwaas is bedrogen, Godt opent sijn 

,, milde hant, 't Kooren wast en komt soo overvloedig, 

ndat een schepel Rogg' in plaatz van vijf schellingen 

"voor vijf grooten Tournoois te bekomen was." En 
toen hij ' t koren van de hand wilde doen bleek het 

intusschen verstikt te zijn, zoodat het zelfs ongeschikt 

was voor veevoeder. 

Hiervoren zeide ik reeds dat een tournooi het top

punt van genoegen voor den middeleeuwschen adel 

was. Op zulk een wapenspel, te Keulen gehouden, 

moet Jan van Arkel in 1314 bijzondere proeven 

van zijn vaardigheid in 't hanteeren van de lans afge

legd hebben. Bij diezelfde gelegenheid ook werd het 

huwelijk gesloten tusschen zijn zoon en toekomstigen 

opvolger, Jonker Jan met I r meng ar cl , erfdochter 

van O t to Graaf van K 1 e e f. Èn het bijwonen van dit 

tournooi èn het huwelijk met de erfgename van den 

Kleefschen Graaf wij zen er op dat de Arke l's om
streeks 't begin der 14e eeuw in beteekenis en aanzien 

gerezen zijn. Terugkeerencle van Keulen - zegt 

Kemp (p. 63) - bracht Jan van Arke 1 ook eenige 

kruisbroeders mede, die hij in Gorinchem, waar tot 

dien tijd nog geen klooster bestond, zulk een inrich

ting wilde helpen stichten. Doch een bezwaar was, 

dat er binnen de ommuring der stad niet meer over 

voldoende ruimte te beschikken viel voor den bouw 

van een klooster, hoewel K e 111 p dit onder voorbehoud 

meclecleelt en de waarheid er van meent in twijfel te 

moeten trekken. Immers, zoo dicht betimmerd en 

bebouwd, zal de stad toen nog wel niet geweest zijn. 

Doch hoe 't zij , Jan van Arke 1 stelde den broe

ders voor om het convent te bouwen buiten de Bmg

poort, tusschen de stad en den burcht. De broeders 

vonden deze plaats minder geschikt, en, ingeval van 

belegering van den burcht, ook minder veilig·, ,\·es

halve zij het aanbod afsloegen en naar Asperen ver

trokken , ahvaar zij zich vestigden. 

De visscherij was van den beginne een hoofdtak 

van bestaan geweest voor Gorinchem's inwoners, zoo

als ze daar heden nog aan tal Yan g·ezinnen brood 

geeft. Ook de bevolking van het tegenm·er Gorinchem, 

aan de overzijde van de Merwecle, gelegen stedeke, 
vVouclrichem bestond toen en bestaat nog· voor het 

grootste gedeelte uit visschers. Dat tusschen Gorin

chemsche en Woudrichemsche visschers in dien tijd 

ook meermalen oneenigheicl ontstaan zal zijn over het 

vischwater lijdt geen twijfel. Vandaar clan zeker ook 

dat op den zen Februari l 322 tusschen den A rkelschen 

Heer en vV i 11 e m van Hoorn , oudsten zoon van 

(':' ) 1Iet deze G o<ldenpoort is denkelijk niet bedoeld een stadspoort, doch de huizinge 

Ger ar cl, heer van Altena en 'vVouclrichem, een over

eenkomst gesloten werd, waarbij partijen de grens van 

dat vischwate r bepaalden. De Heer van Arke 1 zou 

hebben "alle Visseryen en water aan beyclen zijden 
"der Merwen van de halve Lingen tot Schelluinersloot 

,, toe" (K e 111 p p. 64). V ercler waren, volgens dit con

tract, de Gorinchemsche poorters vrij aan den 'vVou

clrichemschen tol, terwijl die van Woudrichem daar

voor in ruil gelijk privilegie kregen voor den tol te 

Gorinchem. Met schepenenbrieven zou men over en 

weêr in beide heerlijkheden recht doen. 't Verleenen 

van deze en nog enkele andere facilteiten, de rechts

pleging, den opslag van 't veer en het eischen van 

manschap van den Arkelschen heer betreffende, deed 

een betere verstandhouding en een nauwere vriencl

schap tusschen beide steden en hare inwoners ont
staan. 

Omstreeks dezen tijd ook, worden voor 't eerst 

namen van schepenen genoemd. De namen van hen , 

die nog daarvoor als magistraatspersonen te Gorin

chem fun geerden , zijn onbekend; van Zomeren 

begint zijn lijst met i313, Kemp noemt geen namen 

vóór r 319. Uit deze naamlijsten blijkt, dat de ver
zetting van schepenen jaarlijks plaats had. 

Na een regeering van 27 jaren stierf 24 December 

r 324 de 4cle heer van Gorinchem, opgevolgd wordende 

door zijn hiervoren genoemden zoon Jan, die te 

Keulen gehuwd \\·as met Irmengarcl van Kleef. 

Ook het lijk van dezen 4 c!en Gorinchemschen heer 

\\·erd bijgezet in den familiekelder in de kerk. Van 

\\·at er onder de heerschappij van den 5 cle n der Arke 1 s, 

die heer van Gorinchem was, met de stad is voor

gevallen, bl ijkt weinig, omdat alle gegevens ontbreken. 

Uit de mededeelingen, die Kemp (p. 66--67) weet 

te doen , wordt ons echter duidelijk dat de stad in

tusschen meer en meer bebomnl was en de hoofd

straten allengs door stegen of zijstraten met elkander 

ve rbonden werden. Zoo worden omstreeks r 326 ver

meld de ')'acob-Roclo/sm-steeg, de Belz1oirts-steeg in 

de Molenstraat en de Ollde-Sclmit-steeg in de Arkel

straat, terwijl tevens sprake is van een Godden-poort (*) 

Dat in dien tijd ook meer en meer steenen huizen 

verrezen \\·aren, is te veronderstellen uit de opsom

ming, welke Kemp doet van eenige woningen van 

aanzienlijken, die ongetwijfeld niet meer in houten 

huizen gewoond zullen hebben. Zoo vond men de 

woning van Rutger va n cl er Haar in de Molen

straat. Op den Kortenclijk, toen met den Langendijk 

de aan de haven gelegen kooplieden wijk uitmakende, 

van een edelrn:1.n. Een versterkt hui -;, <l:1.t Ja coba \ · :111 Beieren Liter binnen 
de stad bezat, heette )l de G oedenroort" en was waarschijnlijk dus <lezelfd e ,,·oning als de hier :11s ),Godden 1Joor t'' genoemde. 
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trof men aan, op den hoek van den stadssteiger, 

het huis van Ar r nou t K e m e r 1in x, naast de 

Kapelstceg, dat van Jonker Jan van Rood e en 

verderop de huizinge van Dirk de M on ik , van 

W i 11 e m de J o n k h e e r en diens zoon J an en van 

Jonker Arnout de Gruyter en diens zoon Jan 

aan de overzijde van de haven . Voorts nog in de 

Gasthuisst raat de woningen van J o r den Mi 11 in k en 
Meeuw is Vinken en in de Molenstraat die van 

Jonker Bouclen, Klaa s va n de V elde en \Vol

te r K e mp. Toch , hoe\\·el 't gebruik van baksteen 

-grooter werd, stond de stad door hare vele houten 

woningen, elk oogenblik weêr bloot aan brand , die, 
bij de geringe bluschmiddelen, vreesel ijk in zijn gevol

gen kon zijn. Zoo brandden in l 348 clan ook weêr 

acht huizen, langs de haven staande, af, terwijl in 

datzelfde jaar het land bezocht werd door een ver

schrikkelijke pest, waaraan ook Gorinchem's inwoners 

weêr hun cijns betalen zouden. Van Zomer e n 

(p. 28 5) zegt in een oude aanteekening gevonden te 

hebben, dat de pastoor, de kapelaan en wel 400 

inwoners door deze ziekte werden gedood, ,,zo dat de 

"droefheid der Inwoonderen groot was en men geen 

"Menschen van andere plaatsen in de stad \\·ilclen 

,, inlaten. " 
Dit is echter ook alles wat bekend geworden is 

uit de geschiedenis der stad onder het gezag van 

haren 5<lcn heer, die, volgens K e rn p (p. 82), in l 355 

stierf en wiens lijk eveneens een plaats vond in 't 

0. L. Vrouwenkoor der kerk. Of K emp hier echter 

wel juist is met het sterfjaar, bet,\·ijfel ik, omdat J an, 

heer van Arkel, nog vermeld wordt in een akte van 

zoen, gedateerd 29 Mei 1359. (*) Vlas hij dus toen 
reeds dood geweest, cl an had als heer van Arkel 
vermeld moeten wo rden zijn opvolger, die niet den 

naam J an voerde, doch O t to heette. Arke l's oudste 

zoon J a n was iri 1352, bij een steekspel te Dordrecht, 

gewond en aan de bekomen kwetsuren overleden. 
Onder dezen O t to, die gehuwd was met E 1 i z a

b e t h, dochter van Hen cl rik, Graaf van Bar, en 

den "grooten" 0 t t o genoemd wordt, zou de geschie

denis van Gorinchem met vele feiten van belang worden 

aangevuld, waaronder vvel als h et voornaamste aange

merkt kan worden, dat den poorters een wijdloopig 
handvest geschonken werd. 

Tot beter begrip van wat nu volgen zal, dien ik 

eerst beknopt te releveeren hoe de staatkundige toe

stand op dat tijdstip in het Graafschap Holland was. 

(•) \' an i\ l ie ri s Groot Charterboek l 11, p. 94 , 

(t) Zie van ::\li e r i s , Groot Charterboek II, p. 702 , 

Na den dood van den zwakken, onbeduidenden 

Jan I , (een zoon van F l oris V ), die in 1299 kin

derloos overleed, was zijn neef, J an va n Ave nn es, 

graaf van Henegouwen, onder den naam van J an II, 

hem in Holland, Zeeland en Friesland opgevolgd. 

Hierdoor ging de grafelijke regee ring dezer landen , 

van 't Hollandsche huis over in het H enegouwsche. 

Na J an II , die in 1 304 stierf, volgde W i 11 e m III, 

de Goede b ijgenaamd (1304-1337) en na dezen zijn 
zoon Willem IV (1337-1 345 ). Daar W i l l e m IV 
geen kinderen naliet , doch wel twee zusters, Ma r

gare t ha, die gehuwd was met den Duitschen keizer 

Lo cl e wij k V en F i 1 i p pa, de gemalin van E cl u ar cl 

III, koning van E ngeland , kon Margaret h a, als 

oudste zuster, haar broeder wel opvolgen in Hene

gouwen , dat een spilleleen was, doch niet in H olland 

en Zeeland, die zwaardleenen waren. Op grond hier

van en ook omdat zij t egrnover den adel het bestuur 

in handen van een vorst veiliger achtten dan in die 

van een vrouw, verzetten Ed u ar cl de IIIe en de 

meeste grafel ij ke steden zich heftig tegen de opvol
ging van Mar ga re t h a. Doch de Duitsche keizer, 

die beweerde, dat Holland , Zeeland en Friesland nu 

weer aan ' t Duitsche rijk vervallen waren, beleende (§) 

er zijn gemalin Mar ga retha nu toch mede, die zich 

clan ook terstond naar Holland begaf. Vele edelen, 

waan;mcler in de eerste plaats haar oom, Ja n va n 

B ea u m o n t , heer van Gouda en Schoonhoven, wer
den door haar met gunsten overladen , zeer tot ver

bittering der andere edelen , met name Ark e 1 en 

Eg m o n cl , d ie de partij der opponeerencle steden 
gekozen hadden. Doo r deze oppositie gedwongen, gaf 

Margaretha gedeeltelijk aan den wensch der onte

vredenen toe en stelde zij haar tweeden zoon 'vV i 11 e m, 

onder den titel van ·uerbcider, tot haar stadhouder en 

opvolger aan . Hierdoor slechts ten c\eele voldaan , 

onthielden de ontevredenen ook hem hun steun en 

trachtten zij hem te beduiden dat alles beter gaan 
zou, indien hij niet bij blooten titel, doch werkelijk 

hoofd van 't graafschap zou zij n. De Duitsche keizer 
was intusschen gestorven en Margaretha beangst , 

dat zij , nu een vorst uit een andere dynastie den 

Duitschen troon beklommen had, hare rechten op de 

graafschappen Holland en Zeeland en de heerlijkheid 

Friesland niet meer zou kunnen handhaven , stond 

deze in I 349 geheel aan haar zoon af, onder voor
waarde, dat haar' een jaargeld van 6000 flore ntijnsche 

goudguldens en een gift in eens van I 5000 dier goud

guldens door haar zoon zou worden uitgekeerd. 
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Nu keerde het blaadje. De vroegere ontevredenen 

werden door W i 11 e m met gunsten overladen ten 

koste van de aanhangers van Margaretha, zoodat 

vV i 11 e m niet in staat was het beloofde jaargeld aan 

zijn moeder te voldoen en er tusschen beide partijen 

-een burgeroorlog ontstond , bekend onder den naam 

van de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, welke 

eerst met de inname van Sluis in 1492 voor goed 

beslecht zouden worden. 

De beweging, die zich uitte in de Hoeksche en 

Kabeljauwsche twisten, bestond echter reeds sinds de 

regeering van Floris V. 't Vlas een zich ontworstelen 
van de uitgesloten overgroote meerderheid der men

schen aan de ongemotivee rde onderdrukking van de 

a lmachtige minderheid, die zich sinds eeuwen het 

recht aangematigd had om een bevoorrechten stand 

uit te maken. D e opkomende steden, aanhoudend in 

kracht en beteekenis winnend, begonnen fîer het hoofd 

te bieden aan den in macht en rijkdom ve rminderen

den adel, welke zich maar niet kon losmaken van 

het denkbeeld, dat zijn leden van een beter maaksel 

en tot een andere bestemming geschapen waren clan 

de gemeene poorter en de boer van lage afkomst. 

Een nieuwe stand ontpopte zich, die in rijkdom en 

aanzien stijgend, langzamerhand de regeering in han

den zou krijgen en dan op zijn beurt zich met prefe

rentie zou bekleeden. T ot de partij van den vooruit

gang, die zich de Kabeljauwsche noemde, behoorden 

in 't algemeen de steden met enkele van den adel, 

de behoudende partij werd gevormd door het meeren

deel der edelen. Zoo was er dan ook geen plaats 

waar de strijd niet met meerdere of mindere hevigheid 

gevoerd werd, hoewel de redenen, waarom getwist 

werd, nu niet altijd zuiver principiëel waren en elke 

aanleiding gretig ,verd aangegrepen om tusschen den 

adel en de steden onderl ing verwarring en krij g te 

stichten. Het buskruit, dat intusschen uitgevonden 

was, bood een machtig ·wapen, vooral in de handen 

der poorters, die zich thans gemakkelijker konden 

verweren tegen den in den wapenhandel zoo bij uitstek 

geoefenden en tot nog toe in hun logge burchten zoo 

veilig verschansten adel. Delft was het middelpunt 

van de Kabeljauwsche beweging, Dordrecht bleef zich 

stellen aan de spits der Hoeksche partij en erlangde 

van Marga r etha daarvoor vele voorrechten. Nadat 

de partij en elkaar reeds in menigen strijd bevochten 

hadden en de beruchte scheepst rijd op de lVIaas gele

verd was, waar de kamp ten gunste van \V i 11 e 111 

werd beslecht, stond Margaretha in l 354, Holland, 

Zeeland en Friesland, voor goed aan haar zoon af, 

('"") Van :i\Iieri s Groot Charterboek H[ p . 87. 

voor zich zelve een jaargeld beclingend en 't bestuur 

over Henegouwen behoudend. Hierdoor g ing de regee

ring van H olland, Zeeland en Friesland over in ' t 

Beiersche huis. W i 11 e 111, die nu als 'vV i 11 e 111 V 

(1354- 1389) graaf werd, kon echter reeds in 1357 

wegens krankzi nnigheid de regeering niet meer waar
nemen, en nu haalde de Hoeksche partij zijn jongeren 

broeder A 1b r ec ht in 't land, die 't bestuur onder 

den titel van ruwaard (regent) op zich nam. Hij bleef 

regent tot den dood van den "dollen Willem" in l 389 
en zat daarna nog tot 1404, als Graaf op den Hol

landschen troon. A 1b r ech t trad dadelijk met gezag 

tegen de Kabeljauwsche beweging op en het gelukte 

hem ' t land een schijn van rust en vrede te hergeven, 

hoewel in werkelijkheid overal het partijvuur onder 

de asch bleef smeulen. 

Uit de houding, die de Arkelsche heer va n den 

beginne tegenover Gravi n Ma r ga r etha en haren 

aanhang had aa ngeno men, blijkt duidelijk, dat hij 

behoorde tot de Kabeljauwsche partij . Of hij uit prin

cipe deze partij was toegedaan is te betwijfelen, eerde1-

kan aangenomen worden dat belangen van persoonlij

ken aard hem er toe brachten tot de oppositie te 

behooren, ,vijl in troebel water goed visschen is. Nu 

echter de krachtige A 1b r echt het bewind in handen 

had, scheen Arke 1 tot andere inzichten gekomen te 

zijn, wel begrijpende dat een ve rder gaan hem eerder 

noodlottig dan voordeelig zou kunnen worden. A 1-
b r ec ht erkende dan ook bij een brief, gegeven in 

zijn tent voo r het door hem belegerde Delft, dat in 

K abeljauwsche macht \\·as, dat hij met den heer v an 

A r k e 1 geen dading zou aangaan , voordat deze de 

aan Dordrecht's poorters toegebrachte schade had 

vergoed en tevens dat hij (*) geen stapel te Gorinchem 

duldde. Bij open brief, den 29 Mei l 359 in Gouda 

bezegeld, verzoende A r ke 1 zich clan ook wijselijk 

met A 1b recht. Onder meer beloofde hij A 1b recht 

en der Graaflijkheid van Holland met zijn banieren 

en wapenknechten zes weken lang, op zij n eigen kos

ten, te dienen. Voorts de nieuwe kerk aan de Giessen 

te doen maken en t e doen wijden, de Dordtsche poor

ters hun aangehouden schepen en goederen te zullen 

teruggeven, van den markttol te Gorinchem niet meer 

te nemen clan volgens oude gewoonte genomen werd, 

de stad D ordrecht te laten in haar recht, dat zij binnen 

de G rafelijkheid had "van der mate, ende roede van 

"wyne ende van zoute" geheel zooals hare handvesten 

bepaalden, en nog tal van concessies van zoen en 

schadevergoeding mee r. A r ke 1 had heftig huisgehou

den gedurende de geschillen tu sschen Margaret ha 
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en haar zoon, zoo te Delft als ciders in het grafelijk 

gebied, zooclat er heel wat door hem g·oed te maken 

was. Bovendien eischte A 1 b r cc h t, dat Arke 1, die 

maar over een zeker deel zij ncr bezittingen als onaf

hankelijken baron kon aangemerkt worden, nu eens 

schriftelijk erkende, welke goederen van clc grafel ijk

heicl Holland hij zich vermat in leen te houden. En 

nadat Arke 1 hieraan voldaan had door 't inleveren 

van een schriftelijke erkenning te Geertruidenberg, 

ontving hij van A 1 b r cc h t, als ruwaard, deze goe

deren nu definitief in leen . ('') 

Zijn zoon O t to, die hem opvolgde, hoewel clan 

evenals Jan van Ark c 1, Kabeljauwschgezincl, schijnt 

in den bcg·innc van minder heftigen aard clan zijn vader 

geweest te zijn. Hij moet - zooals K cm p zegt -

,een einde hebben willen maken aan cle Hoeksche en 

Kabeljauwsche twisten en moeite in 't werk gesteld 

hebben om tusschen beide partijen een ve rzoening tot 

stand te brengen. Of dit clan geheel op eigen initiatief 

gebeurd, clan wel op een wenk van den ruwaard 

A 1 b r cc h t geschied zou zijn is niet uit te maken. 

Aannemelijker vind ik echter, dat O t to een steekspel 

te Gorinchem willende aanrichten, daartoe eenigen 

van den adel heeft uitgenoodig·cl en dat cle komst ook 

van Hertog A 1 b recht tot dit tournooi een bezege

ling was der verzoening, eenige jaren te voren tus

schen hem en den Kabeljauwschen Jan van Arke 1 

tot stand gekomen. Zooals Kemp (p. 92) verhaalt, 

moeten in 1363, behalve A 1 b r cc h t, verscheidene 

edelen, zoowel van de Hoeksche als van cle Kabel

jauwsche partij, te Gorinchem bijeen gekomen zijn, 

om op uitnoodiging van heer O t to deel te nemen 

aan het door hem aangerichte steekspel. ' t Lijdt 

g·een twijfel of cle opgang van tal van geharnaste 

riclclers en op 't sierlijkst gedoste edelvrouwen met 

hun gevolg· naar Arke l's stad, zal een schitterend 

schouwspel opgeleverd hebben. Wij kunnen ons voor

stellen dat cle stad vol geweest is van poorters en 

dorpers, van overal uit den omtrek saamgekomen, 

nieuwsgierig om van verre cle pracht van zulk een 

rijk, miclcleleeuwsch ridderspel bij te wonen. Heer 

O t to had zijn gezelschap een vorstelijk onthaal op 

zijn burcht bereid en het steekspel zelve eindigde ten 

genoegen van allen, die er aan deelgenomen haclclen 

Vooral A 1 b recht moet ten hoogste voldaan geweest 

zijn en hij deed dit den Arkelschen heer clan ook 
duidelijk blijken. Bij het uitgeleide der gasten, dat 

met dezelfde staatsie plaats had als cle ontvangst ge

beurd was, vereerde O t t o den Hollanclschen ruwaard 

e··') Van IVI ic ris, Groot Charterboek III, p. 9 4· 

(t ) Van M ie ris Groot Charterboek 11, p. 772 en 77 3, 

(ë) !biel p. 845-

twee snoeken van buitengewone grootte, een geschenk, 

thans in ons oog van twijfelachtig·e beteekenis en 

waarde voor een vorst, doch waarmede - zooals Kemp 

vermeldt - A 1 b recht zeer in zijn schik geweest 

moet zijn. De beweerde generale verzoening zal echter 

wel tot geen resultaat geleid hebben. 

De genegenheid van A 1 b recht voor O t to was, 

zooals K e mp veronderstelt (p. 93) door deze gebeur

tenis zeer versterkt, zooals dan ook uit 't volgende 

duidelijk aan den dag zou komen. 

Dordrecht, cle in die dagen reeds zoo belangrijke 

en machtige koopstad, bezat het stapelrecht van alle 

koopwaren, die den Rijn, cle Maas, de Menvecle, den 

IJsel en de Lek afgevoerd werden, cl . w. z. dat de 

waren daar ontscheept en cenige dagen opgestapeld 

en te koop moesten worden aangeboden, voor zij 

verder gezonden mochten worden, tenzij cle koopman 

die verplichting afkocht. Dit privilegie, der stad reeds 

door Jan den l e op 6 Nov. l 299 verleend, was wel

iswaar in l 3 26 door Willem III ingetrokken, doch 

later door ·Willem IV geclccltelijk, daarna door Gravin 

Margaretha geheel hersteld, door haar bij handvest 

van l 7 Maart 135 o (t) verzekerd en nog weêr door 

haar zoon Willem V, den 15 Mei 1355, (§) nader 

bevestigd. Over cle toepassing van dit , recht, dat aan

leiding gaf tot veel verschil met cle Hollandsche en 

Zeeuwsche steden en eveneens over het heffen van 

tol te Metjenshoek, onder Dorclrecht's jurisdictie val

lende, zou ook tusschen cle Gorinchemsche kooplieden 

en cle Dorclrechtsche regeering geschil ontstaan. 

Reeds meermalen - zoo luidt K e m p's verhaal 

(p. 92) - hadden de Gorinchemsche kooplui aan den 

tol te Metjenshoek last van den tolheffer onclervonclen. 

Die van Gorinchem beriepen zich op cle grafelijke 

handvesten, waarbij hun stad ook te wate r vrijdom 

van tol door Holland verleend was, doch Dordrecht 

wilde daarvan . niet weten en 't eind was, dat geen 

Gorinchemsch koopman in 't vervolg tolvrij passeeren 

mocht. Heer O t to, door zijn poorters op deze wille

keurige handeling van Dordrecht gewezen, trachtte 

eerst, door een tot driemaal herhaalde aanmaning, 

Dordrecht tot andere gedachten te brengen, doch toen 

deze aanm3,ning in den wind geslagen werd, deed hij 

een schip met eenige koopwaren laden, verstopte in 

't ruim gewapende knechten en gelastte den schipper 

den tol voorbij te varen, zonder zich aan den tol

heffer te s~oren. Een botsing was onvermijdelijk en 

cle te voorschijn gekomen knechten sloegen den tol

lenaar dood. Heer O t to, wel begrijpende dat Dor-
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drecht zich over dit feit zou beklagen bij haren heer, 
-den ruwaard A 1b re c h t , wilde de klagende stad 

vóór zijn en reisde naar 's Gravenhage, waar hij A 1-
b rec h t met de toedracht der zaak bekend maakte. 

A 1b recht zou zich erg vroolijk over het geval ge

maakt , den bij hem in hoogc gunst staanden Arkel

schen heer aan tafel genoodigd en gezegd hebben: 

"Is ' t anders niet. Er is een boef te meer dood, ge 

hadt er die reis niet voor behoeven te maken. Kom, 

laat ons aan tafel gaan. " De klagende stad vond clan 
ook geen gehoor bij den ruwaard en heer O t to werd 

bovendie\1 nog met gunsten voor zijn stad begiftigd . 

Wijkende voor 't recht van den sterkste, zooals in 

dien tijd gebruikelijk was, moest Dordrecht op 't punt 

van den tol toegeven, doch haa r voorcleelig privilegie 
van stapelrecht zou die stad maar direct niet prijs 

•geven. De Gorinchemsche poorters, overmoedig gewor

•den door den gunstigen afloop van het tolconflict , 

trachtten nu op dezelfde wijze aan de verplichting van 

't stapelrecht te ontkomen. Nadat de koopwaren van 

-een Gorinchemschen koopman Bo n in g te Dordrecht 

waren aangehouden, gelastte heer O t to , die met 

Dordrecht over deze aangelegenheid re~ds brieven 

gewisseld had, zij n poorters om de vaart langs Dor
·clrecht tijdelijk te staken. Hij durfde nu echter niet 

-dadelijk geweld te gebruiken, zooals hij met den tol 

gedaan had, doch toen eenigen tijd daarna enkele 

schepen van Dorcltsche kooplieden, met een lading 

wijn den Rijn afkomende, langs Gorinchem voeren, 
liet hij die schepen aanhouden , verklaarde de lading 

verbeurd en verdeelde den gekaapten buit. Dorel recht 

was hierover natuurlijk niet gesticht, doch, te doen 

hebbende met een lastig heerschap als O t to va n 

Arke 1, die bovendien hoog in A 1b re c h t 's gunst 

stond, en begrijpende dat hare kooplui , die veel waren 

langs Gorinchem vervoeren moesten , elk oogenblik 

aan Arke l's roof blootgesteld zouden zijn, legde zij 

zich bij het geval neêr en zag zij zich, uit vrees, ge

noodzaakt haar stapelrecht op de Gorinchemsche koop

lieden in 't ve rvolg wat minder streng toe te passen. 

Wat van dit alles nu zuiver historisch is, valt moeilijk 
te zeggen; zeker -i s 't evenwel, dat het belemmerende 
·stapelrecht van D ordrecht jaren lang een twistappel 

geweest is tusschen deze stad en de andere Holland

sche en Zeeuwsche koopsteden. Reeds in r 326 (*) had 

Dordrecht haar recht van stapeling zien opheffen, doch 

telkens weêr had zij van late re vo rsten , zooals hier

voren vermeld is, privilegiën in gelijken geest afge

beden. In r393 zou echter deze q uacst ie nader ge-

(' ) Van l\[ ie ri s, Groot Ch arterboek 1 I p. 393. 

("!") Zie ook va n M i e r i s , Groot Charte rboek lil, p. 603. 

regeld worden. Albrecht stelde toen vast dat o. a. ook 

de heer van Arke 1 met zijn poorte_rs van Gorin

chem, op grond van zijn uit charters bewezen recht, ten 

eeuwigen dage vrij zou zij n van het Dordtsche stapel

recht en den aankleve daarvan (K e mp p. r 28- r29). (t ) 
Als een bewijs dat de koophandel zich binnen 

Gorinchem steeds meer ontwikkelde en de bouw van 

steenen huizen in de plaats van de houten woningen 

meer algemeen begon te worden, blijkt uit ' t feit dat 

omstreeks dezen tijd zich hier eenige kooplieden uit 

Luik en Keulen kwamen vestigen, die huizen deden 

bouwen en behalve in g ranen hoofd zakelijk handelden 

in door hen ingevoerde steen en kalk. Ook het reeds 

aarnyezig zijn van een windkorenmolen, naast de \i\Tol

phere:1sche poort, aan 't toenmalig einde van de Molen

straat en die waarschijnlijk wel van steen gebouwd 
was, wijst op een toename van 't gebruik van baksteen. 

In 't hoofdstuk over de kerk (p. 20) was ik reeds 

in de gelegenheid te vertellen, hoe O t to in r 365 
den vrouwenschender H e n cl rik Kanne mak c r wist 

te vangen en te recht stelde en in datzelfde hoofdstuk 

(p. 22) hoe hij, omstreeks r 378, met behulp van zijn 

broeder, toen den Luikschen bisschop J a n van 
A rke 1, aan de kerk een confrerie stichtte van I 2 

kanunikken en een deken, welk college hij met rijke 

inkomsten en tienden voorzag. 

Doch van grooter beteekenis voor de economische 

en politieke ontwikkeling der stad in 't algemeen en 

voor de regel ing van het maatschappelijk leven der 
poorters is geweest het communale hand vest, door O t to 

in I 382 gegeven. De verhouding tusschen den heer en 
zijn stad was langzamerhand gewijzigd. Men wenschte 

een wettelijke erkenning en regeling van de weder

zijdsche rechten en verplichtingen, zoowel tusschen 
den heer en zijn onderzaten als tusschen deze onder
ling, niet langer een onzekere en willekeurige afba

kening, zooals de vage, ongeschreven "costumen" 
die tot nog toe aangaven. De poorters, zich bewust 

wordend van eigen kracht, namen een eigen plaats 

in en begonnen eischen te stellen aan hun heer , die 

niet meer buiten zijn onderzaten om rekenen kon. 

Zijn eigen belangen hingen meer en meer samen met 

die zijner onderzaten, wier handel en bedrijf te be

schermen en te ontwikkelen, ook tot zijn finantieel 

profijt was. Iedere nieuwe geldnood bij den heer 

noodzaakte hem tot nieuwe concessies, tot uitgebrei

der privilegiën. 

Zooals hij zelf in dc:1 aanhef ve rklaarde , verleende 

heer O t to zij n handvest "omme verzoeke ende bede 



130 VAN ARKEL'S OUDE VESTE. 

"willen ons gemeyn lands, des schependoms van 

"Gorinchem, by onzen vryen wille, by vollen Rade 

"en goedtdunken onzer magen en vrienden". Dit uit 
56 artikelen bestaande stuk, dat ik gaarne in zijn 

geheel had opgenomen , indien het niet reeds door 
van Zomeren (p. 161 vlg.) in zijn geheel gepubli

ceerd was, vormt een plaatselijk wetboek van alge

meene strekking, waarin we, wonderlijk dooreenge

haspeld, bepalingen aantreffen tot regeling van 't 
stedelijk en rechterlijk bestuur , de rechtsvordering, 

de wijze van proces voeren, het burgerlijk en straf

recht, de rechtspleging enz. enz., echter zoo, dat het 

ongeschreven gewoonterecht hier nog elk oogenblik 
tot aanvulling zal noodig geweest zijn. 

Alle zaken, welke in het Schependom van Gorin
chem mochten voorkomen en de tusschenkomst, hulp 

of toestemming van den magistraat behoefden, moes

ten voor Schepenen van Gorinchem behandeld worden. 

Ook kon men geene geloften of voorwaarden maken, 

die als vaststaand en wettig zouden gelden, dan alleen 

voor Schepenen, uitgezonderd die , welke het huwelijk 

betroffen. Het recht tot invordering en betaling van 

op datum gestelde schuldbrieven verjaarde, indien de 

vordering niet was ingesteld binnen een jaar na den 

vervaldag, uitgenomen "of iemand buyten . 's Lands 

"waar, en goed aanbestorven" was. Dan kon de 
vordering ingesteld worden " binnen 's jaars na dat zij 

"binnen 's Lands komen" . Als iemand aangesproken 

werd "van dagelyks recht van schulde", waarvan geen 
schepenbrieven bestonden, dan kon de aangesprokene 

zijn onschuld bewijzen "met hand ende met mond 

,,als schepen wyzen" (met den eed) en was de aange
sprokene "een vreemd man van buyten " , dan mocht 
een poorter van Gorinchem voor ' t bewijs van de 

onschuld van den aangesprokene worden toegelaten. 

vVerd er een klacht gedaan wegens een gevecht, 

binnen het schependom geleverd , dan daagde de rech

ter degenen, die er bij geweest waren, om getuigenis 

af te leggen. Aan twee getuigen had de rechter 

genoeg, indien hij dit verkoos en een "manspersoon" 

mocht "over vrouwspersoon" getuigen (*). vVie niet 

kwam, als hij gedagvaard was ter zake van gevecht, 

verbeurde aan den rechter 10 schellingen. 

vVas er een doodslag gepleegd , (niet een moord, 

omdat dit misdrijf beschouwd werd als heimelijk of 
verborgen, hierdoor onverzoenbaar was en op andere 

wijze vervolgd werd, doch d_oodslag, openlijk gepleegd) 

binnen het schependom, dan werd de misdadiger niet 

"ontschuldigd", doch over hem werd "gerecht als 

,, schepenen wij zen ", tenzij de doodslager "met ons" 

(den heer) ,,en met des doden magen zoende". ,,Ruym

de" de doodslager, d. w. z. vluchtte hij, dan werd 

hij gewoonlijk met den z.g. wapenroep, die allen tot 
vervolging opriep, nagezet tot aan de grenzen van. 
den ban. Daar eindigde de vervolging. Men "legde" 

hem clan "uytlagen" (deed hem in den ban) wat. 
gelijk stond met een vogelvrijverklaring. Alleen de 

kerk en de kerkhoven, als heilige plaatsen, boden 

hem een schuts (t ). vVercl hij echter gevangen, dan 

,verd over hem gerecht, ,, ten ware dat hij zoende 

"met ons ende met des doelen magen''. De klacht 

ging echter door, ook als de cloodslager gevlucht en 

in den ban gedaan was. Men beaardde het lijk en 

kapte daarvan een hand af, welke "dode hand" nu 
in de plaats van het lijk bewaard werd om na afloop 

van het geding eerst begraven te worden. De klacht 
en vervolging moest nu door de "magen" voortgezet 

worden z.g. met de "dode hand". Otto van Arkel's . 
handvest bepaalde "ende zo wanneer iemand uyt 

"lagen ons Lands geleyd is, zo mag een eerste lit 

"van den doden hand , of nadere, een aanleyder 

,,(klager) wezen" . vVerd de doodslager bij 't vangen 

op zijn beurt doodgeslagen, 't zij door de "magen", 

't zij door "iemand van ons Gerechtswegen", indien 

de aangehoudene den gerechtsdienaar "te magtig waar", 

;; ZIJ mogten hem doodslaan zonder verbeurtenissen". 

De zoen bestond gewoonlijk in een geldelijke vergoe

ding van de magen van den doodslager aan die van 

den verslagene. 

Venvonden of verminken kon men tot alle prijzen 
en de Arkelsche heer zal het niet verschrikkelijk 
gevonden hebben als zijn poorters elkaar maar flink 

in 't haar zaten en vooral veel handen en voeten af

sloegen of oogen uitstaken, omdat vooral die onder
linge amputaties zijn jaarlijksch inkomen aanmerkelijk 

stijfden. Om eenige van die boeten te noemen : 
Als een man een anderen man sloeg, verbeurde de 

schuldige 10 schellingen (§). Sloeg daarent~gen een 
man een vrouw, of omgekeerd, of wel een vrouw een 

van haar sekse of hadden twee vrouwen "scheldende 
,, woorden onderlinge", clan was de boete een pond. 

In 't laatste geval kon ook het dragen van den steen 

opgelegd worden. Op verwonding van een "lidslangte 
"ende nagels diepte" was een boete van 45 schellingen 

(':') H oewel O t t o 's h andve st dit in art. IX (v an Z o meren p. 163) nie t :7e rme ldc 1 zal toch wel bedoeld zijr~ me t de bepaling )ien me~e mogen getuyg~n man~
persoon over vrouwspersoon " dat he t omgekeerde, een v rouw als ge tui ge toe te laten over ee n man, m e t geoorloofd was. In V'!. 1 l l e m van. Be 1_e ren s 
handvesti dat eigenlijk ni et mee r dan ee n hier en daar aangevulde copie van Ott o van Ark e l's handyes t is , wordt alle tw1/el over de u1tleg&'1ng van 
deze bepaling in boven bedoe lden zin opgeheYen. J\Iogelijk da t O t t o 's artikel wel eens tot t,Yijfel aanl eiding gegeven heeft. \V 1 11 e m van Be Ieren 's 
handvest (gegeven in 14 1 2) vermeld t uitdrukkel ij k: ,iende mede moge n manpersoen tugen over wyffp ersone , mer geen w y ffpersoen over manpe rsone". 

(t ) Hiervoren, pag. 20, vi ndt men een voorbe eld der kerkelijke beschu tt ing v oor den wegens verkrachting ve rvolgde. 

(i) Het pond H ollandsch - indien dit hier bedoeld wordt - was toen nog ,·erdeeld in 2 0 sche llinge n ,·an 1 2 penningen. 
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·gesteld, was de wond erger, vijf pond. Gebeurde de 

verwonding in 't huis van den verwonde, waar deze 

·-door den aanvaller opgezocht was, dan steeg de boete 

tot I o ponden. vVerd door een mes , zwaard of eenig 

geslepen wapen, in "euvelen moede" getrokken, ver

wonding toegebracht, dan boette de aanrander zijn 

-euveldaad met 45 schellingen; had die aanval ver

·minking of verlamming tengevolge "wie den anderen 

.,,lemdt", dan werd verbeurd r o pond, en 30 pond 

.als een voet of hand afgeslagen of een oog uitgestoken 

werd. Die boeten werden verdubbeld, indien de euvel

-daden "binnen markten" of "binnen markten geleyde" 

bedreven werden. Uit deze verscherpte bepaling is 

dus af te leiden, dat ook onze voorvaderen, op de 

week- en jaarmarkten, in 't vuur van hun negotie, 

heel ga·uw tot handtastelijkheden oversloegen. 

Op het elkaar naar 't hoofd werpen van voorwerpen, 
waardoor verwonding ontstond, was een boete gesteld 

van 5 ponden, waarvan de helft aan den heer, de 

wederhelft aan den beleedigde kwam. Het uitsteken 

van beide oogen werd gelijk gesteld met het dooden 

van een man. Na een gevecht of onmin, had men 't 

recht, met bijbrenging van getuigen, voor Schepenen 

vrede te eischen en de partij , die dezen gevraagden 

vrede weigerde , kon, bij herhaalde weigering, tot 

-driemaal toe tot een boete van 45 schellingen veroor

deeld worden. Bleef hij daarna nog weigerachtig, dan 

kon hem geboden worden vrede te houden alsof hij 

,,dien vrede met de hand gegeven hadde" en bij vrede

breuk kon men hem zelfs aan den lijve straffen. Een 

vrede zou duren zes weken. Een dergelijke wapen

stilstand of tijdelijke vrede werd ook meestal, na een 

•doodslag, tusschen de vijandig tegenover elkaar staande 

maagschappen van den doodslager en den doode ge

sloten. 

Een unfaire handeling, die toen veel schijnt plaats 

,gehad te hebben en daarom een strafbepaling uitlokte, 

was "het vechten in duysteren steden, daar die keersse 

.,,ofte dat vuyr uytgedaan wierd ." De hierop gestelde 

boete was viervoudig en zoolang de ware schuldige 

niet aangewezen was, kon de boete verhaald worden 

op allen, die bij het gevecht tegenwoordig geweest 

waren. Sloeg een "goet knaap" (d. w. z. een gezeten 

burger) een boef, landlooper "öfte rabbaut," dan nam 
.,,de gerechte" het niet zoo conscientieus en was ge

woonlijk een kleine geldelijke of in 't geheel geen 

vergoeding van den schuldige voldoende om zich van 

den zwerver af te maken. Sloeg daarentegen een boef 

-een "goet knaap" en voldeed de veroordeelde boef 

niet aan de verplichting van zoen of boete, hem door 

.Schepenen opgelegd, dan kon de boef in de gevange-

ms gezet worden op water en brood. Elke dag gevan

genisstraf deed twee penningen aftellen op de geëischte 

boete. 

Als bepalingen van burgerlijk recht was o.a. het 

volgende in O t t o's keur opgenomen. Een man mocht 

niet de goederen zijner vrouw en evenmin een vrouw 

de goederen van haar man verbeuren (denkelijk hier 

in de beteekenis van vervreemden). Elk der echtge

nooten had slechts beschikking over zijn helft van de 

gemeenschap; de schuld, het verbeurde goed aan

klevende, was echter te verhalen op de gemeenschaps

goederen. 

In de nalatenschap der grootouders traden de wet

tige afstammelingen van vooroverleden kinderen, bij 

representatie voor hun overleden ouders op. Vader 

en moeder van iemand , kinderloos overleden, erfden 

in de opgaande linie van hun overleden kind, met 

uitsluiting van verdere erfgenamen, elk voor de helft. 

Bij ontstentenis van een van beide ouders erfde de 

langstlevende de helft der nalatenschap van zijn kin

derloos overleden kind en de wederhelft kwam aan 

de wettige erfgenamen van den vooroverledene der 

ouders. Stierf iemand zonder kinderen en ook zonder 

vader en moeder achter te laten, dan werd de nalaten

schap geërfd, elk voor de helft, door de wettige 

erfgenamen van vaders- en moederszijde. 

Duister als meer bepalingen uit dit handvest zijn, 

is ook art. 30, waar woordelijk staat: ,,Item waar 
,, 't dat eenig vVyfs persoone Kinderen krege, die zy 

,, boven haaren getrouden Man in overspel niet gewon

" nen hadde, die zullen beuren ende nemen, gelyk of 

"zy getroude Kinderen waren van haares Moeders 

,,goede". Vergeten is hier in de eerste plaats natuur

lijk "ingeval van overlyden van eenig Wyfs persoone 

,,enz." anders toch kan er geen versterf plaats hebben. 

Doch in de tweede plaats is 't niet duidelijk, wat 

bedoeld wordt met "Kinderen boven haren getrouden 

"Man in overspel niet gewonnen". Hiermede kunnen 

even goed wettige als natuurlijke kinderen bedoeld 

zijn, wettige uit een ander huwelijk geboren, natuur

lijke vóor haar huwelijk of in haar weduwlijken staat 

bij een ongehuwden man verwekt. Deze laatste 

zijn dan, hoewel natuurlijke kinderen, toch niet in 

overspel gewonnen. De bedoeling zal dus geweest 

zijn, dat kinderen uit verschillende huwelijken geboren, 

ingeval van overlijden van hun moeder, allen met 

gelijke rechten in de nalatenschap der moeder optra
den, hoewel 't, indien deze veronderstelling juist is, 

dan toch weer vreemd klinkt , dat deze bepaling niet 

gold voor man en vrouw. Een man kan toch even 

goed kinderen uit verschillende huwelijken nalaten. 
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Of men heeft bedoeld, dat alle kinderen, zoowel 
wettige als natuurlijke, uitgezonderd in overspel ve r
wekte, met gelijk recht tot de nalatenschap hunner 

moeder geroepen werden. In dat geval waren de 

natuurlijke kinderen in dien ruwen, middeleeuwschen 

tijd nog in gunstiger conditie dan onder de wetgeving 

van onze humane 19e eeuw. Onder onze tegenwoor

dige wetgeving toch erven natuurlijke kinderen (altijd 
nog wettelijk erkende natuurlijke) de helft van 'tgeen 

zij gehad zouden hebben, indien zij wettig geweest 
waren. 

Ingeval van minderjarigheid schijnt eerst in de 

voogdij voorzien te zijn als vader en moeder beiden 

overleden waren. Of er toen ook een voogdij van 

rechtswege door den langstlevende der echtgenooten 

bestond, blijkt niet. Als voogd (momboir) trad in 

de eerste plaats op de oudste mannelijke bloedverwant 

van vaders zijde. ,,van der rechter zweert zyde", die, 

zooals 't mij voorkomt, ook toen zekerheid stellen en 

den eed afleggen moest voor Schepenen. Een voogdij 

kon duren voor een man I 2, voor een vrouw I 3 
pren. Hieruit blijkt dus, dat ook een vrouw als 

afzonderlijke voogdes kon aangesteld worden. De 

nalatenschap van iemand, zonder bekende erfgenamen 

overleden, verviel aan den heer, die de goederen ten 

behoeve der mogelijk zich nog aanmeldende erfgena
men een jaar en zes weken in bewaring hield. l\Ieldde 

zich binnen dien tijd niemand aan, die als erfgenaam 
zijn recht op de nalatenschap kon bewijzen, dan ver

viel deze geheel aan den heer. 
Een jaar en zes weken of "een jaar ende dag" was 

de gewone verjaringstermijn in dien tijd en vandaar 

wellicht, dat nog tegenwoordig die termijn - hoewel 

dan niet meer geldend - in den volksmond nog 

meermalen gebruikt wordt. 
De heer had het recht van nakoop van alle erfe

nissen, huizen en jaargelden, die in zijn schependom 

verkocht werden, veertien dagen nadat de overdracht 

gedaan was. 
Goederen, bij testament aan natuurlijke kinderen 

geschonken of hen op andere wijze aangekomen, ver

vielen, indien het natuurlijk kind bij zijn overlijden 

geen wettige afstammelingen naliet, aan den heer. 

Deze sloot dus, behalve de wettige afstammelingen, 

alle verdere bloedven,vanten uit . 
Werd iemands bezit van onroerende goederen be

twist en kon de bezitter voor Schepenen bewijzen, 

dat hij het goed "jaar ende dag" in eigendom bezeten 

had, ongestoord van "allen dengenen die binnen Lands 

zijn of hebben geweest", dan was zijn bezit verzekerd. 

Vvas iemand buiten 's lands geweest, dan kon hij ook 

in dit geval handelend optreden, zoodra hij terugkeerde 

en was de verjaring tijdens zijn afwezigheid opgeschort. 

Kon het recht op bezit niet door schepenbrieven uit

gemaakt worden, dan werd het bewijs toegelaten op

de verklaring van 7 geburen, ,,die den lande naast 

gelegen zijn, vier te landwaarts ende drie ter zee

waards;;. Aan de uitspraak van deze zeven werd het 
geschil onderworpen en degene, voor wiens bezit vier 

der arbiters stemden, gold als de wettige bezitter. 

Hij, die in 't ongelijk was gesteld en ook de tegen

stemmende arbiters verbeurden elk 45 schellingen aan 
den heer . 

Zonder den wil van den betrokkene zelf en zijne 

vrienden (magen) ,,verd geen huwelijk gesloten. Scha

king was strafbaar met lijfstraf, wanneer de ontvoering 

buiten den wil van den geschaakte had plaats gehad 

en, gold het de schaking van een persoon beneden 
den leeftijd van I 6 jaren, die wel met zijn wil, doch 

tegen dien van zijn naaste bloedverwanten was ont

voerd, dan werd have en goed van den vrijwillig 
geschaakte verdeeld alsof hij overleden was en wel 

voor de helft aan den heer en voor de wederhelft 

aan zijn rechthebbende bloedverwanten. 

Alle poorters waren verplicht den heer "vollen thijns" 

te geven "hoe luttel erfs" zij mochten hebben. Wie 
meer had dan "drie voeten", moest voor eiken voet 
dien hij bezat, opbrengen "elf penningen en een 

Hoen". Ook wie binnen Gorinchem woonde "ende 

daar geërft" was, hoewel geen poorter, was aan cle

zelfdfè verplichting onderworpen. Van het waken (het 

zorgen voor de publieke veiligheid 's nachts) waren 

vrijgesteld, behalve degenen, die behoorden tot 's 

heeren "huysgezinne" en zijn klerk, de schippers van 
't veer over de Merwede en de molenaars. 

\Vie poorter van Gorinchem was, mocht visschen 

,,alzo verre als Wolferen gaat". 

Jaarlijks moest de visscher een "talwaardigen zalmen" 
aan den heer ten geschenke geven, een winterzalm, 

,vant het geschenk moest gegeven worden omstreeks . 

Kerstmis . Ving hij er dan geen, clan moest hij den 

zalm bezorgen ,,'s Maandags in dé: Kruijs-dagen" (*) 

Alle visch, binnen Gorinchem's schependom gevan

gen, mocht "geenen man buyten 's lands" (buiten 
Arkel' s gebied) verkocht worden voordat ze ten 

verkoop "getoont" was op de Vischmarkt te Gorin
chem. Bij overtreding werden door den schuldige 45 

schellingen verbeurd. 

Kon niet ten volle de · waarheid aan 't licht gebracht 

worden in de een of andere strafzaak , ook door ge--

(O:.') Later, ondt:r \Vil l e m \' a n B e i e r e n 's regeering kon men in de plaats \'an den zalm ook twee Hol hndsche g uldens geven. 
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mis aan getuigen, dan konden de rechters en sche

penen zich van die zaak een "stille waarheid" eigen 

maken en, naar bevind daarvan, recht doen. Degene, 

die overtuigd werd van een valsche getuigenis, verloor 

daardoor voor altijd 't recht om getuige te zijn en 

zijn lijf en goed zou "staan in onzer " (van den heer) 

,,genaden", 

Jaarlijks zou de heer zijn Schepenen verzetten en 

beëecligen en daarna "twee Burgemeesters zetten ende 

beraden met onzen Gerechte Oude en Nieuwe" . Even

eens elk jaar, op denzelfclen dag als het gerecht verzet 

werd, zouden de boelen hun roeden neêrleggen en 

"niet weder aanvangen voor wij ' t hem bevelen of 

iemand van onzen wegen" . \i\Tanneer het ambt van 

schoolmeester vaceerde, zou de heer "eenen School

meester nemen ende zetten mede by onzen Gerechte" . 
Vóor "Bamissc ende Sinte Martijns misse " was 

het "der Zeelander schapen" niet geoorloofd op de 

"oude weyen" of op het winterkoren te komen en 

,,binnen agt dagen na Sinte Pieters dag in de Lenten" 

moesten ze uit het land zijn. \Vie dan nog schapen 

op zijn land vond had het recht ze te schutten. 

,,Schatten" zou de heer alleen in bijzonder omschre

ven gevallen. Zoo o.a. bij de er fo pvolging ,·an een 

heer van Ark e 1, bij zijn gevangenneming , indien 

hij zelf geschat werd, bij het uithuwelijken van zijn 

wettige kinderen , of bij het ridder worden van een 

Arke 1 en clan, in overleg met zijn "Rade," de schat

ting doen "als reclelyken ende bescheydelyken is" van 

alle goederen, die de poorters en inwoners van Go

rinchem in 's heeren landen bezaten, uitgenomen van 

hunne huizen binnen G orinchem, van hun paarden , 

hun harnassen, waarmede zij den heer d ienden en 

van hun schepen. 

Niet het geheele handvest is hiermede weêrgegeven ; 

slechts hier en daar deed ik een greep, ve rmeldende 

datgene wat ik meende dat mij duidelijk geworden 

was en wat ik veronderstelde dat ter mededeeling 

voor de kennis van de toestanden dier dagen belang

rijk geacht kon worden. Veel toch, bij het nagaan 

van het gedrukte handvest in zijn geheel , dat ver

moedelijk hier en daar wel een bedorven lezing in

houdt, moet voor ons nog duister en onvolledig blij

ven, omdat de meeste bepalingen niet meer geven 

dan een aanwij zing, geen beschrij ving van een zaak. 

Doch, hoewel deze bronnen clan ook slechts brok

stukken geven , toch danken wij 't aan de kennis van 

dat fragmentari sche , dat wij een tipje kunnen oplichten 

van den sluier, waarachter het maatschappelijk leven 

onzer midcleleeuwsche voorvaderen voor ons nog groo

tendeels verborgen blijft. Want hoe totaal onkundig 
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zijn wij niet van allerlei zaken, die in 't geheel niet 

bij geschrifte zijn aangeduid, zaken, ,,·cl ge regeld 

door gewoonterecht, doch " daa r deze Hand vest ende 

"Brieve geen mentie af en maken " , zooals heer O t to 

zelf in zijn brief verklaart en die, indien ze ook 

maar vaag aangeduid waren, nog een rij ke bron 

hadden kunnen zijn voor 't putten der gegevens, 

waaruit door 't nageslacht een reconstructie had kun

nen gemaakt worden van de toestanden , de zeden en 

gewoonten dier dagen. 

Zoo omschrijft O t to 's handvest nergens een straf

oefening ; alleen het dragen van den steen wordt 

genoemd als straf, welke aan twistende vrouwen kon 

worden opgelegd . En toch wa ren in dien tijd de 

lijfstraffelijke rechtsplegingen aan de orde van den 

dag. Geen micldelceuwsche stad of ze bezat haar 

galgenveld, waar op palen de hoofden der onthalsden 

als af schrikkend voorbeeld waren tentoongesteld of . 

de lijken der pas gehangenen bungelden. Overal 

ontmoette men gevonnisden , die, omdat ze nog gra

cieus behandeld waren , met het gemis van het een 

of ander lichaamsdeel hun ve rgrijp hadden geboet. 
E en brandmerk op de wang· of een afgesneden oor, 

omdat men eerloos was, een afgekapte vi nger , omdat 

men gelei gesnoeid had , een afgehouwen hand wegens 

meineed of ' t stroopen van ' t wild van den heer , 

enz. enz., alle bewijzen voor de onmenschelij kheid en 

de ruwe zeden dier dagen. 

Algemeen was ook de straf van het te pronk stellen 

aan den schandpaal of de kaak , waarbij niet zelden 

de gestrafte gegeeselcl of met zijn oor aan den paal 

gespijkerd werd. E n met hoeveel afg rijzen wenden 

wij ons niet af van het heksenwegen , de vuurp roef 

en dergelijke door onmenschlijkheid uitgedachte te

rechtstellingen, die toch in die dagen plaats hadden. 

Andere strafoefeningen \Yaren meer potsierlijk clan 

wreed. Zoo bij v. het loopen in het hemel, het rond

leiden door de straten op een ezel , waarop de delin

quent , gewoonlijk eene vrouw, verkeerd gezeten was, 

t erwijl zij zich bij den staart van 't beest vasthield , 

het loopen met den schandsteen aan een keten om 

den hals , ook meestal op twistende of k waadsp rekende 

vrouwen toegepast, voo r bankroetiers het zitten in 
zeer primitief costuum op een steen en meer andere , 

natuurlijk de spotlust de r menigte opwekkende, straf

oefeningen. 

'vVas O t t o 's regeering voor zijn Gorinchernsche 

poorters tot nog toe in vrede geweest, het jaa r I 388 

zou om een geringe oorzaak d ien vrede jammerlijk 

verstoren. Vie r Gorinchemsche kooplui, die met hun 

goederen ter Ut rechtsche markt ge11·eest waren , stap-
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ten op hunne terugreis te Vianen een herberg binnen, 

waar zij door eenige kennissen getracteerd werden. 

In de herberg zat ook een rijke landbouwer van 

Meerkerk, die op zijn bezittingen aldaar - zooals 

de Gorkummers wisten - veel hooge en mooie boo

men had staan. Daar het Mei-avond was, vroegen 

de Gorkummers den Meerkerker of 't hun geoorloofd 

was, als zij zijn bezitting voorbij gingen, een boom 

te hakken om dien als Mei-boom meê naar Gorkum 

te nemen en daar te planten . De landman maakte 

geen bezwaar; hij gaf permissie er zel fs meer dan 

een meê te nemen, en toen de Gorkummers te Meer

kerk kwamen, vervoegden zij zich clan ook aan 't 

huis van den landman, diens vrouw in kennis stel

lende van het hun door haar man gegeven verlof. 

De vrouw was echter niet het gevoelen van haar man 

toegedaan en verbood het kappen . Doch de Gor

kummers, sterk door de hun verleende permissie, 

stoorden zich niet aan dit vrouwelijk verbod en zoch

ten een begeerden boom uit, dien zij omhakten. De 

vrouw begon daarover moord en brand te roepen, 

hitste haar buren op en deze, meenende met balda

digen te doen te hebben, vielen, gewapend met 

allerlei boerengereedschap , op de Gorkumsche burgers 

aan, van \Nelke zij er twee doodsloegen en de andere 

twee deerlijk verwondden. Een schipper, daar toe

vallig aanwezig, ontfermde zich over de ongelukkige 

poorters en toen de Meerkerksche boeren waren 

afgetrokken, borg hij de lijken en de gewonden 111 

zijn schuit en voer daarmeê naar Gorkum. 

Onmiddellijk stelde heer O t to nu den heer van 

Vian e n, onder wiens rechtsgebied de doodslag was 

gepleegd, van 't geval in kennis, met verzoek om 

de moordenaars te straffen en mocht hieraan geen 

gevolg gegeven worden , dan zou hij (heer O t to) het 

zelf komen doen. De heer van Vian en nam deze 

laatste woorden zoo euvel op, dat hij we igerde zich 

de zaak aan te trekken en zich zelfs smadelijk uitliet 

over Arkel 's schrijven. 
Die beleediging was voor den trotschen , sterken 

Arkelschen heer te groot en hij beantwoordde Vianen's 

uittarting dan ook met een dadelijke oorlogsverklaring. 

Otto liet door zij n · boden in alle dorpen van ' t land 

van Vianen, met uitzondering van Meerkerk, aan

zegging doen, dat de dorpers binnen drie dagen lijf 

en have hadden te bergen, want dat hij van plan 

was alle dorpen plat te branden en dat hij zijn knech

ten verlof zou geven om te vangen en te rooven wat 

zij grijpen konden. Toen deze driedaagsche termijn 

verstreken was, deed O t to ook werkelijk zijn zoon 

(':') Sedert 1350 ongeveer maakte men hier te lande gebruik van vuurwapens. 

J a n met een sterke macht optrekken naar 't land 

van Vianen. Jan stak eerst den brand in Meerkerk 

en trachtte de vrouw, die oorzaak geworden was van 

al dit onheil, benevens de doodslagers te vangen, wat 

hem echter niet gelukte, daar zij reeds allen de vlucht 

genomen hadden. Vervolgens zette hij zijn ve rnieling 

in verschillende andere dorpen voort en rukte t en 

laatste op Vianen aan, welke stad hij met vuurko

gels (*) in brand schoot, waarna hij weer aftrok . 

L ate r trok het Arkelsche leger, nu onder bevel van 

heer O t to zelf, op Ameide aan, dat eveneens in 

vlammen opging. Vervolgens omsingelde hij ' t slot 

te Ameide, dat hij hevig deed beschieten en legerde 

een groot gedeelte van zijn krijgsvolk in de kerk. 

De heer va n Vianen, die wel inzag , dat hij 

voor Ar ke 1 bukken moest, vroeg nu hulp bij den 

Bisschop van Utrecht, daar hij Ameide van de Dom

kerk te leen bezat. De Bisschop zond daarop een 

bode naar 't Arkelsche leger met bevel aan J an van 

Arkel om onmiddellijk Ameide te verlaten, en, 

mocht hieraan geen gevolg gegeven worden, dan zou 

het geheele Nede r-Sticht te wapen loopen om hem 
daaruit te verdrijven. Doch Arke 1 gaf daarop trotsch 

ten antwoord: ,,Zeg aan mve meeste rs te Utrecht, 

"dat zij het hart niet hebben bij mij te ko111en". En 

de Utrechtschen voelden er ook werkelijk niet den 

moed toe, nadat ZIJ van den terugkee renden bode dit 

antwoord ontvangen en tevens vernomen hadden, dat 

heer O t to met een voor dien tijd verbazend sterk 

leger in ' t veld stond . Heer H e n cl rik van Vianen, 

nu geen hulp in uitzicht hebbende van Utrecht, riep 

daarop de tusschenkomst in van 'vV i 11 e m van Bei e

r en, Graaf van Oostervant, den zoon en toekomstigen 

opvolger van den regeerenden Hollandschen Graaf, 

Albrecht va n Beieren. Willem trok met zijn 

volk naar ' t Arkelsche leger en verbaasde zich even

zeer over Arkel 's macht. Daar de Arkelsche heer 

echter op dat tijdstip nog in erg vriendschappelijke 

verhouding stond tot het Grafelijke Hollandsche hof , 

was de ontmoeting van vredelievenden aard en wist 

de Graaf van Oost er va n t te bewerken, dat er 

tusschen A r k e 1 en V i an e n een bestand gesloten 

werd voor twee jaren , onder voorwaarde dat het slot 

te Ameide aan O t to zou wo rden ove rgegeven. Deze 

leende daarentegen aan H e n cl r i k v a n V i a n e n 

16000 Rijns-guldens, welke hij gehouden was vóór 't 

eindigen van ' t bestand terug te geven, en bleef hij 

in die te ruggave nalatig, dan verviel het slot te 

Ameide met de Heerlijkheid aan Arkel. 0 t to nam 

' t slot dadelijk in bezit. 
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O m een sim pelen Meiboom lagen dus tal van dorpen 

p latgebrand , hadden vele menschen het leven ve rloren 

en waren honderden ui t hunne bezittingen gesteld. 
En nog had het jaar 1 388 niet genoeg aan al deze 

ramp . In den nacht van den 14en September brak 

binnen Gorinchem een felle b rand uit, waardoor de 

nog voor een groot gedeelte uit houten getimmerten 

bestaande stad bijna geheel in asch gelegd \Yercl. 

V olgens de opgave (Kemp p . 126) brandden 1 500 

haardsteden af (*). Een verschrikkelijke brand dus, 

d ie bijna alles vernielde, ,1·at in den tijd van Gor

k um's 1 50-j arig bestaan binnen hare muren met vlijt 

en moeite tot sta,~cl gebracht ,1·as. 

Doch, ook hiermede \\·as de maat des ongeluks 

voor Gorinchem nog niet volgemeten. Twee jaren 

later zou de stad, die eerst door brand hare huizen 

had moeten missen , bovendien tal van hare poorters 

door 't geweld van den oorlog zien clooden. In 1 390 

was het tusschen A r k e 1 en Vianen gesloten bestand 

geëindigd. J a n van Beieren, een zoon , ·an den 

H ollanclschen Graaf A 1b r e c h t , ,1·as gekozen tot 

Bisschop van L uik en de H ollandsche Graaf met zijn 

zoon 'vV i 11 e m, benevens O t t o va n A r k e 1 en diens 

zoon J a n togen gezamenlijk naar Luik. V óór zijn 

vert rek had hee r O t to echter zijn poorters van Go

rinchem l'litclrukkelijk gelast, niets tegen den heer 

va n Vi a nen te ondernemen , zoolang hij en zijn 

zoon afwezig zouden zij n . Doch de Gorkummers, 

aan dit verbod zich niet storende, meenden zich ge

rechtigd, vooral daar de Vianensche heer nalatig 

gebleven was in het teruggeven van 't geleende ge lei, 

om zich te wapenen en het land van Vianen binnen 

te trekken. Heer Hen cl rik van Vianen, die van 

Ar k el 's afvvezigheicl kennis droeg en wel inzag , dat 

zonder aanvoering van heer O t t o en diens zoon, de 

Gorkummers niet veel zouden uitrichten , trok eveneens 

z ijn volk bijeen en bij het dorp Lakervelcl lrn·am het 

t usschen beide legertjes tot een treffen. Er ,yerd 

hevig gevochten, echter met ongelukkigen afloop voor 

de G ork urnsche poorters, van wie e r vele op 't slag

veld bleven en verscheidene krijgsgevangen gemaakt 

werden. Onder de laatsten behoorden de voornaamste 

en rij kste poorters, die eerst tegen betaling van hooge 

losgelden door den hee r van Vianen \Yerclen vrij 

gelaten. 

Di t losgeld bracht den heer van Vianen genoeg 

in zij n zak om thans het slot te Ameide te kunnen 
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lossen , en de overmoedige Gorkurnrners, die gemeend 

hadden in dezen oorlog zooveel buit te kunnen maken, 

dat zij daarmede h unne door brand venrncste stad 
konden he rbouwen, keerden met schade en schande 

huiswaarts, bovendien het ve rlies betreurende van tal 

van menschenlevens. 

H eer Otto met zij n zoon Jan van L uik thu iskee

rencle, was over deze overtreding van zij n verbod 

zeer ontsticht en hierdoor ook niet geneigd zich veel 

van de zaak aan te t rekken . Kort daarop werd dan 

ook tusschen A r k e 1 en V i an en vrede gesloten . 

Intusschen herbouwden de Gorkummers hunne stad 

en thans fraai er en bete r dan zij voor dien tijd 

ge,1·eest was. 

Een nieuw gevaar scheen voor Gorinchem te dreigen 

uit het betwisten van haar recht van visscherij in de 

l\'Ierwecle, zooals dat in 1 322 (hiervoren ve rmeld) bij 

ove reenkomst tusschen Ja n van Arke I en VJ i 11 em. 

van Hoorn \\·as vastgesteld . Gelukkig we rd dit 

gevaar afgewend door de tusschenkomst van den 

H ollandschen Graaf A 1b recht, die bij handvest van 

den 3en J anuari 139 1 de zaak ten gunste van Gorin

chem regelde en de volgende uitspraak deed: 

"Alzo geschil is geweest tussen sijnen Soon, Heer 

,, W i 11 e m van B e ij eren, Graaf van Oostervant , 

"Heer van Altena (n" dit huys van Altena ,1·as Graaf 

,, \V i 11 e rn voor een tijd in-geruy mt bij W i 11 e m , Heer 

"van Hoorn, Altena en Korterzern) te r eenre en sijnen 

"KeYe d 'Heer van A rkel, ter andere zijden, aangaande 

,,de Visse ry, tussen de Landen van Altena en Arkel. 

"Soo heeft hy gesien eenen Brief, die cl 'Heer van 

"Hoorn, dier-tijd Heer van Altena, cl'H eer van Arkel 

,,gegeven, en nu sijns A e 1b rechts Soon , van Oos

" tervant voorsz . met sijnen Brief bevestight beeft, en 

"hy A e I b recht sijn seggen daar by voeghde, dat 
,,de ,·oorsz. Vissery d 'Heer van Arkel en sijn na

,,korners toe-behooren, en die rustelijk gebruyken sa!, 

,,na luyd clesselven Briefs . Gegeven in den Hage, 

,,drie dagen in Lou-maant, 's jaars 1391. " (t ) 
Dit pleit werd dus beslecht ten gunste van den 

heer va n Arke 1 en zijn poorters, onder v,;ie het 

visschersgilde, zooals te beg rijpen is, sterk ve rtegen

,1-oordigcl was. 
Behalve van het Begijnhof in de Haarstraat, dat 

in 1391 reeds vermeld wordt, vindt men ook omtrent 

dezen tijd gewag gemaakt van 't Gewancl-huys, het 

verkoophuis van ' t g ilde der Ge,1·and-snijders of laken-

C ) Is deze opgave juist 1 dan kan men onder 1500 haardsteden niet eYen zoovele woningen Yerstaa n. Van Z o meren \·ermeldt (p. ro} <lat in een lij s t der haard
s teden van 't jaar 15 15 Gorinchem aa nge teekend s taat \'Oor 700, ten\·ijl, volgen s een kohier der verponding van 163 2, <lic st::td in dat jaar 1588 huizen bezat. 
In 1632 was de s tad al ui tgelegd en aanmerke lij k vergroot . Onder >1 haerdsteden" huizen begrijpende I zou Gorkum <lus in 1632 1 toen het meer huizen bezat <lan 
Schi edam o. a. , niet dich ter bebouwd zijn geweest dan in 1388. Dit nu is niet aan te neme n ; Of de opgave 1 500 is dus foutief Of met haardsteden worden 
s tookplaatsen bedoeld, van welke e r in éen woning natuurlijk meer dan een kunnen geweest zijn. 

(t) K emp p. 128, van 1\1 ie ri s D eel III p. 586. 
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ve rkoope rs. D it;. g ilde k reeg m r 392 een keur van 

den volgenden inhoud: 

"Niemand sa l Gewand-snijden tot Gorinchem , hy 

,,en sy Poorte r, en hebbc een plaatz' in ' t Gewancl

"huys, ten waar een stuk van r 2 ellen , dat magh 

" hy 's maanclaaghs op den arm hebben, en snijden 

;; dat op sijn Ell'-gelcl. In de weke sal niemand too

" nen" (uitstallen) ,,voort doen , noch verkoopen clan 

" de Gewand-snijders, op de boete van drie pont. De 
,, Gewand-snijders moeten 's maanclaaghs haren merkt

" dagh in 't Ge\rancl-huys houden, als men den eersten 

"Goclts-clienst luycl, buyten de Vasten. En die niet 

"komen wil, die magh toonen noch verkoopen, in syn 

" huys, voor die tyd dat men de Vesper luycl, op de 

" boete van drie pont , ' t een de Heer, ' t ander de 

,, Stadt, ' t derde de vinde rs, ' t jaar 1392 gemaakt. " (*) 

Ofschoon alleen dit gi lde vermeld wordt, moeten 

er toch omtrent dezen tijd reeds meer g ilden bestaan 

hebben. Van Zome r e n (p. 15 3) geeft een lij stj e 

van 27 dier binnen Gorinchem bestaan hebbende cor

poratiën en wel: 

1. Het groote schippersgilde. 

2. Het kleine schippersgilde. 

3. Het lakenkoopersgilde . 

4. Het kleeclermakersgi lde. 

5. Het weve rsgi lde . 

6. Het spelclcnrnakersg ilde. 

7. Het smids-, slotenmakers- en koperslagersgilde. 

8. Het kuipers- en hoepmakersgilde. 

9. Het schoenmakersgilde. 

IO . Het kramers- of St. Nicolaasgilde. 

l I. Het bakkersgilde. 

l 2. Het brouwe rsgilde. 

l 3. H et tappersgilde. 

14. Het vleeschhouwersgilde. 

l 5. H et barbie rs- en heclmeestersgilcle. 

16. Het timmerlieden- en schrij1rn·erkersgilde. 

17. H et visschersgilde. 

I 8. Het ververs- en schildersgilde. 

19. Het glazenmakersgilcle . 

20. Het knoopenmakersgilde. 

2 I. Het wagenmakers- en stoelcnmakersgilde. 

22 . Het hoveniers- of groengilde. 

23. H et zilversrnedengilde. 

24. Het voe rmansgilde. 

25. H et metselaars-, leidekkers- en steenhoLl\\'e rsgilde. 

26. H et gruttersgilde. 

27. Het slij tersgilde. 

C l Ke mp p. 12 9 . 

('!) De patronen van d it g ild e. 

Al hebben nu niet alle 27 gilden in 't laatst der 

14" eem\· reeds bestaan, verscheidene er van toch zeker. 

He t gilde der kramers of S t Nicolaasgilcle kreeg een 

g ildebrief in I 4 I 4 , toen Gorinchem onder Holland 

gekomen was en de H ollandsche Graaf, W i 11 e rn van 

Beieren , over de stad Gorinchem en 't land van 

A rkel een drossaard, Are n t va n L e ye n b u r c h, 

heer van L eyenburgh en Giessen, aangesteld had. 

Van Zom e r e n neemt dezen korten en we inig be

langrijken brief in zij n geheel op (p. I 54). Het gilde 

der heelmeeste rs en barbiers werd in 1465 met een 

brief begiftigd, en hoewel Kemp (p. 32 I) en van 

Zom ere n (p. I 55) ook dezen brief in zijn geheel 

vermelden , kan ik de ve rzoeking niet weêrstaan hem 

hieronder nog ee ns te doen afdrukken, omdat wat 

hierin ve rmeld staat een eigcnaardigen kijk geeft op 

den toesta nd dier dagen. 

1- ,, Xicmand Yan buyten zal b inn en G orinchem een mees terij opzetten om te 
,)scheercn, of hij za l ge ven twee goude Rij nse guldens , en Poorte rs kinderen 
nrnaar ecnen halven Rijnse n g ulde n. 
)1 K negts 1 die leercn sch eeren, zullen geven een pond was aan 't Gi ld . 

.:) · )1 Gchuurde knegts (geen leerknegts zijnde) een half pond was. 
4, )1 Alle meesters binnen G orinchem zullen geven aan 't g ild van e ike n Rijns

)1gulden die zij winnen met meesteren 1 een halve ·witte st uyver. 
5. liGeen meester za l d es and e rs meesters kalanten scheer~n meer d an eens, des 

)1vcn\·ittig t door een van de dekens I of de voorgaande m ees ter zij eers t vol-
1daan van voorg aa nd e schuld va n schee ren , op de boete van een pond was, 

11 half de heer , h a lf 't g i! cl. 
6. 1Getn meest~r , binnen G orinch e m w onende, zal d'ander meesters verbande n 

J1o f zieken ve rbin de n of ve rm aken , bo \·cn een reys, of d'ee rs t e meeste r z\j 

J1eerst voldaa n \·an zij n ve rd ie ns ten, op de boete van een goude n L eeu w, h a lf 
;1de heer , h alf 't g il d e n de zeh ·e voldoening zal staan op ee n s toop wij n, t e n 
1ware hij had t 's n achts van den bed opges taan of b uy ten g e reyst , dat zou 
1twec stoe p wezen. 

7, iiNiemand zal op hoogtijden, aposteldagcn, zondagen nog Cosmas en Da-
1111 i a an s dag (t ) scheeren, op de boete van een pond was van yde r , te gaan 
))als vore n, deed het des meesters wijf of boden I gelijke boe ten, ten waar de 
)1genadige h ee r Gra ve van Charloys (ë) , zijn lieve vr ouw, of eenig van beyde n 

),binnen G orinchem wa ren. 
8. ), :!\i emand van buyten zal binnen Gorinchem, of in ' t Land van Arke l komen 

1,rneesteren ecnige gewonde, hij en geve ieder een pond was, dat niet wil-
1llende doen, men \· erbied hun 't mees teren , van de heer e n ge rechtswegen 
11 me t een 1s h eere n of de r s ta d gezwore n bode, wildet de meester dan nie t 
11 ge\·en, d a t 's d e boete va n ti en witte stuyvers, half de h ee r, half de kerk 
)\ CD 't g ild 

9 . 11 \\·an neer d e d ekens morge nspraa k leggen, ende die de weet h ee ft e n niet 
11 k omt , zal verbeure n een oude n Vlaamsen, deze en navol gende boeten alleen 

ntot 't gi\ds beh oe f. 

1 o . n\\ïc op St. C os m a s e n Damiaans - dag de weet h ebbende , met de 
)1gemeene broeders niet komt eeten, verbeurt eenen ouden braspenning. 

11. 1Geen meester zal pannen voor deur ze tten ten zij dat h et een ge teyke nde n. 
1dag van g oed ader la ten is, en men zal gee n bloed op de venstere n of voor 
1de deu re n lange r la t en s t aan dan tot twaalf uuren toe, op de boe te v a n 

1iccn h rtlf pond was. 

12 . )iE en gildebroeder s te n ·e nd e, wie de \Y eet hebbende niet ter uytvaar t komt , 
1Yerheu rt een ouden Vlaamsen. 

13 . 1E yndelijk is ' t ze lve broeder sch;:i.p toegela ten da t zij alle breuken e n sch 11l
}1den , Yaren g e roerd , 't a ll e n tijden mogen doe n uyth ale n met een ges woren 

)1bode van Gorinchem n 

Van Z o m e r en (p . I 56) maakt van 't ve rleenen 

van nog meer gildebrieven melding. Zoo o. a. in l 5 r 5 

een aan het timmerlieden- en schrijnwerkersgilde, te r

,,-ijl de smeden ee rst in r 523, als het gi lde van S 1 Eloy, 
met keuren en ordonnantiën begiftigd werden. In 15 63 
werd het gilde der lakenverkoopers en klcedermake rs, 

(~) De stijds de titel , a ls t roonop\·olgt: r , ,·a n K a rc:l 11d c n Stou tc' ·i toen heer Y <Ul Ark el. 
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dat tot toen één ge,1·ecst 11·as, gesplitst en kregen 

zoowel de lakenverkoopers en droogschee rders als de 

kleeclermakers elk een afzonderlijken gildebrief. 

Naast deze vereenigingen van hanclwerkslieclen be

stonden , zooals hiervoren reeds vermeld is, de zuiver 

geestelijke confreriën, waartoe o. m. ook de zusterkring 

der bcg·ijnen behoorde . vVelke de namen ,,·aren der 

andere confreriën, omtrent dezen tijd te Gorinchem 

bestaande, is niet bekend. Eerst later vinden wc enkele 

dier genootschappen genoemd en uit de beschrijving 

der s, J anskerk blijkt dat aan enkele de r altaren tevens 

een confrerie gesticht was. 

De burgerlijke gilden waren ve reenigingen van man

nen van hetzelfde bed rijf of dezelfde nering· tot één 

lichaam, met een eigen maatschappelijken vorm . Hun 

rechten en verplichtingen, hun belangen wa ren dezelfde. 

De leden moesten poorters zijn. Bij de handwerksgil

den werd men geen g·ezcl, tenzij men zijn lee rj aren 

behoorlijk had uitgehouden en een proef, 1\'aarvoor 

ook bij de meeste gilden een bepaald voo rsch rift be

stond, ten overstaan en ten genoegen van de ove rlieden 

van 't gilde volbracht had. Alleen hadden de 11·eclm1·en 

van overleden gildebroeders doorg·aans het recht om 

met een bekwamen gezel de nering aan te houden . 

De leerjaren van leerling en gezel, voordat hij tot 

' t afleggen van de proef ,1 ere! toegelaten, 11·aren ge

woonlijk vastgesteld. Vereischte was 11·el niet dat de 

leerjaren bij dcnzel fcl en meester ,Yaren doorgemaakt, 

doch geen gildebroeder mocht een gezel van een ander 

aannemen zonder de overlegging, behalve van een 

bewijs van g·oed gedrag, van het wettig ontslag door 

den vorigen meester. Van dit een en ander werd zorg

vuldig aanteekening gehouden. 

Het streven der g ilden ,\'as om de kooplui en " am

bachters" van buiten zooveel mogelijk uit den handel 

en het bedrijf der stad te houden. De ,\'eek- en jaar

markten alleen gaven zekere v rijheid en lieten ook 

handelaars van buiten toe. Al wie poorter was, werd 

echter door allerlei reglementen beschermd , zoowel 

tegen concurrentie van buiten als tegen te z11·are mede

dinging onderling. Men mocht niet meer clan één 11·in

kel houden en de overheid belette zelfs dat de waren 

werden opgekocht in één hand. De markt, wier bloei 

zoowel den poorter als de poorte (stad ) en den heer 

nä ti'w aan 't hart lag, stond onder toezicht der over

heid. De goede kwaliteit van de wa ren was door 

merkteekenen gewaarborgd en maat en gewicht 11·erden 

onder strenge contróle gesteld. 

Tot onderlinge bescherming 11·as aan de gildebroe

ders het uitsluitend recht toegekend om 't zij in per

soon, 't zij met of door hun gezellen hun handwerk 

of nering· uit te oefenen en dengenen, die onbevoegd 

wa ren , (de beunhazen) de gestelde boeten op te leggen. 

Jaarlijks kozen zij hun dekens of overlieden of lieten 

de keuze, uit een door hen gedane nominatie, aan de 

overheid. Zij kenden bij ziekte, ongemak , ve rarming 

of ouderdom een bepaalde wekelijksche ondersteuning 

aan den invalide toe uit de gildekas en zorgden bij 

overlijden van een hunner voo r diens begrafenis. Zij 
waren zelfs ve rplicht bij die begrafenissen tegenwoordig 

te zijn of, zoo zij uitbleven, een zekere boete te be

talen, terwijl zij, bij hun intrede in 't gilde en voorts 

periodiek, jaarlijks, maandelijks of wekelijks, een zekere 

som in de gildekas moesten storten. 

De overlieden hielden de lijst der gilde 'Jrneders en 

lee rlingen bij , namen de proeven af, legden boeten 

op, inden en betaalden en zorgden in ' t algemeen voor 

de richtige nakoming der reglementen. 

De gewone zaken werden door de overlieden zelve 

afgedaan op hunne meestal wekel ijksche vergaderingen 

(morcrens]Jraken) · over crewichtiO'e aanrreleo·enhedenb ' b b · t, b , 

alsmede over de jaarlijksche keuze, besliste het gilde. 

De belooning der dekens bestond gewoonlijk in de 

emolumenten van de proeven en voorts in v rije ver

tering bij hunne vergaderingen en op den jaarlijkschen 

algemeenen maaltijd . Voor het ophalen der contributiën, 

het aanzeggen der begrafenissen, het ontvang·en der 

boeten enz ., m oest de gildeknecht, gewoonlij k de jongst 

aangekomen gildebroeder, zorgen. Het ve rleenen der 

g·ildebrieven en het brengen van ve randerin6en daarin 

was aan de overheid voorbehouden . 

De gilden hadden ook hun eigen altaar in de kerk, 

niet zelden ook hun eigen priester, di e voor hen de 

mis las. Zoo hadden de "wantsnijders" reeds in l 392 

zelfs een altaar in ' t "want-huys" (K e m p p. 129), de 

heelmeesters, in 1465, het altaar van de H. Cosmas en 

Damiamts in de ke rk , het schippersgilde het altaar van 

de tiell d1ti.ê:e11d martelaren en later de timmerlieden 

en schrijnwerkers het altaar der 1-1. Drie Koniugen, 

de lakenvcrkoopers, droogscheerders en kleedermakers 

dat van den H. Yolta1t1tes de1t Dooper, enz. 

In tijden van oorlog trok elk gilde , onder aanvoe
ring van eigen overlieden en met eigen vaandel, ter 

verdediging van stad en land op. Bovendien bestonden 

er nog afzonderlijke gilden van sclmttm, welke ook 

in tijd van vrede dienst deden. Ieder poorter, wiens 

naam 11·as ingeschreven in het zoogenaamde sclwtboek, 

moest met eigen harnas en wapenen, als hij door den 

h ee r ter heirvaart geroepen werd, opkomen. Te Gorin

chem 11·as het oudste schuttersgilde dat van St. Sebas

tiaan, later ontstond dat van St. '~Joris. Dit laatste 

gilde, 11·ier leden met den voe tboog schoten , werd in 
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r 4 23 met een handvest begiftigd , te r\\'ijl nog veel 
later, nadat het g·ilcle van S t . .Sèbastiaau reeds ontbon

den was , het St. C!tristoffel-gilc\e of dat van de hand

bus in 't leven geroepen werd . (Zie h ierover het hoofd

stuk van den Doelen). 

D oor het uit\\·e iclcn ove r de gilden moest ik een 

oogenbl ik den draad der histo rie laten gl ippen. Go rin

chem bezat dus, zooals h ic rvoren ve rmeld werd, tegen 

het einde de r 14c eeuw een "Gewancl-h uys, " dat ge

weest moet zij n op de Groote Markt . (Z ie het hoofd

st uk ove r ' t stadhuis). D e "visstallen" waar, volgens 

hee r O t t o's handvest, al le visch , vóó r ze vcrvoeicl 

o f verkocht mocht worden , ten verkoop "getoont " 

moest worden , werden gehouden op de daarnaar ge

hceten " Vi sbrugge ." De accijnsen en de gemeente

e igendommen , zooals de staclsk raan , de waag , het 

vleeschhuis , de vischstallen , de dobbel- of kwaak

s::holen enz ., werden in dien t ij d verpacht , zooclat de 

betrekking van den fi scus, in deze de burgemeeste rs, 

a l zeer gemakkel ij k was waar te nem en. De dobbel

of kwaakscholen \\'e rclen echter omtrent dezen tijd , al s 

onzedelijke instellingen, meer en meer a fgeschaft , hoe

wel het volk , dat op haza rdspel verzot bleef , er niet 

zoo gemakkelijk afstand van deed . In het handvest 

der schutterij van St. J or is, in r 423 gegeven , wordt 

op het dobbelen der schutten, die zich zeke r nog \\·cl 

eens aan d it verboden spel sch uldig maakten , boeten 

gesteld. Ieder die op dobbelen betrapt \\·e re\ , ve rbeurde 

,,eenen Bergschen groote n en bij ,,·e igering tot betaling , 

indien de ove rt reding overtuigend bewezen kon \1·o rcl e11 , 

was de boete voor den dobbelaar "tien stuyve rs ende 

" die Q ueek-schole van gelyke.11 

Zoo \\·erclen clan ook de vischstallen ve rpacht en 

wel voo r vijf jaren, (v an Zom e r e n p. r48) ingaande 
op St. P eters-dag in de L ente, , ·oor een gouden Pete r 

of twintig Vlaamsche plakken . Moch t de heer of de 

poort (de stad) echter de " K amcren,11 die op de brug 

stonden , nooclig hebben , clan zou hiervan een maand 

te vo ren aan den pachte r kennis gegeven en de "ve r-

zeten pagt" ve rgoed worden. 

Ook de kraan werd ve rpacht. D eze ,,·as aan de 

haven op den L angenclijk , ongeveer tegenove r de nu 

nog aanwezige K raansteeg , \\'elke aa n de k raan clan 

ook haa r naam ontleend heeft . In 1 39 5 g ingen hee r 
0 t t o en Schout en Schepenen, met H e 11 cl ri k P ok c r 

ove r de kraan een verd rag aan. (*) De kraan was 

getimmerd op P o k e r 's e rf, aan de haven ge legen en 

men kwam overeen dat de heer, de stad en Pok e r, 

elk een de rde deel zouden hebben van de pach t en 

elk een gel ij k gedeelte zouden bijd ragen in de kosten 

( ') V an Zo mer e n, p. 14 6; van 1\ f ierî s I!J 1 p. 621. 

van onclcrhoucl. De pachter, late r k raan meester of 

vader genoemd , had het recht, al naar den aa rd en 

het quantum der _ve rwerkte goederen , een kraangeld 

te heffen , dat door de overheid bij keur was vastge

stclcl. De hem assistee rencle knechts werden kraan

k inde ren genoemd . Va n Zo m e r e n (p . 147) neemt 

een ordonnan tie op, die vóó r r 500 reeds van toepas

sing ge\\·cest moet zijn en waarin ve rmeld wordt hoe

veel het kraangeld bedroeg . Van een voeder (vat van 
zeke ren inhoud) \\·ijn betaalde men 6 grooten , van 

elke aam ( eveneens een vat) 1 groot, van minder dan 

½ aam niets. \Vat boven een ½ aam was, werd tegen 

een aam berekend . Van afgaande of weg·va rencle goe

deren betaalde men slechts half gelei. Voorts van cèn 

molensteen of sl ijpsteen 6 grooten , van een ton staa l 

2 g rooten , van een ton vlas 2 grooten, van een ton 

ijzer r groot , van ,,·aren in houten vaten geborgen , 

zooals honig, zee m (honig raten), ol ie , smout , wijn en 

edik (azijn), boYen ½ aam r groot. ' t Maakte verschil 

of men de goede ren als koopman of voor eigen ge

bruik opdeed. In 't laatste geval betaalde de eigen

gebruike r van alle artikelen, uitgezonderd wijn, slechts 

hal f geld . Buiten den kraanmeeste r mocht men niets 

opdoen en b ij O\-c rtrcd ing van deze bepal ing ve rbeurde 

men drie pond, een voor den heer, een voor de stad 

en een voor den kraanmeester. 'vVercl doo r verz ui m 

va n den kraanmeester schade aan iemands goederen 

toegebracht , dan ,ns hij tot vergoed ing gehouden. 

V an wol werd geen kraangeld geheven. 

P o k e r als eigenaar van 't erf en als zooclanig ook 

aansprakelijk voor den cijns op 't e rf staande, mocht 

di t erf betimmeren zooals hi j ve rkoos, mits hij maar, 

ter breedte van 10 voe t, een toegang tot de k raan 

openhield en , ingeval van betim mering ook boven dit 

kraan pad, e r voo r zo rgde, dat de doorgang altijd hoog 

genoeg bleef om er a llerlei goederen zonde r hinde r te 

kunnen doo rclragen . Bovendien mocht h ij de k raan , 

den doorgang en het erf altijd gebruiken, wannee r de 

hee r, de stad of de pachter daa rvan geen gebruik 

namen . 

Hadden 111 den beg inne naast de visscherij , de 

lanclbou\\' en de handel in landbouwproducten hier de 

hoofdbro nnen van ' t bestaan ui tgemaakt, langzamerhand 

\\·as, ook door het ve rmeerde ren van eigen poorte rs 

en den aanwas van bui ten, de handel op ander te rrein 

O\·ergebracht. Die handel beperkte zich nu niét meer 

tot de behoeften eene r marktplaats voor het platteland, 

zooals Gorinchem oorspronkelij k geweest was, doch 

had zich ontw ikkeld tot brcecle r vlucht. Er waren 

kooplieden bin nen Gorinchem opgestaan , die meer 

https://gelyke.11
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ondernemend , eenigen groothandel dreven, al bepaalde 

ook deze handel zich tot de aangrenzende landen Hol

land , Zeeland, Brabant , Gelderland en Utrecht. E en 

beteekenis voor den han del, zooals b .v. Dordt in die 

dagen bezat, dat , evenals de andere g roote Holland

sche steden, als lid der Hanze , reeds buiten Holland 

een aanzienlijken handel dreef , had Gorinchem niet 

en zou het ook nooit erlangen. Doch in den binnen

lanclschen handel nam ook Ark e l's hoofdplaat s meer 

deel en 't was dus zeker een groote faciliteit voor haar 

kooplieden, dat de stad St. Geertruidenberg "om zon

,,derlinge vriendschap van J onker Johan v an A rk e 1," 
den zoon van heer O t to , in r,393, aan Gorinchem's 

poorters vrijdom verleende van straatgeld, dat tot nog 

toe van "wagen, paerden, beesten en andere goederen " 

geheven was. 

In verband met dezen aanwas van buiten scheen ' t 

ook noodzakelijk ge,rnrden een regeling te maken be

treffende den tijd, dien men inwonend ge,Yeest moest 

zijn om het poortersrecht te erlangen en het daarvoor 

verschuldigde poortersgeld. Bij keur van l 394 (va n 

Zom e ren p. 175 ) werd dit vastgesteld. ,,Zo \\·ie voo rt 

"meer poorter \\·orden zal tot G orinchem, zal agt jaa r 

"lang binnen Gorinchem woonachtig wezen " en "zo 

"wie dat poorter ,rnrd, zal der Poorte in gereden gelde 

,,geven tien oude schilde. " 

Een andere keur, omstreeks dezen tijd uitgevaa rdigd, 

was gericht tegen het laten loopen van beesten op een 

ander mans g rond. Men scheen, nu de stad \\·a t mee r 
in beteekenis \\·on en de landbom,·encle stand langza

merhand terrein moest inruimen aan den koopman , 

niet langer den primitieven toestand van het laten 

loopen der beesten à !'abandon, te gecloogen. Elk 

werd meer aansprakelijk gesteld voo r zijn vee en 

ve rplicht het binnen eigen terrein te houden. Ieder, die 

een andermans bees ten op zijn grond vond "in zijn 

schade ", had het recht zelf schutter te zijn. A ls schut

geld mocht hij eischen van elk paard 3 ,,\\·itten '\ van 

elk jarig hoornbeest 2 "witten ", van elk va rken r " wit ", 

van elk schaap ½ ,, witje" en van elke gans r "duyt " . 

\Vas de schade meer clan het verbeurde schutgeld , 
clan werd het bedrag dier schade begroot of volgens 

taxatie van t\\·ee mannen of naar de opgave onder 

eede van den schutter zelf. Binnen de poort mochten 

- zeker met 't oog op 't omwoelen van den g rond -

geen ongeringcle varkens zijn, doch \\·el buiten de poort, 

op 't land, want de keur bepaalde, dat de schutter 1 

wit zou hebben van "een ongeringt verken buyten de 

" poort" . Alle schutgeld ·was bij nacht dubbel en wie den 

schutter het beest ontnam, verbeurde tegen den heer 

45 schellingen en moest de geleden schade vergoeden. 

OUDE VESTE. 

Naast den handel scheen zich ook eenige nijverheid 

te ontwikkelen , nl. het bakken Yan steenen. Van 

Zomeren (p. 292) neemt een contract op, dat burge

meesters van Gorinchem in l 394 sloten met \V i 11 e m 

Pekeric en zijn broeder Jan Danckaart "als van 

,,den steen te bakken tien jaren lang naastkomende." 

Zij moesten jaarlijks 500.000 steenen bakken en de 

klei daarvoor nemen "buytendijks, buyten der Poorten 

" kos t, ende die aarde en zal geen ebsl ijk nog clrifslijk 

" wezen. " \Varen ze evenwel door 't water verhinderd 
de klei buitendijks te steken, clan mochten ze die 

bînnenclijks nemen "daar ze die Poort leggende haclcle, 

,, dat is te ve rstaan uyt lande, als zij met den steen

"hoven gebuurt hebben .n 

Deze steenbakkerij zal geweest zijn langs de Linge 

bij het dorp A rkel , omdat in het contract als plaats 

voor het steken der klei binnendijks aangewezen wordt 

het terrein "leggende tusschen der Poort erve, dat der 

" kerken van Arkel te wezen plagt, aan d'een zijde 

"ende Aren cl van Hem e r t' s erve aan cl' andere 

" zijde. " R eeds vóór 1394 echter moet men langs de Linge 

steenovens gehad hebben, wat af te leiden is uit de bepaling 

in 't contract , dat jaa rlijks "alzo goeden wel gebakken 

" steen" moest ge leverd worden "als men gebakken heeft in 

't "jaa r van t\\·ee ende nege ntig ende van drie ende ne

" gentig ." Daar dit ee rste terrein toen denkelijk geheel 

,, uitgestoken'; \\·as, heeft men in I 394 de ovens ver

derop \·erplaatst. \Vant een andere bepaling was "voort 

,, \\·aar 't zake, dat eenig gebrek viele in dezen tien 

,, ja ren in der aa rden , dat ze niet nut en waar te bak

" ken, zo zouden \V i 11 e m en Jan voorsz., die twee
"cleel ge leien van ag tien Dordrechtsche guldens , die 

" gekost hebben den Steen-oven te verze tten ende die 

" plaatse te maken , ende die Poorte 't derde." De 

steenen moesten gebakken worden "na der Poorts 

"vormen" en "vier steen leggende" moesten " alzo hoog 
,,wezen als een staande steen. " 

' t Schijnt dat de stad het monopolie van 't steen

bakken aan zich hield en voo r eigen rekening de onder

neming exploitee rde met technische hulp van boven

genoemde steenbakkers. Want voor 't bakken van elke 

duizend steenen kregen zij l 1
/ 10 "Guilelmus Dordrecht

"sche gulden" en voorts "voor haar klecler ende voor 

"die plaatse te bereyden , jaarlijks onder hen beyclen 

" 4 Guilelmus Dordrechtsche guldens." Voor dit laatste 
moesten zij nu jaarlijks "der Poorten uytreyken twee 

" cluyzent steene, " voor welke 2000 steenen zij dus 

niet het loon mochten berekenen. 

Bij het jaarlijksch opdoen van de turf zouden bur

gemeesters de steenbakkers helpen "by hunnen rade 

" ende by hunnen kost." Burgemeesters wilden dus 
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weten \\·elke kwaliteit van turf gebruikt werd en scho

ten het geld voor, welk voorschot ve rrekend werd met 

het bakloon bij het a fl eve ren van de eerste met die 

turf gebakken steenen. ,,Die burgemeesters zullen dat 

"gelt verleggen ende wede r innemen van den eersten 

"oven, die men met dien torve bakken zal " . E veneens 

kregen de steenbakkers jaa rlijks een voorschot van 

25 Dordrechtsche g uldens op hun werk ,,' t Si!lte P eters 

" misse in de lente. " Dit , ·oorschot \\·erd verrekend 

met vijf g uldens telkens als men weêr een baksel ge reed 

h ad , ,,ende die zullen ze jaarlijks den burgemeeste rs 

,, betalen naar den eersten oven, van elken oven daar

,, naastvolg·ende vijf Dordrechtsche g uldens ." 

Het contract was, zooals boven reeds gezegd is, aange

gaan voor ro jaren, na welken tijd de steenbakkers ;:den 

,,steen-oven ende d ::tt woonhuys ende die loodsen " 

weêr moesten opleveren ,, buy ten der poort kost." 

De veronderstelling is niet g·ewaagd, dat het oprich

ten van deze steenovens ve rband gehouden heeft met 

en beschouwd moet worden als een gevolg van den 

geduchten brand , die in r 388 een groot g·edeelte van 

de stad in vlammen had doen opgaan. Bij den her

bouw zal men zooveel mogelijk de houten getimmerten 

door steenen huizen hebben vervangen en het stedelijk 

b estuur zal het z11 ne er wel toe gedaan hebben om 

het gebruik van steen 111 plaats van hout in de han d 

te werken. 

Onder O t to ' s heerschappij \\·as Gorinchem zeer 

zeker in beteekenis toegenomen en toen hij in r 396, 

op Paaschavond -- zooals K e mp zegt - overleed, 

zal zijn zoon Jan, die hem opvolgde, de stad on

getwijfeld aanvaard hebben in een toestand , bete r 

dan die, waarin O t t o haar van zijn vader ontvangen 

had. Ook heer O t t o werd, naar familiegebruik, in 

den grafkelder begraven en met hem , die als den 

"grooten" 0 t to genoemd wordt , zou tevens dalen de 

zon van aanzien en macht, die op 't einde der I 4 e 

eeuw voor 't Arkelsche geslacht haar hoogste punt 

bereikt had . De nieuwe eeuw zou die zon ach te r don

kere wolken doen ondergaan. 

De Arkel ' s bezaten op dezen tijd aanzienlijke en 

uitgestrekte heerlijkheden en noemden zich heeren van 

Arkel, Hagestein , Pie rrepont en Mechelen. G orinchem 

was hunne hoofdplaats en hunne sterke sloten H age

stein en Everstein best reken de Lek, waar zij, evenals 

op de Merwede, het drukke handelsverkeer te water 

door tollen aan zich schatplichtig m3:akten. Met Gorin

chem, den "keizerlijken" burcht, de beide bovenge

noemde sloten te Hagestein en Everstein en het ste

deke Leerdam, die alle tot het Arkelsche gebied 

behoorden, nam de Arkelsche heer in dien tijd een 

sterke positie 111, niet alleen tegen Holland, maar 

ook tegen de t,\·ee andere grenslanden, Utrecht en 

Gelre, aan welke staten de Arkelsche heer wel leen

roerig was, doch tegenover welke hij zich zoo onaf

hankel ijk mogelijk aanstelde. Zóó was Arkel 's macht 

en aanzien gestegen, cht zelfs de Hertog van G e 1 r e 

en G u 1 ik het niet beneden zich achtte zijn dochter 

Johanna aan Ja n v a n Ar k e 1 , 0 t to ' s zoon , uit te 

huwelijken. Ook het aanzienlijke ambt van Stadhouder 

en Ontvanger-ge neraal van Holland, was dezen Arke 1, 

nog tijdens zijns vaders leven , door den Hollandschen 

Graaf AI b r ec ht toevertrouwd, die ook hiermede ten 

duidelijkste blijk gaf van zijn vooringenomenheid met 

de Kabeljauwsche partij, waartoe de Arkel' s be

hoorden . Met buitengewoon groot gezag trad de jonge 

Arke I in A 1 b r ec ht ' s g raafschap op, hierdoor de 

wangunst wekkend der Hoeksche edelen, welke zich 

weêr meer aaneensloten en een bondgenoot vonden in 

AI b r e cht 's zoon, \ V i 11 e rn, Graaf van Oost e r
va n t, die meesta l in Henegouwen ve rtoefde, waar 

hem de regeering door zij n vader was opgedragen. 
Onder al deze g unstige omstandigheden, rijk, mach

tig, aanzienlijk, trad deze Jan van Arke 1 als 7c 
heer over Gorinchem op. \Vas het wonder dat ook 

deze beenen zooveel weelde niet konden dragen! 0 t to 

va n A r ke 1, hoe vle iend ook 's Graven g unst schij

nen mocht, had nooit veel op gehad met de hooge 

aanstelling, zijn zoon aan ' t Grafelijke hof t e beurt 

gevallen. Volgens Kemp (p. r 27) beet hij zijn zoon 

toe: ,,Lieve soon, zydy school-meester van Holland 

"g·eworden. Des schaam ik my, Ghy zijt te Edel, en 

" te Rijk , yemand te dienen. Maar siet wel toe dat 

" hierdeur de Grave van Holland niet en wort een 

" Heere van Arkel." \Vat hiervan historisch is, laat 

ik in 't midden, doch de toekomst zou werkelijk dezen 

toestand scheppen. 

Onder 't bewind van den 7° 11 heer over Gorinchem, 

kort na de aanvaard ing daarvan ( r 398), werden eenige 
accijnsen door het stedelijk bestuur geregeld, zooah 

die van den wijn , ' t bier, ' t meel, 't koren, ' t raap

en mosterdzaad, de visch, het vleesch, 't laken, 't vet, 

de olie, honig, zeep en den haring. K e rn p geeft er 

een korte ve rmelding van (p . r42). In hetzel fde jaar, 

Donderdags na A llerheiligen, werd het huis in de 

Haarstraat, waar sinds r 39 I een geestelijke zusterkring 

samenwoonde, tot een begij nhof gemaakt. (Zie het 

hoofdstuk over ' t begijnhof). 

Om een beter begrip te hebben van de feiten, die 

thans volgen zullen, en een verklaring te geven voor 

den z. g. ,,Arkelschen oorlog", dien ik even in 't kort 

te vermelden wat e r intusschen in Holland was voor-
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gevallen. Albrecht van Beieren, die in 1357, 

toen zijn broeder Graaf W i 11 e m V krankzinnig ge

worden was, in zijns broeders landen (Henegmmen, 

Holland, Zeeland en Friesland) als ruwaard of regent 

het be,vincl had waargenomen, werd in l 389, toen 

vV i 11 e m te Quesnoi in Henegouwen overleed, door 

d e Edelen en de steden als Graaf gehuldigd. De nu 

reeds op leeftijd zijnde Albrecht had intusschen een 

groote genegenheid opgevat voor AI ei cl, dochter van 

Jan van Poe Igeest en der Kabeljauwsche partij 

toegedaan. AI ei cl was jong en mooi en wist A 1-

b recht zoo te boeien, dat zij al heel gauw het geheele 

hof naar haar pijpen wist te doen dansen. Zij met hare 

vrienden, waaronder ook Jan van Arke 1, wisten 

te bewerken, dat de Kabeljauwsche partij in 'toog loo

pencl begunstigd werd, waardoor een wrok geboren 

werd bij de I-Ioeksche edelen. Vooral ook Albrecht's 

zoon, vV i 11 e m van Oost ervan t, kantte zich tegen 

de kuiperij en van A 1ei d en haar aanhang, en zijne 

vrienden, de Hoeksche edelen, wakkerden die anti

pathie tegen zijns vaders lief zoo aan, dat hij haar 

als staatsgevaarlijk begon t e beschouwen en in overleg 

met zijn vrienden 't besluit nam haar uit den weg te 
ruimen . Dit plan werd volvoerd in den avond \·an 

den 21 sten September 1392 ; vVillern Kuser, 's Gra

ven hofmeester, die AI ei cl beschermen \\·ilde, schoot 

er eveneens 't leven bij in . De edelen, die tot dezen 

moord in betrekking gestaan hadden , vluchtten, voo r 

's Graven wraak beducht, 't land uit, doch hoezeer 

A 1b recht ook verstoord was over dezen laaghartigen 

moord, toch schijnt hij in den beginne niet veel haast 

gemaakt te hebben met het opsporen en nazetten der 

hoofdschuldigen. Toen Koen raad Kus er, de vader 

van den vermoorden grafelijken hofmeester, echter bij 

A 1b recht op rechtdoening bleef aanhouden, besloot 

hij de Hoeksche edelen, die zich door hun vlucht in 

een verdacht daglicht gesteld hadden, openlijk in te 

dagen. Vier en vijftig waren er uitge\1·eken, doch 

geen hunner verscheen op die indag·ing. \ V i 11 e rn 

va n Oost ervan t probeerde nog· om voor hen bij 

zijn vader genade te vragen, doch A 1b recht wei

gerde zijn zoon zelfs gehoor. 't vVas dus tot een 

openl ijke verwijdering tusschen vader en zoon gekomen 

en dagelijks bespeurde de graaf van Oost ervan t, 

dat zijn vader hem meer en meer ongenegen werd. Hij 

besloot daarom 's Gravenhage te verlaten en zich te 

begeven naar 't slot te A ltma, dat hem met de Heer

lijkheid vroeger door zijn vader opgedragen was. 

W i 11 e m had namvelijks zijns vaders hof verlaten of 

de Kabeljauwsche edelen en vooral de stadhouder van 

Holland, Jonker Jan van Arkel, zetten Alb r echt 

nog heftiger tegen zijn zoon op, dezen nu openlijk 

betichtend als aanlegger van A 1ei cl s moord . Dit had ten 

gevolge dat AI b recht het besluit nam om 't slot te Al

tena te belegeren en zijn zoon te noodzaken het land te 

ontruimen. AI b recht beschreef heirvaart en scheepte 

zich in r 393 in persoon met een leger naar Gorinchem 

in. Van daar ging hij naar vVoudrichem , dat hij hef

tig teisterde en sloeg terstond 't beleg· voor 't slot te 

Altena, dat door hem bijna g·eheel geslecht werd . 

Vvillem van Oostervant ontk\\'am naar Breda 

en, na ' t vernemen van de inneming van 't slot te 

Altena, vervolgens naar Frankrijk. Later verzoende 

hij zich weêr met zijn vader en keerden ook de meeste 

uitgeweken Hoeksche edelen terug, doch de Kabel

jau\\'sche partij handhaafde zich ook nu in 't bestuur. 

De tochten teg·en de Friezen van l 396-99, waaraan 

ook VI/ i 11 e m van Oost ervan t deelnam, \\·aren van 

gunstigen invloed op de verhouding van vader en zoon en 

deden de kansen voor de Kabeljauwsche edelen keeren. 

In deze verhouding, die niet erg vriendschappelijk 

genoemd kan worden , stond Jan van Arke I tot 

den toekomstigen Graaf van Holland , \V i 11 e m van 

Oostervant. toen hij in 1396 zijn vader Otto 

in zijn Heerlijkheden op1·olgde, en, zooals uit ' t vol

gende zal blijken, ook AI b recht ' s gunst zou den 

trotschen, heerschzuchtigen Arkelschcn Heer spoedig 

den rug toekeeren. Zijn eerste daad, onmiddellijk na 

zijns vaders dood, pleit al niet voor Gorkum 's zeven

den H eer. Toen O t t o's uitvaart gevierd was en zijne 

treurende gemalin, Vrouwe Eli z a be t h van de kerk 

naar den burcht terugkeerde, vond zij de slotpoorten 

voor haar gesloten en zag zij zich genoodzaakt naar 

de stad terug te keeren . Doch ook hier was zij niet 

veilig voor de plagerijen en beleedigingen van haar 

zoon Jan , zoodat zij ten laatste besloot Gorinchem 
en 't Land van Arkel te verlaten en haar intrek te 

nemen op haar vaderlijk erfgoed, 't slot Pierrepont, 

gelegen in 't Hertogdom Baar. Zij reisde met eenig 

ge\'olg en enkele vrienden daarheen, doch, bij hare 

aankomst, bleek haar onmenschelijke zoon haar voor 

geweest te zijn. Immers ook de poorten van Pierrepont 

verleenden haar geen toegang, gesloten als zij waren 

op bevel van haar zoon Jan. Door list wist ze zich 

echter toegang· te nrschaffen. Ze stelde eenig· krijgs

volk verdekt op in de nabijheid van 't kasteel en 

geraakte zelf, gekleed als een arme, melaatsche vrouw, 

binnen den voorburg. Toen zij eenmaal hier was, 

wist ze de bruggen te doen neêrlaten en op een ge

ge\'en teeken het verborgen krijgsvolk binnen te doen 
komen, zoodat zij zich weêr met Q;eweld in 't bezit 

stelde van haar rechtmatig goed . 
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J a n van Arke 1 ,rns, toen de Friesche tochten 

voorloopig geëindigd waren, in 1 399 , nu ongeveer 

tien jaren stadhouder en rentmeester de r grafelijke 

inkomsten van Holland geweest, gedurende welken 

tijd hij de aanhangers der K abeljauwsche partij in 't 

oog loopend boven de Hoeksche edelen begu nstigd 

en voorgetrokken had. \\'ill e m van Oostervant, 

die , hoewel nog niet tot de grafelijke regeering ge
/ 

-

roepen, zich omtrent dezen tijd, vooral na zijn geluk

kig bevechten der Friezen en ook omdat A 1 b recht 

oud en afgeleefd werd, meer met de regeeringszaken 

ging bemoeien, beduidde zijn vader, dat het \\·el eens 

tijd werd om J a n va n Arke 1, die gedurende eenige 

jaren geen rekening en ve rantwoording van zijn best ier 

scheen gedaan te hebben, (*) tot het doen daarvan 

aan te zetten. A 1 b recht had, na zijn kostbaren 

oorlog met de F riezen , ge ld noodig en was dus wel 

genegen aan den wenk van zij n zoon gevolg te geven. 

De hoovaardige eigenmachtige J an van A rk e 1 \\·e i

gerde echter rekening te doen, zich hierachter ver

schuilende, dat er enkelen in 's Graven raad zit t ing 

hadden , die hem te vijandig gezind \\,uen, om aan 

h en op vertrouwbare wijze het nazien zijner rekening 

toe te vert rouwen. A 1 b r ech t gelastte nu zijn zoon 

vV i 11 e m, den A rkelschen H eer tot de orde te roepen. 

vV i 11 e m begon met het verbeurd verklaren ten be

hoeYe der Grafelijkheid van de in Holland gelegen 

heerl ijkheden des A rkelschen H eers, o.a. van Haas

trecht, Vlist en Stolwijk en bande hem ten eeuwigen 

dage uit Holland . Arkel zegde hierop eerst Albrecht 

en kort daarop ook vV i 11 e m bij open brieven den 

oorlog aan en draalde niet met 't openen der v ij an

delijkheden. Hij sloeg ' t beleg voor Oudewate r, toen 

een der sterkste grensvestingen van Holland, doch de 

dapperheid der poorters noodzaakte hem 't beleg op 

te breken. Daarna bemachtigde hij ' t slot te Giessen

burg, stak den brand in Alblasserdam en t rok al 

roovende en brandende, met rijken buit beladen, naar 

Gorinchem terug. Intusschen had vV i 11 e m van O os

ter van t een inval gedaan in 't Land van A rkel en 

daar vele do rpen platgebrand, doch heer Jan viel de 

H ollanders , tusschen Hoornaar en Blokland , aan , 

versloeg een gedeelte van 't lege r en voe rde velen 

als g·evangenen naar Gorinchem mede. Dit gebeurde in 

1401. ' t Volgende jaar deed A rkel een inval in de 

Krimpenen\·aard , vanwaar hij , eveneens met veel 

buit naar huis terugkeerde. De landelijke bevolking, 

b ijgestaan door de poorters van Dordt en Schoonhoven, 

poogden hem Z!Jll buit weêr te ontnemen, doch bij 
Nieuwpoort werden zij door Heer Jan zoo hevig 

aangetast, dat zij met groot verlies de wijk moesten 

nemen. Eenige dagen daarna ondernamen de Rotter

clam mers en Schiedammers een strooptocht door 't 

Arkelsche Land, die voorcleeliger was dan de vorige 

invallen der Hollanders en die hun geen noemens,vaard 

verlies toebracht. Doch toen de Hollanders al aan

stalten maakten om af t e trekken en reeds gedeeltelijk 

te Vianen scheep gegaan waren, viel J a n van A rk e 1 

de achterhoede, samengesteld uit Haarlemsche en 

Amsterdamsche poorters, aan, die hij beschoot met 

donderbussen, zonder hiermede evenwel veel ve rlies 

onde r den vijand aan te richten. De poorters van 

Leiden en Beverwijk ontscheepten zich nu weêr en 

verleenden hun benarde krij gsbroeders zooveel hulp, 

dat Arke 1 zich met be bloeden kop moest terugtrek

ken. Uit spijt over zijn ve rlies, trok hij nu op Nieuw

poort aan, welk stadje hij geheel in asch legde. Hier

mede eindigde voor dat jaar de oorlog, die in Hol

lands hi storie b~kend staat onder den naam van den 

Arkelschen krijg . 

In de twee jaren, die de Arkelsche oorlog nu ge

duurd had, was 't krijgsgeluk meer aan de zijde van 

den Arkelschen Heer clan aan den kant der H ollanders 

geweest. A 1 b recht , vroeger den H eer van A rk e 1 

zoo genegen, was thans ten hoogste verbitterd op 

Jan van A rk e l en in 1403 nam hij ' t besluit om 

op te trekken naar Gorinchem , voor deze stad het 

beleg te slaan en haar in bezit t e nemen. Hij stelde 

zij n zoon \ \ ' i 11 e m aan 't hoofd van een leger, bij een

verzameld ui t H olland, Zeeland, Friesland en Hene

gouwen en ve rsterkt door Utrechtsche, Engelsche en 

K leefsche hulptroepen . Om dit groote leger te vormen, 

had A 1 b r e cht op nieuw geld van de Hollandsche 

steden moeten opnemen; zoo o.a. van Rotterdam I 500 

gouden schilden Dorclrechtsche munt tegen een rente 

van 1 50 schilden 's jaars. De Engelsche en Kleefsche 

hulp werd hem verzekerd, wat de eerste betrof uit 

kracht van vroegere overeenkomst, wat de laatste 

aanging door famili ebetrekking, doch de Utrechtsche 

hulp was hem tot een niet zoo gemakkelijken pnJs 

geworden. De Utrechtsche Bisschop was wel geen 

vriend van den Arkelschen H eer, doch ook den Hol

landers droeg hij op dat oogenblik geen warm hart 
toe, zooclat A 1 b r ec ht en zijn zoon vV i 11 e m wel 

begrepen, dat van den Bisschop geen steun te ver

wachten was . Door aan de poorte rs van Utrecht 

(' ) Van l\ I ic r i::; llI, p. 621 , vermeldt ee n stuk van 1394, waarin J an, toen nog Jonker Van Ark e 1, belooft Hertog Al b r e cht , indien er binnen 't jaar 
nog ie ts mocht ontdekt worden, waa rvan hij a ls rentmeester geen rekening gedaan had, dit te zullen be talen. T oen moet Arkel d us rekening ge<laan hebben, 
wellicht na dien tijd in 't g eheel niet mee r, o f niet geregeld. 
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echter aanmerkelijke voordeelen toe te staan , wist de 

H ollandsche Graaf de stad tot bijstand te bewegen. n 
E n met deze aanzienl ij ke macht nu zou \V i 11 e m 

v an O os t e r va n t naa r 't A rkelsche Land optrekken. 

Doch ook J a n van A r ke I had niet stil gezeten om 

zich hulp te verzekeren. Zoo had h ij zich verbonden 

m et vele Duitsche en G eldersche Edelen en met den 

abt van Marien waard, en, het platte land voorloopig 

prijs gevende, concentreerde hij zijn geheele macht 

b innen zijn kasteelen en te Gorinchem . 

' t 'vVas op den 29sten Juni van 't jaar 1403, dat 
'vV i 11 e m va n Oost e r va n t ' t beleg voor Gorinchem 

sloeg. V an alle kanten werden stad en burcht om

singeld en dag en nacht werden steenen kogels uit 

' t gesch ut in de stad geworpen. 'vV i 11 e m legerde zich 

met zijn k rijgsmacht aan de noordzijde van de stad , 
langs den dijk, waarop de Arkel- (H oog-A rkel)poort 

uitging naar 't dorp Arkel; Hertog Adolf van Kl ee f 

en Jonker Walr a ve n v a n Bred e rod e met de 

poorte rs van vele H ollandsche steden en de Engelsche 

hulptroepen sloten de stad in aan de oostzijde, bij 

den Dalernschen d ijk, waarop de Burgh-poort uitging 

en bij den Keizerlijken burcht . De poorters van U trecht 

h adden post gevat aan den noordoostelijken kant, in 

' t 'vVij dschild; de Henegouwers, H ollanders en een 

ander gedeelte de r Engelscb e hulptroepen aan de zuid

zijde op den Woudrichemschen dijk en de z.g. \Vaard 

en de Zeeuwen en F ri ezen langs den rivierdijk, bij 

de Scbellu insche heul en elders. Al spoedig was de 
groote to ren van den burcht vernield en werden in 

de stad vele huizen neêrgeschoten en vele poorters 

gewond. Doch de bezetting der stad, die ook niet 

gering was, weerde zich van muren en schiettorens niet 

minder dapper met pijlen en steenen. De Dordtsche 

poorters t rachtten post te vatten op den weg tusschen 

den burcht en de Burgh-poort, doch een uitval van 

Jonker v an R a n st joeg hen op de vlucht, waarbij 

vele Dordtenaren hun leven lieten in de slotgracht 

en verscheidene gevangen binnen Gorinchem geleid 

werden. Nog tal van gelukk ige uitvallen werden in 

den loop van ' t beleg door de belegerden gedaan. 
Zoo ve rrasten zij onder meer de Zeeuwen en Friezen, 

van welke zij verscheidene edelen doodden. Op een 

a nderen keer vielen zij in 't kamp van de H ene

gouwers en K levenaars, bij welk gevecht weêr vele 

belegeraars krijgsgevangen gemaakt werden. In de 

stad en op den burcht zaten zooveel gevangenen, dat 

a lle kerkers en to rens niet alleen, maar ook 't gasthuis 

en 't H . Geesthui s vol waren , h iervan uitgezonderd 

nog de edelen en ridders, die niet in kerkers of torens 

('J Van Mier is III, p. 765. 

gezet, doch op hun eerewoord van niet te ontvluchten, 

in de herbergen gehuisvest werden. 1\,,,alf - vol

gens anderen echter twee en t11·intig - 11·eken duurde 

dit beleg en zoowel de Hollandsche Graa f als de 

Arkelsche Heer verlangde naar 't einde. Jan van 

Beier e n, elect van Luik, een zoon yan A I b r e cht, 

kwam in 't leger en wist te bewerken, dat ee n ve rdrag 

tot stand k11·am, volgens 't welk Heer J an den H ol

landschen Graaf en diens zoon op zijn knieën vergi f
feni s zou smeeken en gecl oogen moest , dat de banier 

van AI b r ec ht een geheel en èlag van den A rkelschen 

burcht zou wapperen. Aldus geschiedde. Het leger 

brak op en 't scheen of door dezen krij g, die noch 

den Holla ndschen Graaf , noch den A rk:elschen H eer 

voo rdeel bezorgd had , de nede be,·estigd zou zij n. 

T oen echter de oude A 1b recht , in 't laatst van 

r 404, te 's Gravenhage den adem had uitgeblazen, was 
de veete tusschen Arke 1 en de U trechtschen nog niet 

beslecht. \\'ant, ook na de begenadiging van Arke 1 

door den H ollandschen Graaf en den daarna gesloten 

vrede, ,,·aren eenige mannen van Hagestein (dat even

eens aan A rk e I toebehoorde ), Yersterkt door Gorin

chernsche poorters, over de L ek get rokken en hadden 
een roof- en plundertocht geope nd in 't Kedersticht. 

De poorters van Gouda en Oude,1·ater trokken de 

invalle rs evenwel tegemoet, brachten de muitende bende 

tot staan en namen vele der plunderaars ge,·angen. 

De Hoeksche· partij had gej uicht, toen \V i 11 e m 

va n O os t e r va n t , als \ \: i 11 e m VI , na den dood 

van AI b r echt, de g rafelijke regeering had aanvaard . 

Hoe11·el de kansen van deze partij, gedurende de 

laatste regeeringsja ren van AI b r e cht, onder den in

vloed van die ns zoon, veel gunstiger waren ge,,·eest 

dan vroeger, was A 1b recht echter altijd zooveel 

mogelijk zijn oude principe getrouw geble,·en om zich 

als landsheer te plaatsen boven cle partijen . Nu de 

Hoekschen echte r in den jongen graaf een beslisten 

partij genoot \\ isten, staken zij o,·ermoedig het hoofd 

op . Thans waren zij des Graven verklaarde g unste

lingen en \ \' i 11 e m deed dit duidelijk uitkomen door 

te be11·erken, dat in de regee ringen de r Hollandsche 

steden zoO\·eel mogel ijk Hoekschgezinden \1·erden inge

drongen . ' t Ge,·olg van dezen kee r van zaken was 

natuurlij k het met niem\'en gloed oplaaien der onzalige 

partijh\·isten en in verschillende steden, o .a. te Haar

lem , Amste rdam, Delft en ,·ooral te Dordt , ontston

den heftige botsi ngen, die den Graaf handen vol werks 

gaven . Dit leidde hem oogenblikkelijk af va n zijn 

revancheplannen op den lasti gen Kabeljauwschen Ar

k e!, wiens begenadigin g door A 1b recht, steeds een 
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ergernis gebleven was voor \ V i 11 e m en zijn aanhang. 

De vijandelijkheden haàden mogelijk nog eenigen tijd 

uitgebleven, als de trotsche, twistzieke Arke I er zelf 

niet aanleiding toe gege\·en had door zijn plotselingen 

aanval op \Voudrichem, waar mannen van Arke 1 

door \ V i 11 e m gevangen gehouden werden om daar 

terecht gesteld te \\·orden. Deze gevangenen te ver

lossen, was een heerlijk avontuur voor den nimmer 

moe gevochten Ar ke 1. 
l\Iet behulp van Heer \\ ' illem van IJzendoorn 

- zoo verhaalt Kemp p. r 54 - \\·e rden eenige flinke 

mannen in 't gewaad \·an kooplieden gestoken en, wel 

ge,\·apend, 's nachts met een schip in de richting van 

D ordrecht gezonden. Te \\'erkendarn bleef men echter 

Yoor anker en den volgenden morg-cn stevende men, 

met een flinke bries, de ri vier op, het doen voor

komende alsof men uit Holland, van den kant van 

Dordrecht, k,,·am. Het schip hield zoovecl mogelijk 

den Brabantschen oever en, om de komedie te vol

maken, deed Jan van ..,-\ r k e 1 op het schip schieten, 

om hierdoor de poorters van \Voudrichem in den ,,·aan 

te brengen , dat het schip met Hollandsche kooplui, 

dus met vijanden van den Arkclschen Heer, bemand 

was. Aan den tol te \Voudrichem draaide het schip 

bij en twee der opvarenden stapten aan land. Deze 

wisten den tolgaarder onschadelijk te maken, en een

maal in de geopende stadspoort zijnde, kwamen, op 

een gegeven teeken, ook de andere opvarenden aan 

land , O\·errompelden, ste rk ge\,·apend als zij waren, 

de stad, verlosten de gevangen gehouden onderzaten 

van den Arkelschen Heer uit hun gevangenis, roofden, 

plunderden en brandden en namen bovendien nog ver

scheidene rijke poorters uit \Voudrichem als gevangenen 

naar Gorinchem meê. 

Zoodra de Hollandsche graaf dit hoorde, viel hij 

met zijn legermacht, versterkt door de hulp van den 

Utrechtschen Bisschop en de stad Utrecht, in 't Land 

van Arkel, volgens de ,,·ijze van oorlogvoeren van 
dien tijd, alles vernielende, uitroovende en platbran

dencle. Arke I deed hetzelfde in Holland, vanwaar 

hij met veel roof binnen Gorinchem terugkeerde. 

Doch hiermede zou de krijg niet eindigen. In 't 

volgende jaar, 1405, beschreef Graaf \V i 11 e m opnieuw 

heirvaart . Den 6cn April zegde hij zijn steden in Hol

land en Zeeland, alsmede zijn Hollandsche edelen aan, 

de eerste om hare poorters "wail voorsien van alle, 

"des ghy behoeven sult" te doen samenkomen "op een 

( 1) Van T\J ie ris lV, p. 12 1 13. 
{'-/ V;t.n l\l.icris IV, p. 19. 
(I J Van l\[ieri s lV, p.22. 
(i'J Van .:\[ie ris 1 V, p. 29, 30. 
( 5 ) \' a n l\lieris IV, p. Zj. 

( 6 ) \'an i\lieris l\" , p. 27, 28. 

"woensclaegh in de Paesheilighe dagen" te Vianen, de 

laatste om "Dinxclaghes nae den Heylighen Paesdach" 

te Bodegraven te zijn. (1) \Veldra verbonden zich ook 

Utrecht en Kleef weêr met den Graaf tegen Arke 1, 

zoodat Jan va n Ark e 1 en zijn zoon 'vV i 11 e m den 

4en Juli een brief (2) uitvaardigden aan de Gelderschen, 

waarin zij dezen aanzegden "der Papen goede van 

"Utrecht ende onse r vyanclen goede ende thienclen" niet 

te pachten, omdat zij bij een inval in Gelderland met 

dat goed zouden handele n, ,,gelyck onse vyanclen 

mit onsen vrienden doen". 

De Hollandsche graaf had thans het oog gevestigd 

op de sterke sloten, die de Arkelsche heer aan de Lek 

te Gasperden, Hagestein en Everstein bezat. Kon hij 

deze vernielen, clan was Arke l's macht aanmerkelijk 

gefnuikt en ging het gemakkelijker om het sterke 

Gorinchem met den burcht te vermeesteren . Om dezen 

langdurigen en kostbaren oorlog voo rt te zetten had hij 

echter een gedeelte zijner goederen moeten bezwaren 

door geld op te nemen van de H ollandsche en Zeeuw
sche steden. Bij brief van den ren September 1405 (3) 
beloofde hij de poort'crs van Dordt schadeloos te hou

den van 't gelei, door hem tot ' t beleg van Hagestein 

op zijn goederen gelicht, waarvoor Dordt borg geble

ven was en de Graaf zij n tol aldaar verpand had, 

terwijl hij in November ('') een zelfde belofte deed 

aan zijne steden Haarlem, Delft, Leiden, Dordt, 

Amsterdam, Middelburg en Zierikzee, voor 't geld 

door hem opgenomen voor 't beleg van Hagestein en 

Everstein. Met den Bisschop en de regeering van 

Utrecht was hij den 2oen October e) overeengekomen, 

dat, mocht Leerdam hem in handen vallen, ,,die 

"vryheyt van der stede L ederclamme niet verder gaen 

"noch wesen en sullen dan die selve stede binnen 

"haere vesten begrepen heeft," terwij 1 het recht op 

de heerlijkheid "in den lande van der Lee buten der 

"stede ende buten der vryheyt van Leclerdam" aan 

den Bisschop en het Sticht zou blijven, zooals men 

reeds vroeger tijdens den Arkelschen oorlog scheen 

overeengekomen te zijn. Reeds voordat men het wild 

geschoten had, verdeelde men den buit. En om met 

des te meer kans op slagen te kunnen optreden, zegde 

hij den 22en October (G) ook zijn Zeeuwsche edelen 

aan om hem te komen dienen in 't beleg der Arkel
sche sloten. 

Alle middelen, die der belegeringskunst dier dagen 

ten dienste stonden, \\·erden aangewend om de sterke 
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plaatsen te bemachtigen . \N i 11 e m zelf sloeg 't beleg 

voor Gasperden en Hagestein, welke sloten hij deed 

omgraven met een gracht en geheel insloot met een 

dichte haag van twijgen, zooclat de belegerden als 

in een val gevangen waren. De Stichtschen omsingel

den Everstein, dat van allen toevoer, zoowel te water 

als te land, afgesneden werd, doordat de Bisschop 

de Lek met paalwerk had afgedamd en aan de land

zijde sterke aardwerken had doen opwerpen. 

Ook blokhuizen werden vóór de sloten gebouwd en 

de belegeraars legden het er op aan de belegerden 

door nauwe insluiting meer clan door aanvallen tot 

overgave t e dwingen. Intusschen hield Jonker Vv i 11 e m 

va n Arke 1 een strooptocht in 't Hollandsche gebied, 

vernielde vVerkenclam en trok met buit op Gorinchem, 

waar hij en zijn vader hun macht hadden saamge

trokken, terug. 

De insluiting der sloten werd al nauwer en nauwer 

en toen de winter begon in te vallen en de belegerden 

behalve van honger en gebrek veel te lijden kregen 

van de kou, waren zij wel genoodzaakt zich in Decem

ber 1405 over te geven. Everstein werd door den 

Bisschop met den grond gelijk gemaakt en Gasperden 
en Hagestein gingen in vlammen op, 

Wel bedongen de belegerden lijfsbehoud, doch zij 

allen werden krijgsgevangen gemaakt . Buiten Jan van 

A r k e 1 om werd tusschen diens zoon vV i 11 e m , den 

Hollanclschen Graaf en den Bisschop een bestane! ge

maakt, dat zou duren tot Pinksteren 1406 ("), waarna 

de vijandelijke legers aftrokken. 

' t vVas een groote vernedering geweest voor den 

trotschen Jan van Arke I om te zien, dat zijn sterke 

en dapper verdedigde burchten in vlammen waren op

gegaan . Nu restte hem nog alleen Gorinchem met 

den fameuzen burcht, Leerdam en Arkel en toch was 

't in dezen onvermoeiclen vechter te begrijpen, dat hij 

den kamp nog niet zou opgeven, vooral ook, omdat 

h ij vertrouwde op de hulp van zijn z,Yager, den Gel

derschen Hertog· Reinout, die hem tot heden steeds 

heimelijk gesteund had. Zijn zoon vV i 11 e m was echter 

een ander gevoelen toegedaan, 't zij clan dat hij werke

lijk van 't onzalige eener voortzetting van den oorlog 

met den machtigen Hollanclschen graaf overtuigd was, 

' t zij dat hij handelde, onder den invloed der onte

vreden poorters, uit eigenbelang. Dit laatste is wel 

aannemelijk, als wij nagaan, hoe vaak Jonker \N i 11 e m 

van partij veranderde, nu weêr luisterend naar zijn 

vader, dan weêr 't oor leenend aan diens tegenstanders. 
Hoe 't zij, dit geschil tusschen vader en zoon zou 

{':' ) Van ::'dieris IV, p. 40, 41. 

(t) Van J\Iieris I\",p. 34 . 

op den verderen loop der gebeurtenissen voor de 

Arkel's van noocllottigen invloed zijn. 

Vooral de groot-grondbezitters en de vermogende 

kooplieden scheen het oorlogvoe ren van Jan van 

Arke 1 te verd rieten , omdat zij hierdoor in hun 
bezittingen en handel sterk benadeeld werden en hun 

heer voor zijn kostbaren krijg reeds groote sommen 

gelcls van hen geleend had, die niet terugbetaald 

werden. Deze trachtten, nu alle pogingen en vertoogen 

bij hun heer om hem tot andere gedachten te brengen, 

mislukt waren, diens zoon, Jonker vV i 11 e m, op hunne 

hand te krijgen. D en Hollanclschen Graaf was die ver

cleelc\heicl binnen Gorinchem en 't Land van Arkel na

tuurlijk niet ongevallig. Van een en ander werd hij uit

stekend op de hoogte gehouden door Jonker vValraven 

van B re cl er o cl e, een Hoekschgezind edelman, die 

door Arke I te Gorinchem, bij het beleg door Hertog 

Albrecht, krijgsgevangen gemaakt was en nog steeds 

gevang·en gehouden werd. Als edelman was B re cl e

r o cl e niet opgesloten, doch gehuisvest in een herberg 

en mocht hij, op zijn eerewoorcl, zoo nu en clan uit 

Gorinchem reizen. Hem was z.g. ,,dag gegeven;, cl. i. 

verlof om zich, op zijn eerewoorcl van terugkomst, 

eenigen tijd uit de plaats zijner opsluiting te beg·even, 

onder vrijgele ide van den Heer, in wiens land de 

gevangene zich ging ophouden. Deze B re cl er o cl e 

nu was voor de ontevredenen wel de meest geschikte 

persoon om hen van dienst te zijn bij hun plannen 

tot het doen overgaan van het Land van A rkel in 't 

bezit van den Hollanclschen Graaf, waardoor de twist 

voor goed beslecht en den inwoners het vooruitzicht 

op rustiger tijden en herstel van schade g·eopencl werd . 

Of Jonker \N i 11 e m nu de eigenlijke bedoeling 

van dit complot geweten zal hebben, meen ik te 

moeten betwijfelen. Immers hij, als erfzoon der Ar

ke 1's , zou nimmer medegewerkt hebben tot het uit 

handen geven van zijn erfgoed. Aan te nemen is, dat 

men het hem heeft doen voorkomen, alsof men alleen 

een meer duurzame verzoening met den Hollanclschen 

Graaf beoogde en daarvoor het buitensluiten en afzet

ten van zijn vader, den twistzieken Jan van Arkel, 

noodzakelijk achtte. vV i 11 e m - zoo zal de voor

spiegeling wel geweest zijn - zou clan in zijns vaders 

rechten treden. Er diende echter gehandeld te worden 

vóórclat het bestand met Pinksteren van 1406 ten 

einde liep en ' t was zeker wel om deze en boven

genoemde redenen, dat Jonker vV i 11 e m den I en April (t ) 
van dat jaar een gelofte van bijstand en bescherming 
deed aan hen, die zich de zaak der ontevredenen 
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aangetrokken hadden, tegen ZIJ n vader J an van 

Ark c 1. Intu sschcn had het complot, waarvan de 

proost Jan Gerard y 11 het hoofd was en waartoe 

o .m. ook de vier gebroeders Jan, Koen, Gerrit 

en Arent van Hcrlaer, Flori s van Kyfhoeck. 

Brucnis \V outersz \·an Bl okland en de schout 

B r u e n is cl e VJ i t behoorden, niet stil gezeten. 

Volgens Kemp (p. 137) was, op Breclerode's 
raad, deze J an G e rard y n met Arnout va 11 G o r 1 

naar den Haag gereisd om den Hollanclschen Graaf 

de heerlijkheid en ' t Land van Arkel op te dragen. 

G raaf \V i 11 e m zou den ontevredenen, indien de 

toeleg slagen mocht, een gezamenlijke bclooning van 

8:Jooo Fransche kronen en bescher ming tegen A rk e 1 

toegezegd hebben. Aan Jonker \ V i 11 e m werd echter 
het ware doel der zending verzwegen en alleen verteld, 

dat de Hollandsche Graaf zich wel met hem, doch 

nimmer met zijn vader zou verzoenen en dat hij dus 

een verstandigen ze t zou doen, indien hij, ter voor

koming ook van een voortzetting \·an den oorlog , 

zijn vader uit ' t bewind en uit het Arkelsche gebied 

zette en, nu 't besta nd ten einde liep, een definitieven 

v rede sloot met Graaf \Vill em. Hieraan schijnt Jon

ker \ V i 11 c 111 een gewilli g oor geleend te heb hen en 

den 30 Mei 1406 (*) verklaarde hij zich openlijk vijand 

van zijn vader en diens aanhang . Koch zijn vader, 

noch diens vrienden, waaronder ook eenige Schepenen, 

(allen Kabelj auwsch gezind) zou hij, ,, in onsen steden 

"ende landen van A rckcl !acten comen, noch met ons 

"in cenige rwijs !acten ovcrdracgcn, of declingcn, noch 

" in onsen Raedc comen laetcn, noch in gee n van onsen 

" rcgtcn, arnptcn, noch diensten se ttcn, noch !acte n 

,, scttcn in ec nigcrwij s, tensy by samcnt lycke consente, 

,, wille, ende goe tdunckcn van onsen lieven, ende ge

" t rouwen v rinden voorschreven ,; . 

Jonker \V i 11 e m had zich, vóór hij tot het afleggen 

dezer gelofte kwam, eerst wcêr verzoend met zijn 

vader, aan wicn het plan van afzetten was uitgelekt. 

Doch toen Jan van Arke 1 naar zijn zwager, den 

Gelderschen Hertog R e inout , ge reisd was, om met 

dezen bondgenoot middelen te bera men tot het her

vatten van den krijg, wisten de ontevredenen, gebruik 

makende van zijns vaders afwezigheid, den dubbel

hartigcn Jonker weêr tot hun plannen en tot het af

leggen der bovenstaande gelofte over te halen. Te 

Gorinchem zoowcl als te Leerdam werd de regeering 

ve rzet door afze tting van de J an va n A r k e 1 trouw 

gebleven (Kabeljauwsche) schepenen en het daarvoor 

in de plaats stellen van magistraatspersonen, die der 

( •) Van 1Tieri s TV , p. 33. 
(t ) Van lil ie ri s IV, p. 69- 7'-

oppositie-partij (Hoeksche) waren toegedaan. Ook het 

bevel over den burcht werd in andere handen gegeven. 

Toen dan ook Jan van Arke I uit Gelderland 

terugkeerde, vond hij de poorten van Gorinchem en 

het slot voor hem gesloten en den teugel wendend 

naar L eerdam, werd hij daar evenmin toegelaten. Als 

een uitgebannene was hij dus genoodzaakt weêr naar 

Rein o u t ' s hof terug te keeren. 

Jonker vV i 11 e m, wien het toch al niet beviel, dat 

hij op allerlei wijze in zijn vrijheid van handelen door 

ZIJ n zoogenaamde partijgenooten belemmerd werd, om

dat deze hem niet vertrouwden , was al weêr spoedig 

van inzicht ve randerd, een zwakheid, waarvan hij ge

durig blijk gaf en waardoor hij tevens bewees niet de 

man te zijn, bekwaam om zelfstandig op te treden. 

Hij begon berouw te gevoelen over het buitensluiten 

van zijn nder, ' t zij dan dat deze ignobele handel

wijze hem tegen de borst stu itte, ' t zij dat hij de 

ongenade vreesde van zijn oom R ei n ou t , of om welke 

andere persoonlijke reden dan ook. Door overreding 

van mannen, die nog steeds zijn vader genegen bleven, 

liet hij zich tot een ve rzoening bewegen. Hij reisde 

daarom naar 's Hertoge nbosch, waar zijn vader hem 

ontmoeten zou ten huize van Tie 1man Oom en 

1\·aar de verzoening dan ook werkelijk tot stand kwam. 

Mooi was de handelwijze van Jonker \V i 11 e m zeker 

niet te noemen en hoc meer wij dezen met alle winden 

draaienden ,yecrhaan lce ren kennen, hoe minder sym

pathie wij voor hem kunnen gevoelen . Jan van 

A rke 1, zij n Yader, moge clan een lastig, koppig 

heerschap geweest zijn, de lof van een "man uit één 

stuk ;; kan hem niet onthouden worden. Het afreizen 

\-an Jonker \\- i 11 e m \1·as geheel buiten weten van 

zijn vrienden te Gorinchem geschied. Immers in den 

ope n brief (t), dien "Burgcmcysteren, Schepenen, Raden 

"ende ge meyne poortcren ende onclersacten der steden 

"van Gorinchem ;; den 22 Juni 1407, ter verantwoording 

hunner handelwijze ten opzichte der Heercn van Arkel 

zonden aan "allen V orsten, Hartogen, Graven, Banrots

"hee ren, Ridderen, Knapen, steden, dorpen, ende allen 

"goeden luyclen, geestelyck ende wcc rlick, ende elck 

,, bysonder" , verklaarden zij , dat hij (Jonker W i Il e m) 

,,buten onser eenigs weeten, wille ende consente hey

" melyck" naar den Bosch gereden en daar met zijn 

vader verzoend was. 
Zoodra de magistraatspersonen hiervan lont geroken 

hadden - K e rn p weet te ve rhalen (p. l 6 l ), dat een 

minderbroeder uit den Bosch door H eer Ja n's ge

heimschrijver naar Gorinchem gezonden werd met een 
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briefe, waann alles wat tusschen vader en zoon ver

handeld was, werd verraden - beschouwden zij Jonker 

W i 11 e m als een deserteur en gelofteschender. Immers 

bij zijn verklaringen van I April en 30 Mei 1406 had 

hij beloofd en die belofte in "den Gedinghuys" te 

Gorinchem "openbaerlicken met synen vrye wille, met 

"opgeregten vingeren ende met gestaefden eeden, ende 

,,vleyschlik ten Heyligen gesworen", dat hij zich nim

mer met zijn vader verzoenen zou. In den Bosch werd 

verder tusschen de beide A r k e  1' s besloten, dat heer 

Ja n in een nacht, dat Janker W i 11 e m de wacht zou 

hebben, met zijne vrienden voor Gorinchem zou komen 

om de stad te overrompelen en ieder, die blijk gegeven 

had anti-Arkelsch gezind te zijn, te vermoorden. Werke

lijk moet J a n  v a n  A r k e  1 "op den Sonnendagh te 

"midvasten in der nagt" met wel 400 à 500 gewapende 

mannen voor de stad verschenen zijn, ,,doe die waerde 

,,ende waeke W i 11 e m s, syns soons was", en de stads

muren beladderd hebben "an der muyren van onser 

,,voorgenomde stede van Gorinchem, daer W i 11 e m s ,  

"soons Heeren J a en s  voorschreven, wairde ende wake 

,,was ende daer te voeren allewege te wesen plagh". 

Ware men niet gewaarschuwd geweest, de toeleg ware 

zeker g·elukte, doch nu kon men met alle macht den 

beraamden aanslag afweren. Thans had men zekerheid, 

dat W i 11 e m zijn vrienden en poorters van Gorinchem 

"vercogt ende verraeden" had en achtte men zich 

volkomen gerechtigd het plan uit te voerene, dat men 

van den beginne gekoesterd hade, nl. de heerlijkheid 

aan den Hollandschen Graaf op te dragen en hem 

tot landsheer te huldigen. 

Sinds , met goedvinden van Janker 'W i 11 e m zelf , 

de regeering in Gorinchem verzet was , had de anti

Arkelschgezinde partij de macht geheel in handen. 

Toch had men, zoolang Janker W i 11 e m nog in Go

rinchem was en veinsde partij te kiezen tegen zijn 

vader, niet openlijk durven uitkomen voor wat men 

eigenlijk wilde , nl. aanhechting bij Holland. Ook de 

mindere bevolking, de kleine kooplieden en ambachters, 

scheen nog te veel Arkelschgezind, dan dat men den 

"coup" durfde wagen. En was Jonker W i 11 e m flinker 

en meer betrouwbaar geweest, dan had het Arkelsche 

geslacht ziche, met den steun van den Gelderschen 

Hertog, wellicht nog wel kunnen staande houden. Doch 

na wat thans was gebeurd is 't te begrijpen, dat voor 

't oogenblik de sympathie voor Ar k e  I zeer bekoeld 

was. En van dit gunstige oogenblik meende de ma

gistraat onmiddellijk gebruik te moeten maken door 

{'1) Van Mier is IV, p. 50-54. 
e·) Van 1\t ie r î s I V

1 
p. 54. 

(3 ) Van Mie r is IV, p. 63. 
(1') VanMi e rislV,p.55en57. 

nu, zooals hij in zijn hiervoren genoemden open brief 

verklaarde "van noots wegen, ende om beschermenissen 

"ons lyffs, ende ons goets", het Land van Arkel op te 

dragen aan Graaf W i 11 e m ,  omdat "onse lyff ende 

,,onse goet van geenen anderen Heeren, die nu inder

,,tyt leeft, bet beschut ende beschermt can wesen". 

In 't voorjaar van 1407 ( 1) gingen Gorinchem, Leer

dam en 't Land van Arkel dan ook met Graaf 'vV i I

l e m een verdrag aan , ter voorloopige bevestiging 

van hunne oude voorrechten en vrijheden en ter be

paling der bijzondere schadeloosstellingen en beloonin

gen , die éie leden der partij , welke hem A r k e  1 ' s 

gebied in handen gespeeld hade, genieten zouden. 

't Was een algemeene amnestie en schadevergoeding, 

alleen de Heeren v a n  A r k e  I en allen , die met hen 

het land ontruimd hadden, werden ten eeuwigen dage, 

zoowel uit hun eigen land als uit 's Graven landen, 

gebannen en hunne goederen verbeurd verklaard. En 

nadat den 31en Maart 1407 ( 2) de belofte was afgelegd 

den Hollandschen Graaf als wettigen landsheer te 

ontvangen en te huldigene, kwam deze den rn April 

naar Gorinchem en Leerdam om die hulde in ontvangst 

te nemen. De kosten der "dadingen ende huldingen 

"van onsen lande van Arckel" werden gedragen door 

de steden Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda 

en Rotterdam , welke daarvoor ongeveer 1050 Engel

sche nobelen jaarlijksche lijfrente "tot Bruyssele, tot 

,,Machelen ende anders in den lande van l3raband" (3) 

moesten verkoopen. Graaf W i 11 e m beloofde zijn 

steden deze uitgaven weder uit de inkomsten van 

Kennemerland en vVest-Friesland te zullen teruggeven. 

Denzelfden dag (7 April 1407) begiftigde hij Gorin

chem en Leerdam met een handvest ('), waarin hij 

den poorters eenige nieuwe voorrechten en vrijheden 

schonk. 

Dit handvest bepaalde voor Gorinchem o. m. het 

volgende. De stad met haar schependom en dat van 

Spijk zou "schotvry en bedevry wesen van allen 

"saecken tot eeuwigen dagen". Met schepenen brieven 

zou men recht doen en alle poorters zouden tolvrij , 

zoowel te water als te land, mogen verkeeren door 

alle 's Graven landene, die hij nu bezat of later nog 

krijgen zou. 

De stad zou ten eeuwigen dage hebben alle "excyse, 

"klein ende groot" in haar schependom , eveneens de 

inkomsten van 't gemaal , 't veer ( �) en de visscherij 

in de Merwede vóór de stad en in de Lingee, zooals 

vroeger de Arkelsche heeren die plachten te genieten, 

(�) Den 16en April 1407 maakten burgemeesters en schepenen een keur op het veer v an de !\Ierwede, waarin bepaald werd op welke wijze men h et ve er j aarlijks 
verhuren zou en wat het veergeld v oor roenschen en vee, zoowel in g ewonen tijd als bij ijsg ang of stormachtig weer bedragen zou (Van Zomere n, p. 176.) 
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behoudens dat gedeelte in de inkomsten (") van 't 

gemaal, waarop het kapittel van Gorinchem recht 

had . Zij mocht d ie accijnse n verhoogen en verminde

ren, zoo vaak zij dit nooclig oordeelde en het "gewant

,, huys gebruycken tot hare nutschap". 

Graaf \ V i 11 e m zou in Gorinchem 's schependom 

,,geen tollen, wechgelcl noch geenerhancle ongeld setten, 

,,noch neemen tot geenen claegen" en alle kleine vaar

tuigen, die 's Maandags de Gori nchemsche markt 

bezoekende , van Tiel en I-kusclen kwamen, zouden 

te \ Vouclrichem vrij van tol en roeclergelcl zijn. 

Een poorter van Gorinchem zou voor eigen sche

penen terecht staan. In 's Graven landen, buiten Gorin-
chem's schependom, mocht men hem aan zijn lij f of 

in zijn goed niet "bekommeren, besetten of eenigen 

"hinder doen ", uitgenomen binnen 's Graven vrije 

steden, daar zou hij "te recht en te vonnisse staen 

,,van schade en van schulcle'1 . Doodslag, vredebreuk , 

verkrachting of "desgelycks" werd berecht naar de 

wetten van 't land, waar een dergelijke criminaliteit 

begaan was. 
' t Gerecht zou jaarlijks op de volgende mamer 

"geset" worden. De 7 schepenen, die aan 't bestuur 

waren en de 7, die het jaar daarvoor in 't gerecht 

zaten, zouden te zamen 7 nieuwe schepenen kiezen, 

welke doo r den schout beëecli gcl moesten worden. De 

r4 kiesge rechtigde schepenen mochten echter elkander 

niet kiezen en werden zij ' t over de keuze niet eens, 

zoo zouden die zeven gekozen zijn, op wie de oudste 

burgemeester mede zijn stem had uitgebracht. 

De 7 nieuw gekozen schepenen met het 7-tal, dat 

daarvoor geweest was, kozen onder elkande r twee 

burgemeesters, die jaarlijks rekening en ,·erant,Yoor

cling van hun finantieel beheer moesten doen "voor 

,,den Schepenen en voor den tween ouden Gerechten_!; 

Ook mocht het gerecht ten allen tijde afzetten en 

aanstellen twee der vier boelen en "die scholc, coste

"rye en schryfambacht" geven, zoo vaak dit nooclig 

geacht werd. 't Recht van nakoop, dat de Arkelsche 

heeren zich altijd voorbehouden hadden, verviel en 

alle ,, thysse", die op onroerende goederen gevestigd 

\\·aren en door de Arkel ' s plachten geheven te 

\\·orden , werden in ' t vervolg kwij tgescholclen. 

Bij het aanstellen van ambtenaars zouden voor de 

vacature alleen in aanmerking mogen kornen ingeboren 

lieden of die "nu te r tijd woonachtig of poorters zijn." 
Van elders zouden door den Graaf geen dienaren ge

zonden worden clan alleen krijgslieden ter be,Yaking 

zijner sloten te Gorinchem en Leerdam . 

\'") Van deze inkomsten was J an van Ark cl het kapittel tot een bedrag 

Mocht iemand doo r een de r ambtenaa rs op z1J n 

verzoek geen rech t gedaan worden en herhaalde de 

klager zijn verzoek, met b ijstand van een der burge

meesters en t,,·ee schepene n , clan moest den klager 

,,onve rtogen over clwae rs nacht" (op één rechtclag) 

recht gedaan worden. E n weigerde de betrokken 

ambtenaar ook clan nog rech t te doen , clan zou hij 

onmiddellijk uit zijn ambt ontzet worden en nimmer 

meer als ambtenaar mogen optreden. Bij afwezigheid 

van den Schout (,,waer dat saeke dat die Schout 

wt toge ") clan nam een de r Burgemeesters zijn plaats in. 

Ieder zou ,,·eêr vrij zijn en ongehinde rd op zijn 

goede ren komen, uitgezonderd de Arkelsche heeren 

en ZlJ, die met hen "geruumt" (het land uitgegaan) 

waren . De goederen van hen, die "geruumt" waren , 

,1·erclen ten profijte van de stad verbeurd ve rklaard. 

Had O t to van Arke 1 zich in zijn handvest voor

behouden , dat de nalatenschap van natuurlijke kin

deren, indien deze zonde r wett ige afstammelingen 

overleden , aan den H eer zou ve rvallen , thans werd 

bepaald, dat alle erfgenamen tot deze nalatenschappen 

zouden gerechtigd zijn en de Graaf zich geen recht 

hoegenaamd daarop voorbehield . 

Er mocht ook niet meer clan één begijnhof wezen 

en, was ,·ercler bepaald, ,,die ander susteren sullen 

,,vaeren op ' t bagynhof". Die van 't Zusterhuis moes

ten dus zeker \\·eêr terugkeeren naar 't begijnhof, dat 

door Elze, de weduwe van F l o ri s Spro nk, met 

nog eenige begijnen een ige jaren te voren verlaten 

was, met de bedoeling om in haar hu is, op den hoek 

van de K rijtstraat een ldooster t e stichten. L ater 

ln1·am dat klooster toch tot stand . (Z ie het hoofdstuk 

o,·er de kloosters). 

De stad en haar schependom zou niet ve rder clan op 

,,de palen ,·an Arckel, van der L eede en van Schoon

" re\\·oercle " t er hei rvaart geboden worden. Mocht de 

Graaf zijn bede ter he irvaart ook tot buiten dat gebied 

uitbreiden en werd aan die bede voldaan , clan zou 

hij de poorters op gelijken voet behandelen als zij n 

,,Ridderen en knech ten" . 

De Graaf beloofde ook het land van A rkel nooit 

van de grafelijkheid van Holland te scheiden of te 

verv reemden, behoudens zijn recht dat h ij zijn ge malin, 

Margaretha van Bo u r go n cl i ë, ,,claer aan ver
,,lyftochten mocht :' . 

Niemand zou jegens den Graaf meer verbeuren clan 

ro pond of zijn lijf en had iemand "eenen simpelen 

,,clooclslach n (wel te onderscheiden van moord) begaan, 

dan kon h ij , indien h ij gevlucht en in den ban gedaan 

van 350 Fransche schilden schuldig gebleven . Om deze schuld te vereffcnen 1 schonk 
Graaf \V i 11 e m den 1en .:-iiei (zie Ya n J\I ie ris IV 1 p. 63)1 het kapittel om )1Goids wille" ecnige landerijen 1 gelegen op \Volferen en Kieuw Scheiwijk. q o7 
welke ,:roeger aan J an van Arke I hadden toebehoord. 
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was, na den zoen met de wederpartij zijn "lantwinninge 

,,winnen" ( opheffing van den ban erlangen) met r o ponden. 

De Graaf beloofde voorts geen sloten meer in Gorin

chem te bouwen dan er toen ter t ijd waren, stad en 

land te beschermen tegen alle andere "Heren, steden 

"en landen buyten onse" (zijn) ,,palen " en naast het 

door hem gegeven handvest, alle handvesten, privi

legiën en rechten - voor zooverre nog uitvoerbaar 

van kracht te laten, welke door zijn voorvaders en 

de Heeren van A rke 1 reeds verleend waren. 

Als aanvulling van dit handvest gaf Graaf \;V i 11 e m 

-dienzelfden dag (7 Apri l 1407) nog twee oorkonden. (*) 

In de eene beloofde hij, dat, mochten de poorters · 

van Gorinchem en Leerdam of zijne onderzaten, wo

nende in het tot die steden behoorend gebied, welke 

"enigerhande goede, lande of renten " bezaten in het 

land van Gelre of Buren , schade aan die bezittingen 

lijden, (wat van Arkel 's zijde, geholpen door den 

Gelderschen Hertog, natuurlijk te verwachten was), hij 

die schade "aen erven off aen gelden, soe welc sy 

,,van dien tween liefste hebben willen" vergoeden zou. 

En in de andere legde hij de dwaze gelofte af, dat 

ook zijn nakomelingen, die in 't Land van Arkel als 

heer gehuldigd zouden worden, de handves ten , privi

legiën, vrijheden en rechten zouden bezweren en ge

stand doen. Voor zich zelf had hij dit al in het groote 

handvest beloofd; de magistraatspersonen achtten het 

-zeker wel zoo veilig, als hij die gelofte ook uitstrekte 

tot zijn nakomelingen, waartegen de Hollandsche Graaf, 

op dit oogenblik goedgeefscher dan ooit, natuurlijk 

geen bezwaar kon maken. 

Na dus, op vorstelijke manier, vrijheden en schade

vergoedingen naar alle kanten uitgestrooid te hebben, 

verliet Vv i 11 e m zijn nieuw gewonnen Heerlijkheid. 

H et bezit daarvan zou hem echter vooreerst nog niet 

verzekerd zijn. Den Gelderschen Hertog Reinout, 

die zij n zwager en neef, Jan en vVillem van Arkel, 

steeds heimelijk tegen Holland gesteund had, was het 

lang niet naar den zin, dat het onmiddellijk aan zijn 

h ertogdom grenzende Arkclsche Land en vooral het 

sterke Gorinchem thans Hollandsch ·waren. Zijn huwe

lijk met Maria va n Harco u r t was kinderloos ge

bleven en als naasten erfgenaam tot het Geldersch

Guliksche gebied zou bij zijn overlijden zijn neef 

vVillem van Arkel geroepen zijn. Ook dit was 

een overwegende reden voor den Hertog om de Arke 1s 

t e steunen in hun poging tot het herwinnen van het 

hun ontnomen goed, omdat dan later het Arkelsche 

Land en het hertogdom Gelre onder \ V i 11 e rn van 

A r k e 1 van zelf vereenigd zouden worden. 

f·') V a n M i e r i s 1V, p. 60. 
( t) V an Mi er is IV, p. 79. 

OUDE VESTE. r49 

't \Vas dan ook met steun van Hertog Rei nou t, 

dat \V i 11 e m van Arke 1 kort 1;a het overgaan van 

't Arkelsche Land aan Holland, een aanslag dorst te 

wagen op Gorinchem . Niet zoodra had men er de 

lucht van gekregen , dat \:V i 11 e m van Arke 1 in 

Gelre en Gulik hulp samentrok, of van Gorinchem uit 

werd den Hollandschen Graaf hiervan kennis gegeven, 

met verzoek tot het geven van versterking. 

Dit geschiedde door het zenden van vijfhonderd 

man onder bevel van F i 1i p s van Dorp, zoodat 

men nu , vertrouwende op de sterkte van muren en 

bolwerken der stad en op de kracht van het groot 

getal der gewapende knechten daarbinnen, zonder 

bezorgdheid een aanval van Jonker \ V i 11 e m meende 

te kunnen afwachten. Er schijnt echter slappe wacht 

gehouden te zijn, want in den donkeren, ruwen nacht 

van den 14en September r407 kwam Jonker \V i 11 e m 

voor de stad, tusschen den burcht en de stadspoort, 

stak met eenige voorvechters de stadsgracht over, be

ladderde den Robbrechtstoren (aan 't einde van de 

tegenwoordige Robbertstraat), overrompelde de wacht 

en geraakte op deze heimelijke wijs binnen de muren. 

Niet zoodra werd men gewaar, dat Arke 1 binnen de 

stad was of onder 't geroep van "Arkel, A rkel!" sloeg 

de bezetting voor de inmiddels sterker in getal geworden 

indringers op de vlucht en verliet in grooten getale 

door de Kanselary-poort de veste. Velen geraakten, 

bij hun overhaaste vlucht over de Sanct-Peeter brug, 

te water, en verdronken in de haven. Intusschen had 

Jonker \ V i 11 e m de Burgh-poort geopend en daardoor 

vrijen toegang gegeven voor diegenen zijne r manschap

pen, welke nog buiten de stad waren. Geholpen door 

de veroorzaakte paniek en zich steeds ste rker gevoe

lende door de n bijval van de te hoop geloopen poor

ters, die nog in grooten getale Arke 1' s zijde kozen, 

was Jonker \ V i 11 e m al heel gauw van de Hollandsche 

bezetting ontslagen en kon hij opnieuw bezit nemen 

van Gorinchem. De burcht was echter nog in de 

macht der Hollanders en hoewel \ V i 11 e m deze sterkte 

den volgenden dag duchtig deed beschieten, slaagde 

hij er niet in, vooral ook omdat de bezetting krach

tige tegenweer bood en spoedige hulp verwachtte, om 

zich van zij ns vaders kasteel meester te maken. 

De Hollandsche Graaf had zoodra geen tijding ont

vangeP. van dezen omkeer van zaken binnen Gorin

chem of hij deed zijn edelen en steden alom ter heir

vaart beschrijven en ontbood ook de Stichtschen weêr 

tot zijn hulp. Bezig zijnde met het samentrekken zijner 
11krijgsmacht, ontving hij den 23st e September 1407 (i ) 

een oorlogsverklaring van Hertog Reinout van Ge 1-
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der. R e inout legerde zich bij ' tdorp Spijk en voorzag 

intusschen Gorinchem van den noodigen leeftocht om 

de stad hierdoor in staat te stellen de belegering 

eenigen tijd vol te houden. D e Hollandsche Graaf, 

na J onker \V i 11 e m binnen de stad teruggedreven te 

hebben, voorzag op dezelfde wijze den burcht van 

mondkost, trok zijn leger van de stad te rug en stelde 

het op in den Dalemschen polder, waar hij den aanva l 

der Gelderschen meende te kunnen afwachten. 

Tot een treffen kwam het echter niet, omdat H er

tog Reino ut zijn, bij het aan de Linge opgestelde 

blokhuis, gekampeerde leger onverwachts opbrak. 

\Vaarsch ijnlijk kwam hem de stelling van Graaf vV i 1-

1e m, die in den Dalemschen polder gelegerd was en 

die beschut werd door den nog in zij n handen zij nden 
Gorinchemschen burcht, te sterk voor om eenig succes 

van den aanval te ve rwachten. \Vel moest het platte 

land ' t ontgelden , dat in dezen krijg weêr duchtig 

geroofd en plat gebrand werd, zoodat de boeren ten 

slotte het gelag betaalden. 

Deze Hollandsch-Geldersche oorlog werd opgeschort 

door een bestand. De gepatenteerde vredemake r, de 

Luiksche Elect Ja 11 van Beieren, kw~m weer tus

schenbeide en trad, ook met goedvinden van Utrecht, 

( 
1
) verzoenend tusschen de oorlogvoerenden op . Den 

29en April 1408 (2) werd het bestand gesloten, dat 

zou duren tot 2 Feb ruari 1409. 't Geheele Arkelsche 

Land, met uitzondering van Gorinchem, was nog in 

' t bezi t van den H ollandschen Graaf gebleven , alleen 

Gorinchem werd bezet gehouden door \ V i 11 e m van 

Arke 1. Zij , die de partij va n den Hollandschen 

Graaf gehouden hadden en om diens wille uit Gorin

chem "geruymt" waren , met " die luyden van Leder
"damme ende wtten lande van der Lede", mochten 

gedurende den tijd van 't bestand niet in Gorinchem 

komen, evenmin was 't geoorloofd aan die van Gorin

chem om zich binnen Leerdam, 't Land van der Lede, 

Schoonrewoerd, H eukelom of in eenige landen, steden 

of sloten van ·den H ollandschen Graaf t e vertoonen. 

Hoe\\·el clan vrijwel opgesloten, genoot men thans, na 

langen tijd , toch weer eenige rust. 

Van 't begin -der l 5e eeuw af had nu die onzalige 

oorlog om ' t bezit van 't Arkelsche Land reeds geduurd 

en slechts stoffelijk nadeel was er, zoo,ve l voor de 

Arkelsche Heeren als voor hun onderzaten, uit voortge

komen . Immers, wat was e r in dien tijd al ve rnield , 

geplunderd en platgebrand. Hoeveel schade had het 

(1) Va n 1\1 i e r i s l V 1 p. 9 5. 
{') Van ~!ie ris !\' , p. 96- 97. 
(;JJ Van Mie r is lV 1 p. 125~12 6. 

beleg van Gorinchem den poorters berokkend in have, 

handel en bedrijf. En hoevele menschenlevens waren 

te betreuren! 

Tijdens dit bestand, den 4e11 October 1407, werd de 

kapel van het in 140 r gestichte St. A gniete-klooster 

of Zusterhuis gewij d , zooals K e mp (p. 167) zegt "ter 

eeren "Goclts, Sant .A11drz'es, 'Jan de1t D ooper en Agnz'el', 
terwijl dit klooster een uitbreiding van terrein onder-

ging door de aanhechting van het huis van den proost 

J a n Ger a r cl ij n en van de huizinge, stalling en erve 

van B r u e n i s 'vV oute r s z., staande bij de markt, 

welke huizen verbeurd verklaard waren, omdat deze· 

twee , inmiddels uit Gorinchem uitgeweken heeren ,. 

hadden behoord tot het complot, dat de stad aan den. 

Hollandschen Graaf overgeleverd had. 

Nu echter het einde van het bestand begon te nade

ren, zagen J a n van Ark e 1 en zijn erfzoon 'vV i 11 e m 

wel in, dat zij het Arkelsche land niet weêr terug zou

den krijgen. Liever echter dan het te gunnen aan den 

Hollandschen Graaf, zagen zij het bij het Geldersche 

Hertogdom aangehecht en bij ve rdrag van 6 Augustus 

1409 (3) gaven zij het recht op hun hee rlijkheid over 

aan H ertog R e inout, volgens uitspraak van den 

lVIunsterschen bisschop, den H ertog van cl en B e r g 

en den Graaf v an Meu r s als "gekorene goede 

" middelaren ende overluyden" van Reinout. Jan 
va n Arke 1 en zijn zoon vV i 11 e m kregen als schade

vergoeding van den Gelderschen H ertog het slot en 

de heerlijkheid Oyen met het dorp en den tol aldaar, 

zooals Reinout een en ander toen ter tijd bezat , 

het dorp Diegeden met zijn toebehooren en 500 pon-· 

den 's jaars "aen die g ruy t ('1) tot 's Hertogenbossche" . 

Voo rts zou Rein o ut aan ande re goederen, landerij en 

of renten nog zooveel geven, dat de jaarlijksche in

komsten gezamenlijk besomden 5500 Rijnsche g·uldens. 

25 e11Den A ugustus cl . a .v. liet R e inout zich als . 

heer huldigen, bevestigde de handvesten en voorrech-

ten, beloofde Go rinchem met haar schependom en 't 

Land van A rkel, daartoe behoorende, nimmer van 

Gelderland te scheiden , anders dan tot wederafgifte 

aan de A r ke l's en schonk den Gorinchemschen poor

ters eenige nieuwe vrij heden en keuren (5
). Gorinchem 

was dus nu een Geldersche stad geworden, hoewel 

ze ook dit niet lang zou blijven . De na ijver van den 

H ollandschen Graaf zou haar spoedig weêr uit 't G el

clersche bezit losmaken. 
Met nieuwe heftigheid werd de Hollanclsch-Gelcler-

(1') H et gruitgel d wa s een belasting , g ehe\'en \'an hen , die bier brouwden , \' Oor 't hun \'e rlee nde recht om van eigen mout bie r te brou\\'en . H et lev eren van mout . 
·wa s in de "2\1iddeleeuwen een monopolie \'an den landsheer, die de brou wers ,·erp\ichtte hun mout te be trekken uit het z.g. )igru ythui :;". L ater mocht men zijn 
eigen mout gebruiken , mit s men ee n )1g ruytgeld" betaalde. 

t5) V a n )lieri s, p. 128 - 129. 
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sche krijg he rvat. Den I zen Mei 1409 ( 1) had de heer 

van K ui 1en burg zijn heerlijkheid met de stad en 

het slot opgedragen aan den Hollandschen Graaf om 
dit te gebruiken in den oorlog tegen Gelderland, tegen 

welks vorst hij zich vijand verklaarde. Ook de Graaf 

van Kleef verbond zich met Holland en nadat eerst 

de steden Utrecht en A mersfoort in den oorlog be

trokken (2) werden, moeide zich weldra het geheele 

Nedersticht in dezen krijg . H et aan den Veluwe-

zoom gelegen Amersfoort , da t sinds lang door den 

·Gelderschen Hertog begeerd werd en het daarbij ge

l egen terrein, was thans het voornaamste oorlogsveld . 

De Hollandsche Graaf, die na een strooptocht door de 

Veluwe, in deze stad was teruggetrokken, werd hier 

door vV i 11 e m van Ark e 1, als veldoverste van H ertog 

R e inout, opgezocht. T oen het op een uitdaging van 

Ark e 1 niet tot een treffen in 't open ve ld kwam, t rok 

deze met zijn leger 't land in , brandde alles rondom 

Amersfoort plat en vervolgde zijn st roop- en plunder

tocht tot vVageningen toe . De Hollanders op hun 

beurt liepen de Tieler- en Bommelerwaarcl af ; de Gel

clerschen weêr deden een inval in 't L and van Heusden 

en staken den brand in H edikhuizen. Ve rder zou hun 

succes echter niet gaan, want de slotvoogd van Heus

den, Jan v an Kraan en bur g stuit te het Gelde rsche 

leger en joeg het , met groot verlies , op de vlucht. 

Zoowel van H ollandsche als van Gelde rsche zijde was 

thans het oog gericht op den Dalemschen polder om 

daar, op de grens van 't Arkelsche L and, een sterkte 

of blokhuis te doen bouwen. De H ollandsche G raaf 

was echter den Gelderschen H ertog in 't volvoeren 

van dit plan voor en hoewel de Gelderschen het \\-C rk 

van de H ollanders trachtten te vernietigen doo r het met 

"slangen , serpentij nen en andere groote stukken " t e 

b eschieten, toch konden ze niet ve rh inderen, dat Graaf 

vV i 11 e m de sterkte gereed kreeg. 

]'vlet Dordrecht, op welke stad hij een tijdlang ve r

stoord geweest was, wegens ongehoo rzaamheid van 

haar poorters, doch wier hulp hem nu niet onverschil

lig was, ging Graaf vV i 11 e m een ve rzoening aan om 

" menige t ro uwen dienst '\ dien haar poorters hem in 
z ijn " oirloge van Arkel " bewezen . (3) Van beide zijden 

roovende ~n plunderende, zette men intusschen den 

krijg voort , waarin de beide Ar k e 1' s natuurlijk een 

belang rijk aandeel namen en den 6en Mei 1410 (4 ) deed 

Fr e derik van Blank e nh e im, bisschop van Utrecht , 

dan ook J a n en W i 11 e m v a n A rk e 1 met hunne 

( 1J V a n l\'I i c ri s l V, p. 122. 

{' ) B 1 o k, Gesch. X ed. Vo lk II, p. 226. 
(
3J V a n 1\ [ i e ri s l\·, p. 1 3 0 . 

e·i V a 11 i\ [ i e r j 5 IV, p. Lp , 

{5 1 V a n M i er i s IV, p. 163. 
(6J K e mp, p. 177-179. 

medestanders in den ban om 't verwoesten van zijn 

kerkelijk gebied. 

H ertog R e inout had , door afstand der Arke 1's, 

\\·e l hunne rechten op ' t L and van A rkel verkregen , 

doch het landgebied , zooals de Arkelsche heeren dat 

al t ijd bezeten hadden , was op verre na niet in zijn 

macht . In R. e i nou t 's bezit was niet meer clan de 

stad Gorinchem met haar schependom en 't daartoe 

behoorende land. Alles d aarbuiten was àf in de macht 

de r H ollanders àf ongeregeld terrein. Zelfs de "Kei

"zerlijke burcht" werd nog beze t gehouden door de 

Hollanders en den 14 April 1411 (5) droeg Graaf 

\ V i lle m zijn kastelein , H ee r J a n v an Drong e le n , 

op om het slot \\·el t e bewa ren. ' t vVas voor hem toch 

van 't groo tste belang deze ste rkte in zij n macht te 

houden, een scherpe wigge als ze was tusschen ' t Gel

de rsche land en het in Geldersch bezit zijnde G orin

chem. Veel succes leve rde de oo rlog voor de Gelder

schen echter niet op en ' t sch ij nt, dat Hertog Rein o ut 

reeds in ' t begin van 1412 niet ongeneigd was met 

den H ollandschen Graaf vrede te sluiten. De tegen

werpingen der A rk e 1's zullen hem daarvan toen nog 

\1·eêrhouden hebben en altijd nog hopende op een 

terugwinnen van hun vroeger gebied op Holland , 

g ingen J a n en W i 11 e m va n A r k e 1 den 1 3 Maart 

141 2 (G) met Rein ou t een ve rdrag aan om "op 

" hai r selfs kost, gewin en ve rli es " de Hollanders van 

G orinchem uit ten behoeve van den Hertog te beoor

logen. 
H et militair bestuur de r stad kwam daardoor weêr 

geheel in handen van de Arke l 's , het burgerlijk 

be\1·ind daa rentegen bleef berusten b ij Hertog R. e i

no u t en zijn ve rtegenwoordigers . H et heffen van ac

cijnsen b.v. en in 't algemeen alle b urgerlij k fi nantiëel 

beheer bleef bij die ambtenaa rs, welke daartoe door 

H ertog R e in o ut waren aangewezen. De H eeren va n 
A r ke 1 konden alleen aansp raak maken op de ste

delijke fina ntiën , indien zij daa rvan iets noodig had

den voor zaken, speciaal " den k rygh aangaande" . Voor 

't overige moesten zij zich overal b ui ten houden. Ook 

d it beoorlogen door de A rk e l 's schijnt niet veel 

resul taten voo r Rei no ut opgeleverd;. te hebben, want 

reeds vier maanden later sloo t hij vrede met den 

H ollandschen Graaf, nadat J a n va n Bei e r e n en 

F r e cl e r i k v an B Ia n k e n h e i m , de bisschoppen 

van Luik en U trecht , als bemiddelaars waren opge

treden. Het vredesverdrag we rd gesloten op 't kasteel 
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11te Wijk bij Duurstede den 26e Juli 1412 ( 1). Jan 

van Arke 1 was echter buitengesloten, zijn zoon 

W i 11 e m bezegelde het contract en deze stond dien

zelfden dag, bij een acte (2) ter zelfder plaatse gege

ven, voor zich en zijn erfgenamen zijn rechten op 

Gorinchem en haar schependom af ten behoeve van 

'vV i 11 e m van Beieren. Alles wat voo r dien tijd 

gebeurd was, zou vergeven en vergeten zijn, ,,om 

"geenre saken, die voer dese tyt gesciet syn ", zouden 

de poorters last lijden, evenmin zij, die "voer of nae 

,,geruymtn ,Yaren. Iedereen, die zich aan 't H olland

sche gezag onderwierp, mocht "incomen ende der stede 

"rechten ende haer goede gebruycken '\ uitgenomen 
"diegene, die H eeren Johan van Arckel afgevangen 

,,zijn" . De Linge, die waarschijnl ijk door de Hollan

ders, gedurende de vijandel ijkheden, vóór de stad \\·as 

afgedamd en toen buiten de veste om afwaterde, zou 

voortaan weêr door Gorinchem gaan als " si van outs 

"gegaen" had . Ook de stad Utrecht zou met 'vVillem 

va n Arke 1 ve rzoend zijn . De koopsom bedroeg 

100.000 Fransche kronen, waarvan er 29000 direct 

bij de overgifte moesten betaald worden, ·welke over

gifte zou plaats hebben uit handen van Hertog Rei-• 

nou t in die van 'vV i 11 e m va n Ark e 1 en uit handen 

van dezen in die van den Hollandschen Graaf en wel 
11tusschen den 26ste Juli "ende Sint Laurens daghe naest

"comende opter Quellinge tusschen Gorinchem ende 
,,den huyse". Vv i 11 e m v an Arke 1 ontving als scha

deloosstelling de heerlijkheid Born in het Guliksche 

bij Sittard. 

Zoo was dan Gorinchem met 't L and van Arkel, 

na langen en hardnekkigen strijd, aan 't gebied van 

den Hollandschen Graaf gehecht, waarvan het nu niet 

mee r gescheiden zou worden en hiermede eindigde de 

heerschappij der heeren uit ' t geslacht Arke 1 ove1-

't Arkelsche L and. 

II. HET TIJDV.AK DER HOLLANDSCHE GRAVEN. 

( l4l 2-1 572.) 

/Vaari1t liet em en a1tder uit Gorinclzcm's lotge-ualleit ouder de opvolgeude regeerzng der Graven uit 

!zet Beierse/ze, Bourgo1tdisc!te m Oostmrijksclte H11is wordt medegedeeld tot C1t met !zet tijdstip 

waarop de stad de z:i_ide koos va11 dm Prins 1mn Oranje (!zet z .g . geuswordeit.) 

adat nu de H ollandsche Graaf binnen Arkel, met ,1·elke officie, blijkens bevelbrief van 28 

Gorinched1 op nieuw als heer gehul Juli 141 2 ( 4), Are nt van Leijenburch belast werd("). 

digd wa s en de poorters hem hun eed De drossaard was de onmiddellijke vertegem-voordiger 

van getrou\\·heid gezworen hadden, des Graven. Bij den door hem af te leggen eed 
bevestigde hij den 24en Augustus zwoer hij de heilige kerk in haar rechten te zullen 

141 2 de privilegiën, rechten en vrij - houden, een iegelijk recht te doen of te laten doen 
heden der stad. H et door hem gegeven handvest (3) en het recht te handhaven naar inhoud der handvesten . 
was een bijna gelijkluidende copie van dat, do~or Ott o Als eerste ambtenaar in den uitgebreidsten zin had 
van Arke 1, in 1 382 gegeven. Een aanvulling van hij het oppergezag in alle bestuur, zoowel burgerlijk 
Graaf vV i 11 e m 's handvest echter was de regeling van als militair en was hij alleen rekenschap verschuldigd 
het drossaard- en rentrneesterambt van 't land van van zijn finantiëel beheer aan den Graaf. 

(1) Van .:\1 ie ris I V, p . 206-207. 

1:) Y an ::\•r ie ris l\" , p. 208. 
( 3 ) Y an ::\J ie r i:, IV, p. 214--219. 

(lt) y an ::\1 ie ri s rr, p. 209. 
(!.) I 1~ ditzelfde handvest, kwam de bepaling voor, zooals trou wen s ook al in dat Yan qoi gebeurd was, dat \Vil l cm van Beieren G orinch em en haar schependom 

n_~mmer van de g rafel ijkheid zuu scheiden of Yervreemden 1 behoudens zijn recht om het \and van Arkel aan zijn gemalin 1'1 a r gare t ha van Bo u r g o n die in 
l~1~t ocht t~ ge,·en . Deze douairie \\·erd nader bevestigd bij 's Graven testamentaire ac te van 2 -1- D ecembe r 1..p 6 (van ~1 i e ris IV, p. 393): )10 vermidts sonderlinge 
)ihefcl~:., die wij sculdich syn" te .hebbe.n to t onse r lieven gesell innen", zooals hij zich , in zijn bezege lden brief va n 2s Octobcr 141 3 {van ::\1 ie ris I V, p . 258) uitdrukt 1 

gaf hu haa r echter reeds bu dien bnef het drossaard- en rentm ees terschap over Gorinchem en Le erdam met de landen van Arkel , Schoo nrewoe rd en van der Lede, 
zooa ls J an van Ar~ e l :en en ander ,·roeger bezeten had en he t sedert door Aren t van Le yen b u r c h voor hem geadministreerd werd. Zij zelve oe fende 
het Drossaardam bt rne t uJt, het werd namens haar ook door L e yen b u r c h waargenomen. \\'el had zij er de profijte n van. Ka den dood van haar gemaal_ 
kreeg ).Ja r gare t ha echter andere goederen in de plaats nrn de haar beloofde heerlijkheid Arke l. 
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Naast het kasteleinschap over het kasteel en het 

kapiteinschap der stad, bezat hij de bevoegdheid jaar

lijks de wet te verstellen en de rekening "van der stede " 

af te sluiten en was hij tevens opper-dijkgraaf van 't 

land van A rkel en dat van Gorinchem. Aan hem was 

gegeven de hoogste uitspraak in alle polder-, dijk- en 

waterschaps-aangelegenheden. In de uitoefening van 

zijn ambt als dijkgraaf stond een college van zeven 

hoogheemraden hem ter zijde. Onder dit opper-college 

fungeerden de collegiën van schout en heemraden (lage) 

voor de ve rschillende gedeelten van ' t Land van Arkel. 

Zoo had de schout te Gorinchem naast zich een col

lege van zeven heemraden (*) om de schouw te hou

,den in den banne van Gorinchem op "alle wegen, we

" teringen en waterschappen". Dit college mocht echter 

,,geenrehande onraet, noch ongelt setten op ten erve, 

"ende lande, gelegen binnen den Scependom van 

"Gorinchem" dan alleen wanneer dit door het college 

van drossaard en hoogheemraden goedgekeurd was, 

aan welk college schout en heemraden ook rekenplich
tig waren. 

De drossaard kon bij afwezigheid of ontstentenis 

een stadhouder aanstellen, die, na door hem beëedigd 

te zijn, in al zijn rechten en verplichtingen trad. Hij 

verzette jaarlijks "de wet ", zette ook jaarlijks 's hee

ren boden aan, beëedigde den gevangenbewaarder, enz. 

enz. Ieder jaar "des naasten Dingsdag na St. Pontiaa1t, 

in January", had dit verzetten "der wet " plaats. Vóór 

dien tijd leverden de aftredenden aan den dros

saard een groslijst van 14 candidaten in, uit welke hij 

de zeven schepenen koos, die voor dat jaar zitting 

zouden nemen. Op den bovengenoemden dag waren 

de gekozenen gehouden in handen van den drossaard 

den eed af te leggen, dat zij zouden "recht tuygen , 

,,recht zegelen, recht wijzen " volgens inhoud der hand

vesten, zoowel in crimineele als civiele zaken. Wan

neer de schepenen beëedigd waren , vergaderden zij 

met den drossaard en de afgetreden schepenen (de oude 

·en de nieuwe raad) tot het kiezen uit hun midden 

van twee burgemeesters, welke dat jaar dit ambt · 

zouden bekleeden. Deze burgemeesters hadden "het 

,,ordinis beleyd en gebied in alle polityque zaken , 
.,,zo wel die administratie van stads goederen en in

"komen als den welstand ende bewaringe de stad 

"betreffende ". Ze werden eveneens door den drossaard 

beëedigd en waren in oorlogstijd, met den drossaard , 

-de aanvoerders der burgerij. 

Het ambt van schout, hoewel oorspronkelijk een 

door den Heer verleend officie , werd later ook wel 

(' ) :qen 17 September 14 13 beslech t te \V i 11 e m "a n B eieren een geschil 
Viane n aan de eenc zijde en de st eden Gorinchem en Leerdam met de daar toe 

(+) V a n M i e r i s I V, p. 468 . 
(g) V an M i e r i s IV, p. 469 . 

verpacht. Des schouten eed schreef hem voor allen 

in het schependom wonenden "recht ende justitie" te 

doen , naar inhoud der handvesten, en de vonnissen , 

zoowel in civiele als crimineele zaken, ten uitvoer te 

doen leggen. Bij de rechtspraak der schepenen zat de 

schout, als hoofd , voor. Voorts vormde hij, zooals hier

boven reeds vermeld is , met zijn zeven heemraden 

het college van dijkschouw voor den banne. 

Deze gezamenlijke colleges nu van overheidspersonen 

met den drossaard, als 's Graven vertegenwoordiger, 

tot hoofd , hadden het beleid in alle takken van ste

delijk bestuur. 

Nu Gorinchem voor de tweede maal in de macht 

was van den Hollandschen Graaf, zorgde hij naar 

alle kanten om zijn voorzorgsmaatregelen te nemen 

tegen een mogelijke weder-afname. Zoo moest in 

de eerste plaats de sterke burcht der Arke 1' s , 

die buiten de stad stond en dus, bij overrompeling 

door den vijand, groot gevaar voor de stad opleveren 

kon, geslecht worden . \ i\T ill e m van Beieren - zegt 

Kemp p . 186 - ,,willende uytterlijk betoonen den 

,, imvendigen haat , die hij tegen Heer 7olzan droeg", 

liet den "Keizerlijken" burcht der Ark e l ' s tot den 

grond toe sloopen . Aan de zuidzijde der stad , bij 

den stadsmu_ur, deed hij een nieuw slot verrijzen, dat 

onmiddellijk gemeenschap had , zoowel met de stad 

als met de Merwede, zoodat bij ontscheping van troe

pen , het krijgsvolk op een zeer gemakkelijke wijze 

toegang kon verkrijgen tot het slot. In de hoofd

stukken over de oorspronkelijke gedaante der stad en 

over de kasteelen duidde ik de , naar mijn gissing , 

waarschijnlijke plaats van dit kasteel aan , nl. tegen 

den stadsmuur, zoo ongeveer daar, waar tegenwoordig 

de Ravetsteeg in de Molenstraat uitkom\. Behalve 

dit slot, ,,dat gelegen is opter Merwede" en met welks 

kasteleinschap Jac o ba v an Bei e ren den 6 Maart 

141 8 (t) heer Jan v an Vianen belastte, moet er 

binnen de stad nog een versterkte huizinge geweest 

zijn , de "Goedenpoort " gehee ten , zooals blijkt uit 

den bevelbrief door Ja co ba den 7 Maart 1418 (§) 
gegeven , waarbij zij het kasteleinschap van haar 

,, huse ende slote tot Gorinchem, geheten Goedenpoort ", 

opdroeg aan Dirk van Heukelum, die het slot 

met 40 gewapende mannen voor haar moest bewaken, 

ter belooning waarvan hij genieten zou voor elken 

man zes grooten daags en voor hemzelf dagelijks een 

Hollandsch schild . 
Ook het wapen der Ark e l 's, als een onaangename 

herinnering aan dit hem zoo weerspannige geslacht, 

over d e dijkage van het gemeenschappel ijk land, ontstaan t usschen de n H eer van 
behoorende lande n aan de ande re zijde (zie van M i e r i s IY 1 p . 252). 
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was W i 11 e m van Bei eren een doorn in ' t oog, 

zoodat hij gelastte, dat daarvoor het zijne voortaan in 

de plaats moest komen. En dat zijne voorzorgsmaat

regelen niet zonder grond waren, zal blijken. 

Jan v an A rk e 1 toch, hoewel dan van zijn voor

vaderlijk gebied ve rdreven en uit zijn vroegere macht 

ontzet, liet niet af pogingen in 't werk te stellen tot 
een mogelijke terugneming van zijn oude heerlijkheid. 

Hem, die altijd vijand gebleven en die buiten het 

contract van overdracht , t e \Vijk bij Duurstede door 

zijn zoon \ V i 11 e m gesloten, gebleven was, konden 

deze vijandelijkheden tegen den H ollandschen Graaf 

niet euvel geduid worden . Niet echter te vergeven 
waren de kuiperijen tegen Holland van vV i 11 e m van 

Arke!, die ook hiermede weêr bewees een zeer onbe

trouwbaar, karakterloos man te zijn . De H ollandsche 

Graaf sloot de mogelijkheid van een bondgenootschap 

tusschen de Arkel 's en den Gelderschen Hertog nog 

steeds niet buiten, wel wetende met \\·elk een lastigen 
en onverzoenlijken vijand hij in den ouden K abeljam1·

schen edelman Jan va n Arke 1 te doen had. Van

daar dan ook, dat hij met Reinout van Ge 1der 
den 9 Augustus r4r 3 ( 1

) een ve rdrag van vijandschap 

sloot tegen Jan va n A r ke 1, welk verdrag dienzelf

den dag met een tweede contract (2) werd aangevuld, 

waarb ij Hertog Re in o u t den H ollandschen Graaf 

beloofde, zonder diens toestemming en wil geen vriend

schap of dading aan te gaan met vV i 11 e m va n 

Arke 1. De laatste had zijn oom "menigerhande slu

,,wigheyt ende ongehoorsaemheytn bewezen "met on

,,tamelycken ende onredelycken saecken " en schande

lijk gehandeld tegen de met den H ollandschen Graaf 

aangegane verzoening. Daarom zegde ·Hertog Rei
n o ut zij n neef \N i 11 e m va n Arke I zijn geleide op, 

beloofde Arke 1 te ontzetten uit het slot te Oyen, 

hem "van synen breucken met regte" te zullen aan

spreken en hem, in vereeniging met den Hollandschen 

Graaf, op dezelfde wijze te behandelen als Jan va n 
Arkel, nl. als vijand . 

Tijdens den oorlog met Gel re waren door eenige 

Kabeljauwsch e edelen , waaronder ook heer Jan ' s 

schoonzoon Jan v a n E g m o n d, plannen beraamd 

om den H ollandschen Graaf te vangen en hem aan 

zijn vijanden, de Gelderschen en A rkelschen, uit te 

leveren. Dit plan was wel mislukt, doch toen het aan 
Willem van Beieren uitlekte, zette het bij hem 
een onverzoenlijken haat, vooral tegen J an van Arke 1, 
dien hij als den beramer van 't plan en nog altijd als 

( ) V a n :i\l i e r is 1V, p. 24 5. 
e) Van l'tlie ris IV, p. 24 7. 
(;i) \ V agen aar, Yad. H isr . III , p. 389. 
(!i) Kronyk van het H is t. Gen. te "Ctrech t , YII , p. óo vlg. 

den voornaamsten vijand der Hoeksche partij be

schouwde. 's Graven streven sedert dien tijd was dan 

ook om al deze gevaarlijke Kabeljauwen in handen 

te krijgen en onschadelijk te maken. In ' t Geldersch 

gebied mocht A rke 1 zich niet meer ophouden, van

daar dat hij naar Brabant gevlucht was. Van Brussel 

terugkeerende, werd hij in de meierij van den Bosch 

in r4 r 5 door eenige Hollandsche edelen opgelicht, 
naar 's Gravenhage vervoerd en daar op de Voorpoort. 

gevangen gezet. De heer van Zev e nbergen genoot 

voor dit vangen 4500 Fransche kronen (3) . Van 's Gra

venhage ,rerd heer J an later naar 't slo t te Gouda 

vervoerd en daarna te Zevenbergen gevangen gezet (4) . 
Het juiste jaar van zijn slaking is niet met zekerheid 

bekend. Eenigen stellen die gebeurtenis in 1426, an

de ren in r427. Na dien tijd vindt men echter weinig 

meer van hem vermeld dan dat hij van den proost 

van Oudmunster te Utrecht de heerlijkheid Haastrecht 

en eenige andere goederen in leen kreeg en dat hem 

een zij ner ouderlijke bezittingen, nl. Leerdam, door 

toedoen van Hertog Philips va n Bourgondië werd. 

teruggeschonken. E en rekening van hee r Ja n's hof

meester, Dirk den bastaard genaamd, loopende van 

J uli-October r 426 en berustende onder de papieren 

van Buren , stelt den weetgierige in staat eenige nog 

onbekende bijzonderheden omtrent Jan van Arkel, 

kort na zijn ontslag uit de gevangenis, te leeren. 

kennen. Die rekening behelst een nauwkeurige aan
teekening van ontvangsten en uitgaven van zijn ve rtrek 

uit Brussel af, \\·ern·aarts hij heengereisd was, tot aan 

zij n komst op ' t slot Oyen (2 5 A ug.). Hier verbleef 
hij ook gedurende de maanden September en October. 

Den r 3 Aug. r 428 overleed hij te Leerdam en met 

hem stierf het oude en machtige geslacht der Arkel 's, 

dat zich doo r rijkdom, adellij ken trots en dapperheid 

onder de middeleeuwsche riddergeslachten hier te lande 

zoo zeer had onderscheiden , in de rechte mannel ijke 

lij n uit. Zijn zoon vV i 11 e m was, zooals hierna mede

gedeeld zal worden, reeds in r4 r 7 ongehuwd overleden. 
Ook Egmond werd onschadelijk gemaakt, hoewel 

hij naar het sterke slot IJselstein , dat zijn broeder 

toebehoorde, geweken was . IJselstein werd genomen 

en Egmond moest Holland ruimen. Zoo waren de 

hoofdleiders der Kabeljauwsche partij uit den weg 

geruimd en ae Hoekschen, die een machtigen steun 
vonden in hun hoofd, \ i\! illem va n B e i e ren , zege
vierden. 

Alleen \Villem van Ar ke l , hoewel dan uit zijns 

1
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vaders landen gebannen, bleef nog uit \V i 11 e m van 

Beieren' s handen. Deze had bij zijn gemalin, Mar

garetha van Bourgondië, slechts één kind ver

wekt, een dochter, Jacoba \·an Beieren, die in 1417 

weduwe geworden was van den dauphin van Frankrijk . 

Nog tijdens het leven van den dauphin, in r416, had 
Willem va n Beieren te 's Gravenhage een ver

gadering van edelen, baljuwen en steden van Hol

land en Zeeland saamgeroepen, waarop beloofd ,,·as 

dat zij n dochter, na zijn dood , door hen als hunne 

wettige landsvrouw zou erkend worden. De dood van 

den dauphin stelde den Hollandschen Graaf echter 

weêr voor nieuwe moeielijkheclen. ' t vVas zaak dat 

een tweede huwelijk van Jacoba vóór zijn dood ge

regeld we rd, omdat de geschiedenis geleerd had, welke 

verdeeldheden het optreden hier te lande van een 
vrouw als hoofd der regeering kon ten gevolge hebben. 

Rekening diende ook gehouden te worden, niet alleen 
met de hem vijandige Kabeljauwsche partij, die meer 

dan ooit verbitterd was over zijn optreden tegen 

Arke I en Eg m on cl, doch ook met zijn broêr, den 

Elect van L uik, Jan van Bei e ren, een heerschzuchtig 

man, wiens bedoelingen niet ten onrechte door den 

Hollanclscheu Graaf gewantrouwd werden. Vandaar 

clan ook, dat graaf \V i 11 e m, nog op zijn sterfbed, 

zijn neef Jan IV van Brabant als den door hem ge

wenschten gemaal zijner dochter aanwees. 

Dat hij er over gedacht zou hebben zijn dochter 

uit te huwelijken aan ·willem van Arkel, wordt 

tegenwoordig algemeen gehouden voor omYaarschijn

lijk en als gesproten uit 't brein van latere schrijvers, 

belust op een romantische inkleecling van hun verhaal. 

't Is hier de plaats niet om in den breede uit te 

weiden over al de vern·ikkelingen en moeilijkheden, 

die de troonsbestijging van Jacoba na den dood 

haars vaders, in 14 r7, hebben na zich gesleept. Ge

noeg zij het te vermelden , dat de gebeurtenissen, 

onmiddellijk na hare aanvaarding van de regeering, 

h et vermoeden wettigden , dat alles goed zou gaan. 

In Henegouwen, Holland en Zeeland werd zij onder 

den machtigen invloed van haar oom, Jan zonder 

Vrees van Bo u r go n cl i ë, overal zonder tegenstand 

gehuldigd en de pogingen, door de verbannen Eg m o n

d en in 't werk gesteld om IJselstein te hern·innen, 

werden dadelijk verijdeld door hare Hoeksche vrien

den, geholpen door Utrecht en haar oom Jan van 

Beieren. Deze laatste was echter niet zonder neven

bedoelingen uit Luik herwaarts gekomen en binnen 

Dordrecht, dat reeds bezwaar gemaakt had om Jacoba 

te huldigen, op grond hie rvan dat de oppe rleenheer, 
.(':') Vad. Bist. lil, p. 417. 
<t) Van lVI i e ri s l V1 p. 442 , 453 1 454 1 455 1 466 . 

Si gis mu n cl van Duitschlancl, Jacob a's opvolging 

in Holland en Zeeland niet erkende, trok hij weldra 

een aantal Kabeljauwsche edelen samen en stelde hij 

zich aan als voogd en ruwaard van Jacoba. Op een 

landdag te Schoonhoven bijeengeroepen, weigerde zij 

echter om haar oom als voogd te erkennen en toen 

Jan van Beieren, die zich ook derwaarts begeven 

had , \\·eêr naar Dordrecht was teruggekeerd, nam hij 

openlijk den titel van ruwaard aan en maakte hij zich 

gereed om zijn nicht met ge\\·eld aan zijn wil te 

onderwerpen. Aan zijn zijde hadden zich onmiddellijk 

J a n v a n E g m o n cl en \ V i 11 e m v a n A r k e 1 ge

schaard en den laatste zette hij aan tot een aanval 

op zijns vade rs vroegere bezittingen. 't \Vas echter 

niet zoozeer om \Villem va n Arkel \\·eêr in 't bezit 

van Gorinchem te stellen, dat Jan va n Beieren 

den Jonker een aanval op die stad aanried, dan wel 

om stad en slot voor zichzelf te verzekeren. E enmaal 

in ' t bezit van die ste rkte, zou het dezen bisschop, 

"wien" - zooals vVagenaar (*) zegt - ,,'t hert meer 

"naar de weereld hing dan naar de Kerk" minder 

moei te kosten om ook het o,·erige, Jacoba nog trouw 

gebleven gedeelte van Holland, te bemachtigen. 

De zengende oorlogsfakkel zou dus ook in dezen 

familiestrijd \\·eêr binnen Gorinchem's muren geslin

ge rd worden. 

Den 21 en November 1417 bnm Jan van Egmond 

heimelijk met zijn leger vóór Gorinch em . In de stad 

had Eg m on cl nog vele vrienden, aanhangers van de 

vroegere A rkelsche regee ring en door hulp ,·an hen, 

die hem met zijn volk, 's morgens bij ' t opensluiten 

van de Arkelpoort, binnen lieten, gelukte het hem de 

Hollandsche bezetting terug te drijven op 't slot en 

zich in 't bezit te stellen van de stad. \V i 11 e m van 

Arke 1 had eenige Geldersche en Luiksche benden 

bijeen weten te brengen en kwam met deze krijgs

macht kort daarop eveneens binnen de stad. Maar de 

Hoeksche partij zat ook niet stil. Rotterdam, dat 

door Jan van Beier en was aangevallen, \\·erd ontzet 

en Jac oba scheepte zich, vergezeld van hare moeder, 

in op de sterke Hoeksche vloot, die, bemand met 

ongeveer 6000 gewapenden, tot herovering van Gorin

chem de Merwede opzeilcle. Jacoba ' s leger, samen

gesteld uit de haar trouw gebleven Hollanders en 

Zeeuwen, onder aanvoering van \Va I raven van 

B re cl er o cl e, werd gesterkt door de hulp van Amers

foortsche en Utrechtsche poorters en van den Heer 

van Kuilenburg , die J an va n Beieren afgevallen 

was, voor welke hulp Jac oba later hare erkentelijk

heid betoonde (t ). Doordat 't slot nog in 't bezit 
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van Jacoba ' s krijgsmacht en de toegang van de 
rivierzijde, zooals hiervoren reeds ve rmeld is, erg 

gemakkelijk was, kostte het haar geen moeite haar 

troepen te ontschepen en zelve op ' t slot te komen. 

Kort te voren (3 November 1417) (1) had zij Floris 

van K y fh o e k en And r ie s van Da 1 e m bevel 

gegeven om de helft der accijnzen te Gorinchem, tot 

wederopzeggens toe, te innen en deze te besteden tot 

verbetering en verste rking der muren en vesten . 

De stedelijke regeering was hiertoe, reeds volgens 

een vroeger genomen besluit van 'vV i 11 e m va n 

Beieren, verplicht geweest, doch in de uitvoering 

nalatig gebleven, zoodat Jac o ba thans die uitvoe ring 

aan de bovengenoemde twee door haar aangewezen 

personen opdroeg. Veel zal er echter in dien korten 

tijd niet kunnen gedaan zijn tot versterking der stad 

en wij vinden dit bevel den 27 Januari (2) van 't vol

gende jaar, toen Gorinchem weer geheel in Ja co b a' s 

bezit was , dan ook aan dezelfde personen herhaa ld , 

doch thans met de bevoegdheid, niet om de helft der 

accijnzen te gebruiken, doch "alle sulke excynse, als 
,,wy bynnen onser stede van Gorinchem hebben", 

eveneens tot wederopzeggens toe. 

W i 11 e m va n Arke I had intusschen zijn tij d benut 

om een gracht te doen graven tusschen het slot en 

de stad en toen Jac oba met haar leger voor de stad 

verscheen, waren het de poorters van U trecht en 
Amersfoort, die, een bres in den stadsmuur geschoten 

hebbende, het eerst over die gracht de stad binnen

stormden, weldra gevolgd door de Hollanders. Op 

den 1en December werd tusschen de beide legers onder 

de muren van ' t slot in de Krijtstraat, op het kerk

hof en denkel ijk overal in de benedenstad, heftig 

gevochten, in welk gevecht Jacoba ' s leger de over

winning behaalde. Meer dan IOOO man moeten er in 

dat gevecht aan de zijde van Arke 1 gesneuveld zijn, 

onder welke ook J onker W i 11 e m zelf. Egmond en 

verscheiden Geldersche edelen werden gevangen ge

nomen. Volgens sommigen zou de Krijtstraat aan dit 

gevecht haar naam ontleend hebben, welk beweren 

echter niet te verdedigen is, omdat die naam reeds 

lang vóór dien tijd genoemd wordt. ' t Lijk van Jonker 

W i 11 e m werd in den grafkelde r zijner fami lie in 't 

0 . L. Vrouwe-koor der kerk bij gezet en later stelde 

men, ter plaatse waar men veronderstelde, dat hij 

gesneuveld was, in den gevel van een huisje een ge

denksteen, waarop het feit vermeld stond. (Zie het 

hoofdstuk der kasteelen, pag. 63 ). In l 549 vernieuwde 

( 1) Van M er i s IV, p. 429-30, 
(1 J Van M er is IV , p. 45 2. 
(3 ) Van 1\1 eris IV, p. 449-50. 
( 4 ) Van M eris IV, p. 436- 37. 
e•J V a n 1'1 er i s IV, p. 492 . 

men dezen steen en men vindt hem nu nog ingemet

seld in den gevel van een huisje in de tegenwoordige 

Ravetsteeg. 

Aan de H ollandsche zijde was de legeraanvoerder 

W a 1 rave n van B r ede rode gesneuveld. Den 1 2 e11 

Januari (3) van ' t volgende jaar betoonde Jacoba haar 

dankbaarheid voor B reder ode' s diensten, bewezen 

in ' t herwinnen van Gorinchem , door aan zij n zoon 

een gift te doen van 6000 Fransche kronen, welke 

geïnd konden worden uit eenige door haar aangewezen 

tienden, accijnzen en dergel ijke inkomsten. De goede

ren van al de personen, die haar vijand geweest waren 

en medegeholpen hadden om Gorinchem uit hare macht 

te krijgen, werden verbeurd verklaard en verkocht, 

zooals blijkt uit haar bevelbrieven aan den baljuw van_ 

K ennemerland, den schout van Haarlem en dien van 

Leiden (4) . Aan den Utrechtschen bisschop deed zij 

met haar gemaal , Hertog Jan van Brabant , den 

l 5 A ugustus 141 8 (5), de belofte dat zij zich aan

sprakelijk stelde voor de betaling der 300 " Rynscher 

"overlantscher gulden" , welke de U trechtsche poorters 

.den bisschop hadden te betalen , wilden zij ontslagen 

worden van de ontwijding, die tijdens het gevecht 

binnen Gorinchem aan de kerk en het kerkhof ge

pleegd was. 

Jacoba was dus in 't bezit van Gorinchem geble-

ven, hoewel dit bezit niet van langen duur zou zijn. 

Met een schitterende overwinning begonnen , keerde 

voor haar de oorlogskans spoedig en den r 3en Febru

ari l 4 l 9 was zij genoodzaakt met haar oom J a n van 

Beieren te \ i\Toudrichem een verdrag te sluiten, waarbij 

namens den Hertog van Bourgondië, diens zoon, Phi-

1 i p s , Graaf van C h a r o 1 ais, als bemiddelaar optrad. 

Bij deze overeenkomst werd bepaald, dat J a n v a n 

Beieren bij wat hij reeds bezat, in erfleen zou 

krijgen Dordrecht met Zuid-Holland, Rotterdam, Go

rinchem met 't L and van Arkel en het overige Hol

landsche gebied t usschen Lek, Linge en Merwede, 

dat hij met J acoba' s gemaal , Jan van Brabant, 

gezamenlijk Holland, Zeeland en Henegouwen zou· 

regeeren en b ij kinde-rloos overlijden van Jacoba 

hare landen zou erven. 

' t Ligt niet in mijn bestek om de thans gevolgde 

staatkundige gebeu rtenissen in Holland en alle weder

waardigheden van de ongelukkige doch dappere gravin 

Jacoba hier in haar geheel te ve rmelden. Trouwens 

ze zijn van algemeene bekendheid. Ik kan, in verband 

met het hier behandelde onderwerp, volstaan met de 
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vermelding, dat Jan van Beieren, die reeds kort 

na zijn komst in Holland, op zijn verzoek door den 

Paus ontslagen was van zijn Luiksche waardigheid en 

verlof gekregen had in 't huwelijk te treden met 

E 1 i z a be t h van G ö r 1 i t z, hertogin van Luxemburg, 

bij testament in 1424 zijn neef, Philips van Bour

gondië, tot erfgenaam benoemd had . Aan zijn gemalin 

Elizabeth van Görlitz zou o. m . het Land van 

Arkel met het schependom van Gorinchem, na zijn 

dood, als douairie gegeven worden en bij acte van 

den 29 Mei 142 3 (*) beloofde O t to van As p e ren 

de stad Gorinchem en 't Land van Arkel voor haar, 

na den dood van haar gemaal , te zullen bewaren. 

Toen Jan van Bei e ren in 142 5 overleed , werd 

Jacoba, die, zich beroepende op de tweede bul van 

Paus Martinus V, waarbij deze haar huwelijk met 

Jan van Brabant, onwettig verklaarde, intusschen 
met een broeder van Hen d r i k V van Engeland, 

Humphry van Glocester, in ' t huwelijk getreden 

was ., ofschoon de paus thans weêr zijn eerste bul, 

waarbij dispensatie tot het huwelijk met Jan van 

B ra bant verleend werd, deed gelden, in Henegou

wen als wettige vorstin erkend. Hierdoor aangemoedigd, 

waagde zij ook een poging om haar gezag in Holland 

te vestigen en geholpen door de Hoeksche partij , wist 

ze Schoonhoven te vermeesteren. Door haar zelf aan

gevoerd, behaalden hare troepen ook twee overwin

ningen bij Alfen a/d. Rijn. Maar toen een geestelijk 

gerechtshof te Rome, bijeengeroepen door den paus, 

haar huwelijk met G 1 o ces ter onwettig verklaarde 

en deze zelf in die uitspraak berustte, zag zij zich 

in 1428 genoodzaakt met Filips van Bourgon

dië te Delft een verdrag aan te gaan, waarbij zij 

erkend werd als gravin van Henegouwen, Holland, 

Zeeland en Friesland en F i 1 i p s als ruwaard en oir 

dier landen, in welke hoedanigheden zij beiden op 

nieuw door de Edelen en steden zouden gehuldigd 

worden. F i 1 i p s zou die landen hesturen, totdat 

Jacoba , met toestemming van hem , hare moeder 

en de drie stenden (geestelijkheid, edelen en steden) 

een nieuw huwelijk aanging. Sloot ze dit echter bui

ten die toestemming om, dan ontsloeg ze daarmede , 

ten behoeve van F i 1 i p s, hare onderzaten van alle 

gehoorzaamheid. Verder zou hij haar erfgenaam zijn, 

ingeval van haar kinderloos overlijden . Haar gezag 

beteekende dus niet veel en dit zou nog merkelijk 

verminderen, toen zij in 1428 te Valenciennes, tegen 

't genot van een jaarlijksche uitkeering, van hare 

rechten op de inkomsten der graafschappen, ten be

hoeve van F i 1 i p s, afstand deed . Toen zij daarna 

heimelijk een huwelijk had gesloten met Frank van 

C ) Van I\1 ie ris IV, p. 681. 
(t ) Van Z o meren , p. 2 02 vlg. en pag. 335. 

Borselen, die door Filips tot gouverneur van Hol

land en Zeeland was aangesteld, werd F rank van 

B o r se 1 e n in 143 2 als zoodanig afgezet en gevangen 

genomen en 't bestuur over Holland en Zeeland aan 

een Raad van vertrouwden van F i 1 i p s opgedragen. 

In 't volgende jaar deed Jacoba, daartoe door de 

noodzakelijkheid gedwongen, definitief afstand van hare 

graafschappen, ten behoeve van F i I i ps. Een nieuwe 

tocht werd nu door Henegouwen, Holland en Zeeland 

ondernomen, Jacoba als afgezette landsvrouwe haar 

onderdanen ontslaande van den afgelegden eed, F i 1 i p s 

zich nu definitief doen huldigend als landsheer. En 

hiermede ging de regeering in Holland, zonder verder 

voorbehoud , uit ' t Beiersche Huis over in dat der 

Bourgondische dynastie . 

In de 16 jaren, verloopen sedert het hernemen van 

Gorinchem door Jacoba op de Kabeljauwen, was er 

dus in 't bewind van Holland nog al eens verandering 

gekomen en hadden ook de Gorkummers daarvan de 

wisseling ondervonden . Eerst hadden zij in l 4 r 9 Jan 

van Beieren als hun erfleenheer gehuldigd, na diens 

dood, in 1425, de rechten van zijn gemalin Eliza

beth van G ö rlitz op hare douairie en Philips van 

Bo u r go n d i ë als landsheer erkend. In 1427 droeg 

E 1 i z a be t h van G ö r 1 i t z echter al hare rechten 
aan P h i 1 i p s over, ook die op hare douairie · van 

't Land van Arkel, zoodat ook deze belemmering 

voor den naar alleenheerschappij strevenden Bourgon

diër verviel. 

Na zijne huldiging in 1425 bevestigde Philip s 
Gorinchem's handvesten en bepaalde hij, dat de tol, 

d ie toen te Gorinchem was, doch vóór dien tijd te 

vVoudrichern geheven werd, te Gorinchem zou blijven 

en op dezelfde wijze geheven zou worden als vroeger 

te Woudrichem. Dit bekrachtigde hij, toen hij in 1428 

te Gorinchem was . Aan de bepalingen van deze tol

heffing, zooals zij steeds te vVoudrichem geschied was, 

schijnen de Gorinchernsche poorters zich echter niet 

altijd gehouden te hebben. Zij hielden er een eigen 

wetsinterpretatie op na, ontleend aan oudere tolprivi

legiën en meer strookende met eigen voordeel, doch 

geheel in strijd met de bepalingen der nieuwe heffing 
en tot schade van den landsheer. Dat hierdoor onop

houdelijk botsingen ontstonden tusschen 's Graven 

ambtenaar, den tolheffer, aan den eenen en 't stede

lijk bestuur met de poorters aan den anderen kant , 

ligt voor de hand. Dagelijks werden er dan ook 

klachten opgezonden door den tollenaar en onophoude

lijk k\\·arnen er van 's Graven wege vermaningen . Om 

nu voor goed een einde te maken aan deze verschillen, 

vaardigde P h i 1 i p s in 1440 (t) een bevel uit, waarbij 
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gelast werd, dat het stedelijk bestuur van Gorinchem 

e r voor diende te wake n, dat , wat de tolheffing be
trof, de poorters zich zouden houden aan de bepalingen, 

die geldend waren , toen de to l nog te \ Vouclrichem 

geheven werd. E n, opdat een iegel ijk hie rvan kennis 

zou dragen, we rd den Drossaard gelast , dit bevel in 

de ke rk - zooals dat toen gebruikelijk was - te doen 

afkondigen. Dat ook dit · bevel zij n uitwerking miste 

en de poorters gedurig \\·eer tot h un oude overtreding 

vervielen om "met alderhande li stige en vreemde ma

,,nieren voorby den T ol" te varen, blijkt uit de ordon

nantiën, door P h i 1i p s van 1454 tot 1456 uitgevaardigd, 

waarbij de tolheffing op meuw geregeld en omschreven 

werd (*). 
Als gebeurtenissen van eenige beteekenis binnen 

Gorinchem, voorgevallen onder P h i I i p s van Bo u r

g on d i ë's regeering, dienen vermeld te wo rden de 

brand van 1432, waardoor tal van huizen in de asch 

gelegd moeten zijn en het geschil, gerezen over de 

reeds meermalen betwiste grensregel ing de r visscherij 

in de Merwede, tusschen de poorters van Gorinchem 

en die van \,Voudrichem, welk stedeke den H eer van 

Altena toebehoorde. Van Zomere n (p. 336 vlg .) 

geeft van dit geschil een omstandig verhaal. Om een 

nietige oorzaak begonnen, verliep het weldra in een 

partij strijd, waarbij de stedelijke regeering - even

eens onderling verdeeld - voor zooverre zij de zijde 

van den landsheer koos , vijandig stond tegenove r het 

meerencleel der poorters . Het geschil , dat het karakter 

van oproer gekrege n had, werd , op beve l van Philip s, 

gewapenderhand beslecht , ten nacleele van de protes

teerencle poorters, van wie eenigen onthalsd, enkelen 

verbannen en anderen (een vijftigtal), veroordeeld 

werden om "barvoets, blootshoofts, in linnen klederen n 

(d. i. in 't hemd) ,,den Stadhouder en Raad van I-Iol

,,land op de plaats (markt) voor 't staclhuys schu it (te) 

" bekennen en vergeving te bidden". Bovendien zou 

met'l "den Rentmeester C 1aa s de Vri e s terstond 

"vernoegen van 400 pond groot Vlaams en nog 4000 

"klinkers tot 28 grooten ' t stuk ", die de algemeene 

rekenmeester zou doen vertimmeren aan 't slot te 

Gorinchem. 
, P h i 1i p s had echte r meer clan een reden tot ver

stoord zij n op de poorte rs. Zij hadden zich niet alleen 

niet gehouden aan de uitspraak over de visscherij, 

die ten voordeele van den Heer van Altena ,rns be

slecht , wederrechtelijk en tegen deze uitspraak in , de 

van hoogerhancl gemaakte paalscheicling vernietigd en 

de tonnen weêr ve rlegd, het durven bestaan de klok 

(') Va n Zo me r c n, p. 206 vlg. 

te luiden en ge\\·apend te hoop te loopen tegen het 

we ttig gezag, doo r zich te posteeren voor 't slot en 
's H ertogen dienaars te bedreigen, doch bovendien had

den zij, tegen 's H ertogen ve rbod , gekoopmanschapt 

met de Gelderschen en 's Hertogen bede niet , gelijk 

andere steden van Holland, betaald. 

Dit alles te zamen was, dunkt me, wel reden om 

,,qualyk " in P h i 1i p s' gratie te zijn . De Gorinchem

sche poorters begrepen, dat er iets gedaan moest 

worden om die ongenade te bezweren. Zij zonden clan 
ook hunne gemachtigden naar den Haag om bij 's Gra

ven stadhouder en raad (L a no y) hunne verwering 

voor te dragen, tegen de feiten, waarvan zij in staat 
van beschuldiging we rden gesteld. \,Vat het geschil 

over de visscherij bP.trof , be\\·eerden zij , dat slechts 

enkele personen hiertoe aanleiding gegeven hadden, 

doch dat ,, ' t lichaam van de Stad" onschuldig was en 

voortaan streng gehandhaafd zouden worden de bepa

lingen, de grensregel ing van 't visch,vater en de vis

sche rij zelve betreffende. Tegen de beschuldiging van 

,, ' t koopmanschappen met de Gelderse " brachten zij 

in , dat Dordt en meer and ere steden zulks eveneens 

gedaan hadden. Zij meenden hiermede nu ook zooveel 

niet misdaan te hebben en waren genegen altijd tol 

te betalen. Dat zij hunne bijdrage in 's Graven bede 

niet voldaan hadden , was, zooals zij beweerden, niet 

geschied uit onwil, maar uit onmacht. Immers, de 

stad had geen andere inkomsten dan de helft in de 

acc1Jnzen . Alle andere baten, welke het meerencleel 

der steden hadden, zooals de visscherij , tienden, ' t ge

maal e.d., waren in Gorincl1ern ten profijte van den 

H eer. En ,: yan ' t kleyntj en", dat zij ~1adden , waren 

zij verplicht te maken en te onderhouden de muren, 

poorten, torens , ,·esten , hoofden, bruggen etc. Deze 

konden ze toch niet doen vervallen, wilden zij de stad, 

die door hare ligging bij de grenzen van 't Geldersch 

land en 't Sticht , als een sleutel van Holland aange

merkt moest worden, werkel ijk tot een hecht bolwerk 

doen blijven. Zij zouden zeer zeker gewillig bevonden 

worden tot betalen, indien hun de weg daartoe wat 

vergemakkelijkt werd. F i 1i p s had in 1437 (t ) wel 

aan hen het vleeschhuis en de hal verpacht en zijn 

drossaa rd, den Heer v an Gaasbeek, bevolen, daar

van aan de stad het rustig bezi t te verzekeren, doch 

men zag nu ook gaarne aan zich verpacht de den 

Heer toekomende helft in de acc ijnzen en de waag , zijn 

derdedeel in de kraan en de accijns van ' t gemaal, 

die hem geheel toekwam. Zij zouden ook gaarne 5 

thesauriers, uit de 5 cleelen de r stad, aangesteld zien. 

( t } Chronolog. Reg. op het Vervolg van het Groot Charterboek van V a n J\ I i e ris (Geschied - en let terk. Yerhand., uitgeg. door het P rov. U trechtsch Gen. v. 
K uns ten en \Vctensch. N. R. D eel 1) . 
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Men werd het eens, doch van beide zij den moesten 

concessies gedaan worden. Alle tolgelden, die den 

tollenaar, gedurende de twisten onthouden ,,·aren van 

de koopmansgoederen, voor tolheffing in aanmerking 

komende, dienden te worden aangezuiverd , ook van 

de Geldersche koopmansgoederen, die de Gorinchem

sche poorters nog in hunne huizen in opslag hadden. 

Ook het achterstallige der bede zouden zij aanzuiveren 

en in ' t vervolg, zooals de andere steden, hun aandeel 

behoorlijk voldoen . En om hiertoe bete r in staa t te zijn, 

werd aan hen voor 20 jaren verpacht 's Heeren aandeel 

in de accijnzen en de waag , met de bevoegdheid die 

accijnzen te verhoogen en te verlagen naar goeddun

ken, tegen een jaarlijksche pacht van 500 pond van 

40 grooten 't stuk . ' t Gemaal ,.ve:·d hun voor denzelf

den tijd (20 jaren) voor 400 ge lijke ponden jaarlijks 

verpacht. Het onderhoud der molens ln1·am gedurende 

den pachttijd ten laste van de stad, die de bevoegd

heid kreeg er nieuwe _ molens voor hare rekening te 

doen bijbouwen. De H eer mocht dan den eigendom 

dier nieuwe molens, na het eindigen van den pacht

tijd, aan zich trekken, tegen betaling van wat " zy aan 

"hout en yzer leggende op d ' aard" waard bleken te 

zijn. De bate van 't gemaal, die tot heden geheel 

door den Heer genoten was, kwam dus nu aan de 

stad . Het derde deel in de inkomsten van de kraan , 

den Heer toekomende, bleef aan hem. \\'as er echter 

een nieuwe kraan noodig, dan zou de stad 's H eeren 

derde deel in de bouwkosten voorschieten en dit voor

schot later inhouden van zijn derde deel in de winst. 

Ook het verzoek om 5 thesauriers ,1·erd ingewilligd 

voor den tijd van 20 ja ren . Van deze 5 thesauriers 

zouden er het eene jaar 2, het volgende jaar 3 aftre

den en door nieuwe ve rvangen worden, te kiezen door 

d en Drossaard met raad van 't gerecht. Ze zouden 

jaarlijks rekening en verantwoording moeten doen voor 

Drossaard, gerecht, rijkdom, vroedschap en de gemeente 

van Gorinchem. 

H et aantal stedelijke a mbtenaren ,1·as in den loop 

d er tijden steeds toegenomen. De ve randerde maat

schappelijke toestanden hadden dit noodzakel ijk ge

maakt. Zoo waren er thans weder - voorloopig dan 

wel voor 20 jaren - tot bij stand van de burgemees

ters in hun finanti eel beheer, thesauriers bijgekomen. (*) 

Hunne bezoldiging was oorspronkelijk gering, meestal 

een geschenk van een paar handschoenen , een stuk 

laken of fluweel voor een "·ambuis. Ook de burge

meesters (de vroegere poortmeesters) moesten zich 

met een dergelijke belooning tevreden stellen, omdat 

ook zij geene inkomsten genoten, wat ,1 el het geval 

was met de schepenen, die revenuen hadden van de 

boeten, waartoe zij veroordeelden. Later zouden deze 

stedelijke ambten niet uit slu itend eereposten blijven. 

Tengevolge van deze schrale of vaak geheel geen 

bezoldig ing konden , dit spreekt van zelve, slecht~ 

zoodanige personen tot deze officiën gekozen worden , 

welke zich mochten rekenen te behooren tot den rijk
dom. Hierdoor ontwikkelde zich langzamerhand een 

plutocratisch stedelijk bestuur, een cirkeltje van ge

goeden , afkee ri g om met de minder gegoeden op één 

lijn geplaatst te worden en tevens een dam vormend 

tegen- en den staatkundigen invloed fnuikend van de 

gilden, ofschoon deze co rporatiën in de Noord-Neder

lanclsche steden, nimmer die politieke beteekenis er

langd hebben, welke zij in de steden van Vlaanderen 

hadden. Onder het Bourgondische Huis trad een 

krachtig pogen naar centrale regeering op en in het 

stedelijk bestuur werd - in aansluiting met de lands

regeeri ng - gestreefd om dit bestuur zooveel mogelijk 

te beperken tot een klein getal uitverkorenen, tot een 

coterie van aa nzienli jke burgers. De vroegere vroed

schappen , reeds onder 't Beiersche Hui s in 't leven 
geroepen, bakenden zich nu in de H ollandsche steden 

af tot een vast college van een beperkt aantal ge

rechtigden, zooclat buiten de oud-regenten maar zelden 

anderen geraadpleegd werden. Niet meer alle " notabele" 

burgers der stad, de geheele vroedschap, zooals dit 

voorheen 't geval geweest was, kozen schepenen, maar 

slechts een bepaald aantal van hen. Deze colleges, 

eigenlijk niet meer dan kiescolleges, zouden allengs 

in de plaats treden der vroegere vroedschappen, die 

clan ook wel niet mee r samengesteld waren uit allen 

tot de "wij sheid" en den " rijkdom " behoorenden, 

zooals dit in den begi nne geweest was, doch dan toch 

nog in zich hielden alle oud-leden van "den gerechte", 

ook dekens van gilden, hoofden van corporatiën enz. 

De landsheer of zij n ve rtegenwoordiger oefende op 

deze kiescolleges en bijgevolg ook op het stedelijk 

bestuur zelve, op de "wet;; of het "gerecht " een 

grooten invloed uit . Alleen de Schout werd recht

streeks door den landsheer of diens vertegenwoo rdiger, 

den D rossaard, aangesteld, hoewel het ook meermalen 
gebeurde, dat dit ambt doo r den landsheer voor een 

aanzienlijke som aan de stedelijke regeering in pand 

gegeven ,1·erd, zoodat zij dan ook tijdelijk over de 

aanstelling van dezen gewich tigen ambtenaar te be

slissen had. 
·welke de invloed nu geweest is, d ien P h i 1i p s van 

r:'J Bij art. XI van 't handvest va n Karel Yan Bourgondie 1 den 20 },faart 1458 gegeven, werd de aanstelling van vijf thesauri ers als een blijvende gewoonte 
aangenomen en niet meer afhankelijk gesteld Yan een tijde}ijke vergunning. D eze ordonnantie bleef v:rn kracht tot 151 6 1 toen het getal van vijf terug gebr.lcht 
werd_ tot twee 

I 
zooals hierachter uitvoeriger zal worden vermeld. En in 1560 werd geordonneerd dat de oudste der twee thesauriers alleen de geheele onrvangst 

en mtgaaf der stad zou doen 
1 

terwijl de jongste )1fabrycq der stede' · zou wezen. :\:i 1óoo wordt slechts 1 thesaurier vermt::ld. / 
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Bo u r go n cl i ë's regime ook op de samenstelling der 

Gorinchemsche stedelijke regeering gehad heeft, wat 

het stedelijk kiescollege betreft, is niet beslist te zeg

gen. Van Zomeren (p. 119) vermeldt: ,,Tot dat in 

"den Jaare 1557 daarvan " (nl. het college van den 

ouden en nieuwen raad) ,,by den Koning P!tilips van 

"Spangien onzen Lanclsheere gemaakt is een collegie 

.,, van vijf ende twintig Personen , die men noemd de 

"Vroeclschap" . Abusievelijk heeft men wel eens, omdat 

het woord "vroedschap " ook vóór dien tijd gebezigd 

wordt , de latere vaste colleges vereenzelvigd met de 

•oude vroedschappen. De oude vroedschappen evenwel 

waren geen gesloten colleges , maar vergaderingen, 
waartoe alle vroeclen, alle aanzienlijke poorters, geroe

pen werden . Zeker is 't, dat Gorinchem vóór l 5 5 7 
niet bezeten heeft een "vroedschap " van een vast aan

tal, zooals vóór dien tijd in andere steden van Hol

land reeds 't geval was, doch dit neemt niet weg, dat 

wij gerust kunnen aannemen dat, waar overal elders 

in de Nederlandsche gewesten , de Bourgondische in

vloed zich deed geleien op het rechtstreeksch voort

komen der stedelijke regenten en magistraten uit de 

vroedschappen, de toestand in Gorinchem vóór l 5 5 7 
- hoewel 't octrooi tot 't hebben van een Vroedschap 

ontbrak - door stilzwijgend ingeslopen gebruik, vrij 

wel gelijk geweest zal zijn aan de stedelijke toestanden 

elders in Holland, al bleven clan ook in elk gewest 

e n elke stad, voor het bestuur nog eigenaardige ge

bruiken en titels van vroeger bestaan . 

Dat echter stand en gelei in dien tijd een ve reischte 

geworden waren om als regeeringspersoon te kunnen 

optreden, blijkt uit de bepalingen, die toen daarvoor, 

ook in Gorinchem in 't leven geroepen werden. Zoo 

vinden wij in het handvest van Kar e I van Bo u r

g on cl i ë, door hem in 1459, als heer van Arkel, aan 

de Gorinchemsche poorte rs gegeven, o.a . opgenomen : 

,,ende ook en zal nu voortaan niemand Burgemeesteren, 

,,Schepenen, nog Thesaurier van onzer Stede wezen, 

"clan van den notabelsten ende die gegoeclet zyn tot 

,,duyzend Schilden, van agt ende twintig groten 't ,stuk, 

"of tot honderd pond grooten Vlaams" . Ook de 

thesauriers moesten gekozen worden "van den nota

" belsten ende oirbaar!yksten Persoonen " en niemand 

kon tot hoogheemraad van 't Land van Arkel beneden 

de Zouwe gekozen worden tenzij hij was "gegoed tot 

"vyf honderd Schilden van agt ende twintig grooten 

,, 't stuk, of vijftig pondt groten Vlaams ". 

Jacob van Gaasbeek was in 1436 door Philips 

van Bo u rg on cl i ë aangesteld tot slotvoogd, drossaard 

(' ) Chronolog. R eg. op het ve rvolg van Va n 11 i e r i s. 
(t) Chronolog . Reg. op he t vervolg van V a n :M ie r i s. 

en rentmeester van de stad Gorinchem en· 't Land van 

Arkel. ' t Schijnt dat P h i I i p s bij den rijken van 

Gaasbeek diep in ' t krijt gestaan heeft. Immers van 

Gaasbeek ontsloeg den Hertog, na zijn aanstelling 

als drossaard "van alle schulden, behalve van 32000 

,,Fransche kronen, die hem bewezen waren" (*). 

Of deze gouden keten invloed geoefend heeft op 

het daarna in leen geven van de heerlijkheid Arkel 

aan den Heer van G aas be e k , zou ik niet kunnen 

bewijzen, doch zeker is 't, dat P h i I i p s later van 

Gaasbeek met de heerlijkheid Arkel beleend heeft, 

want den l 1 Oct. 1457 werd die heerlijkheid door 

P h i 1 i p s aan zijn zoon Kar e 1, Graaf van C!zarolais 

(den lateren Karel den Stoute) beloofd, om haar na 

den "tegenwoorcligen bezitter, den Heer van Gaas

"beek", ter leen te houden en te gebruiken, zooals in 
l 45 2 voor de heerlijkheid Putten en Strijen een gelijke 
belofte ·was afgelegd (t) . 

Toen Jacob van Gaasbeek dan ook in 1459 
kinderloos overleden was, trad Kar e 1, Graaf van Cha

rolais als Heer van Arkel op en sinds l 467, toen Kar e 1 
zijn vader P h i 1 i p s was opgevolgd, werd de heerlijk

heid Arkel voor goed vereenigd met de grafel ijkheid. 

Opgelost in de grafelijkheid was de heerlijkheid reeds 

sedert 1412, doch na dien tijd was deze bezitting eerst 

door vV i 11 e m van Beieren (Graaf Willem VI) als 

clouairie aan zijn gemalin beloofd, zooals ik hiervoren 

mededeelde . Ze erlangde daarvoor na zijn dood ech

ter andere goederen. Daarna was Ja n van Beieren 

door Gravin Jacoba, op wie de heerlijkheid van 

haren overleden vader was overgegaan, bij de over

eenkomst van 13 Febr. 1419 tot heer van Arkel ge

maakt, die de heerlijkheid na zijn dood weêr als 

clouairie aan zijn weduwe naliet . Deze droeg in 1427 
al hare rechten over aan Philips van Bourgondië, 

en, zooals uit ' t bovenstaande blijkt, beleende P h i I i ps 

eerst Jacob van Gaasbeek, later zijn zoon Kare l 

met de Arkelsche heerlijkheid. 
Nadat Karel van Bourgondië te Gorinchem als 

nieuwe heer gehuldigd was, begiftigde hij de poorters 

met de gewone heerengift, nl. het bevestigen der oude 

keuren, ordonnantiën, rechten en privilegiën, reeds 

door vV i 11 e m VI, Graaf van Holland en zijn vader 

P h i I i p s van Bo u r go n cl i ë gegeven, en het aan

vullen daarvan met een nieuw handvest, waarin, naar 

den eisch der steeds wisselende toestanden en omstan

digheden, nieuwe rechten en verplichtingen werden 

geldend verklaard. 
Mijn bestek laat niet toe om alle handvesten, welke 
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-der stad door hare opvolgende heeren gegeven werden, 

in hun geheel op te nemen. Kemp en van Zo me

r en kweten zich reeds van deze prijzenswaardige taak . 

En ik meen daarom hier te kunnen volstaan met, 

2ooals ik tot nog toe deed, uit die handvesten het een 

-en ander aan te geven . 

Zoo was bepaald, dat iemand van buiten te Gorin

chem of in 't Land van Arkel komende, en een inge

zetene dreigende, zonder handtastelijk te worden, deze 

stoutigheid diende te "beteren by d ' Heer en Gerecht ", 

Had hij evenwel geslag·en of kwetsuur toegebracht en 

was dit vergrijp door middel van drie "wetachtige 

,,tuygen" te bewijzen, clan achtte men 't rechtvaardig, 

dat de aanvaller ter betering van dit misdrijf moest 

missen zijn rechterhand en zou hij al zijn goederen 

verbeurd verklaard zien ten profijte van den H eer. 

vVerd de misdadiger, tegen wien door den schout een 

bevel tot in hechtenis nemen was uitgevaardigd, door 

den drossaard, den schout, de gezworen boelen of de 

vrije voetboogschutters van Gorinchem , of ook door 

de schouten en gezworenen in 't verdere Land van 

Arkel gevangen genomen en bij die arrestatie gekwetst 
of, bij verweer, desnoods dood geslagen, clan zou geen 

-der bovengenoemden voor die kwetsuren of dien dood

slag aansprakelijk gesteld worden, tenzij te be,v ijzen 

was, dat zulks was geschied uit persoonlijken haat of 

vijandschap tegen den gevangene. 

Voor zoover dit in overeenstemming te brengen 

was met hun eigen handvesten, zouden schepenen van 

Gorinchem en 't Land van Arkel over de lieden van 

buiten het Arkelsche land op dezelfde wijze recht

·spreken als waarop deze buitenlieden de ingezetenen 

van 't Arkelsche Land berechtten. 

Waren er goederen gestolen of ontvoerd en werden 

-deze binnen Gorinchem of ' t Land van Arkel terug 

gevonden, clan mochten zij, die beweerden de eigenaars 

te zijn, het gestolene, zoowel te water als te land 

aanhouden en in handen stellen van den Heer of 't ge

recht. Zoodra de beweerde eigendom bewezen was, 

waartoe, behalve het getuigenbewijs, ook de eed van 

de bestolenen werd toegelaten, werd het gestolene aan 

de rechtmatige eigenaars uitgeleverd. 

Niemand kon burgemeester, schepen of tresorier 
wezen, tenzij hij twee achtereenvolgende jaren poorter 

geweest was en geen ambtenaar in dienst der stad 

zou voortaan meer dan twee officiën of ambten tegelijk 

mogen bekleeden. Dat alleen de notabele en de tot 

-een bepaalde bezitting gegoede poorters voor de be

kleeding van bovenstaande ambten in aanmerking 

konden komen, is hiervoren al medegedeeld . 

Bij doodslag zouden alle onschuldige magen van 

den handdadige de eerste zes weken met elkander 

vrede houden. Dit was geordonneerd om verder bloed

vergieten te voorkomen. Want bloed werd in dezen 

tijd, toen nog steeds gold het "oog om oog, tand 
,,om tand ", ook met bloed uitgewischt. 

Alle afkondigingen, die men tot heden gewoon 

geweest was in de kerk te doen , moesten voortaan , 

op een marktdag, van het sedert ettelijke jaren ver

nieuwde stadhuis (zie het hoofdstuk over het stadhuis) 

gepubliceerd worden. En viel een markt- en rechtsdag 

op een heiligendag, dien de kerk gebood te vieren , 

dan zou men de markt of rechtszitting verdagen tot 

den naasten werkdag, 

Voogden waren verplicht jaarlijks rekening en ver

antwoording te doen van hun beheer aan den Heer, 

't gerech t en twee der naaste bloedverwanten van den 

minderjarige, te weten een van vaders- en een van 

moede rszij de. Met voorkennis en toestemming van 

dezelfde personen moesten de voogden de gelden der 

minderjarigen beleggen en ter verzekering van hu n 

richtig beheer borgstellen met schepenenbrieven, alvo

rens zij de voogdij aanvaardden. 

Thans werd ook bepaald, dat er jaarlijks, bij voort

during en niet meer afhankelijk van eene tijdelijke 

vergunning, 5 tresoriers zouden aangesteld worden 

op de wijze zooals ik hiervoren reeds in de gelegen

heid was mede te deelen. Eveneens zouden jaarlijks , 

op den eersten Maandag van Mei, verzet, vernieuwd 

en beëedigd worden het college der zeven heemraden 

(hooge en lage) van 't Land van Arkel beneden de 

Zouwe (Sydwyn), het eene jaar 4 en 't andere jaar 3, 

om en om, ook weêr te kiezen uit de meest notabele 

en de tot een zekere bezitting gegoede lieden. 

Over het stapelrecht, dat de stad Dordrecht hief , 

was al heel wat geschil ontstaan in Holland, waarvan 

ik hiervoren, op 't jaar I 362, reeds in de gelegenheid 

was een staaltje te geven. Bijna alle Hollandsche 

steden kantten zich tegen dit recht van het vaak 

eigenmachtige Dordt. Haarlem, Delft, Leiden, Gouda, 

Alkmaar, Rotterdam , Schiedam, en welke andere 

steden niet meer. 

Ook Gorinchem zou, naar aanleiding van dit Dordt

sche privilegie, met de Merwestad weêr in groote 

onaangenaamheden komen. De Gorinchemmers hadden 

twee schepen, geladen met koopmansgoederen en toe

behoorende aan Dordtsche kooplieden, aangehouden 

en op 't zand gezet, uit weêrwraak, omdat de Dordt

sche regeering vóór dien tijd Gorinchemsche koop

lieden had gedwongen om te Dordt te verstapelen. 

Kort daarna hadden de Dordrechtenaars hetzelfde ge-· 

<laan met twee aan Gorinchemsche kooplui toebehoo-

/ 
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rende schepen. P h i 1 i p s va n Bo u r go n cl i ë deed eene publicatie van 9 Juni 1465 mocht niemand der 

over deze geschillen den 2 1 April 146 l provisioneel poorters en onderzaten van Zuid-Holland naar Gorin-

uitspraak, krachtens welke uitspraak Gorinchem de chem reizen clan op zijn eigen geleide, welk gebod 

zelfde vrijheid van ve rstapelen op de rivier de Mer nog nader herhaald werd op 22 September 1470. 

wecle zou genieten , welke aan de steden van N oorcl ,, Dog" zegt van Zomeren (p. 350) - ,,wat. 

Hollancl, op den IJsel en de L ek, bij uitspraak van 28 " uytspraken door de Hooge Overig heid hier omtrent 

Januari 145 8 (1) vergund was. Niettegenstaande deze ,,zyn gedaan, dit vuur van tweedragt met Dordrecht. 

aan Gorinchem verleende vrijheid, moet de Dorcltsche ,,bleef tot de tyden van keyzer Karel V duuren" ('') . 

regeering zich aan deze uitspraak niet gehouden en Dordrecht was destijds de voornaamste koopstad 

de Gorinchemsche poorters gewapencler hand belet van Holland, bevoorrecht als ze was in vele opzichten . 

hebben van hun privilegie gebruik te maken. Bij een Ze liet zich erg op deze bevoorrechting voorstaan en 

nieuwe uitspraak, deze verschillen betreffende, door ze ontleende daaraan haar aanmatigend, tyranniek 

Karel va n Bourgondië den 29 Februari 1468 (2) optreden, zoodat het vaak leek alsof deze stad eigenlijk_ 

gedaan, werd vastgesteld, dat de zaak voor 't Hof geheel Holland was. Zoo had de stad , behalve het 

zou worden gebracht tusschen "nu en den eersten stapel recht, dat nog tot l 79 5 geldig bleef , het z.g_ 
,, van Somermaant naast komende ", doch dat miclcle Maasrecht , d. i. dat alle schepen, die van de Oostzee 
lerwijl , tot anders beslist zou zijn , de Gorinchemsche en de N oorsche rij ken kwamen , zonder te ontladen 
kooplui varen en keeren mochten "reurende den stapel ,; naar Dordrecht moesten varen en ook het privilegie 
evenals de Noord-Hollandsche steden mochten doen van 's G raven munt. T al van dorpen in den omtrek 
en dat de kosten wederzijds tot het eindvonnis zouden van Dordt waren als 't ware schatplichtig aan de stad, 

worden opgeschort. gedwongen als de dorpers waren om b.v. te Dordrecht 

U it dit een en ander kan men wel afleiden, dat de hun koren en turf te markten, hun bier te koopen 

oneenigheden tusschen de twee steden tot ve rregaande enz . Ook met Gorinchem was in 1445 ( 5
) een over

dadelijkheden waren overgeslagen (3). Daar de poor eenkomst voor tien jaren gesloten, dat de Gorinchem

te rs van Gorinchem die van Dordt grooten last en sche poorters, aan de moeren bij Dordt turf zouden 

moeilijkheden ve roorzaakten , had men te Dordt in 't halen en dat ZIJ die nergens anders clan in Dordt 

begin van 1462 vijf hoofdmannen aangesteld. Op den zouden opdoen. 

2 5 Februari werd te Dordt bij klokslag afgekondigd, Een klein geschil met den tollenaar te Heusden 

dat ieder zich met zijn harnas en zijn wapens zou 111 over het heffen van tol van goederen, door Gorin

gereedheid houden om op de eerste waarschuwing chemsche poorters van 's H ertogenbosch voorbij Heus-

met de hoofdmannen uit te trekken. den vervoerd, werd den 29 ste 
11 November l 463 in der 

De stad Dordt bereidde zich op 't e rgste voor en minne geschikt. De toenmalige H eusdensche tollenaar 

nam allerlei voorzorgsmaatregelen. Zoo moest ieder G o cl s ch a 1 k B e uk e 1 aar, legde dien dag bij geze

zich voor den tijd van twee jaren van koren voorzien gelden brief de gelofte af, dat hij, op grond van de 

en den 27 Mei d.a.v. gebood men dat geen poorter, hem vertoonde privilegiën en rechten der Gorinchem-

noch poorteres, noch landpoorter, noch eenig im\·oner sche poorters, voortaan van al zulke goederen, die zij 
voortaan trekken zou naar Gorinchem, op verbeurte van 's Hertogenbosch zouden brengen, geen tol meer 

van een halve roede muren en dat niemand zijn boelen heffen zou en dat het ten onrechte betaalde tolgeld 
of kinderen derwaarts zou laten gaan , op straffe van gerestitueerd zou worden. 
daarvoor zelf aansprakelijk gesteld te worden. Volgens Een van de eerste verrichtingen van Kar e 1 van.. 

(1 ) Chron olog. R eg. op het vervolg van het Groo t Charterboek \·an \ . a n ~li er is. 

t2 J Chronolog. Reg. op he t vervolg van het Groot Charterboek Yan V a n ~l i t r i s. 

( 3) \' an cl e \ \ . a 11, H andves tefl en P rivilegiën \·an Dordt 111 , p. 636. 

(") T en t üd e Yan ~are l V war~n e r opnieuw geschillen gerezen oYer de 11i toef~ning \·a:1 het zoo geha te en bele mmeren de stape lrecht en we l tussch en d e regeerin g 
Yan Do rd t en die va n ve rsch eide n H ollandsche s teden . De klagende s~.e<l en nch t ten zich met een a~res .rot d<;: n keize r1 waa ri n _:O ordrcch t's willeke urige handelwij ze. 
werd ~an de k~ak ges teld. Deze klachten schenen wd gegrond te ZLJn, want ze Yo_ nden gehoo r bu keizer K a r e \, zood:i\ t hij den 8 October rs4-o en den 4 J un i 
1541 <leed ke11111sgeven, dat de stad D ordrecht de s tape l en het recht daarop 111et ontnomen k on worden, doch da t h::ne ambten:-t.ren dat recht nie t a nders of 
verder zouden toe te p~ssen he~ben dan tegen zulke personen en op zulke ~cederen, als hij bij zijne. ordonnantie aanwees. D e regeering van Gorinchem beg reep
cc.h~er en terecht, dat mets elastischer ge1;1aakt k.an worden. dan. een \ret:;ani~el en dat ook de bepalmgcn \<ll1 K ar e 1's ordonnan t ie in ' t vervolg we l weêr aa n• 
k1drng zouden kunnen gev en to t \·e rsch1llende mterpretaue. \ andaar dat ZIJ, nope~s <l:n stapt;] 1 me t de D ord tse he regee r îng nog een a fzonderlijk a ccoord sl oo t , 
,,·elk :•ccoord,, ~ 2 2 No\"embc r I S-P aangef:aan, me t en beneYens de ._n ade re. tücl1cht111 g daarop, ~en 2~ Î\u v. g eg eve n, door _K a r e \ dei: 1 6 J a nuari we rd den 1542 
goedgekeu rd . J och bleek ook deze voorzorg m den loop de r n:rcle re t1Jden 111et afdoende. Gedurig weer onts tonden er zwarigheden en in de tweede helft d ,:- r 
18e eeuw had D ord t ·t weêr zoo bont gemaakt en Gorinchem, vooral in bare weekmarkten , d oor he t stap el rech t zoo belemmerd en benadeeld, da t Drossaard en 
Durgemeesters zich gedrongen ge\·oclden om door hunne gedeputc:erdcn1 Gorinchem's bezwaren OYer het D ordtsche stapelrech t , t e r vergadering Ya n H unne E <l. 
Groot 1\! ogenden te doen Yoo.rdragen met verzoek om onderzoek en re<l_r es ;·an gelede1_1_ sch~de. D e_Re~eering Yan D ~rdt !1i erop door H. E. Gr . lVI aangezoch t 
van bencht en Ye rwcer te clienen op deze klacht, zond den 19 J anuari 1707 een sch r!J,·en 111, waan n Z IJ YCrklaa rde zich me t geroepe n te achten hi erop te ant• 
woorden en er op wees, Yo\g-en~ 't voorbeeld Ya n vorige dergelijke ge:-,:1llen, dat H. F. G r. :,.r. de R egee ri ng \·an Gorinchem met hare klacht d ienden te verwijzen naar 
de nord in a r is J usti tie" . ~ a de indie ning van een nader.e propositie en. me morie der s tad Go~·inchern, vo r1erden H. E. ~ r . l\L echte r van de D ord tsche Regeeri ng 
een an twoord, dat dan ook - hoewel onder prote st - 111 de Ye rgadenng van den 30 J anuan 1768 werd ingezonden . D it antwoord met de andere besch e iden werd 
daarop in handen gesteld van H . E. Gr . ~l. gecommittee rden tot het Groot Besogne, om daarop te dienen van bericht en raad. 

(!IJ Chronolog. R eg. op Y an ).I ie r is; - V an de \\. a 11, H and\· . v. D ord t III p. 57 6. 
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Charolais, die, zoolang zij n vader nog leefde, veel te 

Gorinchem vertoefd heeft, is geweest het bouwen van 

het bekende kasteel "den Blaauwen Toorn ", dat tot het 
laatst der 16e eeuw in aanwezen was en waarover meer 

uitvoerig gehandeld is in het op de Gorinchemsche 

kasteelen betrekking hebbende hoofdstuk, in 't eerste 

gedeelte van dit boek opgenomen. Kar e 1, die na 

-den dood zijns vaders P h i 1 i p s, in 1467 dezen ,,·as 

opgevolgd en in de geschiedenis om zijn onrustigen, 
oorlogzuchtigen aard, geboekt staat als Kar e 1 den 

Stoute, sneuvelde in 1477 voor Nancy, nog slechts 

44 jaren oud. Als erfgename zijner landen liet hij na 

zijne dochter lVI aria, die, nog in 't zelfde jaar van 

't overlijden haars vaders, in den echt trad met 

Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk. 

Hadden Holland en Zeeland ï\I aria ook al als 

g ravin gehuldigd en haar gemaal als haar kerkelijken 

voogd en momboir erkend, de Gelclerschen waren niet 

zoo gewillig. Deze hadden, onmiddellijk na den dood 

van Hertog Ka re 1, - in ,,·iens bezit sinds 1473 

ook het hertogdom Gelre en het g raafschap Zutfen 

gekomen vvaren, nadat H ertog Arnout deze landen 

ten vorigen jare aan Kar e 1 den Stoute reeds voor 

300,000 Rijnsche guldens in panel gegeven had - te 

N ijmegen een landdag saamgeroepen, ah,·aar besloten 
werd om niemand clan A cl o 1 f van Eg m on cl , die 

toen nog in hechtenis zat, als hun vorst te erkennen. 
' t Gevolg was natuurlijk een oorlog, ,,·aarin ook Gorin

chem en 't Land van Arkel, als onmiddellijk g rens
gebied, zouden betrokken worden. 

Leerdam \\·as in 1478 door de Gelclerschen inge

nomen. De poging·en, door de Gorinchemsche poor

ters in 't volgende jaar in ' t \\·erk gesteld, om Leer

dam weder in M a r i a's macht te stellen, leden 

schipbreuk, zooclat zij onverrichter zake moesten huis
waarts keeren. Meer succes hadden zij bij Leerbroek, 

alwaar door de ingezetenen van Schoonrewoerd een 

schans was opgeworpen. Deze schans \\·ercl door de 

Gorinchemsche poorters genomen en de vluchtende 
bezetting tot in 't dorp Schoonrewoerd nagezet. De 

vluchtenden zochten een schuilplaats in den toren en 

de kerk, welke daarop door de Gorinchernmers om

singeld werd. Nadat - volgens va n Zomeren p. 3 5 l -

de pastoor den belegeraars uit een venster der kerk 

het H. Sacrament had voorgehouden, staakten zij , 

door eerbiedige vrees gedreven, het beleg der kerk, 

waarop de in den toren ve rschansten hun kans waar

namen om eenige der Gorinchemsche poorters on
schadelijk te maken. Uit ,,·eênvraak staken nu de 

Gorinchemmers het dorp in brand en plunderden 
het uit. 
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K 1 aas van Haaften, een verjaagde drossaard 

van Leerdam, ging kort daarop naar Nijmegen, trok 

daar eenig krijgsvolk bijeen en ging hiermeê naar 

Leerdam om de geleden schade te wreken. Hij brandde 

Oosterwijk en Kedichem plat, waarop de Gorinchemsche 

poorters uit weêrwraak het westeincle van Vuren het

zelfde lot deden ondergaan. 

Zooals steeds in dezen tijd, de plattelandsbewoners 

betaalden het gelag. Deze onbeschutten waren in tijd 

van oorlog hun leven en goed geen oogenblik zeker. 

Begaan met het lot van deze door de oorlogsfakkel 

zoo fel gezengden, stelden de commandeur van Schel
luinen , de prior der kruisbroeders te Woudrichem en 

Jan Kno b bout va n Os, Heer van Ottoland, po

gingen in 't werk om den oorlog, wat het gebied van 

't Land van Arkel betrof, door een bestand te stuiten. 

Dit bestand werd ook werkelijk getroffen tusschen de 

steden Nij megen , Bommel en Leerdam en zou duren 
van den l 5en Juni tot den 25en November 1479, doch 

de stad Gorinchem bleef er buiten, omdat hare poor

ters Schoonrewoerd afgeb rand hadden. Hiervoor zouden 

zij betalen 8000 gulden. T wee dagen vóór het eindigen 

van 't bestand rukte Jan van Hem e r t 's morgens 
vroeg met eenige ruiters en voetknechten op Gorin

chem aan en verb randde al de buiten de Kanselpoort 
staande huizen. Den 2 5en November trokken de Gorin

chemsche poorters naar Vuren en legden het geheele 

dorp in de asch. De kerk werd zelfs niet gespaard. 

De Heer van Vuren ging daarop weêr wraak nemen 

op Gorinchem. 's Nachts viel hij op de stad aan en 
deed haar met vuurpijlen beschieten, waardoor elf 

huizen en achttien hooibergen in vlammen opging·en. 

Kort daarop staken de Gorinchemsche poorters weêr 

verscheiden huizen in 't dorp Aalst in brand, zoodat 
- zooals van Zomeren terecht aanmerkt - ,,het 

,,niet als branden en blaken was " . 

Gorinchem's poorters hadden M a x i m i 1 i a a n en 

Maria in hun krijg tegen de rebellige Gelderschen 

dus krachtig geholpen. Voor zooveel diensten diende 

toch ,,·el een wederdienst bewezen te worden en Gorin

chem bleef dan ook niet in gebreke hierop haar lands
heer te ,,·ijzen . Gorinchem toch had zich groote onkos

ten en zware uitgaven moeten getroosten "alzo wel in 

,,soldye van Volk van wapenen gestelt, ende georclon

"neert ten beschut ende bewaarnisse van Stadt ende 

"Kasteel van Gorinchem, als in 't maken van zulken 

"Bolwerke, kopen van A rtillerie, Engienen ende andere 

" instrumenten ter oorloge dienende". Deze uitgaven 

hadden te zarnen beloopen 10000 ponden van 14 

grooten Vlaamsche munt ' t pond. En dan was door 

een schadevergoeding, gelijkstaande met dit bedrag van 
/ 
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roooo ponden, nog niet goed gemaakt de brandschat

ting, de schade, door den handel tijdens den oorlog 

geleden, het verlies van tal van huizen en getimmerten 

en dergelijke onheilen. 

Voor een handeldrijvend stadje als Gorinchem had

dea natuurlijk die privilegiën de grootste waarde, 

welke beoogden "augmentatie van Neeringe ende Koop-

17 manschappe ". Hierop werd dan ook wel degelijk 

gewezen en Maxim i 1ia an en Maria wisten nu op 

geen betere manier de hun door Gorinchem's poorters 

bewezen diensten te vergoeden dan door 't verleenen 

van nieuwen tolvrijdom. Bij hun brief, den 27 s t e n Fe

b ruari 1479 (1) uitgereikt , verleenden zij, in hunne 

kwaliteit van Hertog van Gel re en Graaf van Zutfen 

aan Gorinchem's poorters v rijdom van tol, zoo te 

,vater als te land, door hun geheele Geldersche gebied . 

Nog verder strekte zich 's Aartshertogen gunst ten 

behoeve van zijn stad Gorinchem en 't Land van 

Arkel uit. Het volgende jaar, nl. den l 5 Mei l 480 (2), 
verleende hij een mandement, waarbij hij beval , dat de 

oorlogskosten , door Gorinchem en 't Land van A rkel 

gemaakt " in 't sustineren van der oorloge t egens den 

" Gelclerschen, onze vyanclen, claartegens zy als uy terste 

" Frontiere gelegen zyn ", omgeslagen zouden worden op 

"onze gemeene landen van Holland ende Vrieslancl ". Er 

diende, volgens zijn bevel , scherp toegezien te worden, 

dat de andere steden in die kosten hare bijdragen 

zouden leveren "ter rate ende advenant van hunnen 

"gewoonly ken transporte ". Die kosten toch beliepen 

reeds de voor dien tijd aanzienlijke som van 9 500 

Rijnsche guldens van 40 grooten Vlaamsch 't st uk, 

behalve nog wat er dagelijks bij kwam om die so m 

te vergrooten . En behalve ook de schade , die per

soonlijk geleden werd door het onbebom,·d liggen der 

landerijen , het verlies aan beesten, door den vijand 

genomen en dergelijke tegenspoeden . \rVant het rooven 

en het plegen van vijandelijkheden op den H olland

schen bodem door de Gelclerschen hield nog dagelijks 

aan, zóó dat Maxim i I ia an zich genoodzaakt zag 

om zelf hierheen te komen . Zaterdags na 0 . L. Vr. 
Lichtmis kwam hij te Gorinchem aan , ,,·aar hij den 

7 Februari 1480 , in bij zijn van Adolf v an Kl e ef , 

heer van Ravestein, diens zoon Philip s v an KI e e f 

en Heer \rV i 11 e m van Egmond en Baar, benevens 

vele andere heeren , tot Heer van 't Land van A rkel 
gehuldigd werd . 

Terwijl Maximiliaan nu te Gorinchem \\"as, zond 

h ij naar Gelderland een leger, onder aanvoering van 

( 1 l V a n Z o m e r e n 1 p. 214 vlg . 
(
2

) Yan Zom e r en p. 217vlg. 
(:.: J \ Vage n a a r1 Yad. H istorie I V, p. 185. 
i ~) Van Zo m e r e 11 p. 222 . 

('i ) Va 11 Z o rn er t: n p. 22 0 en 223, 

de heeren van Kleef en Egmond, die verscheiden 

plaatsen bemachtigden. Te Heukelum waren zij door 

Heer O t to van Heukelum toegelaten , maar over het 

binnenlaten te Asperen, dat toen een gedeelde heer

lijkheid was en twee heeren had, nl. Gijsbert Piek , 

een Gelclerschman en een aanhanger van de Gelder-

schen en den Hollandschgezinden Wessel van Boet

selaar, ontstond zwarigheid. Toch viel ook Asperen_ 

Maxi mi 1ia an geheel in handen. De Gelderschen 

lieten echter den moed niet zakken. Den roen Octo

ber 1480 rukten zij op Gorinchem aan, de stad met 

vuurpijlen beschietend, zoodat er aan de overzijde van 

de haven eenige huizen in brand geraakten. Maar 

verder niets van beteekenis kunnencle uitrichten, trok

ken ze weder af. Het leger, onder bevel van de heeren 

van Kleef en Egmond, schreed intusschen overwinnend 

voort en bracht in zoover schrik onder de Gelclerschen, 

dat deze voorsloegen om het geschil over het recht. 

op het hertogdom Gelre en het graafschap Zutfen aan 

de uitspraak van den Paus te onderwerpen. Hiervan 

kwam echte r niets en in Januari 1481 werd te Nun-• 

speet een bestand gesloten , dat de vijandelijkheden 

schortte . Sedert werden Maxim i 1ia an en Maria 

in de steden van Gelre en te Zutfen plechtig inge

huldigd (3). 
Zooals ik hiervoren al medegedeeld heb, had hertog· 

P h i 1i p s van B o u r go n cl i ë, al s heer van Arkel, 

den 24 Mei 1454 aan burgemeesteren en schepenen 

van Gorinchem, ten profijte van de stad, die geklaagd 

had zoo weinig inkomsten te hebben, in pacht gegeven 

z1Jn aandeel in de accijnzen en de waag voor 500 pond 

van 40 g rooten 't stuk en al de molens en 't z.g . 

"molster recht '\ hem toebehoorende, voor 400 pond 

jaarlijks en dat wel gedurende 20 jaren. Nog vóór 

't eindigen van dien pachttijd , die cl us in l 47 4 zou 

afloopen, had de stad zich in 1460 tot haar toenma

ligen H ee r, Kar e 1 cl en St o ut e, gewend om hem te 

verzoeken dien pachttijd, na 't eindigen, te verlengen .. 

Die verlenging· was door hem met 10 jaren en wel op 

dezelfde voorwaarden toegestaan den 6 Juni 1460 (4
), 

zooclat men dus nu van die pacht to! 1484 verzekerd 

was. Toen nu in 't begin van 1477 Maria haren 

vader, Kar e 1 den Stoute, ook als Vrouwe van Arkel 

was opgevolgd , verzocht Gorinchem 't volgende jaar 

aan haar en haar gemaal Maxim i 1ia an op nieuw 

verlenging van den pachttijd der accijnzen enz., welk 

verzoek ook door haar den 20 April 1478 (5) werd 

ingewilligd voor een nieuwen termijn van ro jaren en 
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op de oude conditiën. En nog twee keeren, telken 

male weêr voor 10 jaren, werd later die pachttijd 

verlengd door Maxim i 1ia an 's zoon, P h i 1i p s van 

Oostenrijk, die zijn moeder Maria, in 1482, als 

heer van Arkel was opgevolgd en wel den l 8 Maart 

1493 ( 1
) en den 20 Augustus l 504 (2). Daarna con

tinueerde K. are 1 V in l 5l 7 nog eens voor IO jaren 

de pacht der accijnzen (3) en P h i 1i p s II (4) deed 

zulks nogmaals in l 560. 

De stedelijke finantiën waren in de laatste jaren 

zeer ten achteren geraakt, de poorters hadden ten
gevolge van den oorlog en de daarmede gepaard 

gaande geldelijke opofferingen, groote schade geleden. 

Ook de veste zelve was ontreclclercl en diende nood

zakelijk hersteld en in nieuwen staat van tegenweer 
gebracht te worden. Dit alles werd clan ook door 

Maria en Maximiliaan erkend en de t rouwe hulp 

der Gorinchemsche poorte rs tegen de oproerige Gel
derschen, die oorzaak was van Gorinchem's fi nantieelen 

en materieelen achteruitgang , stemde hen tot dank

baarheid. Aan dankbaarheid alleen hacl men echter 

weinig. Vele inwoners van 't Arkelsche land waren 

door het jarenlange rooven en branden des vijands 
zoo achteruitgegaan, dat zij onmogelijk bij machte 
waren om de lasten op te brengen , anderen weêr 

verlieten om deze reden het Arkelsche gebied en 

beproefden elders hun gelule 't Gevolg hiervan was, 

dat er wanbetaling ontstond, er viel "quacle beta

,,ling van de zetting ". Om dit euvel te ve rhelpen, 
vaardigden "Drossaard, Schout, Burgemeeste ren, Sche
,,penen , Raad, hoge en lage Heemraden , Schouten, 

"gezworens en gemeene geërfclens der stad Gorinchem 

"en 's Lands van A rkel " den l 8 Maart l 493 (5) een 
bevelschrift uit , dat nu echter niet tot verl ichting en 

hulp van de achte rstallige betale rs kon aangemerkt 

worden. Uit den geheelen bevelbrief blijkt, - trou
wens de uitdrukking zelve wordt daarin ook ge

bruikt - dat men de achterstallige betalers niet als 

onmachtig , maar als onwillig beschouwde. Er moest 

geld zijn en daar men beg reep , dat , uit eigen bewe

ging, het achterstallige niet zoo vlug zou \\·orden 

aangezuiverd, nam men toevlucht tot een geforceerde 

betaling. ,,De Heer" - werd bepaald - ,,zal ' t geld 

"uytleggen, (uitbetalen) en terstond dubbel ontfangen 

" in deze manier " . Eerst had de Heer zij n verhaal aan 

den "bruyker" (huurder), zoo hij aan dezen genoeg 
panel in 't Land van Arkel vond. vVas dit niet 't geval, 

of had het goed geen huurder, clan ging het verhaal 

(1) Van Zomeren p. 220 en 225 . 

( 1 ) Van Zo m e r e n p. 22ó. 

t::) V a n Z omeren p 249 . 
(") Van Z o m e r en p. 2 j o . 

(' ) Van Z o m eren p. 352 , 

over op den grond . Men zou clan den grondeigenaar 

persoonlijk of aan zijn domicilie kennis geven , dat 

hij binnen zes weken den Heer het dubbele van 't 

uitgeschoten geld had te voldoen. Bleef hij hie rmede 
in gebreke, clan zou de Heer den overgeleverden 

grond dat jaar als zijn eigen grond gebruiken en had 

de grondeigenaar binnen "jaar en dag" (een jaar en 

zes weken) nog niet aan zijn verplichting voldaan, 

waarbij clan ook de kosten kwamen , clan bleef de 

H eer den grond ook dat jaar evenals 't vorige jaar 

gebruiken en zoo voortgaande van jaar tot jaar, totdat 

de Heer ten volle betaald was. Noch de grondeigenaa r, 
noch iemand van zijnentwege mocht den grond ge

bruiken of aanvaarden, zoolang de hetaling uitbleef 

van de dubbele som met de onkosten. De beteekening 

der kennisgeving aan den grondeigenaar zou , binnen 

't Land van Arkel, ten laste van den Heer komen. 
Ook zij, die eenig recht konden doen gelden op de 

,,overgeleverde" landen, een schepenenbrief, een jaar

geld of iets dergelijks, niets en niemand uitgezonderd, 

mochten ni et aan de vruchten komen, zoolang de Heer 

niet voldaan was, doch zij behielden hun verhaal op 

den grond of op de borgen. Betaalden zij echter ,·001· 

den grondeigenaar, zooclat de Heer voldaan was, clan 

traden zij onmiddellijk in hun oude rechten. 
In de lente van 1482 was ~VI ax im il iaa n 's gemali n 

Maria gesto rven. H aar eenige zoon F ilip s (de latere 

F i 1i p s de Schoone), toen een kind van vier jaren, 
volgde haa r in deze landen op, ,1·aarcloor de regeering 
van het Bourgondische overging in het laatste grafelijke 

huis, dat van Oostenrijk. Onder voogdijschap van zijn 
vader, Maxim i I ia a 11, we rd F i 1i p s dus heer van 

Arkel, welke voogdijschap zou duren tot 1494, toen 

Maxi rn i 1ia an, die in 1486 tot Roomsch-koning 

gekozen en den 9 Apr il van dat jaar te Aken als 

zooclanig gekroond ,rns, zijn vader Keizer F re cl e
r ik III , in de keizerlijke waardigheid over het Duit

sche Rijk opvolgde. Daar Maximiliaan, nu hij 

Keizer was, genoodzaakt ,1·ercl zich in Duitschland op 

te houden en zich daar meer met de regeeringszaken 

te bemoeien, besloot hij zich van de regeering der 

N eclerlandsche ge\\·estcn te ontslaan en die op te dra
gen aan zijn zoon F i I i p s , die nu zijn l r jaar was 

ingetreden. In dat jaar ( r494) werd Filips ook als 

heer van Arkel gehuldigd. 
J\I a r i a ' s regeering was, zooals tot nog toe steeds 

de regeeri ng door een vrouw ove r deze landen had 
uitgelokt, geen gelukkige geweest. De voortdurende 
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oorlog tegen de Gelderschen, de onzalige strijd tusschen 

H oeken en Kabeljauwen, die weêr met vinn igheid 

opgestoken was, binnenlandsch gekrakeel en algemeene 
ontevredenheid , hadden hare landen verwoest , haar 

onderzaten verdeeld, de schatkist uitgeput en handel 

en nij ve rheid gevoelige slagen toegebracht. Onder de 

ongunstigste omstandigheden aanvaard van haar oorlog

zuchtigen vader, Kar e 1 den Stoute, liet zij de regee

ring bij haar dood onder niet minder ongunstige om

standigheden aan haa_r zoon achter. H aa r gemaal 

Max im i 1ia an, die zich aan de zij de der K abeljauw

sche partij geschaard en tot demping der twisten veel 

Duitsch krijgsvolk hierheen gebracht had , was niet bij 

machte geweest den bu rgeroorlog, noch den krijg· met 

de Gelderschen te doen eind igen. 

Het K abelj auwschgezinde Gorinchem had Maria 

wel dappe r bijgestaan, doch zooals \\·ij hiervoren 

zagen , tot eigen schade. De zware geldsom men, (het 

z.g. ,, ruitergelcl ") die ten behoeve van 't vreemde 

krijgsvolk moesten opgebracht worden, hadden de 

munt , zoowel de gouden als de zilveren, verbazend 

doen stijgen, zoodat in 1483 (1) de goudgulden 60 

stuivers deed (in 1489 zelfs 63 stuivers) (2) en va n de 

zilveren munt, een vuurijzer, 5 stuive rs, enz. De levens

middelen ,,·aren eveneens duur. Een schepel t arwe 

kostte 24, een schepel rogge 20, een schepel gerst 14, 

een schepel witte enl'ten 28 en g rauwe erwten 2 1 , 

een schepel boonen 16, een schepel wikken 10 en een 

schepel boeln,·eit 14 stuivers, terwijl de boter 9 duiten 

per pond gold ( 1) . In 1489 \\·as het geld zelfs zoo 

hoog boven de werkelijke ,,·aarde gestegen, dat 

Max imiliaan weigerde om het ruitergelcl in ont

vang·st te nemen tegen de toen geldende mu11t\\·aarde, 

zooclat h ij, tege n alle privilegiën in, de munt grof 

verlaagde en o.a. den goudgulden van 63 tot l 7 stui

vers, een vuurijzer (5 stuivers) tot een derde terug

bracht, een ongehoorde maatregel, die zijn onde rdanen 

nog meer schade berokkende clan alle reeds geleden 

rampen te zamen gedaan hadden. Overal in Holland 

en Zeeland was achte ruitgang merkbaar, ook in Gorin

chem, waar bovendien de toestand der stedelijke geld

middelen verre van schitterend was, een toestand, die 

er in de volgende jaren niet op verbeteren zou . \Vilde 

in deze n tijd een stad geld lcenen , dan kon zij dit 

niet ande rs gedaan k rij gen cl an tegen schrikbarend 

hooge renten en de vele los- en lijfrenten \\·a ren clan 

ook voor de schatkist der meeste steden een onge-

(1) K em p p. 4 02 . 

C.! J \V ag en aa r 1V, p. 261 
( 
3J K e mp p. 406. 

( 
4
) K e mp p. 4r 3. Van Z o meren p. 227. (Van Zom e r en gee ft op 1494.) 

ls) Bij zijn inhuldiging in had P h i \ i p s den lande van H oll and de belofte q g4 

neeslijke tube rculose . V roege r had men zich, indien 

er gebrek aan ge ld was, gewoonlijk gewend tot de 

zoogenaamde "lombarden '\ ge ldwisselaars of bankie rs, 

meestal van Ital iaanschen oorsprong. Deze stonden 

onder bij zondere bescherming der vorsten, omdat de 

vorst hen ook nog al eens van noode had en dus 

pe rsoonlijk geïnteresseerd was bij het beschermen die r 

bankhouders. Doch sedert het stelsel der lijfrenten 
hierheen uit V laanderen, waar het reeds lang bestond, 

was ove rgebracht, richtten de stedelijke regeeringen 

hier in H olland zich, indien ze g·elcl wilden leenen , 

tot particulieren (renteniers), die een g rootere of klei 

ne re som aa n de stad afstonden. Die renten waren 

aflosbaar of niet-aflosbaar en werden "verkocht", eerst 

in kleinen k ring aan de poorters der leenende stad 

zelve, later door 't geheele land en daarbuiten , vooral 

in Brabant en Vlaanderen. ' t Vvas een noocllotti
:::,
cr stel-

sel , dat het stedelijk budget steeds zwaarder belastte, 

omdat de koope rs dier lijfrenten, de "pensionarissen ", 

vooral misbruik maakten van den neteligen toestand 

der in de war zittende stedel ij ke regeeringen om vaak 

onzinnig hooge renten te bedingen. Uit wat Kemp (3) 
verhaalt, blijkt, dat omstreeks dezen tijd (1488) ook 

door Gorinchem, ten behoeve van Max im il i aan, 

achtereenvolgens verscheiden losrenten werden verkocht 

en eenige jaren later, in 1493 (4
), was de schuldenlast 

de r stad zoo drukkend geworden en haar finantieel 
beheer zoo ten achteren geraakt, dat P h i I i p s, tot 

aflossing van eenige schuld , de regeering der s tad 

vergun ning verleende om gedurende drie achtereen

volgende jaren, binnen Gorinche m en 't Land van 

A rkel een ommeslag t e doen van 1800 ponden van 

40 grooten ' t stuk . Van deze hoofdel ijke omslagen 

had het volk echte r een schrikkclijken afkeer. De 

verzetting van 't geld, die in de laatste jaren gedurig 

had plaats gehad en ook nu weer gedaan was, een 

bron van voo rtdurend fin antieel nadeel, zal zeker wel 

tot deze begunstiging der stedelijke overheid van 

P h i 1i p s' zijde het ha re gedaan hebben (5). 

Met de inkomsten van den tol, dien de Hollandsche 

graaf, zoo als ook de heeren van Ark e l steeds gedaan 

hadden, te Gorkum hief, was het in den laatsten tijd 

evenmin roosk leurig gesteld. Begunst igd doo r den oor

log was de belasting van den tol grovel ijk ontdoken, 

"zonderling van cl ' onderzaten". Zooals ' t van ouds 

geweest was, mocht niemand hout , wij n , ijzer, staal, 

kalk, kolen, leien en "ander cliergelyke goederen , 

. . . . . .. , . .. _ 
Yan cemge mcuwe pnvd cg1c n gedaan . ln t ~olgende Jaar s tond h1J d1cnsvolgens 

o.m. den Staten y ;111 Holland, op hun verzoek, toe, niet te zullen munten noch de munt te zullen ?P· of afze tten, geen 1~1~uwe tollen te zullen opstellen dan 
met toestemm ing -van 's Lands Staten en beloofde hij oct rooi om ommeslagen te mogen doen tot aflossrng hunner schulden. (Zie \V agen a 'l r IV , pag. 296- 97). 
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,,boven gewonnen en gewassen", van beneden de hoog

ste markten Keulen, vVezel en Venlo, langs Rijn, Lek, 

Maas en Waal, voorbij den Gorinchemschen tol voeren, 
zonder tol daarvan te betalen, tenzij 't bewijs geleverd 

werd, dat die goederen te Keulen, Wezel of Venlo 

zelve gehaald waren. Ook geen " kant-hout" en plan

ken mocht iemand, die geen vrijdom van tol had, 

van beneden de hoogste markten met vlotten, schou

wen, ponten of schepen aanvoeren, kavelen en ve r

koopen alvorens te " vertollen" . ' t Zout , dat door 

"onvrye" kooplui met schepen voorbij den tol de ri vier 

opwaarts gebracht werd en meer clan 71fi mud Dorclt

sche maat bedroeg, moest vertold worden voor 't 

meerdere dan die 7 ½ mud. En ook die "vrye " 7 ½ 
mud mochten niet als partij ve rkocht of overgeslagen 

worden van 't eene schip in 't andere, ,v ilde het zout 

vrij van tol blijven, doch wel kon men 't vrij aan 

land brengen en daar slij ten met de k leine maat . Ook 

de landpoorters van Dordrecht waren tolschulclig van 

a lle gekochte goederen, die zij met schepen op- of 

nederwaarts voorbij den Gorkumschen tol voerden , 

uitgezonderd van beesten, op hun hoeven gefokt of 

van graan, op hun land gewassen. T ot vrij en doorvoer 

hiervan langs den tol, had men alleen verlof nooclig 

van den tolheffer, die dit verlof ve rleende op vertoon 

van ' t bewijs (' t tolteeken van Dordt) dat het op- of 

neêrwaarts gevoerde voor vrijdom van tol in aanmer

king kwam, een formaliteit , die , in 't algemeen bij 

doorvoer van tolvrije goederen, doo r den koopman of 

schipper moest vervuld worden. T egen 't nakomen van 

deze bepalingen nu, was in den laatsten tijd nog a l 

eens gezondigd en dat niet alleen aan den Gorinchem

schen tol, maar ook aan dien te Schoonhoven. De koop

lui van Schoonhoven toch werden beschuldigd hout , 

planken en koopmanschappen beneden de hoogste mark

ten gekocht, te Schoonhoven te hebben gebracht, zon

der van die goederen tol betaald te hebben, hoewel toch 

't meeste hout buiten Schoonhoven weêr ve rkocht was 

aan timmerlui, die daarmede kerken, molens en "andere 

"grote werken " hadden in elkande r geze t. Ook was 

het al meermalen gebeurd , dat "on vrije n lieden van 

den bovenloop der rivieren te Schoonhoven goederen 

aangevoerd hadden , waarvan tol betaald diende te 

worden, doch welke goederen daar vrij opgeslagen en 

verhandeld waren aan de lieden van Schoonhoven , 

d ie deze tolontduiking in hun eigen belang in de hand 

wer:<ten en het daarheen leidden , dat alleen van dat

gene van de aangevoerde goederen, dat niet doo r hen 

get ruikt kon worden, tol betaald werd . ::\laa r dikwijl s 

was al het onvrij aangevoerde goed binnen Schoon-

(' ) Van Zomeren , p. 227 Ylg. 

hoven opgeslagen en verkocht , zooclat Schoonhoven 

op die manier gemaakt werd tot een fo rmeele opslag

of stapel plaats, vrijer clan Dordrecht, waar geen "onvrije n 

goederen van boven konden aangevoerd worden, tenzij 

ze ee rst "vertolcl " waren en van welke goederen vaak 
dubbele tol betaald werd, ind ien ze door ,;onvrije ;; 

lieden weer de rivier opwaarts ve rvoerd werden voorbij 

den Gorinchemschen of Schoonhovenschen tol. Ook 

hadden die van Schoonhoven zoo,,·el al s van Zierikzee, 

zooveel zout ve rvoerd als ' t hun beliefde , zonder tol 

t e willen betalen van 't geen zij meer geladen hadden 

dan de "vrijen 7 1/ 2 mud. En de landpoorters van 
Dordt waren maar vrij voorbij de bovengenoemde 

tollen geva ren , zonder van de ;, onvrij e" goederen tol 

te willen betalen of voor de ,,vrije '' goederen permissie 

tot doorvaart te hebben gevraagd en het tolteeken te 

hebben getoond . Voo rts wa ren nog tal van andere 

personen , die zich ve rmeten hadden "vrij n te wezen , 

op- en nederwaarts de rivie ren voorbij de tollen ge

varen, zonder de daartoe noodige verg unning te v ragen. 

De maat de r overtredingen liep dus over. Phi l ip s 

diende er een stokj e voor te steken. \Vant, indien 

dit alles maar straffeloos geduld werd, clan zouden 

de tollen geheel te niet gaan en deze toch waren van 

de g rafelijke inkomsten ,, 't beste lidt '7, wijl de g rafelijke 

domeinen en inkomsten toen grootencleels uit tolge

rechtigclhecle n bestonden. Vandaa r dan ook dat P h i-

1 i p s het nooclig achtte, in 1495 (*) een bevel uit te 
vaa rdigen, waa rin hij den "eersten Deurwaarder" ve r

zoch t zich onm iclclell ijk naar Dordrecht, Schoonhoven, 

Gorinchem en alle andere tol plaatsen in Holland , 

Zeeland en F riesland , \\·aar zulks nooclig geoordeeld 

\Yerd , te begeven en daar, ter plaatse waar zulks 

gebruikelijk was, 's Graven bevel te doen afkondigen, 

dat al d iens onderzaten en ook de kooplieden en 

schippers , \\'elke geheele of gedeeltel ij ke vrijdom van 

tol konden doen geleien , voortaan gehouden zouden 
zij n zich te onderwerpen aan de van ouds bestaande 

tol voorschriften , welker ontdu iking met ve rbeurte van 

schepen en goederen en uit te spreken straf , streng 

zou ve rvo lgd worden. 
De Gelderschen \\·ilclen zich nog steeds niet onder

werpen aan 't gezag van het Oostenrijksche Hu is, dat 

zij bleven weigeren h ulde te doen. Nog al t ijd was 

hun hoop gevestigd op ' t herstel van h un vroeger 

vo rstenhuis en spanden zij alle krachten in om K a re 1 

va n E g m o n d, den zoon van A d ol f v an G elde r, 

\\·eêr op den Gelderschen t roon te brengen , zelfs na 

de uitspraak der keurvorsten , in l 494 , dat K a rel 
niet ' t minste recht op het hertogdom kon doen geleien, 

'-
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wijl Gelre en Zutfen, reeds na den dood van H ertog 

Reinout den IV, weêr aan het Rijk vervallen waren. 

De meeste Gelclersche steden bleven echter Karel 's 

zijde houden en joegen de Oostenrijksche bezetting 

weg. Keizer Maximiliaan was daarop met een leger 

Gelderland binnengetrokken, had Roermond bemach

tigd en sloeg 't beleg voor Kij megen, dat hij echter 

weêr opbrak. Intusschen had Kar e 1 van Egmond in 

' t laatst van 1494 Nijkerk stormenderhand veroverd. 
De vijandelijkheden werden in 't begin van 't volgende 

jaar gestuit door een bestand, getroffen tusschen Ka

re 1 van Ge 1r e en Aartshertog P h i 1i p s, doch toen 

dit voor slechts eenige maanden gesloten bestand ten 
einde was, maakte Kar e 1 zich meester van 't slot 

Baar en vve1:clen de vijandelij kheden van weêrszijclen 

voortgezet door hè t doen van rooftochten op elkanders 

grondgebied. Tot een ~ beslissenden slag kwam het 

echter niet . Zoo was van Hollandsche zijde de Heer 

van IJselstein, roovencle en stroopencle , in 't begin 

van 1497 in de Tielerwaarcl gevallen, waar het tot 
een treffen kwam met de Gelclerschen, die echter 
te ruggedreven werden. Doch in den herfst kwamen 

de Gelderschen terug, deden een inval in 't Land van 

Arkel en bèmachtigden Leerdam, de plattelandbewo

ners brandschattend en zelfs Gorinchem bedreigend. 

Spoedig daarop werd Leerdam hernomen door den 
stadhouder d~s Roomsch-Konings in de Nederlanden, 

H ertog Albert van Saksen, die kort daarop ook het 

slot te Batenburg nam. Hiermede liep deze campagne 
11af, want reeds den 2 l ste December werd voor on be

paalden tijd een bestand gesloten . Gorinchem werd 

gelukkig ditmaal door den oorlog gespaard. 

T och zou in 't vervolg ook Gorinchem, al was het clan 
zijdelings, in dezen onzaligen Gelderschen krijg, gedu

rig weêr betrokken worden. De vechtlustige K a r e 1van 

Eg m on cl, die woestelingen als een M aart en van 

Ros se m en een Pier van Heemstra in zijn dienst 

had, die onridderlijk genoeg was om zich met een 

beruchte rooversbende als de "Zwarte Hoop" in be
trekking te stellen, heeft in zijn langdurigen worstel

strijd tegen het machtige Huis van Bourgondië-Oos

tenrijk, een aaneenschakeling gegeven van bloedver

gieten, steden plunderen en dorpen platbranden, hieraan 

zijn treurige vermaardheid als ontembaar despoot in 

de geschiedenis dankende. 't Geheele land leed onder 
de lasten en verwoestingen van dezen krijg, waarvoor 
gedurig weêr nieuw geld moest zijn om het betrekkelijk 

groote leger, dat thans grootencleels uit gehuurde 

knechten bestond, op de been te houden. En vooral 

(''') K e mp pag. 280. 
(t) Kemp pag. 429 vlg. 

Holland, dat wel den meesten last van dezen Gelder

schen oorlog had ondervonden en daarom 't sterkst 
naar den vrede verlangde, vooral nadat Maarten van 

Rossem 's Gravenhage geplunderd en gedeeltelijk in 

de asch gelegd had, juichte, toen eindelijk in October 

l 528 te Gorinchem, waar de afgevaardigden der Staten 

waren saamgekomen, met Hertog Kar e 1 vrede ge
sloten werd. 

In de verschillende brieven, waarbij de opvolgende 

vorsten na P h i 1i p s van Bourgondië, der stede van 

Gorinchem hun aandeel in de accijnzen verpacht had

den , was tevens bepaald, dat de stad die accijnzen 

zou mogen " hoogen en leegen, tot oirboi r der Stadt". 

De stad gaf deze accijnzen weêr in onderpacht en 

wel van jaar tot jaar, zoodat dan deze, dan gene 

,,huyrder van àen Assijns" was. De stad stelde echter, 

gebruik makend van haar recht van "hoogen en leegen", 

het te heffen tarief vast en de onclerpachter was ge

bonden zich aan deze accijnsheffing te houden. De 

pacht scheen te eindigen op "Alreheyligen dagh" 
( denzelfden dag waarop de stad gehouden was de 

helft van haar pachtsom aan den Heer te voldoen (*); 
de termijnen waren halfjaarlijks, 1 Mei en 1 Novem

ber) want voor den pachter V3.n "den Wijn Assijs" 

was bepaald, dat " wat op Alreheyligen clagh of 

"daarveur opgesteken is, daar sal die den Assijns van 

"beuren, dien op dien tijd in huyre heeft". Dat viel 
dus nog ten profijte van den pachter, wiens pacht 

uitging. Kemp (t ) geeft ons de verpachtingscondi

ti ën , zooals die voor 't jaar 1498 werden vastgesteld 

achtereenvolgens voor de accijnzen op den wijn, het 
brouwen van 't stedelijke en den invoer van 't vreemde 

bier, het tappen, ,, de Bier Borry " (het dragen van 

't bier door de beëedigde dragers) de "makelaardy 

"van 't Koorn", den "Bak-Assijns", op 't vleesch, de 

botermaat, ,,dat Strijk-Ambagt en Hal-geld" , ,,El-geld", 

"de kleyn ma~t", op kalk, steen- en houtskolen, op 

de vischmarkt en de kraan. Dit laatste tarief ver

meldde ik reeds bij de behandeling van de kraan 
(p . 1 38). De betaling der acc ijnzen beoogde, behalve 
het heffen eener belasting van de poorters ·op de door 

hen verbruikte of ve rhandelde levensbehoeften, ten 

behoeve der stedelijke kas, tegelijk ook een bevoor

rechting en bescherming der industrie en van den 

handel dier poorters tegen een gelijke industrie of 

gelijken handel, uitgeoefend buiten hunne stadspoorten. 
Van vrijen handel was natuurlijk destijds geen sprake, 

zoodat, door -deze beschermende maatregelen, binnen 

een zekeren cirkel rondom de beschermde stad geen 
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-enkele tak van industrie bestaanbaar was, die in de 

stad zelve beoefend werd . Vaak zelfs werd het uit

oefenen van een zekere industrie binnen een bepaalden 

omtrek der stad verboden. 't Platteland was dan ook 

geheel afhankelijk van de steden, wier poorters onder 
den beschermenden invloed der machtige gilden, met 

-ij verzuchtige wilskracht alle ontwikkeling van handel 

en industrie ten platten lande belemmerden. Het platte
land diende uitsluitend dienstbaar te blijven aan den 

landbouw, die thans niet meer zoo sterk vertegen

woordigd was in de steden als bij haar ontstaan en 

de plattelandsbewoners werden alleen geteld op den 

marktdag, wanneer zij ter poorte introkken om hun 

-inkoopen te doen. 

Uit deze indirecte belasting, de accijnzen, beston
-den naast de baten, die het verhuren der stedelijke 

-gebouwen en eigendommen, het poortgeld, het stedelijk 
aandeel in de boeten enz., afwierpen, voor 't grootste 

gedeelte de stedelijke inkomsten in de Middeleeuwen. 

Begrijpelijkerwijs was er in de opbrengst der accijnzen 

n og al verschil en in Gorinchem zullen de bier- en 

wijnaccijnzen, evenals bijna overal elders in de Hol

landsche steden, wat belangrijkheid betreft, boven
aan gestaan hebben. De pachters dienden dus van die 

meerdere of mindere belang rijkheid op de hoogte te 

zijn, omdat zij , geheel op eigen risico pachtten, en , 

wijl ze nimmer afslag kregen, dus ook bij schade 

aansprakelijk bleven voor 't geheele bedrag der over

eengekomen pachtsom. vVel waarborgde de regeeri ng 
den pachter de betaling der accijnzen, door de poorters 
te dwingen die op te brengen. 

Zulk een accijnspachter werd in Gorinchem "assyser" 

of "assyns-meester", elders weêr "exsisenair" , ,,assyn

"senaer " enz., genoemd . In de uitoefening van zijn 

controle op de belastingheffing, werd hij bij gestaan 

door beëedigde gezellen en hij kon, indien er twijfel 

bij hem bestond aan de opgegeven inhoudsmaten, het 
gewicht, het getal of de lengte der accij nsschuldige goe

deren, zijn recht van roedingh (meting, peiling) toepas
se11 . 't Gebeurde echter wel eens, dat de pachter van den 

een of anderen accij ns, b .v. van den wijn-accijns zelf 
wijntapper was. In zoo 'n geval was accijnsbetaling en 

accijnsheffing in één hand en hiervan kon dus door 
den "assyser", tegen 't eindigen van zijn pacht, mis

bruik gemaakt worden ten nadeele van dengene , die 

na hem pachter van denzelfden accijns zou zij n. Hier

tegen waren maatregelen genomen door de volgende 

bepaling: ,,soo een vVijn-tapper den \Vijn-assijs huyrde, 

,,en \Vijn-tappers tot gesellen had, . soo sal elk \i\Tijn

,, tapper als sijnen Assyns uytgaat, mer een vat op

,,steken , en dat niet afsteken, mer voort (dadelijk) 
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,,uyt tappen, en dat sy afstaken, daar sou den navol

,,genden huyrder den Assijns af hebben". De wijn, 

dien de eene poorter aan den anderen verkocht was 

accijnsvrij, indien de koopende poorter den wijn ten 

eigen gebruike benutte. Kocht hij den wijn echter 
als tapper of ten gebruike van " luyden van puyten", 
dan was de helft van den accijns (1 Peter per voeder) 

verschuldigd. 
,,vVie Wijn op 't Land slaat binnen Gorinchem" -

was voorts bepaald voor den wij naccijns - ,,en daar 

" tap in steekt om te verkoopen, daar sal hy den 

"vollen Accijns afgeve n, te weten 2 P eter van 't 
"voeder, en koft de Heer van Arkel daar eenigen wijn 

,,uyt bij vaten, dat sal hem d' Assijser weer geven. 

,,Verkocht men die aan vremde luyden dat waar hal

"ven Assijns" . De tapaccijns voor den wijn was in 't 
schependom dezelfde als voor de stad zelf. 

Daar, zooals ik hiervoren reeds zeide, de handel 

der poorters zooveel mogelijk beschermd was tegen 

concurrentie van vreemden, is het te begrijpen, dat 
wijn, ingevoerd door kooplieden van buiten, zwaarder 

,,verassijsd" werd dan die, welke de poorters zelve aan
voerden. En dan werd de detailhandel (in dit geval 't 

tappen) altijd weêr meer beschermd dan de groothandel. 

,,Elk koopman van buyten " - luidde het verder -

"magh sijnen wij n in de haven verkoopen met heele 

"vaten , sonder Assijns " . Dus "overboord" mocht hij 
niet met de kleine maat ve rkoopen. Hij kon den wijn 

echter aan den wal brengen en daar tappen, doch in 
dat geval betaalde hij dubbelen accijns, dus 4 Peter 
van 't voeder. ,,Maar die hy op 't land slaat " - luidde 

het - ,,magh hy met tappen op dubb'len Assijns, 

"maar op 't land geslagen zijnde, verkoopt hy die 

"aan vremde luyden, dat 's halven Assijns, te weten 

,,van 't voeder eenen Peter". 
Het bier onderscheidde men voor den accijns m 

,,ingebrouwen", (in de stad gebrouwen bier) vreemd, 
(van elders uit 't omliggende land) en overzeesclt bier 
(denkelijk Hamburgsch of Bremer bi.er, waarin destijds 

door de H anzesteden Hamburg en Bremen veel handel 

op Holland gedreven werd). Het ingebrouwen bier 

werd natuurlijk zooveel mogelijk beschermd tegen dat 
van elders en het bezwaren van dit buiten gebrouwen 
bier, deed, sedert het geen algemeene gewoonte meer 

was om zelf zijn bier te b rouwen, de brouwerijen in 

de stad natuurlijk erg bloeien. De inhoudsmaten waren 

destijds niet voor 't geheele land gelijk, zooals thans, 

zoodat een vat bier in Gorkum in inhoud verschilde 

met dat van elders. Of de als maat gebezigde vaten 

van een ingebrand ijkmerk moesten voorzien zijn , 

zooals dat elders, b.v . te Rotterdam en Amsterdam, 
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' t geval was, blijkt niet . Van elk vat biers zou men 

"tot assyns" moeten geven r ½ grooten, en elk "vat 

"voor de kuyp gemaakt" ,.verd "verassysd" voor "tien 

"voet". De brouwer moest de "assysers" ontbieden 

voor hij zijn bier vaatte , op verbeurte eener boete 

van drie pond, waarvan den Heer, de stad en den 

"assyser" elk een derde deel toegelegd werd. \,Vilden 

de "assysers" niet komen dan kon de brouwer tot het 

vaten overgaan zonder boeteverbeuring , doch in dat 

geval, had de "assyser" het recht den brouwer onder 

eede te doen verklaren hoeveel bier hij gebrouwen of 

op vaten gedaan had . 

De brouwer mocht ook zelf zijn bier tappen, indien 

hij den "assyser" daarvan te voren kennis gaf en de 

"assyser" kon dan den brouwer weêr onder eede de 

verklaring afvragen, dat hij niet meer getapt had . Dat 

de "assyser" recht tot peiling had, heb ik hiervoren 

al gezegd . De brouwer mocht zijn bier niet uit zijn 

brouwerij doen dragen anders clan door de "ges\\·oren 

"dragers", uitgenomen dat bier, dat de poorters voor 

eigen gebruik bestelden "dat sy selver drinkken". 

Voor al het bier, dat beneden "Schelluynre-sloot" ge

bracht werd, was de accijns half. Dit wat betreft 

,,Brouwen-assijns" van 't ingebrouwen bier. 

Voor den "tap-assijns" op 't ingebrouwen bier was 
vastgesteld: ,,van elk vat dat men in 't Schepen

"dom van Gorinchem broucl, en binnen Gorinchem of 

,, 't Schependom tapt, sal men geven eenen grooten". 

Voor "vremcl Bier" was bepaald, dat niemand vreemd 

bier aan land mocht brengen " clan by de gesworen 

"dragers van ' t opdoen". Werd het aangevoerde bier niet 
ve rkocht, clan zouden de dragers drie penningen hebben 

van elk vat en ging 't ook onverkocht weêr scheep , 

eveneens drie penningen van 't vat. Van 't bier "waar 

,,koop afgaat en in de haven overboord gelevert wierde, 

"buyten de gesworen dragers ", hadden die dragers 
ook drie penningen van elk vat. Maar van 't bier, dat 

zij "met wil des koopmans arbeyclen" zouden z1J hun 

volle draagloon hebben. 

Van elk vat overzeesch bier had men tot accijns te 

geven "ses Butkens" (bo{fe, een kleine munt ook bot

drager genoemd.) 

Het bier werd door de beëecligcle dragers verwerkt 

op burries, vandaar dat het bierclragersgilcle ook wel 

van "de bier borry " genoemd werd. Zooclra 't bier 

verkocht was, mocht 't niet anders clan door tusschen

komst van de "bier borry" verplaatst worden . Vóór 

d ien tijd kon men 't zelf "op- en uytslaan". Van elk 

vat ingebrouwen bier, dat verkocht werd binnen de 

muren van Gorinchem, had de "bier borry" 6 en van 
elk vat buiten de muren verkocht, 8 penmngen. De 

dragers moesten daarvoor het bier in de schepen of 

op de wagens of anders op de bierstellingen laden. 

\,Vilden de beëedigde dragers 't bier niet dragen ,. 

indien ze daartoe aanzegging gekregen hadden en "in 

,,haar gesworenschap van haar Burry niet en waren" 

en was dit door middel van twee getuigen te bewijzen, 

dan zouden de dragers weêr de gewone boete van 

drie pond verbeuren ten bate van den Heer, de poorte 

(stad) en den aanbrenger, elk voor een derde gedeelte. 

Men mocht in dat geval ' t bier zelf dragen of doen 

dragen, mits men de "assynsers" hiervan vooraf aan

zegging deed . 

lederen avond moesten de dragers den "assyns

"meesters" aanbrengen hoeveel zij dien dag gedragen 

hadden . Bij nalatigheid hierin verbeurden zij weêr een 

boete van drie pond, ten bate van den Heer, de stad 

en de ,,assys-meesters ", elk voor een derde. Op ver

beurte eener gelijke boete, te vercleelen over den Heer, 

de stad en den aanbrenger, elk voor een derde, moch

ten de dragers niemand meer afnemen dan het gestelde 

tarief. De dragers werden elk jaar beëedigcl . Wat de 

brouwers van hun bier zelf tapten, was belast met 

halven accijns, doch de vaten, die zij voor den tap 

bestemden , zouden weêr door de dragers op de stel

lingen gelegd moeten worden. 

Bijzonder dient gewezen te worden op den accijns 

van "de makelaarcly van 't Koorn ", waaruit blijkt, dat 

toen de stad reeds makelaars bezat . Bepaald was, dat 

men van een hoed hard koren (tarwe, rogge, gerst} 

zou geven ½ groot en van een hoed zomerkoren 1/ 1 

van een groot. Van 't "uytsetten" (het verkoopen 

naar buiten de stad) van elk schip, dat twee hoed of 

meer inhield, gaf men r groot per hoed; was de inhoud 

beneden twee hoed dan "sal men niet geven". 

Voor den bakaccijns was vastgesteld, dat men van 

"elken mouwer (een trog van bepaalden inhoud, de 

hoeveelheid brooden, die uit zulk een trog deeg ge

bakken werden) ,,sal hebben eenen grooten" en van 
vreemd brood 't vijftigste brood . 

De vleeschaccijns of de slachtaccijns belastte een 

rund met I groot, een varken met ½ groot, een 

schaap met ¼ en een lam met 1/ 3 groot. 

De boter werd gemeten of gewogen. Van ½ vie

rendeel boter "dat men meet " betaalde men 6 pen

ningen en van 1fa vierendeel "dat men weegt" eveneens.. 

Het bedrag van het "strijken" (meten) van een 

"half laken" (een half stuk) was 12 penningen en 't 

halgeld 2 penningen. Van een heel stuk laken, ,,een 

"heel laken" werd aan "el-geld" betaald "eenen groote 

,, en een penningh" en van elke el twee penningen. 

De accijns op "de kleyn-maat" was van "poel (peul?) 
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"en ander zaad, hop en gagel " van elk hoed l groot 

en naar dat zelfde tarief "minder schepel en spijnd ". 

Van kalk, steen, en houtskolen betaalde men l groot 

per 4 mud en van de visch hief men den "60 pen
"ningh" (van elke 60 penningen l penning). Dit wat 

de accijnzen betreft . 

Intusschen had er in de regeering dezer landen 

weêr eenige verandering plaats gegrepen. F i 1 i p s de 

Schoone was in 1496 met toestem ming van 's Lands 

Staten, te Mechelen vergaderd, in den echt getreden 

met Joann a, tweede dochter van Ferdi nand, koning 

van Arragon en Isa b e 11 e, koningin van Kastilië. 
Uit dit huwelijk werd den 2 5;ten Februari r 500 te 

Gent een zoon geboren, Kar e 1 genaamd , ( de latere 

Kar e 1 V) die, nadat zijn vader F i 1 i p s in r 506 was 

overleden, dezen in 't bewind der Nede rlanden, zom\·el 

als in de regeering van zijn andere staten opvolgde, 
onder voogdijschap van zijn grootvader ~VIax imiliaan , 

die , de regeering dezer landen niet persoonlijk kunnende 

waarnemen, deze in r 507 opdroeg aan zijn dochter 

Mar ga r e tha, als landvoogdes. In r 5 r 5 ontdeed Maxi

mi 1ia an zich van de voogdijschap over zijn kleinzoon 

Kar e 1 en droeg hem 't bewind der Nederlanden over. 

T oen K a r el in 1517 naar Spanje gegaan \\·as om 

daar tot koning gekroond te worden , had hij vóór 

zijn ve rtrek uit de Nederlanden de algemeene land

voogdij weêr aan zijn tante Margaretha en aan 

zijn geheimen Raad in de Nederlanden opgedragen 

en in Juli I 5 r 8 zond hij haar uit Spanj e het mandaat 

om voortaan alle brieven en plakaten te teekenen par 

le Roy, Margareta. 
\Vas het einde der r 5e eeuw door oorlog en gel

del ijke verwikkelingen voor Gorinchem niet gunstig 

geweest, de intrede van de nieuwe eeuw, die nog 

zooveel beroeringen brengen zou, was evenmin voor

spoedig. In r 503 nl. werd de stad door een zwaren brand 
geteisterd , die zijn begin nam in de Rosmolensteeg en 

waardoor twee honderd tachtig haardsteden in asch 

gelegd werden. De eene ramp stapelde zich dus op 

de andere en de stedelijke kas geraakte hoe langer 

zoo mee r uitgeput, zoodat in I 5 r 3 weêr eenige los
renten genegotiëerd moesten worden. Oorzaak van 

dien geldelijken achteruitgang was ook, dat de vijf 

thesauriers, die sedert 145 8 door Karel va n B our

go ndi ë , ter vervanging der tijdelijke vergunning tot 

aanstelling dier ambtenaars, vroeger reeds door zij n 

vader F i 1 i p s ve rleend, blijvend waren aangesteld, op 

roekelooze wijze met de stedelijke finantiën hadden 

omgesprongen. Zoodanig was de boel in 't honderd 
geloopen, dat Kar e 1 V in r 5r 6 een ordonnantie 
moest uitvaardigen tot "redres van de schulden der 

,,Stadt Gorinchem, waar inne dezelve was vervallen". 

't \Nas lang niet in orde met 't beheer der stedelijke 

inkomsten en uitgaven , zóó zelfs, dat hierover reeds 

meermalen twist en oneenigheid ontstaan was tusschen 

,,die van den Gerechte ende van de Gemeynte ", tus

schen de wethouders ter eene en eenige daartoe door 

de gemeente gemachtigden ter andere zijde, welke 

laatsten de beschuldiging indienden, dat sedert r 508 

van de stedelijke inkomsten en uitgaven geen rekening 

en ve rantwoording aangehoord of gedaan was en dat, 
t er zake van de groote schulden, waarmee de stad 

zich bezwaard had, haar poorters aan lijf en goed be
lemmerd en bemoeilijk t werden in hun handel. Men 

had zijn beklag hierover ingediend bij Kar e 1, wat 

tengevolge had , dat commissarissen, de Hee ren G er rit 
van Assendelft, Andries van Hargem, doctor in 

de rechten, 's Graven raden, en J aco b de Jon ge, 
auditeur van 's Graven rekenkamer in Holland, gezon

den waren om de stedelijke rekening en verantwoor

ding aan te hooren van hen, die de administratie van 

der stede goederen gevoerd hadden tusschen de jaren 

r 506 en I 5r 5 en daarin te "passeeren wat redelyken 
"ware, rojeeren dat onredelyken en niet passabel en 
"waare". Deze commissie diende ook na te gaan den 
staat der stedelijke inkomsten, renten en profijten en 

der uitgaven en lasten tusschen dezelfde jaren , over 

een en ander rapport uit te brengen en in dat rapport 

tevens middelen aan de hand te doen om den misstand 

te ve rhelpen. T egen dit rapport werd van stadswege 
nog al bedenking ingebracht, zoodat 's Graven stad

houder-generaal in Holland, Zeeland en Friesland, de 

Graaf van Nassau naar Gorinchem gezonden werd om 

den twist en de tweedracht, zoolang het ve rdere onder

zoek hangende zou zijn, tot bedaren te brengen. Intus

schen was een tweede commissie benoemd , waarin 
behalve de Graaf va n Nassa u en de heer van Mon

ti gny, ,,'t Hoofd van onzer Finantiën", zitting hadden 

Frede ri k van Rene sse, heer van Malle, Vincent 

Cornelisz, ,, meester van onzer Rekeningeinden Hage" 

en voornoemde Andries van Hargem. T oen ein

delijk ook deze commissie haar rapport had uitgebracht, 

kwam voor de tweede maal aan ' t licht, op welk een 

roekelooze, willekeurige wijze met de stedelijke inkom

sten en uitgaven was omgesprongen. In plaats van 

door de vijf thesauriers gezamenlijk , zooals bepaald 

was, was de administratie meestal overgelaten geweest 

aan een of twee hunner, ja 't was ook gebeurd, dat 

geen der thesauriers zich met de administratie bemoeid, 

doch deze geheel overgelaten had aan de burgemees
ters. Ook was 't voorgekomen, dat een der thesauriers 

tevens een der burgemeesters geweest was, iets wat 

" 
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niet mocht en dat deze persoon geheel alleen het finan

tieel beheer gevoerd had. Voorts was 't gebleken, 
dat sommigen, die de gemeentelijke administratie ge

houden hadden, bij slot van rekening "diverse groote 

,,sommen van penningen 't agter ende schuldig ge

" bleven" waren. Uit dat rapport zag men ook, dat "die 

"drie accynsen, te weten den grooten Bier accyns, die 

"gebrouwten, ende die huysteykenen accyns, dewelke 
" men op die brugge tot Gorinchem ontfangt, ten laste 

,,van rekeningen, indien die zelve verpagt ware, on

"gelyk meer gelden zoude dan tot rekeningen tot nu 

,, toe gebragt geweest is. Ende dat in der Stede reke

,,ninge alle jaar groote merkelyke somme in 't uytge

,,ven gebragt zyn geweest van werpgelt, alsmede som

"mige partyen van der Stede goedt verpagt heeft als 
,,van hondert Ryns guldens 's jaars, luttel meer of min ". 

Ook de rubriek "reizen ", het reisgeld, dat de over

heden voor rekening der stad mochten verteren op 

hunne uitstapjes in ' t belang der stad naar elders, 
was veel te hoog en men betwijfelde sterk of voor 

dat in rekening gebrachte reisgeld al tijd wel rei zen 
gedaan waren, terwijl de reiskosten maar naar eigen 

goedvinden en natuurlijk niet te laag waren vastge

steld. Eveneens werden de posten voor reparatie der 

stedelijke goederen veel te hoog geacht en men kon 

niet precies uitvinden voor welke reparatiën al dat 
geld wel gebruikt was. vVeêr een andere post op 't ste

delijk budget dierdagen was die der "wynschenkingen" 

e n "onthalen". In 't geven van festijnen, zoowel "aan 

"kleyn Persoonen en van kleyn authoriteyt", als aan 

"groote ende notabele mannen" was men evenmin 
zuinig geweest. Wat erger was , somtijds waren " twee 

"ofte drie gelagen in een gebragt ende voor een gelage 

"gerekent vier, vyf, zesse, agte" en men had voor 
die wij nschenkingen en onthalen vaak in één jaar niet 

minder dan 400 à 600 "Rynsguldens" uitgetrokken. 

Uit der stede kas had men ook jaarlijks maar groote 

uitgaven genomen ter reparatie van "der Schutten 

" Doele, onder dekzel van dertig Rynsguldens, die die 
,,Thesaurier van den Schutten van Gorinchems wegen" 

aan zich trok en ontving. Boven de "twaalf R yns

"gulden '\ die elk der burgemeesters jaarlijks ten laste 

van de stad mocht nemen, hadden zij zich bovendien 

toegeëigend de helft van "zekere kleyne boeten, die 
de stad toekwam , zonder dat hiervan aan de stad 

rekening gedaan was. Voorts, dat vaak schouw gehou

den was over watergangen, hooibergen en daken, meer 
om daardoor een gelegenheid te vinden tot 't aan
richten van maaltijden en gelagen op kosten der ste
delijke kas, dan wel ten profijte dier kas. 

Het rapport was dus lang niet fraai. ' t Hield van 

't begin tot 't eind een beschuldiging in van verkwis

ting en slordigheid tegen hen, die belast waren geweest 

met 't finantieel stedelijk beheer en om aan dezen 

warboel, die de poorters verdroot en ten laatste zou 

geleid hebben tot "desolatie ende verderffenisse" der 

stad , een einde te maken, ordonneerde Kar e 1, dat 

men zich in 't vervolg bij de gemeentelijke administra
tie van Gorinchem zou houden aan die bepalingen , 

welke hij thans goed vond, in 't belang der stad daar

voor vast te stellen. 
Er zouden dan voortaan in plaats van vijf, zooals 

tot nog toe, slechts twee thesauriers wezen, aan te 

stellen door Kar e 1 uit goede, bekwam~ personen en 

jaarlijks aftredende en te "vernieuwen" als men ' t 
ge recht vernieuwen zou, of wel aanblijvend ·- ,,gecon

,, tinueert" - wanneer zulks Karel of diens Stadhouder· 

in Holland, bij advies van den "President ende Rade " 

zou goeddunken. 
Die twee thesauriers zouden nu in 't vervolg vo01-

hen beiden als jaarlijksche belooning - ,,tot wedden" 
- 't zelfde genieten als vroeger de vijf thesauriers. 

samen , nl. 45 guldens van "veertig grooten Vlaam

"sche munte" en zoolang zij hun ambt waarnamen 

nnchten zij niet zijn "van den Gerechte, nog in eenige 

"andere officie binnen Gorinchem". Deze twee nu 
zouden voortaan "ontfangen die Stede Renten ende 
"goeden ", ook de schulden, die de vorige thesauriers 

der stad schuldig gebleven waren. Ze konden deze 
schulden innen bij "executoriaale Brieven" en de daar

van komende penningen moesten gebruikt worden niet , 

zooals vroeger, naar willekeurig inzicht der thesauriers, 
doch op de wijze, die thans voor het finantieele behefr 

was vastgesteld. De accijnzen - die in de laatste 
jaren niet meer geregeld verpacht waren, zooals 't 

vroeger ging - ook de accijnzen "welke men op de 

"brugge van Gorinchem plagt te ontfangen" en "alle 

,,andere partyen ofte inkomsten" der stad, behoorden. 

nu in 't vervolg weêr verpacht te worden voor "zesse 
"maanden tyds" en zoo voorts van half jaar tot half 

jaar of van jaar tot jaar, al naar dat 't den thesauriers 

meer voo rdeelig leek en de pachtsom diende betaald 

te worden elke drie maanden. 't vVas uitdrukkelijk 

verboden, dat de drossaard, de schout, de burgemees
ters, schepenen, thesauriers, pensionaris, secretaris of 

iemand anders "van den Gerechte" of iemand, een 
stedelijk ambt bekleedend, op eigen houtje verpachtte 

of dat zij zelf bij die pacht, openlijk of in 't geheim, 
als pachters geïnteresseerd ,varen. De pachtsom be

hoorde door den pachter in gereed geld betaald te 

worden in handen van de thesauriers, zonder eenige 

korting of "afslag van renten of van andere schulden 17 
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te mogen doen, noch voor zich zelf, noch "tot haare 

"vrienden behoef". Ook zou men bij ' t verpachten niet 

meer, zooals tot heden maar al te veel gebeurd was, 

"werpgeld geven", doch de verpachting houden in 't 

openbaar en gunnen aan hen, die "den meesten daar 
"om bieden ende 't hoogste mynen", zooals dit reeds 

eenmaal gebeurd was "in de maand van Meye Iaatst

"Ieden" van enkele accijnzen in tegenwoordigheid van 

,,onze Commissarissen " . 

Voor het vele uitstapjes maken op kosten der stad 

door de overheden, werd ook een stokje gestoken. 

Niemand mocht in 't vervolg op kosten der stad reizen 

"ten zy als noot wezen zal " en alleen met goedvinden 

van "den geheelen Gerechte " . Van dit goedvinden, 

van de zaa_k , die aanleiding tot de reis gaf, van de 

personen, daartoe aangewezen (echter niet meer dan 
twee, geen reisgezelschap van velen dus, zooals vroe

ger zeker wel voorgekomen was), van den duur der 

reis en van het over de reis uitgebrachte rapport zou 

aanteekening gehouden worden door den klerk of 

griffier van "den Gerechte " in het bijzonder daartoe 

aangelegde register. En zij, die voor de stad gereisd 

hadden, zouden voortaan van de reiskosten een nota 
moeten indienen, volgens welke nota, na door een der 

Burgemeesters voor gezien geteekend te zijn, de uit

betaling der kosten door de thesauriers kon geschie

den. Er mocht echter niet meer in rekening gebracht 

worden dan twaalf stuivers binnenslands, en, buitens

lands, ,,als in Braband, Vlaanderen etc .", veertien 

stuivers daags per persoon "voor alle teerkosten ende 

"vragt zonder meer". De thesauriers zouden op eigen 

gezag ook geen reparatiën meer mogen doen uitvoeren, 

waarvan de kosten zes guldens van veertig grooten 

Vlaamsch te boven gingen. Deze reparatiën boven de 

zes g uldens mochten voortaan alleen uitgevoerd ,,·or

den "by ordonnantie van de \,Vette ". Men zou ook 

op stadskosten geen gelagen meer mogen schenken 

aan wien ook . Maar groote heeren zou men op stads

kosten "by advyse van de Kamere " mogen aanbie

den "zes Stede kannen wyns" en "raadsheeren, capi
"teynen ende andere notabele Persoonen, die welke 

"die Stede van Gorinchem vorderen mogen" elk "vier 
,,of twee Stede kannen wyns na haaren Staate" zon

de r meer. De conestables van het schuttersgilde zou

den ook in ' t vervolg zelve de hun toegelegde ste

delijke bijdrage van dertig ponden van veertig grooten 

in ontvangst nemen "tot hulpe van de kosten ende 

"lasten van haaren Gilde ", doch dan ook zel f moeten 

zorgen voor de reparatie van hun Doelen. De burge
meesters waren gehouden voortaan rekening te doen 

van de "kleyne boeten", die de stad geheel toekwa-

men, dus ook van de helft dier boeten , welke helft zij 

tot nog toe ten eigen profijte hadden genomen en die 

penningen ove rdragen aan de thesau.riers, die dezen post 

in zijn geheel bij de stedelijke ontvangsten zouden te 
boeken hebben . Ook met de herhaalde maaltijden en 
gelagen, aangericht zoogenaamd ter gelegenheid van 

de schouw der watergangen, bergen en daken moest 

het uit zijn. Men kon wel maaltijden houden , mits 

men die bekostigde . uit de boeten, die de schouw af

wierp, doch niet meer, zooals tot nog toe voor 't groot

ste gedeelte ten koste der stadsruif. Of wel men mocht 

het gelag uit eigen beurs betalen. 

Uit het rapport was ook gebleken , dat de jaarlijk

sche inkomsten der stad beliepen 58 r7 tegen een 
jaarlijksche uitgaaf van 7445 Rijnsg ulclens van veertig 

grooten Vlaamsch. Een jaarlijksch te kort dus van 

1628 Rijnsguldens. Dit te ko rt was hoofdzakelijk een 

gevolg van het al te royale beheer, tot nog toe ge
volgd en van het plukken der kas ten behoeve van 

uitgaven, die, bij een meer conscientieuse boekhouding, 

niet op het passief der gemeentelijke huishouding had

den ve rantwoord kunnen worden. De thans geordon
neerde voorschriften beoogden, de gemeentelijke inkom
sten te doen vermeerderen en de uitgaven te besnoeien, 

zoodat , mocht er toch al een te kort zij n, dit te kort 

in elk geval aanmerkelijk verkleinen moest. Toch bleef, 

ook bij de nieuwe regeli ng, een te kort waarschijnlijk 

en was 't niet zeker, dat de pensionarissen der stad, de 

houders der lijfrenten, waarvan er ook buiten de stad 

geplaatst \\·aren, betaald konden worden. Dit was al 
voorgekomen en had tot moeilijkheden aanleiding ge
geven. Bij een prompte betaling hare r lijfrenten toch 

had een stad in dien tijd zeer veel belang , omdat 

anders de handel harer poorters werd bemoeil ij kt. 

\ i\Tant men had toentertijd het recht, voor de schulden 

van een stad hare inwoners te gijzelen of beslag te 

leggen op hunne handelsartikelen, d ie in- of uitgevoerd 

werden. Opdat dan ook "den Ingezetenen van Gorinchem 

"tot haare K oopmanschappen ende anderen haaren 

"affairen binnen ende buyten onzen Landen vry ende 

"zeker, ende ongehouden van onze Stede lasten en 
,,schulden wandelen ende verkeeren mogen" werd geor

donneerd, dat voortaan de t\\·ee thesauriers "alle die 

"vreemde ende buyten Renteniers, renten hebbende" op 
Gorinchem, hun renten ten volle uit de stedel ijke in

komsten zouden betalen. Eerst wanneer na voldoening 

dezer renten en der meest noodzakelijke lasten nog een 
overschot bleef, zouden de ingezetenen van Gorinchem 

van "haare renten, bedragende jaarlijks omtrent vee r
" tien hondert Rynsguldens" betaald ,vorden en mocht 

dit overschot niet voldoende zijn om de renten ten 
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volle te betalen, dan zou het bedrag verdeeld worden 

over de " Ingezetenen Renteniers, naar advenant van 

,,hare renten, die arme, geestelyke ende andere mise

"rabele Persoonen in dezen geprefereert '' . Omdat vóór 

dien tijd de renten aan de ingezeten renteniers "wel en 

,,beter" betaald waren dan aan de vreemde renteniers, 

werd tevens bepaald, dat, schoot er niets over, de beta

ling aan de ingezeten renteniers zou geschorst vvorden 
van de renten , verschenen of te ve rschijnen tusschen 

Mei 151 5- Mei l 518 , mits de renten, vervallen tot 

1 Mei 15 l 5, aan hen geheel betaald zouden zijn. 

' t 'vVas noodzakelijk, dat er wat bezuinigd en een 

finantieele hervorming ingevoerd werd. De stad toch 

was I 2005 Rynsg uldens van veertig grooten Vlaamsch 

ten achteren en ,1·el 5 568 Rijnsguldens en 9 stuivers, 

tengevolge van achterstallige renten en 6436 Rijns

guldens en 11 stuivers door lee ning van geld en ter 

zake van geleverd materiaal , aan arbeidsloonen en 

dergelijke uitgaven ten behoeve van den oorlog. Daar

entegen had de stad te vorderen een som van 11 90 1 
Rijnsguldens van vee rtig g rooten Vlaamsch en wel: 
1° van de vroege re thesau riers, volgens slot hunner 

rekening 5273 R ij nsguldens, van welk bedrag echter 
afgetrokken dienden te worden enkele posten, die wel 

als ontvangen geboekt, doch niet ontvangen waren, en 

ee nige oninbare pos ten, te zamen bij schatting bedra

gencle ongeveer 2000 guldens, zooclat e r aan gereed 

geld uit handen der vroegere thesauriers te ontvangen 

was 3274 Rijnsgulclens en 2° van wat de stad in tijd 

van oorlog meer "verleyt ende betaalt heeft " clan zij 

schuldig was, een som van 8627 Rijnsgulclens, te 

zamen dus l 1901 Rijnsguldens. Passief en actief der

halve tegen elkaar verrekend , bleef er op 't papier 

slechts een te kort van 12005 - l 1901 = 104 R ij ns

gulclens. Men begreep echter wel, dat bij het actief, 
de te vorde ren gelden, heel veel kwaad geld zou zij n, 

dat in werkelijkheid het te kort dus veel groote r en 

het bedrag der beschikbare penningen tot schulddel

ging veel kleiner was. Daar men dus zeker geld te 

kort moest komen om alle crediteuren ten volle te 

kunnen voldoen en ' t, met 't oog op den handel der 

ingeze tenen, geraden was bij de vreemde renteniers niet 

in 't krijt te blijven staan, voe rde men de volgende 

rangregeling in. Boven allen waren geprefereerd "die 

,,Rentenieren " en weêr de vreemde boven de ingezeten. 
Voorts g ingen de vorderingen wegens geleend gelei , 

levering van stoffen en arbeidsloon vóór " dienste en 

,,andere schult spruytende van den Oorloge" . 

Van ' t g·ereed geld, dat de thans in functi e zij ncle 

twee thesauriers in ontvangst zouden nemen van hen, 

die vóór hen thesaurie rs geweest waren , diende men , 

volgens de ge maakte rang regeling, a llereerst te betalen 
het vacatie loon der commissarissen, die den staat der 

finantiën onderzocht en daarover rapport uitgebracht 

hadden, ter somma van 28 5 Rijnsguldens. Dan kwa

men onmiddellijk aan de beurt de "vreemde rentenieren", 
de houders van lijfrenten, woonachtig te 'vVouclrichem, 

's Gravenhage, Amsterdam , Haarlem, Delft , R otter

dam , Gouda , Schoonhoven , Dordrecht en 's H erto
genbosch , voor hun achterstallige renten , t e zamen 

besom mende 1 700 Rij nsguldens. Na betaling van deze 

schuld volgden "die Stede schulden, spruytende van 

"diverse goederen '' aan de stad geleverd en "ter cause 

"van werk ende arbeyt", te zamen ter somma van 

1750 Rijnsguldens. Vervolgens "die van der Gemeynte 

"van onzer Stede" 400 Rijnsgulclens en daarna de 

crediteuren "ter cause van Oorloge ofte van Oorlogs 
"dependentiën" , wie r namen op den staat der stedelijke 

schuld onder 't hoofd "oorlog" voorkwamen en welke 

schulden gezamenlijk bedroegen 4045 Rijnsguldens. 
Bij betaling dezer schulden was echter weêr preferent 

de heer va n B oe c k h ove n, onder-drossaard , voor 

een bedrag van l 2 l 6 Rij nsgulclens 8 stuivers, als 
restant van een grootere vordering, zoowel voor geleend 

geld als voor gepresteerden dienst in tijd van oorlog. En 
wanneer al het bovenstaande afbetaald was, dan eerst 

kwamen aan de beurt de ingezetenen van Gorinchem 
en Utrecht voor achterstallige renten, welke in den 

staat van rekening tot Mei 15 l 5 als betaald geboekt, 

doch niet betaald waren, te zamen bedragencle 3800 

Rijnsgulclens. Volgens deze regeling berekende men 

binnen 4 jaren alle schuld te kunnen delgen en den 

thesauriers zoowel als die van "den Gerechte" en den 

ingezetenen werd clan ook bevolen al "zulke ernstig

"heid ende cleligentie" en "zulke bystandigheid " te 

doen, dat dit plan tot verwezenl ijking zou komen. Nog 

werd bepaald, dat de thesauriers, elk jaar, nadat zij 

rekening en ve rantwoording van hun beheer gedaan 

hadden aan den Drossaard en de ingezetenen of een 

daartoe door den Graaf aangewezen commissie, een 

authentiek afschrift die r rekening en verantwoording 

zouden overbrengen naar de Rekenkamer in den Haag 

in handen der Rekenmeesters om door deze ambtena

ren te worden "gerecoleert ende geresumeert ". En 

opdat men de Gorinchemsche kooplieden niet zou 

kunnen bele mmeren in hun handel ter oorzake van 

de stedelijke schulden, ordonneerde Kar e 1, dat, aan
gezien hij alle ingezetenen van Gorinchem "ende ook 

"die zelve Stede in (z ijne) protextie ende zonderlinge 

"Sauve Garde genomen had'1, dat zij, gedurende de 

vier jaren van schulddelging vrij zoude~ mogen gaan, 

"verkeeren, komen ende hanteren" in en door Kar e l's 
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landen en heerlijkheden, zonder lastig gevallen te 

worden voor schulden "spruytende van den lichame" 

de r stad. 

In 't volgende jaar werd door Kar e 1 V nog een 
nadere ordonnantie uitgevaardigd "op den nadere Staat 

"en Regelement, beraamt by de H eeren Commissarissen 

"van Hoog-gemelde zyne Majesteyt, tot redres der 

"voorn. Stede schulden, ende hoedanig de Thesauriers 

"van der zelver Stede goederen , haar voo rtaan in 't 

"ontfangen ende uytgeven der voorn. Stede penningen 

"zullen hebben te gedragen". De eerste ordonnantie 

had reeds in hoofdtrekken aangegeven, hoe voortaan 
de regeling der gemeente-finantiën zou zijn; deze aan

vullende ordonnantie nu zou die regeling meer gede
tailleerd behandelen. 

De aanstelling der twee thesauriers, die er in ' t 

vervolg wezen zouden, geschiedde voor vij f jaren, in
gaande I Mei, tegen de hiervoren genoemde wedde 

van 45 pond van 40 grooten Vlaamsch 's jaars. Zij 

hadden de administratie van alle "der stede goeden 

"ordinaris ende ext raordinaris", zoo in ontvang als 

uitgaaf en legden in handen van 's Graven Stadhouder 

in Holland den eed af, dat zij zich stipt aan den 

inhoud der nieuwe regeling zouden houden op straffe 

van meineed en arbitrale correctie. Desgelij ks zouden 

ook Drossaard , burgemeesters, schepenen en oude en 

nieuwe raad doen. Bij ontstentenis van een thesaurier 

zou 's Graven stadhouder een anderen daartoe bekvva

men persoon aanstellen, na ' t advies gehoord te hebben 

van Drossaard, burgemeesters, schepenen en raad. 
Jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het 

jaar, moesten de thesauriers rekening en verantwoor

d ing doen van hun behee r aan Drossaard , burgemees

ters, ouden en nieuwen raad, naar ouder gewoo nte, 

of in vereeniging met deze voor een daartoe door den 
Graaf of zijn Stadhouder aangewezen commissie. Bin
nen drie maanden daarna moest de rekening en ve r

antwoording of een authentiek afschrift daa rvan aan 

de Rekenkamer van Holland ingezonden worden , ten 
einde daar getoetst te worden aan de thans voorge

schreven regeling , welke regeling de burgemeesters 
en 't gerecht gehouden geweest waren, een maand na 

hare publicatie, aan de Rekenkamer te doen registree

ren "omme daar af te beter memorie te hebben". 

vVij weten 't al uit de eerste ordonnantie, dat de 
accijnzen voortaan weêr geregeld verpacht moesten 

worden op de wijze zooals hiervoren in 't kort aan

gegeven is . Eveneens gaf ik hiervoren al een aan

duiding, hoe men in ' t vervolg te handelen had ten 

opzichte van de reisgelden, de reparatiën, het schenken 
van gelagen , de toegelegde bijdrage aan 't schutters-

gilde, het ontvangen der z.g. ,,kleyne boeten", de 

maaltijden, gehouden ter gelegenheid van ' t schouwen 

der watergange n, hooibergen en daken e. d. stedelijke 

uitgaven en ontvangsten. Ook dienden de thesauriers 
er in 't vervolg voor te zorgen om in tijds te betalen 

"de Rentmeesters van onzer Beecle ende van den 

"Ommeslagen van den Lande", insgelijks de renteniers 

van buiten, in welke betaling vroeger meermalen te 

kort geschoten was. 
Bij 't opmaken van de begrooting voor 1517 bleek 

het echter, dat op di e jaarbegrooting een te kort zou 

blijven van 2 II 7 pond van 40 grooten en burgemees

ters en de "wet " zagen geen uitzicht om dit te ko rt 
op een andere manier te dekken clan door een nieuwe 

hooging der accij nzen voor te stellen. Nadat hierop 

eerst weêr 't advies gehoord was der enquête-commissie, 
welke over het voorstel gunstig rapporteerde, werd 

vergu nning ve rleend om dit te kort te delgen, door 

gedurende IO jaren enkele accij nzen te mogen ve r

hoogen , in de hoop, dat dit door burgemeesters en 
de "wet ;; aangeprezen middel tot evenwichtsherstel zoo 

afdoende zou helpen, dat deze hooging na verloop dier 

tien jaren niet meer nooclig zou blijken. Zoo zou de 

accijns op een ton binnen- en buiten gebrouwen bier 

elk met 3 stuive rs verhoogd mogen worden. E n of
schoon 't geen gewoonte was, zou om der rechtvaar

cligheiclswille, in dit geval, ook de accijns van 't bui

ten- of binnen gebrouwen bier, dat de poorters "zelve 
"inleggen,; en welke accijns slechts z stuivers per ton 

bedroeg, 1:espectievelijk verhoogd mogen worden tot 

zes en vijf stuivers. De accijns op den wijn zou gesteld 

worden op "de vijftigste kanne, in plaats van dertig 

"stuyvers" die men van "een Aam coels" tot nog toe 

placht te geven. Met de helft stelde men voor te 
verhoogen den accij ns op 't Hamburger bier en op alle 
overzeesche bieren, ,,·elke accijns tot nog toe geweest 

was 10 stuivers van de ton en 7 'iz stuiver van de 
,,smal tonne". En op elk hoed haver, ge rst , erwten, 

boonen, raapzaad en hennipzaad, dat men buiten de 

stad won, zou , gedurende die tien jaren, ten laste 

van den kooper, die deze vruchten uitvoerde, een 
stu iver genomen worden. Voorts werd der stedelijke 
regeering ve rg unning verleend om een omslag te doen 

,,op den geenen, die van buyten den Ban van Gorin

"chem land gebruyken in de negen honclert vyftig 

"mergen, in den ban van Gorinchem gelegen" en wel 

twee stuive rs van elk morgen lands, indien 's Graven 
bede of omslag voor zijn landen van H olland en 

Friesland 60000 ponden van 40 grooten Vlaamsch 

bedroeg, of " hoger en lager naar advenant,;, doch voor 
,,de bruykwaar van dien alleenlijk ,; . Van degenen, 
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die in genoemde vrijheid van de 950 onder Gorinchem 

gelegen morgen lands woonachtig waren, mocht een 

zetting geheven worden, gelijk aan die, te heffen van 
de poorters. 

De enquête-commissie had "in een quohier gestelt" 

alle schulden der stad, zoowel die, voortspruitende uit 

achterstallige renten, restant van nog te betalen on
kosten, gemaakt voor den oorlog tegen Gelre, geleende 

gelden, arbeidsloonen , reizen als anderszins, tot een 

gezamenlijk bedrag van l 5050 ponden l 3 stuivers van 
veertig grooten. Voorts was de stad nog schuldig aan 

de enquête-commissiën een som van 285 en een van 

I 5 8 pond 8 stuivers, terwijl het te kort over het 

loopende jaar, eindigende Mei 1 5 l 8, zou bedragen naar 

schatting 2000 ponden, zoodat het totale passief op 

-dien datum zou bedragen l 7494 ponden . 
Daartegenover stond als actief het geld, door de 

stad voorgeschoten in den Gelderschen oorlog, waar

voor van 's Graven wege een bewijs afgegeven was, 
dat dit voorschot, ten bedrage van 7000 ponden, 

terugbetaald zou worden in tien jaren en in 20 ter

mijnen. Dan de omslag gedurende vijf jaren, te be

ginnen met l 5 l 8, op "den gereden goeden van den 

"burgeren ende inwoonderen van derzelver onzer stede 

" vrijheid ", 7 stuivers op ' t "gereede goedt van elk 
,,hondert schilden ", naar schatting jaarlijks besom
mende 1 500 ponden uan 40 grooten, dus in de vijf 

jaren 7500 ponden. Verder een omslag gedurende 3 

jaren (1518, 1519 en 1520) op de "mergentalen van 

"onzen Lande van Arkel" ten behoeve van de stad 

Gorinchem , omdat, redeneerde men, de schulden, die 

gemaakt waren voor defensie , evengoed ten bate ge

komen waren van de stad zelve als van de omlig

gende dorpen . Deze omslag, die jaarlijks bedragen 

zou 1250 ponden, dus voor de 3 jaren 37 50 ponden, 

moest echter uitsluitend bestemd worden tot de aan

gegeven schulddelging. De stad mocht daarvan voor 
een andere bestemming·, ten eigen profijte, niets aan 

zich trekken; alleen als er nog een batig saldo mocht 

overblijven , dan kon dit besteed worden tot reparatie 

der veste. 

Het totaal van deze drie posten zou dan , volgens 

de berekening, bedragen l 82 50 ponden, waarvan ont

vangen zou worden in 1518, met inbegrip van de 

aflossing van den eersten termijn der 7000 ponden, 
ten 's Graven behoeve voor den Gelderschen oorlog 

opgenomen, 3800 ponden; in I 5 l 9 en l 5 20 elk 3400 

ponden en in 1521 en 1522 elk 2200 ponden, samen 

dus 15000 ponden . 

Hiervan nu zouden betaald moeten worden: de ach

terstallige renten "van buyten", te zamen 4786 ponden 

IO stuivers, te verdeelen over de vijf jaren lil vijf 
gelijke termijnen; 

De oorlogsschulden ad 2004 ponden, 6 stuivers, 6 

penningen, waarvan den Heer van Boeckhoven toe

kwam 1216 pond, 8 stuivers. De schuld aan den Heer 

van Bo e c k h ov e n moest over de eerste twee jaren, 
de rest der oorlogsschuld over de vijf jaren, in vijf 

gelijke termijnen afbetaald worden; 

De schuld aan hout, ijzerwerk, arbeidsloon en der

gelijke, ten bedrage van 778 pond, 19 stuivers, 6 

penningen, in twee gelijke termijnen, over de eerste 

twee jaren te betalen; 

De geleende penningen, ter somma van 2 3 50 pond 
5 stuivers, te betalen in de eerste vier jaren; 

De loonen der enquête-commissiën (285 pond en 

158 pond 8 stuivers) in 't eerste jaar te voldoen; 

De "resten van de schaden aan den stapel ende 

,, ' t V ossegat" ad 2 r 4 pond 3 stuivers, lil de eerste 

drie jaren af te lossen; 

De "schulden van wedden ende loon", ten bedrag·e 

van 605 pond l stuiver, waarvan meester Jan van 
der Haar alleen toekwam 284 pond. Dit moest aan 
meester Jan betaald worden in de eerste drie jaren 

en de rest zou gedelgd worden in 't tweede, derde 

en vierde jaar; 
De schulden, ,,spruytende uyt attestatiën, gyzelin

"gen ende anderen", samen 38 l pond, 19 stuivers, 9 
penningen, in 't derde en vierde jaar te voldoen; 

De schulden van ,,'t Leyedak" (denkelijk van den 

grooten of St. Jans-toren, die 111 I 5 17 weêr van een 

kap werd voorzien) ter somma van 470 pond I 8 stui

vers, te voldoen in ' t derde, vierde en vijfde jaar. 

Zooals hierboven reeds medegedeeld is , was een 

accijnsverhooging gedurende IO jaren toegestaan, om 

hiermede het te kort van ongeveer 2000 pond, dat 

de stedelijke begrooting van 't jaar l 5 l 7 aanwees, te 

kunnen inhalen. Dit te kort diende afgelost te wor

den uit de mogelijke batige saldo's, die de jaren 
I 5 l 8-152 I nu zouden kunnen opleveren. Bleek bij 

slot van rekening van 't jaar l 5 I 7 echter niets over 

te zijn en kon dit met de bescheiden aangetoond wor

den, zoodat ook voor de volgende jaren vrees bestond, 

dat er voor aflossing niets zou resten, dan zou de aflos

sing ('t rembourseeren) geschieden als volgt: 't eerste 

j'aar diende dan voor aflossing uitgetrokken 228 pond, 

't tweede jaar l 70 pond, 't derde jaar 442 pond en de 
rest in 't vijfde jaar. En met 't geen, dat, na aflos

sing dier 2000 pond, zou overblijven als batig saldo 

op de toegestane omslagen en vermeerderd met 't on

gebruikt blijvende van de 7000 pond, die aan de stad, 

wegens voorschot in den oorlog tegen Gelre, door 
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Kar e 1 V moesten terugbetaald worden, zouden de 

thesauriers de achterstallige renten der renteniers van 

"binnen", te zamen bedragencl 3380 pond, 3 stuive rs 

en 3 penningen , betalen, tegen behoorlijke kwijtschel
ding der schuldeischers, welke kwitantiën dienden 
overgelegd te worden. Tegen verdere achterstalligheid 

-in de rentebetaling der renteniers, zoowel van "buyten " 

als van "binnen", moest voortaan gewaakt worden, 
door geregelde uitbetaling der loopende renten , te 

beginnen met Mei r 5r 8. 
Den 20 Augustus r 504 had P h i 1i p s van O os

t e n rijk voor ro jaren aan Gorinchem in pacht ge

geven zijn aandeel in de acc ijnzen en 't gemaal, zooals 

hiervoren bericht is. Deze pacht , hoewel voor langer 

( 16 of 20 jaren) aangevraagd, was slechts voor 10 

jaren verleend en dus in 1514 geëi ndigd. 't Schijnt 
echter, dat ook na dien tijd de pacht, ' t zij stilzwijgend, 
't zij wettelijk gecontracteerd, heeft voortgeduurd, wijl 

Kar e 1 V in l 5 r 7 de pacht voor een nieuwen termijn 

van 10 jaren toestond, na een ve rzoek der stad om 

continuatie tegen "gelyken prys als zy die zelve tegen

"woorclig (dus in 1517) hebben" . Nu de accijnzen ech
ter zoo merkelijk gehoogd waren, rees de kwestie of 

Kar e 1 V tevreden moest zijn met de oude pachtsom, 

clan wel of hij , als aanspraak hebbende op de helft 
der accijnzen, een hoogere pachtsom mocht eischen 

of zijn evenredig aandeel in 't bedrag der hooging. 

Dié van Gorinchem hielden vol, dat zij den Graaf als 

Heer van Ark e 1 niet meer schuldig waren clan den 

vroegeren Heeren van Arke 1, voordat de accijnzen 

verhoogd waren. Kar e 1 bevveercle echter het tegen
deel. T och was de Gorinchemsche regeering zoo wijs, 

begrijpende dat 't met groote heeren k"·aacl vechten 

is, te verzoeken om continuatie van de pacht tegen 

-den ouden prijs . En K a r e 1 was hierop zoo welwil

lend de pacht voor IO jaren, ,, ingaande ten dage van 

,,de expiratie van haaren tegenwoorcligen pagt daaraf" 
-(waaruit dus ook blijkt , dat er na I 514 een nieuwe 

pacht moet aangegaan zijn) te verleenen tegen rooo 

ponden van 40 grooten Vlaamsch jaarlijks, te betalen 

in vier te rmijnen. 

Met deze toestemming tot continuatie van de pacht 
achtte Kar e 1 de gerezen kwestie over zijn aandeel 

jn de opbrengst der accijnzen niet opgelost. Deze 

kwestie diende onderzocht en beslecht te worden. 

Daartoe werd geordonneerd, . dat de stad Gorinchem 

binnen zes maanden zou mogen overleggen al zulke 

bescheiden, waaruit ze haar beweerd recht vermeende 
te kunnen bewijzen; bij gebreke van zulke overlegging 

verbeurde ze alle verdere aanspraken. Deze bescheiden 

zouden onderzocht worden door 's Graven Stadhouder 

en "President, Rade en Rekenmeeste rs", welk onder

zoek tevens ingesteld zou worden op de van 's Graven 

wege overgelegde bescheiden , waaruit zijn recht zou 

kunnen blijken. Het over dit onderzoek uitgebrachte 

advies moest ingeleverd worden aan den Graaf of in 

handen van de leden van zijn "Secreten Rade ende 
" Finantie " . Aan de uitspraak van deze commissie zou 

de stad Gorinchem, na 't eindigen van den pachttijd, 

zich moeten houden en hiertoe een verk laring afgeven 

"in behoorlyke formen ", die in de Rekenkamer van 
H olland zou gedeponeerd moeten worden. 

Om vrede en rust te herstellen , die , tengevolge van 

het stedelijk finantiëel wanbeheer, in de laatste jaren 

erg verstoord waren tusschen de "wet" en de gemeente, 
werden alle processen daarover gerezen tusschen den 

Procureur-Generaal van H olland en die van de ge
meente en anderen, zoowel als tusschen den Drossaard, 

"wet '' en gemeente en tusschen den Drossaard en de 

schutten , te niet gedaan. 
Om te voorkomen dat poorters, door elders te gaan 

wonen, zich zouden onttrekken aan de hun bij de 

nieuwe regeling opgelegde lasten, werd bepaald dat 

zulke uittrekkers "durende den tijd van dezen staat " 

tot profijt der stad zouden betalen, ,, voor Exuwe" 

of uittochtsgeld , de tiende penning van de waarde 

van hunne goederen . Deze waarde was bekend, omdat 

het ve rmogen van alle poorters stond opgeteekend in 

het "scotboec". De aangifte geschiedde door elken 

poorter onder eecle en kwam die opgave verdacht voor, 
clan kon men den poorter ambtshalve aanslaan, na

tuurlijk in dat geval met boete. Volgens dit schotboek 

werd ook ieders aandeel in de omslagen bepaald. 

De grachten en muren der stad waren "by lang

"heid van tycle" vervuild en ve rvallen en ook al weêr 

met 't oog op de schraalheid van de gemeentekas, 

was er geen uitzicht dat aan deze verdedigingswerken 

binnen kort veel gedaan zou worden. Daarom bepaalde 
Ka r e 1, dat ook zijn onderzaten in 't L and van Arkel, 

wonende buiten de stad, doch die in tijd van oorlog 

voor 't meerencleel binnen de veste bescherming zoch

ten , verplicht waren, op gelijken voet als de ing eze
tenen , mede te werken aan he t uitdiepen en g raven 

der grachten en 't herstellen der muren, wanneer zij 
daartoe door den Drossaard of het gerecht, ,,by advys 

,,ende ordonnantie " van den Stadhouder van Holland , 

zouden aangezocht worden. 

Ter zake van schulden der stad - wij weten ' t al 

uit het hiervoren vermelde - zouden de ingezetenen 

niet meer aan lijf of goed bemoeilijkt of benadeeld 

mogen worden, gedurende het tijdvak , dat de stedelijke 

regeering , volgens de nieuwe regeling, de schulden
I 
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der stad zou trachten te delgen. Kar e 1 nam hen 

daarvoor in zijn protectie en "zonderlinge sauvegarde" 

en hiervan zou kond gedaan worden in Holland , 

Zeeland, Friesland, Brabant, Henegouwen, enz., ter 

plaatse waar men gewoon was dergelijke afkondigin

gen te doen, zoodat niemand "ignorantie pretendee

"ren" zou kunnen. Doch 's Graven domeinen en beden 

dieulen geregeld tot op 't volle bedrag van den aan

slag en op de vastgestelde termijnen betaald te wor

den. Zoo ook bleven de ingezetenen voor hun eigen 

en particuliere schulden, die, welke "uyten lichaame 

"van onzer Stede niet en spruyten" aansprakelijk en 

hiervoor zouden zij zich ten allen tijde "in justitie 
,,moeten verantwoorden". 

Thans was het finantiëele beheer zoo geregeld, zou 

men denken, dat er geen wanorde in dat beheer meer 

zou kunnen ontstaan. Had de stedelijke regeering zich 

s~ rikt aan de haar gegeven voorschriften gehouden, 

dan ware uitredding wellicht mogelijk geweest. Doch 

ook toen, evenals nu, was de daad niet altijd in over

eenstemming met 't geschreven woord en telkens weêr 

moesten er in ' t vervolg middelen beraamd worden 

om te trachten de stad te ontlasten van haar zwaren 

schuldenlast . 0. a. werd in I 532 door Kar e 1 V aan 

burgemeesters, schepenen, raad oud en nieuw en de 

geheele vroedschap toegestaan, ter lossing van de 

zware stedelijke schuld, nieuwe lijfrenten te verkoopen 

en in 1560 moest P h i I i p s een nieuwe ordonnantie 

uitvaardigen, waa rbij ook al weêr tot regeling van 

een beter finantiëel beheer, in 49 artikelen werd vast

gesteld hoe men voortaan der stede goederen zou 

verpachten: en de administratie daarover zou voeren. 

Hierop komen wij later uitvoeriger terug. 

Aan de bepalingen van den tol scheen men zich 

ook maar niet te kunnen of te willen houden, tot 

schade natuurlijk van 's Graven domein. Trouwens 

fraude ,verd gepleegd met alle tollen in Holland, Zee

land en Friesland - Kar e 1 V klaagde hierover -

doch "zonderlinge" met zijn "Tollen van Gorinchem 

,,ende Schoonhoven". P h i I i p s de Schoone had hier

over al klachten geuit en (zooals hiervoren vermeld is) 

door dezen vorst waren toen maatregelen genomen 

om de schromelijke tolontduiking in 't vervolg te stui

ten door in 1495 een bevelbrief uit te vaardigen, 

waarbij gelast werd de van ouds bestaande tolbepa

lino-en o-est renrr te handhaven. Doch ook deze bevel-
"' b b 

brief had op den duur zijn uitwerking gemist . Fraude 

was gepleegd zoowel door de ingezetenen der steden 

en dorpen, die bij privilegie van oudsher tolvrijheid 

bezaten, door misbruik te maken van die vrijheid, als 

,vel door de niet-tolvrijen van "diverse vreemde Lan-

,,den en Natiën", die àf in 't geheel niet àf slechts. 

ten deele hun tol betaalden. Om deze ongeregeldheden 

te onderzoeken was een commissie benoemd, bestaande 

uit Meester Joost Sas bout en K 1aas Lievens z, 

"raden" in 't hof van Holland, Thielman van 

Du 1k u m, eveneens "raad" en meester van de reken

kamer in den Haag en den Delftschen Schout Jan 

cl e Huy tere. Deze commissie stelde een lang onder-

zoek in en bracht een schriftelijk rapport uit, waarbij 

tevens de middelen aan de hand gedaan werden om 

den toestand te verbete ren. Dit rapport, met nader 

advies voorzien van "die President ende Luyden van 

"onzen Rade, ende Rekeningen in Holland", werd 

voorts getoetst aan 't oordeel van "onzen lieven ende 

"getrouwen Raden ende meesters van de Requesten 
,,ordinaris van onzen Huyze", de heeren Johan C a

r on cl e 1et, doctor in de beide rechten, deken van 

Besançon etc., meesters P h i 1i p s Wie 1an cl, Jan 

Au x t r u yes en Jo o s t La u re n s , mr. Joost Sas

b out, Klaas Lievensz, mr. Vincent Cornelisz 

en Jan van cl en Bosch, die op alles weêr hun 

rapport en advies uitbrachten . En hierop werd door 

Kar e 1 V "by goede ende rype deliberatie van eenige 

"van (zijnen) Bloede ende van den Ordene, ende by 

"advyse ende goetdunken van (zijnen) lieven ende 

"getrouwen Ridder ende Cancelier, den Heer van 

"Es con beek e, den Luyden van (zijnen) secreten 

"Rade ende van de Finantiën" een ordonnantie gemaakt 

tot beter onderhoud van z1Jn rechten, tollen en heer

lijkheden. 

Dat de drank ook destijds al een gevaarlijk middel 

was tot omkoopen en door de vingers zien, blijkt uit 

het verbod dat geen der tollenaars of hun bedienden 

een taveerne of herberg mochten houden of bier of 

wijn mochten verkoopen, op verbeurte van verlies van 

hun post . Ze moesten dit onder eede beloven. 

Alle onvrije kooplieden zouden gehouden zijn den 

tollenaar aangifte te doen hoeveel en welke koopwaren 

zij geladen hadden en "dat wel bescheydelyken " ( dus 

specifiek van elke partij) oi_n naar die opgave het 

tolgeld te kunnen bepalen. Bij niet nakorriing hiervan, 

was het verzwegen goed verbeurd voor zoover het 

verzwegen was, indien nl. dat verzwegene niet onder 

de andere ingeladen goederen gemengd lag. vVas dit 

laatste 't geval, lag het verzwegen goed "onverscheyden" 

of "gemengelt", zooals men dat noemde, dan was de 

heele lading verbeurd , voor zoover deze ondereenge-

mengd was, indien de toeleg tot ontduiking bleek 

beraamd te zijn door den koopman of zijn "factoor". 

vVas echter de schipper de schuldige, dan verbeurde 

deze het schip, zonder dat er hierbij op gelet werd 
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.aan w1en 't schip toebehoorde, tegelijk met al het 

goed, in 't schip aanwezig, dat den schipper persoonlijk 

toekwam. 
De vrije kooplui, zij die gebruik konden maken van 

een privilegie van tolvrijheid, zouden den tollenaar of 

zijn dienaren verlof hebben te vragen tot vrijen door

gang voorbij den tol en daarbij moeten overleggen hun 

r 0tolbrief. Deze b rief diende in te houden dat de 

koopman poorter was van de stad of plaats, aan wier 

privilegie hij zijn tolvrijheid ontleende, 2 ° dat hij 

"jaar ende dag " daar poorter geweest was en er zijn 

hoofdverblijf gehouden had, 3° dat hij, ook na verloop 

van dien t ijd, zijn hoofdverblijf daar had doen voort

duren en 4° dat hij onder eede de verklaring had 

afgelegd dat het in den brief gestelde tolmerk, zijn 

eigen en gewoonlijk gebruikt merk was en dat hij 

onder dat merk geen goederen voorbij 's Graven 

tollen gevoerd had of voeren zou, die toebehoorden, 

toegezegd, verkocht of beloofd waren aan onvrije lie

den of waarin deze onvrijen aandeel bezaten . 

Deze tolbrieven waren slechts een jaar van kracht 

en dienden dan vernieuwd te worden. De tolgaarder 
of zijn bediende was ten allen tijde gerechtigd om de 

declaratie en specificatie , die de koopman deed, door 

dezen of den schipper te doen bE;ëecligen . Indien den 

tollenaar de opgaaf verdacht voorkwam, mocht hij 

een onderzoek instellen door de koopwaren te doen 

ontpakken. Kon er fraude geconstateerd wot'den, dan 

was 't ontpakte verbeurd , doch klopte de opgaaf na 

onderzoek, dan moest het ontpakte , buiten kosten 

van den koopman, weêr verpakt en dichtgemaakt 

worden. 

Had een tolvrije echter eenmaal bedrog gepleegd , 

dan verloor hij voor goed zijn recht van tolvrijheid . 

Dit recht verspeelden ook bankroetiers, ballingen en 

"diergelyke, die als Fugitiven de vryheicl van eenige 

,,plaatsen" hadden aangenomen, tenzij zij naar behoo

ren gerehabiliteerd waren. Verder konden geen aan

spraak op dit recht doen gelden buitenpoorters, die 

· lrnn voortdurende verblijfplaats niet hielden binnen de 

stad, aan welke zij hun privilegie wilden ontleenen 

en alle facteurs, herbergiers, waarden en makelaars 
van vreemde en onvrije kooplieden voor die koopman

schap, welke zij voor zich zelf dreven "onder clekzel 

,,van Poorteren, ofte andere vryheid". 

De poorters en inwoners van Utrecht en Kampen 

zouden den tol mogen passeeren tegen betaling der 

oude, gebruikelijke rechten, volgens de bepaling van 
hun privilegiën. 

Bestond een lading uit vrije en onvrije goederen, 

<lie ondereen gemengd en niet elk . op hun tolmerk 

gelegd waren, dan betaalde de vrije koopman, die in 

de lading deel had, zoowel van het tolvrije als van 

't niet tolvrije goed, doch waren de goederen behoorlijk 

uit elkaar gehouden, dan genoot de tolvrije van zijn 

goed tolvrijheid en de onvrije betaalde het door hem 

rechtnntig verschuldigde. Ontving een tolvrij koopman 

goederen, welke hem uit vreemde landen of niet vrije 

plaatsen gezonden vvaren, dan was hij verplicht tol 

te betalen, tenzij die goederen door hem ·, zijn eigen 

bedienden of in zijn naam door poorters, even tolvrij 

als hij, in ontvangst genomen werden, zoodat de 

goederen bestemd waren de zijne te blijven. 

Op het beleedigen van den tollenaar als grafelijk 

ambtenaar of het bemoeilijken van hem in de uitoefe

ning van zijn ambt, stond zware straf. vVie het met 

woorden deed, werd gedurende ro jaren uit Holland, 

Zeeland en Friesland gebannen, wie tot daden over

sloeg en den tollenaar bemoeilijkte in het door hem 

gewilde onderzoek , verbeurde, indien het den koop

man of zijn facteur gold, de pakken, tonnen of balen,' 

die de tollenaar visiteeren wilde en als het den schipper 

betrof, ' t schip met alles wat er in was en hem toe

behoorde. Alle goederen of schepen , die verbeurd 

verklaard waren, werden onmiddellijk aangehouden en 

verkocht "met den stokke", ten profijte van den Graaf, 

aan wien zoo spoedig mogelijk de opbrengst over

gedragen moest worden, ook wanneer van de zijde 

van den geconfisqueerde, verzet aangeteekend was. 

De verkoop kon evenwel voorkomen worden, indien 

de geconfisqueerde betaalde de waarde van het ver

beurd verklaarde, vast te stellen door twee door den 

tollenaar aan te wijzen taxateurs. 

Van hun kant mochten de tollenaars of hun bedien

den de kooplieden of schippers evenmin "qualyk toe

,,spreken nog injuriëeren met woorden nog met feyten " 

op straffe daarvoor "gecorrigeert" te worden en "alle 
,, kosten ende interest den gegriveerden te betalen" . 

Ook mochten zij niet meer eischen van den tolplich

tige clan 't geen verschuldigd was en - zooals 't ook 

nu is, was ' t toen - de meester was verantwoordelijk 

voor de daden van zijn "clerken of dienaars". 

Wie privilegie van tol had in Holland , Zeeland, 

Friesland of daarbuiten, mocht zout, wijn of andere 

goederen den Rijn, de Maas, de Lek en de \Vaal 

afvoeren, indien hij het goed ter hoogste markten 

gekocht had en daarvan bewijs kon overleggen. Zoo 

niet, clan dienden de goederen als onvrij goed vertold 

te worden . De hoogste markten waren nog steeds "naar 

,,ouder herkomen" Keulen, vVezel en Venlo of daar, 

waar de goederen gewassen waren in 't land, boverî, 

dus meer stroomopwaarts , van die plaatsen gelegen. 
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Geen "onvrij " koopman van boven ( dus stroomaf

waarts) komende te Schoonhoven of Gorinchem, met 

houtvlotten of schepen, geladen met kanthout, planken 

of andere goederen en koopmanschappen, hoe ook 

genaamd, mocht zijn lading daar ter plaatse "breken", 

opslaan of verkoopen, zonder tol betaald te hebben. 

W el konden die goederen door de poorters dier steden 

daar verkocht en gesleten worden, mits dat zij die 
goederen niet verkochten aan lieden buiten de stad. 

Niemand, van waar hij ook kwam of tolvrij we

zende, mocht meer dan 7 ½ mud zout, gemeten naar 

Dordtsche maat, vrij stroomopwaarts voeren. Ook die 

"vrije " 7 ½ mud mochten niet overgeladen worden in 
vrij e of onvrije schepen. Het zout moest óf te r hoog

ste markt gevoerd óf vertold worden. \,Vel mocht hij 

die 7 1 mud, beneden de hoogste markt, aan land / 1 

slijten met de kleine maat. Als partij in haar geheel, 

b. v. aan grossiers, mochten die 7½ mud echter niet 
vrij van de hand gedaan worden. Terugkomende langs 

den tol en tolvrij willende blijven, was hij zelfs ver
plicht aan den tollenaar 't bewij s over te leggen en 
dit met eede te staven, dat hij , in de doo r hem op
gegeven plaatsen, stroomopwaarts, het zout enkel met 

de kleine maat ve rkocht had. 

K eizer Kar e 1 had er veel belang bij , dat de hand 

gehouden werd aan een richtige tolhe ffi ng , vooral 

ook aan den Gorinchemschen tol, omdat deze toen 

niet een zijner minste domeinen was. Immers v an 

Z o mer e n (p. 359) weet te berichten, dat de Gorin

chemsche tol een dertig jaar later, (in l 549 en l 5 50) 
jaa rl ijks verpacht werd voor l 195 0 gulden en in 155 l 

zel fs voor 12550, terwijl - zooals hij vermeldt - de 

tol te Geervliet, eveneens een belang rij ke Grafelijk

heidstol, in dien tijd voor roooo gulden werd ver

pacht (*). Of v a n Zom e r e n hier juist is met zijn 

beri cht dat de tol verpacht werd, is onzeker. i\Iogelijk 

wordt met die pachtsom bedoeld de jaarlijksche op

brengst van den tol. L a ter in l 563 , toen het H of 
van H olland p rovi sioneel vonnis ,vees in de b\·estie 

tusschen de stad Gorinchem ter eene zijde en den 
collecteur van den tol ter andere zijde, wordt gezegd : 

"zodat zyn Koninglyke Majesteyt (Philips II) van den 

"goederen van bove n komende alhier in H olland geen 

"Tol ontfang·en zoude" . Toen schijnt de tol dus direct 

door den Koning geheven te zijn en van een pachter is 
nergens sprake. V oor de zooveelste maal was \Yeêr 
geschil gerezen over de toepassing van den tol. De 
Gorinchemsche poorters beweerden, dat van oudsher 

vrij en v rank waren al zulke goederen of waren , die 

te Gorinchem door de poorters in de "haven, land ofte 

( ·) De tollen op de ri vie ren werden bij beslu it va n het Voorloopig Be wi nd van ro 

"slyk , zolder ofte vloeren " opgeslagen werden en dat 

de buitenlui die goederen daar van Gorinchemsche· 

poorters, in 't klein "ende by der hand gekogt zynde", 

weêr vrij en vrank mochten uitvoeren, zonder daarvan_ 

iets aan tol te betalen. De Gorinchemsche poorters 

beweerden bovendien, dat het recht tot het hebben 

van dezen vrij en op- en afslag door Zijne Majesteit 

(Philips II) en zijne voorzaten, doch b ijzonder door 

Hertog P h i 1 i p s van Bourgondië, telkens bij hunne 
inhuldiging was bevestigd , om de trouwe diensten 

door de poorters bewezen. P h i I i p s van Bourgondië

had, zooals hiervoren vermeld is , den tol, die te 

\,Voudrichem placht te zijn, naar Gorinchem verlegd, 

op dezelfde wijze zooals die tol te vVoudrichem gehe
ven was . Destijds was er al geschil gerezen over de 

eigenmachtige en baatzuchtige uitlegging der tolbepa

lingen door de Gorinchemsche poorters, zoo, dat P h i

li p s, om te voorkomen dat men voortging met "alder

,, hande li stige en vreemde manieren voorbij den Tol" 

te varen , telkenmale, tusschen de jaren 1440- r456, 
genoodzaakt was die tolheffing te regelen en nader 
te omschrij ven. Omstreeks r 563 was men te Gorin

chem weêr tot de oude zonde der voorvaderen ver

vallen en de toenmalige collecteur van den tol, Frank 

v an M o y a 1 e n, kantte zich uit alle macht tegen dit 

weêr ingeslopen misbruik, zoodat botsingen niet uit

blijven konden. Van M o y a Ie n wilde niet gedoogen, 
dat vreemde lui vrij voorbij den tol voeren met zulke 

goederen en waren , die zij van de Gorinchemsche 

poorters van de zolders of van 't land gekocht hadden; 

de poorters daarentegen bleven volhouden, dat dit recht 

hun van oudsher vergund was. ' t Geschil werd aan-

bangig gemaakt voor 't Hof van Holland en, in af
wachting van de doo r 't Hof te nemen beslissing , was

voorloopig vastgesteld ( 14 Maart r 56 l ) , dat req uiran

ten vrij voo rbij den tol zouden varen, zooals zij dit 

tot heden gedaan hadden, zonder daarin bemoeilijkt 

te worden door den collecteur, die echter •gerechtigd 
was nota te nemen van alles wat, volgens zijn beweren, 

aangemerkt diende te worden als overtreding en fraude .. 

T egen deze provisioneele uitspraak in, had - beweer

den de Gorinchemsche poorters - de collecteur een 

zekeren A d ria a n C o rn e li s z, wonende te de vVer

ken, die, ,,tot behoef van eenen molen" , op een week

marktdag te Gorinchem een stuk hout gekocht hacl 
van den Gorinchemschen poorte r Pieter Cl aas z, 
niet willen toestaan , dat hout vrij langs den tol te 

vervoeren. A cl ria an had zich hierover bij den poorter

verkooper beklaagd en hem verantwoordelijk gesteld . 

De poorters hadden zich daarop gezamenlijk tot den 

~faart 1795 afgescha ft. Ze brachten toe n ook aanmerkelijk minder op dan vroeger_ 
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collecteur gewend en weten gedaan te krijgen, dat 

genoemde Adriaan Cornelisz nu toch ongehinderd 

zijn hout vervoeren mocht. Men meende, dat hiermede 

voor 't vervolg, zoolang 't geding hangende was, 

dergelijke aanhoudingen niet meer zouden plaats heb

ben . Doch den zen Juni r 562 werd een schipper van 

8st 11Tiel bemoeilijkt en den e Juni d .a.v. op een vrijen 

weekmarktdag, wilde de collecteur niet laten passeeren 

een zekeren schipper Hen d r i k Jan s z, alias Knipper 

Dollink, die van Gorinchemsche poorters gekocht had 

een partij spaken en ander bewerkt wagenmakershout, 

vlas en dergelijke waren. Om de "twee stuyvers ofte 

"daaromtrent", die van den schi ppei' aan tol geëischt 

werden, wilde hij niet opgehouden worden en meer

dere schade lijden . Hij had daarom het gevorderde 

tolgeld " in ostagie gestelt;; (panel gegeven) en dat 

wel, niettegenstaande de collecteur, volgens 't bewe

ren der poorters, zelf erkend had, dat de buitenlui 

vrij waren. Zij teekenclen daarom protest aan tegen 

die betaling van Hen cl rik Jan s z, als buiten hun 

wil en weten gedaan, en stelden te dier zake een 

aanklacht tegen den collecteur in. Bij het daarop 

gevolgde verhoor van partijen , voerde de collecteur 

te zijner verdediging aan op den door de poorters 

gestelden eisch om van de buitenlui geen tol te eischen 

van die goederen, die zij binnen Gorinchem van 

poorters "tot andere t yclen gekocht en van de zolcle

"ren ofte landen ;' zouden geladen hebben, dat de 
poorters geen vrijen op- en afslag konden doen gel

den. vVant ware dit zoo, dan zouden de poorters alle 

goederen van boven komende, van de hoogste markten, 

opkoopen en ze aan vreemden of geprivilegeerden 

kunnen verkoopen . en op een Maandag ve rvoeren , 

zoodat zijn Koninklijke Majesteit van de goederen, van 

boven komende, hier in Holland geen tol ontvangen 

zou, noch van vreemden, die de goederen te Gorin

chem brachten en opsloegen, noch van de poorters 

van Gorinchem, die die goederen weêr wilden uitvoe

ren, noch van de geprivilegeerden, die die goederen 

te Gorinchem haalden en dat alles onder den mantel 

van hun vrijen marktdag . Dit zou ook inclruischen 

tegen de bepalingen van het privilegie van hertog 

P h i 1 i p s van Bourgondië del. 1454 (zie hiervoren), 

waarbij vastgesteld was, dat vrij zouden zijn die goe

deren en koopmanschappen, welke van toen af binnen 

Gorinchem gebracht zouden worden door onvrije en 

vreemde kooplieden en gekocht werden door Gorin

chemsche poorters en inwoners tot hun eigen gebruik 

of tot omzet binnen "den Lande aldaar" (' t Land van 

Arkel ). Poorter of niet, van diezelfde goederen zou 

men echter tol betalen, indien ze geheel of gedeeltelijk 
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over boord geslagen, dus bij den aanvoer van 't eene 

schip in ' t andere overgeladen werden, of gelost zijnde, 

weêr stroomafwaarts gevoerd werden voorbij den tol. 

Tolvrij zouden ook zijn het koren, g raan, en in 't alge

meen vruchten, gewassen binnen het Arkelsche land en 
gekocht door de onvrije en vreemde kooplu i van de 

poorters en inwoners van Gorinchem. V ercler het bier, 

dat de Gelderschen en andere onvrije kooplui bij vaten 

kochten en haalden binnen Gorinchem. Zoo was door 

P h i 1 i p s van Bourgondië bepaald. Doch deze of een 

ander na hem had nimmer verlof gegeven aan vreemde 

kooplui tot vrij en uitvoer van goederen, gekomen van 

de hoogste markten, als: ,,ldaphout, speeken, vellin

,,gen, rabben beuken, bodems , cluyst-steen , leyen, 

"kalk, kolen, yzer ofte \Vezels hout " . Het vrij zijn 

hiervan zou bovendien in strijd zijn met het bepaalde 
bij het tol plakkaat van r 5r8, dat niemand, die vrij

heid had van de tollen binnen Holland, Zeeland en 

Friesland of daarbuiten, eenig hout, wijn of ander goed 

Rijn, Maas, L ek en vVaal vrij stroomafwaarts mocht 

brengen, indien die goederen niet ter hoogste markt 

gekocht en gehaald waren en daarvan bewijs kon 

overgelegd worden. Evenmin was, volgens dat plakkaat, 

vrij van tol de onvrije, die, stroomafwaarts komende, 

te Gorinchem met een vaartuig, geladen met kant

hout, planken of andere goederen en koopmanschappen, 

zijn lading· daar wilde opslaan en ve rkoopen. Alleen 

waren die goederen tolv rij , als ze door poorters te 

Gorinchem verkocht en binnen de stad "vertiert ende 

"gesleten" werden , doch niet als zij die goederen 

aan iemand buiten de stad ve rkochten. Voorts voerde 

de collecteur te zijner ve rdediging aan, dat bij het 

provisioneele von nis, doo r ' t Hof gewezen, wel toege

staan was om hangende het geding tot de finale uit

spraak, de burgers van Gorinchem vrij te laten varen, 

maar niet de Gelclerschen of vreemden, waarvan nu 

kwestie was. \ i\Ta re dit zoo, clan zouden de vreemden 

nog meer vr ijheid genieten clan de poorters, die, 

hoewel vrij passeerencle, toch gehouden waren , han

gende het geding, cautie te stellen voor het doo r den 

tolheffer betwiste tolgeld. De tolheffer vroeg daarom, 

op grond van de boven aangevoerde verwee rmiddelen, 

niet-ontvankelijkverklaring van den eisch van requi

ranten en ve rgunning aan hem tot heffing van tol, 

ook tijdens de opschorting van de einduitspraak, van 

de goederen gekomen van de hoogste markten en door 

vreemden of geprivilegeerclen binnen Gorinchem ge

kocht . 't Hof besliste hierop den 28 Juni r 563, dat 

tot tijd en wijle een eindbeslissing zou genomen zijn, 

de den r 4 Maart r 5 6 r verleende surséance aan de 

poorters van Gorinchem zou blijven voortduren, met 
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dien verstande (zooals dit trouwens vroege r reeds ook 

door P h i 1i p s van Bourgondië bepaald was) dat goe

deren, door buitenlui en vreemden van G orinchemsche 

poorters en détail gekocht en uitgevoerd , provisioneel 

tolvrij zouden zijn, indien ze , voor ze uitgevoerd 

werden, een etmaal op den zolder, vloe r, ' t slijk of 

't land te Gorinchem gelegen hadden. En tevens dat 

de tolheffe r ' t recht behield van den uitvoer dezer 

goederen nota te houden, met 't oog op een eventueel 

ten zijnen voordeele vallende eind uitspraak. 

Ik heb bij dit tolconflict wa t uitvoe rige r stilgestaan 

clan 't bestek van dit werk, dat slechts ' t geven van 

aanteekeningen bedoelt, ,1·el toelaat. Ik kan clan ook 

niet alle geschillen, de tolheffing betreffende, even uit

voerig aanstippen. Genoeg zij 't , dat er meermalen in 

G orinchem kwesties ontstonden ove r de rechten en ve r

plichtingen van de verschillende tollen. Zoo hadden de 

poorters van Gorinchem, die be,1·ee rden tolvrij te zijn 

aan den Meerkerkschen tol, in 153 5 een geschil. Het 
bewijs van hun vrijdom kon echter niet ve rtoond ,1·or

clen, ' t zij dat ' t te !oor gegaan was, ' t zij dat ' t nooit 

bestaan had . De toenmalige tollenaar, Hymen Jan sz, 

op dat oogenblik een man van 72 jaren, verklaarde 

echte r dat, zoolang hij tolgaarder geweest was , de 

Gorinchemsche poorters steeds aa n den Meerkerkschen 

tol vrijdom genote n hadden. In r 538 ontstond hie r

over echter weêr verschil, zoodat de regeer ing der 

stad genoodzaakt was, op mondelinge getu igenis van 

eenige bejaarde voe rlieden en schippers, zich er van 

te verge"·issen ,1·at tot nog toe als gewoonte gegolden 

had. (*) De uitslag van 't onderzoek was, dat te Meer

kerk wel een penning bruggeld, doch nimmer tol be

taald was. 
Hoe stond het intusschen met de pol itieke gesteld

heid des lands? Keizer Kar e 1 V had in I 555 afstand 

gedaan van de regeering der Nederlanden ten behoeve 

van zijn zoon F i 1i p s, clie echter reeds zes jaren vóor 

dien afstand aan de Keclerlanders als hun toekomstige 

heer was voorges teld en hunne privilegiën bezworen 

had. Van Zome r e n (p . 35 8) vermeldt clan ook dat 

F i 1i p s den 24 September 1 549 binnen Gorinchem 

als landsheer gehuldigd werd. Kar e 1 had steeds ge

streefd niet alleen naar eenheid van geloof - de Kerk

hervorming in zijn Duitsche landen door Luther sinds 

I 5I 7 gepredikt , had ook hier hare aanhangers ge

kregen - doch hij had ook get racht zooveel mogelijk 

eenheid van bestuur in de Neclerlanclsche gewesten te 

verkrijgen. De privilegiën, die door de Nederlanders 

steeds beschouwd waren als bolwerken tegen de heersch

zucht en willekeur der vorsten, trachtte hij meer en 

(·') Van Zo me r t n, p. 355. 

meer te ontzenuwen, belemmerend en ondoelmatig 

als ze door hem beschouwd ·werden voor zijn plannen , 

omdat deze plaatselijke voorrechten als ontelbare wetjes 

en tegenwetjes, nadeelig en verbrokkelend werkten op 

een door hem gewenscht centraal gezag. Het gedurig 

,1·eer bijeenroepen der Algemeene Staten, niet ter raad

pleging over de belangen des lands , doch meer tot 

kenbaar making van 's Keizers wil, het heffen van 

z,1·are beden, de gehate inquisitie, en in 't algemeen 

het telkens inb reuk maken op 's volks vrijheden en 

voorrechten, had hier tegen Kar e l ' s bewind alge

meene ontevredenheid gewekt. Zijn zoon F i 1i p s was 

niet van plan van dien weg af te wijken, integendeel, 

hij wilde de voetsporen zijns vaders drukken. Ook zijn 

eerste zorg was een streven om het centraal gezag in 

handen te krij gen met op zijde schuiving van bezworen 

wetten en privilegiën. Doch Keizer Kar e 1 had de 

zaak voorzichtiger aangepakt en was met meer beza

digdheid opgetreden dan F i 1i p s zou doen. Kar e 1 

kende zijn ~ ederlanders beter dan F i 1i p s en hoewel 

ook hij zijn st renge plakkaten tegen de nieuwe leer 

had uitgevaardigd, toch was de orde onder de land

voogdesse Maria , Koningin-vVeduwe van Hongarij e, 

die hij na den dood van Margare tha had aange

steld, slechts enkele malen verstoord. F i 1i p s daaren

tegen trad dadelijk veel krachtiger en strenger op en 

als ee n gehoorzaam zoon der Katholieke Kerk rekende 

hij het zich tot een plicht, de ketterij te vuur en te 

zwaard te keer te gaan en den kop in te drukken. 

Zoozeer was het aantal der aanhangers van de nieuwe 

leer, ondanks zijns vaders plakkaten, echter reeds toe

genomen, dat de hervormingsgezinden bij de aanvaar
ding zijner regeering in de· Nederlanden , ongeveer 

een vij fde der bevolking vertegenwoordigden. De be

lastingen, in plaats van te ve rminderen, werden steeds 

hooger en drukkender, de Algemeene Staten hadden 

geen lust zooveel geld toe te staan als F i I i p s ge

durig vorderde en toen de vrede van Cateau Cam

bresis in r 5 59 een einde gemaakt had aan den oorlog 

met Frankrijk, dien H e ndrik II met Karel Vaan

gevangen had, drongen zij er op aan, dat 's Konings 

troepen , die niet altijd soldij ontvingen en daardoor 

tot daden van geweld en afpersing oversloegen, uit 

't land verwijderd zouden worden. Hieraan werd eerst 

het volgende jaar door den Koning toegegeven. 

F i I i p s zelf vertrok naar Spanje, nadat hij het 

bestuur de r Nederlanden geregeld had als volgt. Zijne 

halfzuster, Margaretha, de gemalin van O t t a v i o 

Fa r ne s e, hertog van Parma, werd tot landvoogdes 

benoemd, Bar 1ai rn o n t stelde hij aan tot president 
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van den Raad van Finantiën en Viglius van Aytta 

van Zuichem, de geleerde doch hebzuchtige Friesche 

rechts- en godgeleerde, werd president van den Gehei

men Raad. Behalve over Brabant, waar Margaretha 
zelve verblijf hield, werden over de ve rschillende ge

westen stadhouders aangesteld , zoo over Holland , 

Zeeland en Utrecht Prins \,Villem van Oranje. 

' t Zou te ver buiten 't kader van dit boek gaan, 

indien ik de staatkundige gebeurtenissen van het veel

bewogen kenteringstijdperk in Neêrlands historie, dat 

den tachtigjarigen oorlog heeft ingeleid, in bijzonder

heden naging. Doch iets van den algemeenen toestand, 
al is ' t clan beknopt, dient hie r toch gereleveerd te 

worden, om daardoor een juiste r begrip te hebben 

van de redenen, die tot ve;·zet prikkelden en een 

beter inzicht te krijgen in den lokalen toestand, met 

name ook dien te Gorkum. \ Vant ook Ark e l's stich

ting is tot plaats van handeling geweest in het groot

sche historische drama van Neêrlancls ontvoogding en 

hare ingezetenen hebben een werkzaam aandeel geno

men in de voorbe reiding· tot den 80-jarigen worstel

karn p. De ontevredenheid clan onder F i 1 i p s' heerschap

pij wies met den dag, terwijl van zijn kant de maat

regelen steeds krasser en dwingender werden. Om een 

scherper toezicht te kunnen houden op de ketterij, \Yercl 

een nieuwe kerkelijke indeeling gemaakt, waarbij de 

Nederlanden verdeeld zouden zijn in drie aartsbisdom

men (Kamerijk, Mechelen en Utrecht) en vijftien bis

dommen, een maatregel, die zoowel bij de hoogere 

en lagere geestelijkheid als bij ' t volk , dat hierin en 

terecht, een verscherping der inquisitie zag, ontevre

denheid wekte. Men weet deze nieuwe regeling aan 

den kardinaal G ra n v e 11 e, wiens heerschzucht ieder

een, zelfs de lancl voogcles, mishaagde . Het regende 

spotschriften tegen den kardinaal, die echter op dit 

punt onkwetsbaar was en toch zijn gang bleef gaan . 

Vele leden uit den Raad van State , waaronder Oranje 

en Eg m on cl in de eerste plaats, die niet mede ver

antvrnordelijk wilden gesteld worden voor de strenge 

regeeringsmaatregelen, vroegen hun ontslag en toen 

ook het schrijven, dat zij aan den koning gericht had

den niets uitwerkte, weige rden zij en de Graaf v an 

Hoorn e , langer in den R aad te verschijnen. De 

landvoogclesse had nu te kiezen tusschen G ra n v e 11 e 

en de hem vijandig gezinde edelen, die verlangden, 

dat in alles meer verdraagzaamheid en beleid aan den 

dag zou gelegd worden. W eldra echter zag men toch 

ook van regeeringswege in, dat G r a n v e 11 e hier niet 

gehandhaafd kon \\·orden en de kardinaal kreeg kort 

daarop van den Koning een geheim bevel om 't land 

te verlaten , hetgeen in r 564 geschiedde. 

Thans namen Oranje, E g m o nd en Hoorne 

weêr zitting in den Raad, evenwel steeds blijvende 

aandringen op verzachting der plakkaten, hoewel ook 
nu aan dit verlangen niet voldaan werd . En toen de 

Landvoogdes met goedvinden van den Raad van State 
E g rn o n cl naar Spanje gezonden had om den Koning 

met den treurigen stand van zaken bekend te maken 

en bij hem op verzachting aan te dringen, kwam hij 

terug met de weinig bemoedigende tijding dat de 

Koning van geen verandering , noch in de regeering, 

noch in de toepassing der plakkaten, wilde weten. 

Dit ,,·as in r 565 , het jaar waarin een groot aantal 

edelen, zoowel Roomsche al s niet-Roomsche, een com

promis aangingen, waarbij zij beloofden elkaar te 

steu nen in het te keer gaan der strenge uitvoering 

van de plakkaten en het doen opheffen der gehate 

inquisitie. Zij overhandigden in 't volgende jaar ( r 566) 

het bekende smeekschrift aan de landvoogdes en van 

dat oogenblik namen zij den naam van Geuzen aan. 

M a r g ar e tha beloofde wel eenige matiging in de 

toepassing der plakkaten (moderatie) , doch die mati

ging \\·as van zoo weinig beteekenis dat het volk al 

heel spoedig aan de beloofde moderatie den spotnaam 

van moordera tie gaf. 

Intusschen had de nieuwe leer steeds g rooter uit

breid ing en meerder aanhang gekregen. E erst in 't 

geheim en op verborgen plaatsen vergaderend, durfde 

men nu al samen te komen in 't open veld, in den 

beginne onge"vapencl, doch toen men last kreeg· van 

stoo rn is en bedreigingen, gewapend met zink roer en 

zijclge\\·eer, later zelfs met bussen en hellebaarden. De 

eerste leeraars \\-aren voor ' t grootste deel uit Frank

rij k hern·aarts gekomen en p redikten clan ook in de 

Fransche taal. Doch weldra kwamen er uit Emcle_n , 

,Yaa r de Hervorming reeds ingevoerd was, en uit andere 

Duitsche plaatsen. Ook ve rscheiden priesters en gees

telijken legden hun ambtsgewaad af en preekten, zoo

lang men 't hun toeliet, de nieuwe leer in hunne 

kerken. Naast dezen traden ook wel gewone hancl

,,-erksl ieclen op, wannee r ande re lee raa rs ontbraken. 

Een vaste standplaats hadden deze leeraars destijds 

nog maa r zelden. Ze t rokken van de eene plaats naar 

de a ndere, tijd en plaats hunner preek vooraf bekend 

makend bij aangeplakte kenni sgevingen of door tus

schenkomst van loopers en kosters. De preek werd 

gehouden in 't open veld ; een wagen of een andere 

verhevenheid diende tot kan sel. 
Ook in den omtrek van Gorinchem moet men al 

in Juni I 566 hagepreeken - zoo noemde men deze 

godsdienstige bijeenkomsten in ' t open veld - ge

houden hebben op een \\·aa rd va n den Graa f va n 
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Ho o rn e en elders. (*) Ad ria an va n den H e uv e 1 

Dirkszoon , in I 563 nog genoemd als een der burge

meesters, was in Gorkum met een groot aantal poor

ters de Hervorming toegedaan. Van Zo rn e r en (pag. 

364) vermeldt bovendien, dat in 't zelfde jaar, den 22 

J uli, daags voor St. Maria Magdalena-dag, op het 

Bosscher veld, de H oogekamp genaamd, bij de Bos

scher sloot, een zekere C o r n e 1i s v an Diest, pre
dikant, voor 't ee rst optrad en dit preeken eenigen 

tijd des Zondags volhield. Verscheiden poorters gingen 

naar deze preeken op, zoodat de magistraat en de 

geestel ij kheid velen van kette rij gi ng verdenken. Reeds 

twee jaren daarvoor, in 't begin van I 564, was door 

de kerkmeesters der St. Janskerk het zilveren kerkgc

raacl gewogen en het kostbaarste daarvan in veilige 

bewaring gegeven. Men zag het onweêr g roeien, dat 

zich , in 1 566, ontlastte in den beeldenstorm , doo r 

welke woeste uiting in zeven dagen tijds, eerst in 

Vvest-Vlaanderen, vervolgens in A ntwerpen, Zeeland, 

H olland, Brabant , Ut recht , Groningen enz. , op de 

meest ruwe en baldadige 11·ijze door het teugellooze 

gepeupel .ke rken en kloosters werden geplunderd en 

de vaak kostbare kerksieraden, beelden, schilder ijen , 

enz., aan stukken geslagen, vertrapt en vernield werden. 

Ook de kerken en kloosters te Gorinchem zijn toen niet 

aan deze geweldige beroering ontkomen en Baren cl 

cl e Nae y re en Hans van Maas e y k boetten de 

rnt111g hunner kettersche gevoelens met hun leven. 
Ze werden onthalsd op de markt voor 't stadhuis. Tal 

van poorters, die van ketterij konden beschuldigd 11·or

clen, werden bovendien uit Gorinchem gebannen met 

verbeurdverklaring hunner goedere n. (t ) 
De Landvoogdes ontstelde zoo hevig over deze hef

tige uiting van het grauw, dat zij de inquisitie deed 

schorsen. Doch niet lang daarna hers telde zij zich 

van den schrik en werd weêr geschonden 't ve rdrag, 

dat zij den 24st en Augustus I 5 66 met Graaf L o cl e wij k 

en twaal f gemachtigden der verbonden edelen had aan

gegaan en welk verdrag inhield, dat de Koning aannam 

het land te ontheffen van de inquisitie, dat er op 't stuk 

van den godsdienst een nieuw plakkaat zou worden 

gemaakt , dat zij de edelen brieven van ve rzekering 

zou geven, waarbij de K oning verklaren zou ' t gebeurde 

te vergeten, mits ieder zich in 't vervolg zou kwijten 

van zij n plicht en b eloofde niets te zullen ondernemen 

tegen den Koning, de Staten of de onderzaten, doch 

(':') \\' a g c naar, Vad . His torie Vl1 p . 168. 

daarentegen zijn best zou doen om de beroerten te 

stillen , het ve rder beschadigen der kerken te beletten 

en mede t E? we rken tot het doen afleggen der wapens 

door 't volk. De p reek zou , zoo veel mogelijk , 1·er

hinderd worden waar men nog niet aangevangen was 

met preeken en de edelen zouden, zooveel in hun 

vermogen was, alles moeten aanwenden om allen, die 

ter zake van 't geloof misnoegd waren, tot ondenver

ping te brengen aan hetgeen de Koning met toestem

ming· der Algemeene Staten besluiten zou (§). Dit 

ve rdrag, bewerkt door Oranje, Egmond, Hoorne, 

H ac hi court en Assonville werd aan alle ge rechts

hoven der landschappen en aan alle steden toegezon

den, doch te Brussel werd het al dadelijk geschonden, 

doo rdat men de onroomschen ve rhinderde te Vilvoorde 

ter preek te gaan. De stadhouders en de verbonden 

edelen deden evenwel hun best om het verdrag te 

doen nakomen. T e Antwerpen werden door Oranje 

eenige beeldstormers zwaar gestraft , terwijl hij met 

de onroomschen aldaar een verdrag aanging, waarbij 
h un 't preeken binnen de stad werd toegestaan , iets 

wat hem door de Landvoogclesse zeer hvalijk genomen 

vverd. Hoorn e g ing te Doornik een zelfde verdrag 

aan wat het preeken bui ten de stad betrof en Eg-
• 

m o n cl, die in Vlaanderen een sterke vervolging instelde 

tegen de beeldstormers kon hierdoor evenmin het 

misnoegen der L andvoogdesse bezweren, omdat hij te 

Gent een dergelijk verd rag aanging als Oranje te 

A ntwerpen gesloten had. Ook de Koning ,vas ten 

hoogste ve rbolgen over de beroerten en het toelaten 

der openbare preek en hij achtte het bedwingen der 

onlusten een onmogelijke zaak, zoolang Or a nje, E g

mond en Hoorne niet op zijde gezet waren. ' t 'vVas 

een geheim plan van Fili ps, dat echter aan I-Ioorn e 

uitgelekt was. Op de hierop gevolgde samenkomst 

van Oranje, H oorne en Egmo nd te Dendermonde, 

waar besloten zou zijn tot het opvatten der wapens 

t egen den Koning - zooals van Spaansche zijde be

weerd werd - werd o.a. ' t besluit genomen, dat men 

zou trachten tot stilling der beroerten, door àf een 

vergadering der Algemeene Staten tot stand te brengen, 

àf den Koning tot overkomst te bewegen en dat men , 

niettegenstaande het door den Koning in hen gestelde 

wantrouwen, nochtans naar geweten en plicht den 

Koning trouw zou blijven . Hoorn e legde echter zijn 

ambten neêr en onttrok zich aan 's Konings dienst , 

(t) De Kronyk ,·an H oer nae r geeft aan, dat ook in Gorkum de ket terij al zeer ,·roeg, in 't begin der 16e ecu,,·, verbreid was. )dten~ a nno XV e end~ XX, dacr 
)IVOt: r omtrent .tnno Xl ll ende Xl V begosten ende daernae, soe was daer grote kettery onder dat christenvolk als van meyster .\1 art 1 n L ut h c r, die daer een 
)1ocrspronck vanaf was, daer veel quaets uit geschiede onder de geestelycheyden ende waerelyken; ende van de n ,vele ken ee n eersame vrouw plach te ,-.· czen , 
>iwoenende te Gorckum, ge noemt Ari a n c G 1imm ers, op ten Parrick begraven wordt anno XXII" (15 '.22). De H oop Schef f er in zijn )iGeschiedenis der 
>•Hervorming" twijfelt aan de nauwkeurigheid ,·an dit bericht1 wat betreft de beginselen der hervorming in 1313 en 1514. {Zie Paul Fr ede ri cq, Corpus 
<locumentorum inquisitionis haereticae pravitatis Xeerlandicae . D eel IV.) 

(z) W age naa r VI, p. 191. 
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0 ra nj e vertrok naar Holland en Eg m on cl keerde 

naar Brussel weêr. 
De toestand werd hoe langer hoe meer gespannen 

en van 's Konings zijde werd maar niet ingezien, dat 

een der eerste middelen om 't land tot rust te brengen 

en in rust te houden moest worden, het verleenen van 

vrijheid in 't belijden en uitoefenen van den godsdienst. 

Te Antwerpen hadden de Kalvinisten een verzoek

schrift ingediend aan Oranje' s opvolger aldaar, den 

Graaf van Ho o g straten, waarbij een som van 30 

tonnen gouds beloofd werd, indien vrijheid van gods

dienst werd toegestaan. Dit verzoekschrift, door vele 

onroomschen , edelen en niet-edelen , geteekend , werd 

ook in andere steden, o.a. ook te Gorinchem, aan de 

stedelijke regeeringen vertoond om daarop toezegging 

van voorspraak bij ' t Hof te erlangen . F i 1 i p s was 

echter met al deze dingen niet ingenomen. Hij deed 

•de Landvoogdesse dan ook weten, dat hij plan had 

zelf naar de Nederlanden te komen met eenig krijgs

volk en mochten de zaken nog ernstiger worden, dan 

had men hem met een leger te wachten. Bij hen , 

die vast besloten waren de zaak ten einde toe voor te 

staan, prikkelde deze tijding tot grooter vastberaden

heid, de minder sterken maakte zij echter wankel

moedig. 

Een der vele schadelijke gevolgen van den te laken 

beeldenstorm , was de scheuring sedert in 't bondge

nootschap van roomsch en onroomsch ontstaan. Vele 

Roomsche edelen zochten zich met de Lanclvoogclesse 

en door haar met den Koning te verzoenen en zelfs 

Eg m on cl en O ra n j e werden oneens. Nu de Lancl

voogclesse bemerkte, dat het bondgenootschap begon 

los te raken, gaf ze bevel krijgsvolk te lichten om 

hierdoor, zoo 't mogelijk was, den dood van 't ver

bond te bespoedigen . Ook de vercleelclheicl tusschen 

Calvinisten en Lutherschen hier te lande ontstaan en 

de mislukte verzoening, waren zeer dienstig aan de 

verdelgingsplannen, die de Lanclvoogclesse koesterde. 

Doch nu Oranje en Hoorn e met nog enkele der 

verbonden edelen inzagen, dat de Lanclvoogclesse met 

geweld ,vilde optreden, achtten zij het geraden ook 
meer op hun hoede te zijn. De edelen, die de zaak 

trouw bleven, versterkten zich, en B re cl er o cl e o. a. 

bracht zijn sterke sloten te Ameide en Vianen in 

.staat van tegenweer. Ook wierf hij krijgsvolk aan, dat 

hij te Vianen samentrok. Onder dit volk was een 

groot aantal hervormingsgezinde poorters uit Gorin

chem, Ameide, Harderwijk, Rhenen, Utrecht en van 

elders . Doch eer B re cl er o cl e tot eenige claclelijkheicl 

had kunnen overgaan, was de Lanclvoogclesse hem 

voor geweest door, ter toetsing van hen, op wie zij 

zich zou kunnen verlaten, een nieuwen eed te doen 

ontwerpen, waarbij alle ambtenaars en wethouders 

zouden moeten beloven het Roomsch geloof te hand

haven, de beeldstormers te straffen en de l<etterij uit 

te roeien . Eg m on cl deed dien eed, doch Oranje 

en Hoogstraten o.a. weigerden . Of Hoorn e toe

trad is niet bewezen , doch B re cl er o cl e wees den 

eed eveneens van de hand. Nadat B re cl er o cl e te 

vergeefs een verzoening met de Landvoogdesse beproefd 

had, verzekerde hij zich van 's Hertogenbosch, dat 

hij echter slechts korten tijd bezet hield. Nu den 

Bosch prijsgegeven was, wilde hij met zijn legertje 

van omstreeks 3000 man, dat bij Vianen saàmgetrok

ken was, Utrecht verrassen, welke poging echter mis

lukte , doordat de stad intusschen op Mar gare t h a 's 

order door den Graaf v an M e gen bezet was. Bij het 

voorbijtrekken van Meg e n's voetvolk, dat uit het 

Land van Heusden was overgekomen , hielden de on

roomschen te Gorinchem, bevreesd dat hij ook iets 

tegen hun stad in den zin had, de wacht aan de 

poorten. In Gorinchem had B re cl er o cl e grooten aan

hang en hij hield hier vaak bijeenkomsten met de 

verbonden edelen, ten huize van Pieter Janszoon 

Grootveld in "de Roos " . Nu Utrecht verspeeld was, 

koelde men zijn g·emoed aan 't klooster Mariënweerd 

en liep men 't platte land van Utrecht en Holland af, 

verscheiden kerken en kloosters beroovend. 

De bezetting , die te Vianen gebleven was, werd 

door de onroomschen van Gorinchem, Utrecht en 

A msterdam van krijgs- en mondbehoeften voorzien. 

Een aanslag van Bred e rocle op Amsterdam mislukte 

eveneens , terwijl een ander gedeelte der troepen van 

de opstandelingen, onder aanvoering van Jan van 

Marni x, die zich van vValcheren had moeten meester 

maken , bij Oosterweel door Mar gare t h a 's krijgs

volk werd verslagen. Margaretha ging voort met 

' t straffen der beeldstormers eh 't doen staken der 

hagepreeken en Oranj e, niet gezind F i 1 i p s' bevelen 

ten opzichte van de plakkaten en de inquisitie te 

doen uitvoeren en inziende, dat na de mislukte pogin

gen, aan een verder verzet wel niet te denken viel , 

nam in I 5 67 ontslag als stadhouder van Holland en 

week uit, gevolgd door vele Nederlanders, naar zijn 
bezittingen in Duitschland. De Graaf van Boss u 

volgde hem als stadhouder op . 

Van 's Konings komst naar de Nederlanden kwam 

niets, hij had slechts den schijn aangenomen van zelf 

hierheen te willen komen. Hij zond echter Al va rez 

cl e To 1 e cl o , hertog van A 1 v a, aan 't hoofd van 

I 7000 man krijgsvolk. Zoodra de Landvoogdes gewaar 

werd, dat A 1 va, behalve zijn aanstelling tot kapitein-
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generaal, nog verde re volmacht had en haar invloed 

op 't bestuur in 't vervolg niet veel meer te beteeke
nen zou hebben, verzocht en erlangde zij van den 

Koning ontslag, waarop A 1 va als landvoogd optrad . 

Thans zou de kastijding der geeselen overgaan in 

die der schorpioenen. Egmond, Ho or n e en nog 

meer aanzienlijken , werden op verraderlijke wijze ge

va ngen genomen en op voorstel van den gehaten 

V i g 1 i u s , werd door A 1 va ingesteld de Raad van 

beroerte, om zijn strenge vervolging en moorddadigen 

lust weldra bloedraad genoemd. Geheel in strijd met 

's lands wetten werd door dezen raad vonnis gewezen, 

da t gewoonlijk bestond in veroordeeling ter dood en 
verbeurdverklaring van goederen. Onmenschelijk was 

de ketterjacht , onchristelijk de geloofshaat , hemelter

gend de martelingen. T ot wanhoop gedreven, ve rscho

len zich tal van vervolgden in de bosschen, vooral 

l mgs de Vlaarnsche en Fransche grenzen (bosch- of 

wi lde Geuzen), op even wreedaa rdige manier als zij 

vervolge! waren, thans hun wraak koelend aan eiken 

Spanjaard of Spaanschgezinde, dien zij in handen 
konden krijgen . De oudste zoon van Prins vV i 11 e m 

van Oranje werd wederrechtelijk door A 1 va van 

de Leuvensche Hoogeschool opgel icht en als gijzelaar 

naar Spa nje gezonden en de Prins zelve werd voor 

den R aad van beroerte gedaagd. Als antwoord hierop 

gaf Oranje een Verantwoordi'ng in ' t licht , waarbij 
h ij verklaarde, dat A 1 va niet ' t recht had hem , een 
souve rein vorst, voor zich te dagen en dat hij alleen 

te recht behoefde te staan als Duitsch Vorst voor den 

Keizer, als vliesridder voor zij n ordegenooten en als 
burger van Brabant voor zijn medeburgers. Hij zegde 

ook zij n gehoorzaamheid aan den Koning op, totdat 
F i I i p s beter zou zij n ingelicht. Tegelijk besloot hij 

gehoor te geven aan de roepstem van tal van ve rdrukte 

Nederlanders, zoowel Room sche als Hervormde, om hen 

v rij te maken van een regeering, die alle rechten met 

voeten trad, die handel en welvaart te gronde richtte 
en zich , als anti-nationaal een algemeenen haat op den 

hals haalde. De oorlog, die 80 jaren duren zou eer 
de onafhankelijkheid voor goed verzekerd was, zou 

thans een beg in nemen . 

Uit de opbrengst van den verkoop van eigen kost

baarheden en goederen, aangevuld met geldel ijke hulp 

van Antwerpen, eenige H ollandsche en Zeeuwsche 

steden, enkele Duitsche vorsten en 's Prinsen broeders, 

,vierf Oranje troepen. vVe kennen den ongelukkigen 
afloop van dezen krijgstocht. Lod ewijk van Nassau 
deed een inval in Groningen en behaalde een over

wi nning bij Heiligerlee , echter ten koste van 't leven 

va n zij n broeder Ad o 1 f, die sneuvelde. A 1 va, die 

eerst , om er sehrik in te brengen, te Brussel Eg

mond en Hoorn e had doen onthoofden, viel thans 

bij Jemmingen L o d e wij k aan , wiens onwillig leger 

h ij totaal ve rsloeg. Van hier trok A 1 va naar Maas

tricht, om 'toog te houden op vVillem van Oranje, 

die met zijn leger de Maas overstak . Zoo groot was 

de vrees voor A 1 va, dat geen enkele stad zich voor 
den Prins durfde verklaren. Teleurgesteld trachtte 
Ora nje A lva uit zijn sterke stelling te lokken, doch 

te vergeefs. E indel ijk moest de Prins, wegens geld

gebrek, zij n troepen afdanken en hiermede eindigde 
deze ongelukkige veldtocht. 

A 1 va had nu 't land een oogenblik tot schijnbare

rust gebracht, verlamd als het tijdelijk was door den 

geweldigen slag van zijn ijzeren vuist . Zijn forsch 

militair optreden kostte echter veel geld en 't verdroot 

hem dat, was er geld noodig, hij steeds zijn toevlucht 

moest nemen tot de beden , die niet al tijd on besnoeid 

konden ingewilligd worden , zoodat , kwam 't aan op 
de beschikking over 's Lands beurs, hij altijd a fhan
kelijk bleef van de meerdere of mindere welwillend
heid der Staten. 

In Spanje ging dat anders en gemakkelijker. Daar 

had men destijds een soort van belastingen ingevoe rd, 

die geheven werden van verkochte goederen, en welke 

belastingen voor A 1 va zelf - zooals hij verklaarde -

in zij ne bezittingen in Spanje groote inkomsten af
wierpen. Een dergelijke belasting wilde hij ook, ter 

vervanging van de beden , in deze landen invoeren, 

zooals hij trouwens, kort na zijn intrede, reeds te

kennen gegeven had . Hij deed daarom in I 569 te 
Brussel de Algemeene Staten samenroepen en gaf hun 

daar zijn voornemen te kennen. Zijn voorstel bedoelde

het afschaffen der accijnzen, tot heden door de steden 

en provinciën geheven en het daarvoor in de plaats 

stellen van drie belastingen en wel r . een heffing voor 

eens van den !to1tderdsten penning (dus r °Jo) van elks 

bezittingen zonder onderscheid , 2. de twintigste pen-

1tt'1tg (5 °/0 ) van alle onroerende goederen en 3. de
tiende pemti'ng ( ro °lu) van alle roerende goederen, zoo 
vaak deze verkocht mochten worden. 

Deze nieuwe belasting zou in de eerste plaats drukken 

op de kooplieden en handwerkers ; de landlieden, de 

adel en de geestelijkheid zouden er minder de zwaarte 

van gevoelen. A 1 va beweerde, dat deze belasting voor
al hierom diende ingevoerd te worden, omdat zij als 

algemeen voor 't geheele land een rechtmatige was en 

hierdoor bevoordeeling van de eene plaats boven de
andere voortaan uitgesloten werd. Hiervoor was veel 

te zeggen, doch achter dien mooien schijn van gelijken 

en dus rechtvaard igen belastingdruk te willen invoeren, 



187 VAN ARKEL'S OUDE VESTE. 

.school het heimelijk oogmerk om den Koning in 't 

vervolg, als 't op geld aankwam, zonder de Staten te 

-doen regeeren, waardoor 's Vorsten gezag aanmer

kelijk gesterkt zou worden, terwijl ' t tot heden te veel 

-gebonden en afhankelijk was gebleven, doordat elke 
niemve onderstane! moest gevraagd worden en gewoon

lijk niet werd toegestaan clan na 't verleenen van nieuwe 

privilegiën. Dit begrepen de Staten clan ook duidelijk 

en behalve deze gewichtige reden om A 1va niet zijn 

zin te geven, wisten zij nog tal van andere zwarigheden 
aan te voeren tegen het opleggen van den tienden 
penning, onder welke benaming de belasting geza

menlijk in ' t vervolg genoemd werd. Men voerde o.a. 

als tegenwerping aan, dat de tiende penning der roe

rende goederen slechts met zware kosten zou te heffen 

zij n en tot veel bedrog aanleiding zou geven, dat de 

prijs der waren geducht zou rij zen, doordat de buiten

landers hun waren zooveel hooger prijzen zouden, als 
men hier op den verkoop een zwaardere belasting 

legde, dat 't volk zich heftig zou kanten tegen een 
belasting·, die streed met de eenmaal gemaakte over

eenkomsten, dat Hertog F i 1i p s va n Bo u r go n cl i ë, 

aan wien de opkomst der Nederlanden te danken was, 

altijd zorg gedragen had den handel matig te belasten 
en de levensmiddelen laag in prijs te houden en dat 

een vergelijking met Spanje, waar beweerd werd , dat 

de belasting goed werkte, niet opging, omdat ons land 

hoofdzakelijk door handel en nering bestond en de 
N eclerlanclen, niet geïsoleerd als 't schiereiland Spanje, 

onmiddellijk begrensd waren door hanclelcl rijvencle ge

westen, die zeer zeker den handel naar zich zouden 

trekken, indien hij hier zoo zwaar belast werd. 't Ne

clerlanclsche volk had een afkeer van vaste belastingen ; 

van ouds had men die verlicht of ve rzwaard , al naar 

d e behoeften zulks eischten en zonder privilegiën kon 
't volk nu eenmaal niet leven. 

De minste zwarigheid vonden de Staten in 't toe
staan van den honderdsten penning, doch op 't punt 

der andere twee belastingen verzetten zij zich heftig . 

Eerst toen A 1va dreigde om Spaansche bezetting te 

doen leggen in de steden , die zich verder verzetten 

zouden, gaven de gewesten, met uitzondering van 
Utrecht en een gedeelte van Brabant toe. Utrecht 
kreeg clan ook dadelijk Spaansch krijgsvolk in en de 

privilegiën, zoowel van de stad als van de provincie, 

werden door den Bloedraad opgeheven. Nochtans aar

zelde A 1va tot de invoering over te gaan, omdat de 

zwarigheden, die ook door de Raden van Staat en 

der Gelclmiclclelen werden aangevoerd, niet we1111ge 

waren. Hij veranderde daarom van plan en besloot 

"(':') Van Zo m e re n, p. 2 6 2 vg . 

den tienden penning te doen afkoopen voor 2.000.000 

gld. per jaar gedurende 6 jaren . Doch van zijn plan 

om vroeg of laat toch den tienden penning te doen in
voeren was hij niet af te brengen en nog geen twee 

jaren later, in I 57 I , verklaarde hij dat hij, ook omdat 
't 's Konings wil was, toch tot de invoering zou 

moeten overgaan. Maar thans was de tegenstand nog 

heftige r clan vroeger. De steden vonden nu ook steun 

bij adel en geestelijkheid en een gevolg hiervan was 

een nieuwe toenadering tusschen Roomschen en Her
vormden , tusschen welke sedert den beeldenstorm 

groote ve rwijdering was ontstaan. 't Volk durfde den 
IJze ren Hertog steeds meer vveêrstaan, opgewekt als 

het werd door den vrijheid aclemenclen geest der stoute 

geuzenliederen, vooral door het T1Vil!tebnus van Mar

ni x va n St. Alclegoncle, van welken geest de ver

metele aanslag van H e r man cl e R uite r op Loeve
stein (1570) een duidelijke uiting was geweest. De 

verzachtingen, die AI va nu in zijn ontwerp aanbracht, 

vermochten niet meer den storm van tegenstand te 

bezweren en toen hij het bevel had uitgevaardigd, dat 

de heffing te Brussel zou beginnen, sloten de nering
doenden hun winkels, zeggende dat zij niets meer te 

koop hadden. Een algemeene kreet van verontwaar

diging ging op en A 1va maakte aanstalten om zijn 

wil desnoods met galg en strop door te zetten, toen 

het bericht van de inneming van den Briel den Hertog 

onmiclclellijk de heffing deed staken. Met de rust in 
de Neclerlanclen was 't nu voor goed gedaan. 

Na deze uitweiding over den staatkundigen toestand 

in 't algemeen hier te lande, dien ik ,veêr terug te 
keeren tot de lokale geschiedenis van Gorinchem. 

'vVe weten dat sinds ' t begin der I 6e eeuw de ste

delijke finantiën dermate uit ' t evenwicht geraakt waren, 

dat door Kar e 1 V in I 5 I 7 middelen beraamd werden 

om dien slechten finantieelen toestand weer in 't reine 

te brengen. Er werd reeds door mij op gewezen, dat 

alle wettelijke regeling, hoe goed ook geredigeerd, in 

de praktijk niet altijd uitvoerbaar is, noch doel treft . 
H ad men zich stipt aan de voorschriften gehouden, 

misschien ware herstel mogel ijk geweest, doch als wij 

in a rt . XLVI van de "instructie en ordonnantie, (*) 

,,waarnaar de Regeerders, Burgemeesters, Thesauriers, 

,,Schepenen, ende Vroedschap der stad Gorinchem, 

" hen voortaan reguleren zullen , in ' t verpagten der 

"Stede goederen, mitsgaders in het administreren van 

"dien ", den 21 Februari 1560 door Koning Filip s 

uitgevaardigd , lezen, dat de stedelijke regeering, voor 

zoover zulks uitvoerbaar was , naast de instructie van 

I 560 "wederomme opheffen, aannemen ende continuee-
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"ren 1
' zouden 't oct rooi van I 5 I 7, de administ ratie der 

goederen en inkomsten van de stad betreffende, ,,dat 

lange geslapm lteeft ," dan begrijpen wij hieruit dat 
met Keizer K a re 1' s i ns~ructie nog al 't voetje zal 

zijn gelicht . Daarbij blijft 't de vraag of, tengevolge 

van de onrustige en drukkende tijden, de burgers wel 

2ltijd in staat geweest zullen zij n op te brengen wat 
va n hen geëischt werd, en naast die onmacht is zeker 
ook meermalen onwil getoond , gesterkt als men hierin 

werd door den algemeenen geest van verzet en den 

algemeenen wensch naar ' t behoud van oude rechten 

en privilegiën. Nog weer eens moest ui tdrukkelij k 

bevolen worden in F i 1i p s' instructie, dat "alle des 

" Konings ende der stads accij nsen ende pagtgoederen 

" met zij ne Majesteyts Gemaale, recht van die \,Vage 
"ende Kraan " in 't openbaar aan den meestbiedende 

verpacht moesten worden, met voorbehoud der stad 

om de verpachting aan te houden en de acc ijnzen in 

eigen beheer te nemen, indien de geboden som haar 
te gering mocht toeschijnen. De instructie, die, naar 

de breedsprakigheid van dien tijd, uit niet minder dan 
49 art ikelen bestaat, is te lang om hier in haar geheel 

weêr te geven. Van Zomeren deed dit ook reeds 

en bovendien de geheele ordonnantie was eigenlijk 

niet meer dan een herhaling van wat in I 5I 7 reeds 
door Kar e I V bevolen was. Men scheen echter 

steeds weêr tot de oude zonden vervallen te zijn , 

vandaa r de noodzakel ijkheid om in I 560 nog eens te 

herinneren aan de geboden van I 5 I 7. De "last ende 
"admini stratie 11 der twee thesaurie rs, zou echter, omdat 

ui t hunne "gelyke ende indistincte magt ende last 

,,confuys gebeurt" was, voortaan "verscheyden " zijn. 
De oudste der thesauriers of de thesaurier-boek houder 

dan zou alleen hebben de ontvangst der stedelijke 

inkomsten en de betaling van de stedelij ke schulden 

en lasten, terwijl de _jongste der thesauriers als "Fabrycq

,,meester " moest optreden. Hij zou het toezicht heb
een op de stedelijke eigendommen, daaraan doen 

bouwen en repareeren, de benoodigde materialen hie r

voor koopen en betalen, de arbeidsloonen uitkeeren 

enz. enz. Het daarvoor benoodigde geld moest hij 

aanvragen bij den oudsten thesaurier, aan wien daar

voor "des Fabriques letteren van Recipisse" moesten 

overgelegd worden , die dan later weêr werden gelost 
tegen de kwitantiën der leveranciers en aannemers. 
Ook een meer jui ste en zuivere manier van boekhou
ding \\·erd geordonneerd , een boekhouding, waarbij 

niet schapen door koeien gehaspeld werden, maar 

ecne, ,, by distincte Kapittelen , naar den nature van 

,,den ontfang ende inkomen, zonder d' a11 onder d' an

"dere te 11ze1tgeleu". Elke post moest voortaan een 

afzonderl ijk hoofd hebben, waaronder alles wat in ont

vangst en uitgaaf op dien post betrekking had, speci

fiek te boek gesteld behoorde te worden. Er was toch 

geen orde op te houden als al die verschillende accijn

zen maar dooreenliepen, a ls er niet geboekt werd 

welke inkomsten men had aan renten en tijns of wat 

aan oud materiaal, afbraak e. d . verkocht was; als 

men niet uit elkaar hield wie de koopers van los- en 
lijfrenten waren, als er geen behoorlijke aanteekening 

van aflossing of afsterving dier renten plaats had enz. 

enz. Ook zou men niet meer, zooals dat vroeger zeker· 

meermalen gebeurd was , denkelijk niet met eerlijke 

bedoeling, een post uit de boeking schrappen, indien 

die post tijdelijk voor dat jaar of langer, geen profijt 
had afgeworpen. Die post diende dan hoofd te houden 

en pro memorie geboekt te worden. Later toch kon 

hij weêr rendeerend worden en had h ij hoofd gehouden, 

ook al was h ij niet rendee rend geweest, dan was hij 

ten minste aan 't vergeten ontrukt. Accuratesse toch 

is een eerste vereischte van boekhouding en van de 

juistheid daarvan scheen men destijds niet algemeen 
doordrongen te zijn. 

De " Fabrycq-meester " mocht echter niet maar raak 

bouwen en repareeren. Was er een werk van eenige· 

beteekenis te doen, zooals b.v. aan muren, poorten, 

molens e.d. dan deden de Burgemeesters daarvan een. 
bestek maken en vroegen hierop de goed keuring van 

de vroedschap, waarna de besteding in 't openbaar 

plaats had en 't werk aan den laagsten inschrijve1-

gegund werd. Van werk, gemaakt in daghuur, moest 

nauwkeurig door den thesaurier-fabriek aanteekening 

gehouden worden , wat betrof arbeidsloon en gebruikt 

materiaal. De stedelijke eigendommen verkeerden des

tijds in slechten staat, zooals we hie rna zullen zien. En 
om nu de reparatiën maar niet van 't eene jaar tot 

't andere uit te stellen en zoodoende nog meer achter

uit te komen, moesten de twee burgemeesters met twee 

der schepenen jaarlijks nagaan, wat voor noodzakelijk 

herstel in aanmerking diende te komen. Ten minste 

600 Carolus guldens moesten voor dien post jaarlijks 
worden uitgetrokken. \Vat aan oud of nieuw materiaal 

overbleef, moest bewaard blijven "ter tyd toe die 
,,,veder te passe" zou komen, alleen de straatsteenen 

mochten aan de burgers, die hiervan wat in koop 
wilden hebben , verkocht worden. 

vVerd op een accurate boeking der ontvangsten prijs 

gesteld, ook de posten van uitgaaf - welke ook -

moesten voortaan nauwkeurig en afzonderlijk geboekt. 

worden. Zoo o.a . de wedden en belooningen van de 

stedelijke beambten, de brandstoffen , kaarsen en andere 

benoodigdheden ter "Raadkameren ", 's K onings beden, 
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de "extraordinaris" uitgaven, de onkosten van "reyzen 

,,en bodeloonen", de "geschenken van vVynen, Bieren, 

,,Gelagen, Recompensen van diensten ende dergelyken", 

de onkosten, gemaakt bij de verpachting der stede
lijke eigendommen en accijnzen, niet afl osbare renten, 

door de stad verschuldigd, los- en lijfrenten enz. enz., 

bepalingen, welke vroeger ook reeds gemaakt waren , 

doch waaraan de regeeringspersonen zich toen zeker 
niet altijd strikt gehouden zullen hebben. 

Elk jaar moest een nieuwe thesaurier gekozen worden 

ea die thesaurier, welke het voorgaande jaar "Fabrycq
,,meester " geweest was, zou dan de ontvangst en ad

ministratie der stedelijke goederen en inkomsten heb

ben, alies tegen de oude jaanl'edde of tegen een naar 

den omvang der werkzaamheden en de goede beharti

ging der stedelijke belangen door Drossaard en vroed

schap nader vast te stellen bdooning. 
Om te verhoeden - luidde het verder - dat de 

stad en de burgers in 't vervolg te zwaar helast zou

den worden, zouden burgemeesters en vroedschap 

geea los- of lijfrenten mogen verkoopen, geen verhoo

ging van accijnzen mogen doen of meerdere imposten 

mogen opleggen clan "uy t kragte van expres consent 

"ende octroy van de K on. Maj'". E n in ve rband 
hiermede werd een strengere bepaling gemaakt op ' t 

bewaren van 't stedelijk zegel, zoo, dat " by q uacle 

"toezigt gee n abuys ofte inconvenient daar uy t en 

"kome" . De kist, waarin 't stedel ijk zegel bewaard 

moest worden, zou hebben drie ve rschillende sl.oten , 
waarvan de sleutels zouden bewaard worden respec

tievelijk door den oudsten burge meester, den president 

der schepenen, en den thesaurier-boekhouder, t erwijl 

de sleutel van de deur, waarachter de kist weêr weg

gesloten ,1·erd , onder bewaring moest zijn van den 

oudsten burgemeester. 
De pachters van de landerijen, gelegen in den ban 

of 't schependom van Gorinchem , en de eigenaars, 

die zelf gebruikers waren, zouden "gezet " en tot mede

bijdrage verplicht worden in "allen den subventiën , 

,, beden ende Gemeene Lands onkosten ende lasten", 

evenals dit gebeurde met de "andere L anden in der 
,,Heerlijkheid van Arkel ". 

Jaarlijks moesten burgemeesters , schepenen en the

sauriers de " Rekeningen van der Stads inkomen " gereed 
maken binnen vier maanden na 't eindigen van 't jaar 

en die rekeni ngen inleveren bij die comm_issarissen , 

welke van Zijner Majesteits wege uit de "Kamere van 

"der R ekeninge in Holland" daa rvoo r aangewezen 
zouden worden. Mocht deze commi ssie iets niet in 

den haak bevinden , dat zij " ni et en zage te reme-

" cliëren", clan was zij ve rpl icht van het feit aangifte 

te doen aan den "Stadhouder ende Raden in Holland". 

De rekening werd in triplo opgemaakt en moest 

goedgekeurd en geteekend worden door de commissie,. 

den drossaard , de burgemeesters , twee schepenen , 
twee leden der vroedschap, welke "ove r die examinatie 
"ende sluy ten van de R ekeninge" geweest waren , en 

den secretari s. É én exemplaa r bleef in 't bezit der · 

commissie en werd gedeponeerd in de Rekenkamer 

van Holland , een tweede exemplaar kwam in 't ste
deli jk a rchief en het derde behield de thesaurier, d ie 
de rekening gedaan had. 

Denzelfclen dag, dat deze instructie voor 't beheer 

de r stedelijke goederen en in komsten werd gegeven , 

verleende Fi lip s een oct rooi (*) ter continuatie van 

de pacht van zijn aandeel in de accijnzen , de waag, 

de kraan en 't gemaal en wel voor den tijd van 10 

jaren. De vorige pachttermijn zou eindigen in Mei 

156 r , vandaar dat de stedelijke regeering op nieuw 

ve rleng ing had aangevraagd. Men had echter gewild 

dat F i 1i p s zijn aandeel in de accij nzen , enz . thans 

in eeLl\\' ige erfpacht zou geven , doch hiertoe was hij 

niet te bewegen , hoe klagelijk het tafereel ook was, 
dat Gori nchem's regeering wist op te hangen van de 

achterl ijkheid der geldmiddelen en haa r onvermogen 
om de stad in behoorlijken staat van onderhoud te 

doen blijven. \Vant uit het batig saldo dezer pacht 

moest alles komen en "overmits d ie g roote belastingen 

"van renten , by oorloge successivelyke toegenomen 

,, tot onzen (F i 1i p s) onderstande ende onze voorsz. 
"voorzaten ", was er van die batige saldo 's niet veel 
afgezonde rd kunnen worden voo r onderhoud en herstel 

en ve rkeerden zoowel st raten, poorten, muren en ves

ten als bruggen en molens in t reurigen staat. De 

drie wind-korenmolens, ten minste twee daarvan , 

waren doo r ouderdom totaal ve rgaan, zoodat er noo

dig twee geheel nieuwe molens in de plaats moesten 
komen. Zoo was het ook gesteld met twee der brug

gen over de haven , die totaa l ve rrot waren , terwijl 

de de rde brug hoog noodig om reparat ie vroeg. Poor
ten en muren leden eveneens aan verval van k rachten 
en de g rachten en vesten, sedert tijden niet behoorlijk 

uitgediept , waren " by naar geheellyk verland " . De 
gordingen aan den mond van de haven waren of ve r

gaan of weggeslagen en hier, waar de aanlegplaats 

de r schepen was, dienden dus zoo gauw mogelij k 

nieuwe go rdingen gemaakt te worden. Geldgebrek 
was ook oorzaak ge,1·eest, dat men de molens niet 

had kunnen repareeren en nieuwe molens - behalve 

dat hie rvoor toch ook geen geld was - kon men , 

(''.<J V ;1 11 Z o m e r e n, p. 27 0 vg. 
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hoe dringend ook de behoefte was, niet oprichten 

zonder verlof van F i 1 i ps. Er waren op dat oogenblik 

(1560) slechts drie wind- en twee rosmolens, zoodat 

bij lange windstilte, de ingezetenen erg ontriefd wer

den en dagelijks klachten inkwamen bij de gemeen

telijke regeering, die toch onmachtig bleef om meer 

molens te doen bouwen. 

Om al die noodzakelijke 111euwe werken te doen 
uitvoeren en in ' t vervolg behoorlijk te kunnen onder

houden , moest de stad wat tegemoet gekomen wor

den en daarom durfde men F i 1 i p s voorstellen om de 

accijnzen "voor zekere redelyke sommen van pennin

,,gen" in eeuwigdurende erfpacht aan de stad te geven. 
F i 1 i p s mocht wel eenige concessie doen, meende het 

stadsbestuur. Immers hadden de burgers zich niet al

tijd "gewilliglyk gevoegt naar hen uyterste ve rmogen 

"in alle contributien ende subventien ende ook in de 

,,bewaarnisse van vyf ende twintig gevangen Francoisen, 

"daarmede zy belast geweest (waren) in den leste 

,,voorledene oorloge". Doch F i 1 i p s, hoewel erkennen

de, dat de stad haar plicht jegens hem was nage

komen, kon er toch niet toe komen, zooals ik hier

boven reeds zei, aan Gorinchem's ve rzoek te voldoen. 

De nieuwe pacht zou voor ro jaren verleend worden, 

ingaande 14 Mei 1 561 en wel tegen een jaarlijksche 

pachtsom gedurende de eerste 5 jaren van I roo pon

den van 40 grooten Vlaamsch en de laatste 5 jaren 

van 1200 gelijke ponden, ,,den gewoonlyken termynen" , 

te betalen in handen van den Rentmeester-generaal 

van Zuid-Holland. De stad zou nu echter "tot gerieve 

"ende commoditeyt" der ingezetenen "mogen doen 

"rechten, stellen ende erigeeren eenige nieuwe Molens 

,,boven de drie \tVintmolens ende twee Rosmolens ". 

Die molens, welke na 't einde van den pachttijd, indien 

rreen verlenrrinrr van pacht werd toee-estaan, boven de::, ::, ::, ~ 

vijf bestaande molens aanwezig mochten zijn, zouden 

dan door F i 1 i p s genaast worden tegen den prijs, 

,vaarop zij geschat werden "aan steenen, hout ende 

"yzerwerk ter aarde leggende)). Ook kreeg men de 

bevoegdheid om met voorkennis en op gunstig advies 

van "die Luyden van onzen Rekeninge in Holland" 

en tegen betaling door den concessionaris van een 

zekere som (kennisse), aan "eenige Dorpen ofte parti

"culiere" vergunning te verleenen "van zelver te mogen 

"opstellen eenige Molens ofte te gaan malen op andere 

"naastgelegene Molens". Mochten echter later van 
F i 1 i p s' wege "aldaar meer Molens opgerecht worden", 

dan verviel de concessie en moest men weêr doen 

malen op de molens van den Heer, omdat ' t gemaal 

(') Van Z o mer e n 1 p. 274-. 
(t) Va n Z ome re n, p. 365. 
Q) Van Z o meren, pag 274- 278. 

een monopolie bleef. vVat er overschoot van de accijn

zen moest, zooals ook nu weêr gelast werd, aangewend 

worden tot het doen uitvoeren der hiervoren genoemde 

noodzakelijke werken. Doch van dit alles zou in de 

eerste jaren nog niets komen; eerst tegen het einde 

der eeuw zou de stad een vernieuwing en vergrooting 
ondergaan. 

\tVaren aan den eenen kant de zware beden, haar 

opgelegd, en het minder nauwgezette beheer der geld
middelen door hare ambtenaren, oorzaak geweest, dat 

de stad in den loop der eeuw steeds dieper in schul

den was geraakt, aan den anderen kant knaagde be

lastingontduiking aan hare schatkist. O.a. pleegden de 

brouwers fraude wegens de belasting ,van een halven 

stuiver op de ton, zoodat de stedelijke regeering zich 

genoodzaakt zag in 1 560 van de pui van 't stadhuis 

een nieuwe ordonnantie op den brouwaccijns te doen 
aflezen, waarbij de brouwers verplicht werden, op 

verbeurte eener boete van 12 Carolus guldens, elke 

week aan de accijnsmeesters een lijst in te leveren 

van al het door hen in die week gesleten bier, tot 
de kleinste vaatjes toe. (*) 

Hoewel de tijden troebel waren en de belastingen 

steeds zwaarder werden, als markt- en handelsplaats 

nam Gorinchem steeds in bloei toe. Uit het hand

schrift van Aart Kemp, blz. 294, weet van Zome

ren (t ) te citeeren, dat in 1568 ter markt gekomen 

waren 1 200 wagens en 800 landschuiten, waarbij de 

vaartuigen , de Linge en Merwede afkomende, nog 

niet gerekend waren, terwijl K e mp verder verhaalde, 

dat op een Palmmarkt verbazend veel hoenders en 

eieren aangevoerd werden , zoodat men de eieren kocht 

voor zes stuivers de honderd. En om een voorstelling 

te geven van dat verbazend getal eieren zegt hij, dat 

de ontvangst, niettegenstaande dien goedkoopen prijs, 

3600 gulden bedroeg. Uit de lijsten der stedelijke 

accijnzen, vóór den Spaanschen oorlog, was Kemp 

g·ebleken, dat in één jaar 12000 last binnenlandsch 

koren, behalve de "buyte Granen", ter markt gebracht 

werden en zelfs in het veelbewogen jaar 1572 werden 

op een marktdag nog 800 kooien met hoenders aan

gevoerd, behalve de ganzen en eenden, die er waren . 

Deze cijfers geven geen slechten dunk van de Go

rinchemsche week- en jaarmarkten uit dien tijd. De 

wekelijksche markt werd, evenals nu nog, 's Maandags 

gehouden. Behalve deze weekmarkt waren er nog 

verscheiden jaarlijksche markten. In 1565 waren er 

zes, welke in 1580 aangevuld werden met een paarden

markt en in 1596 gestegen waren tot een negental (§). 
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Men hield een jaarmarkt te halfvasten, die 2 weken 

duurde en een met Pinksteren, die eveneens twee 

weken d uurde . Van gelijken duur was de jaarmarkt, 
die op S' Bamis begon en de veemarkt, aanvangende 

Vrijdags vóór A llerheiligen. De S' Maarten 's laken
mark t d uurde zes dagen, de paardenmarkt, beginnende 

den eersten Dinsdag in de Vasten , vier dagen en de 

paardenmarkt , beginnende 3 Juli, eveneens vier dagen. 

De paardenmarkt in 1 580 opgericht, werd gehouden 
1128 en 29 September. De markt ging in op den 28ste 

September, tenzij die dag op een Zondag viel. In dat 
geval ging de markt op den volgenden dag in , en 

behalve de twee marktdagen duurde de markt nog 

twee dagen daarvóór en twee dagen daarna . Voorts 

had men in 1 596 nog een veemarkt, die gehouden 

werd Donderdags na S' Victor en vier dagen duurde. 
Behalve op de marktdagen zelve hadden de bezoe

ke rs dezer jaarma rkten nog eenige dagen daarvoor en 

daarna z.g. marktgeleide, d .w.z. dat ook zij gedurende 

den t ijd, dien zij noodig hadden om zich naar de 

jaarmarkt te begeven en vandaar weêr hu iswaarts te 

kee ren, om particuliere schulden niet mochten gegijzeld 
o f in hun goederen aangesproken worden. Den tijd, 

dien het vrijgele ide duurde vóór en na de marktdage n 

zelve noemde men "binnen markten". Was men echter 

iets aa n den H eer of de stad schuldig, dan gold dit 
vrijgeleide voor die schulden niet. Evenmin kon hij 

zich op dit recht beroepen, die als vijand van 't land 

of als banneling kon aangemerkt worden of "breuk
"achtig \Vas met recht of van Schepenen voorwaarden 

"ofte van Schepenenbrieven" van schulden, waarvan 
men door deze be,,·ijzen in geschrifte onmiddellijk 

kon overtuigd worden. Ook gold deze bepaling niet 

wan nee r "binnen markten" of op de marktdagen door 

iemand goederen verkocht waren en de kooper bleef 
nalatig in de betali ng. Deze nalatige kon ook "binnen 
,, markten bezet ende met Recht aangesproken'1 worden, 
wannee r de verkooper twee wettige getuigen kon bij

brengen. Voor de rgelijke schulden hield de opschorting 

de r g ijzeling of inbeslagneming op en waren de gewone 

bepalingen " buy ten markten", dus de als regel gel
dende, van toepassing. 

H ie rvoren wees ik er al op, dat, hoewel de naam 

"vroedschap" telkens in offici ëele regee ringsstukken 

gebezigd werd, o. a. in den brief van P h i 1i p s van 

Bo u rgo n di ë van 24 Mei 1454 (van Zo m eren p. 341) 
waar het ter verklaring heet "als doe zogenoemt die 

"zij voor kloek achten", Gorinchem, vóór 1558, niet 
zooals andere Hollandsche steden, een grafelijke ver
gunning erlangd had om een vast college van een 

bepaald aanta l personen te mogen hebben, een vroed-

schapslichaam, dat men samenvatte onder den naam 

"vroedschap" en dat men in verscheiden Hollandsche 
steden reeds bezat, al was het cla n vaak: slechts tot 

wederopzeggen. De vroedschap vóór I 5 5 8 was in 

Gorinchem een vergadering van een variabel getal 
der rijkste , vroedste en notabelste poorte rs, welke 

gedurig werden opgeroepen, zoo dikwijls het gold de 

beraadslaging over stedelij ke aangelegenheden, die niet. 

het bewind of 't recht van den H eer of G raaf , maar 

der poorters bij zonde re rechten en eigendommen be

t roffen. Hoewel samengevat onder den naam rijkdom. 

of vroedscliap, maakte deze vergadering geen vast 
college of lichaam uit. In den beg inne werden alle 

poorters zonder onderscheid - gewoonlijk bij klokke

slag - opgeroepen, later k\1·amen alleen op of werden 

geroepen zij, die de meeste kennis bezaten en het 

meeste belang hadden bij de zaken , nl. de verstan

digste en de meest gegoede poorters. En toen , om 
verschillende oo rzaken, ook velen van dezen wegbleven 

of gemist konden wo rden , kwamen alleen zij , die 

eenige bediening, een ambt of magistratuur bekleed 
hadden of nog bekleedden of die eenige stedelijke 

lasten droegen, meer de oud-regenten, een oud-raad. 
Hieronder waren toen echter ook nog begrepen wees

en gasthuismeesters, Heilige Geest-meesters, dekens 

of hoofden van gilden enz . Eerst daarna k reeg men 

de afbakening tot het bepaalde en vaste getal repre

sentanten, die in alle regeeri ngszaken, waarin vroeger 
de raadgeving of toestemming van alle ingezetenen 

en naderhand van de meest vroeden en rijken gevor

derd werd, voortaan de ga nsche gemeente zouden 

vertegenwoordigen. Naar gelang van de g rootheid of 

belangrijkheid der stad varieerde het aantal der leden 

van dit college van 80, 60, 40, 36, 24 enz. 

Hoewel Gorinchem zich vóó r dien tijd wellicht meer

malen tot haren vorst gewend zal hebben om een 
dergelijk privilegie machtig te worden, de toestemming 

daartoe was tot I 557 niet verkregen. Eerst in dat 

jaar zou men slagen . In dat jaar dan richtten Burge

meesters, Schepenen en regeerders zich met een ver

zoekschrift tot de Landvoogdesse om te mogen hebben 

"een Vroetschap, zulcxs als in anderen Steden " van 
Holland bestond . De Landvoogdesse vroeg daarop door 

den Geheimen Raad advies aan 't Hof van Holland, 

waarop het H of adviseerde: ,, dat men die supplianten 

"zoude mogen verlenen Octroy, daer bij zijl. boeven 

,,den Casteleyn, twee B urgemeesters ende zeven Scepe

,,nen zouden mogen nomineren acht en twinticlz per

"soenen van die rij cxste, bequaemste ende vreesamige 

"van der Stede, daeruyt die JWaj ofte dit H ojf uyt 

"zijnen naem, in absencie van den Stadthouder deser 
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" Landen van Hollandt, zouden kiesen ende eeden 

,,vee rtien personen, om mitten voorscreven Casteleyn, 

"twee Burgemeesters ende seven Scepenen, in der tijdt 

,,zij nde, te wesen een collegie van XXIII! persoonen, 

,,maeckende die Vroetscap van der voorscr. Stede, 

,,ende ingevalle inder tijdt yemandt van de voorscr. 

,,XXIIII persoonen aflivich wierde, dat als clan zijl. 

"nomineren zullen drie andere van de notabelste ende 

"gequalificeercle uyten rijckclom der voors. Stede, om 

"claeruyt als voren gecooren te worden een om te 

"wese V roetscap, ende te suppleren die plaatse van 

"den aflivigen, die alsdan gehouden zal worden zijnen 

,,Eedt te doen naer behoren in handen van den Cas

" teleyn als Hoofdofficier alclaer. \ Velverstaende dat de 

"voors . XXIII! personen, maeckencle te saem en, een 

"duraclttig collegie van die Vroetscap, represm termde 

,, ' t lichaam van der Stede van Gorinchem, geconstrin

"geert zullen mogen worden, op pene daertoe bij den 
,,Officier ende \Vethouclers te ordonneren, te compa

" reren upt Stadthuys aldaer om der voors. Stede 

"zaecken, _lasten ende poli tien te raeclen, helpen dragen 

"ende sluiten all tot welvaeren ende voorderinge van 

,,der voorscr. Stede ende Zijne Majesteits affairen, 

,,ende zullen de voorscr. pe rsonen compareren, gclijcke

,,lick men gewoenelick is in andere Steden te cloenn (") 

Dit octrooi, in 1557 verleend, werd in 1 560 op 

verzoek der regeering van Gorinchem door Koning 

F i 1 i p s gealtereerd en wel zoo dat de Drossaard (daar 

genoemd "Castelcyn") zou wezen het hoofd van de 

24 vroedschappen en de vijf en twintigste persoon. 

De bevoegdheid van den Drossaard van Gorinchem 

en 't Land van Arkel beperkte zich niet, zooals de 

baljuws- of schoutambten in andere steden tot zaken 

van justitie. Zijn gezag strekte zich zelfs zoover uit 

dat hem, als onm iddellijke vertegenwoordiger van den 

Heer, toekwam de electie van burgemeesters , schepe

nen en vroedschappen. Van oudsher waren elk jaar, 

den tweeden Kerstdag, door de aftredende schepenen 

veertien personen voorgedragen, uit welke de Drossaard 

's Zaterdags na Drie Koningen zeven nieuwe schepe

nen koos, welke zeven schepenen Dinsdags voor S' Pon

tiaan, in Januari, met de aftredende schepenen op 

het raadhuis moesten ve rschijnen om gezamenlijk een 

nominatie te doen van twee personen uit de vroed

schap (ouden en nieuwen raad) uit welke nominatie de 

Drossaard een der twee burgemeesters koos in de 
plaats van den clan aftredende. 

De nominatie der candidaat-schepenen, bij meerder

heid van stemmen gedaan, geschiedde dus door de af

tredende schepenen, en de nominatie der burgemeesters 

door de aftredende schepenen in vereeniging met de 

zeven nieuw benoemde. De ve rkiezing stond echter ge

heel aan den Drossaard, die ook beëecligde en later, na 

de Hervorming, diende hij er bovendien voor te zorgen 

dat hij van de genomineerden alleen hen koos, die 

bekend waren als " liefhebbers des vaclerlancls, bemin

"ders ende geaffectioneercle tot de gereformeerde religie 

"ende goede patriotten zo van den Staat der ge unieercle 
"Nederlanden in ' t gemeen als der Stad Gorinchem 

"en Lande van Arkel". Na de instelling door Filips 

van een vast college der vroedschap , in 155 8, bleven 

de oude bepalingen, de nominatie, electie en beëecl i

ging der magistraten betreffende, van kracht. Stierf 

een der vroedschappen of deed een hunne r vrijwillig 

afstand clan nomineerde het college der vroedschap, 

waarvan de Drossaard, als hoofd de vijf en twintigste 

persoon was en waarin hij als zooclanig ook zitting 

had, voor elke vacature een drietal, waaruit de Dros

saard clan zijn keuze deed. Buiten dit vaste ge tal 

vroedschappen , die voor hun leven gekozen werden 

en de geheele burgerij vertegenwoordigden , had nu 

voortaan geen der andere burgers - zooals vroeger 

wel 't geval geweest was - invloed op de voordracht 

van meuwe candiclaten voor den magistraat en was 

die invloed dus ook in den magistraat zelf buiten

gesloten. 

Deze toestand bleef gehandhaafd tot 1652. In 1650 

was Prins VI/ i 11 e m II overleden en behalve Groningen 

en Drenthe, welke \V i 11 e m F re cl e r ik, den Stad

houder van Friesland, tot hun Stadhouder kozen, 

wenschten de andere gewesten vooreerst geen nieuwen 

Stadhouder te nemen. Hiermede ving aan het ee rste 

staclhouclerlooze tijdvak (1650- 1672). De bevoegdhe

den tot nog toe den Stadhoude r toegekend, vervielen 

in die gewesten, \\·elke zonder Stadhouder wenschten 

te blijven, aan de Provinciale Staten. De invloed van 

H olland, dat alleen grooter aandeel in de lasten droeg 

dan de andere gewesten te zamen, nam hierdoor in 

de Staten-Generaal sterk toe. Het beleid der algemeene 

zaken kwam in handen van een raadpensionaris, tot 

welke betrekking in 1651, in plaats van Jacob Cats, 

die als raadpensionaris de groote vergadering te r be

spreking van de Unie, de religie en de militie na 

's Prinsen dood gepresideerd, doch na de sluiting 

ontslag genomen had, geroepen werd Adriaan Pauw 

(165 1-165 3) en vervolgens Jan de Witt (1653-1672). 
Het militair commando, dat tot nog toe tegelijk 

met het Drossaardambt in handen van den Drossaard 
was geweest, moest nu , op aanschrijven van de Staten 

van Holland , aan den toenmaligen Drossaard Jacob 

c:') Kl u it, Historie der Hollandsche Staa tsregeering 1 Deel V, p. 51 6 vlg . en D eel l\·. p. 330 d g. 
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van Paffen r o cl e , ter beschikking gesteld worden 

van H. Ed . Gr. Mog., welke daarop het militair com

mando stelden in handen van 's Drossaards zoon, 

Johan van Paffen r o cl e. Ook de verkiezing der 

magistraten, welke den Stadhouder of diens vertegen

woordig-er (in Gorinchem den Drossaard) toekwam, 

was sedert 's Prinsen dood eveneens op de Heeren 

Staten overgegaan, doch bij hunne resolutie van 18 

December 1650, werd de verkiezing der stedelijke 

magistraten, op de daartoe tot heden gebruikelijke 
nominatiën, in 't vervolg gelaten aan de vroedschappen 

zelve. Toen nu in 1652 de Drossaard Jacob van 
Paffenrode overleden was, meende de regeering van 

Gorinchem "tot meerder rust en dienst van de stad" 

aan de Staten brieven van octrooi te moeten vragen 

- welke dan ook den 2 3 Augustus l 6 5 2 werden 

verleend - op haar verzoek en voorstel om de electie 

van burgemeesters, schepenen en vroedschappen voor

taan te laten aan de vroedschappen zelve en deze 

bevoegdheid aan het Drossaardsambt te ontnemen. 

Ook van dien tijd af zou de Drossaard , die als hoofd 

de vijf en twintigste persoon was en als zoodanig 

zitting had in de vroedschap, niet meer plaats o'f 

stem in de vroedschap hebben, ·waardoor 't getal der 

vroedschappen van 25 terugkwam op 24, het aantal 

oorspronkelijk in 't octrooi van 1557 bepaald, doch 

in dat van l 560 gewijzigd. 

De verkiezing door de vroedschap van burgemeesters 

en schepenen geschiedde nu voortaan bij biljetten, die 

ieder der vroedschappen inleverde. De meeste stem

men beslisten. Een nieuwe vroedschap werd nu ge

kozen onmiddellijk na de cancliclaatstelling. Elke vroed

schap leverde zijn biljet in, waarop hij drie cancliclaten 

moest noemen. De meeste stemmen beslisten ook weer 

voor deze nominatie van drie en uit deze drie gecan

dideerclen koos men, eveneens bij meerderheid van 

stemmen, het nieuwe lid der vroedschap. De verkie

zing van vroedschap was voor 't leven of tot den 

tijd van een vrijwilligen afstand (wat wel door den 

vader ten behoeve van den zoon, die niet samen kon

-den zitting hebben, gedaan werd), het "clésisteeren". 

Was door sterfgeval een vroeclschapszetel vacant ge

worden, dan had de keuze over de vervulling plaats 

daags vóór de nominatie van schepenen, dus 28 De

cember, tenzij het sterfgeval had plaats gehad binnen 

zes weken vóór dien dag van nominatie. In dat geval 

bleef de vroedschapszetel een jaar vacant. Niemand 

kon vroedschap, schepen of burgemeester zijn, tenzij 
hij zes achtereenvolgende jaren als poorter binnen 

Gorinchem gewoond had en een ingeboren Hollander 

was. Op het punt der religie moest men, om voor 

magistraatspersoon in aanmerking te komen, zijn 

zuiver in de gereformeerde leer, zooals die in de Na

tionale Synode te Dordt was vastgesteld en waarvan 

men ten minste blijk diende te geven door te komen 

onder het gehoor van Gods woord in de "publycque 

,,Gereformeerde Kerke " . Voorts diende men te behoo

ren tot de "rijkste, verstandigste, vreedzaamste en 

,,reckelykste Persoonen". Niet tegelijk zitting als vroed

schap of schepen mochten hebben vader en zoon of 

broeders en samen burgemeester konden niet zijn 

vader en zoon, broeders of zwagers. De burgemees

ters presideerden nu de vroedschap; niet meer de 

Drossaard was praeses. 

De nominatie van burg·emeesters was gebleven, zooals 

die tot heden gebruikelijk was, namelijk door de zeven 

aftredende schepenen in vereeniging met de zeven nieuw 

benoemde . Den 5 Mei 1660 werd echter op verzoek 

der regeering van Gorinchem , het haar den 2 3 Aug·us

tus 1652 verleende octrooi in zooverre gewijzigd, dat 

voortaan, zoowel de nominatie als de verkiezing van 

burgemeesters, door de vroedschap zelve gedaan zou 

worden, terwijl den 22 Juli 1662 een nieuw octrooi 

verleend werd om het aantal van twee burgemeesters 

in 't vervolg op drie te mogen brengen. De nominatie 

der 14 candidaten voor de zeven nieuwe schepenen 

was gebleven zooals tot heden gebruikelijk was geweest. 

Alleen werd de tijd der nominatie veranderd. Deze 

had sinds 1652 jaarlijks plaats op den 29 December 

en, viel 3 l December op een Zondag, clan op den 

28sten December. Den volgenden dag had reeds de 

verkiezing door de vroedschap plaats en den daarop

volgenden dag de beëecliging op 't raadhuis. 

Den 24 November 1666 werd het octrooi van 1652 

weêr in zooverre gewijzigd dat het aantal der vroed

schappen van 24 verminderd werd tot 17. Als redenen 
tot dit verzoek werden opgegeven dat door dit kleinere 
aantal zou worden gegeven " meerder luyster aan de 

"Regeeringe", omdat deze nu zou komen in handen van 

,,de rykste ende gequalificeerste", en dat de "vroed

"schappen te beter in officio en beclieninge koncle zijn, 

"doordien de menigte van Persoonen en de weynige 

,,Ampten, die aan de Staclt clepencleren en hier ver

,,geven worden dezelve daarin belette". 

Toen in het beproevingsjaar 1672 de gëunieercle 

gewesten van alle kanten besprongen werden, alle 

handel en nering als met lamheid geslagen waren, 

de ontevredenheid tegen de familieregeering der aris

tocratische staatsgezinden met den dag wies en de 

meening zich meer en meer verbreidde dat de raad

pensionaris Johan cl e \N i t t land en volk verraden 

en verkocht had, was de machtige beweging van 
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Prinsgezinden en democraten om weêr een Oranje, van 

wien in deze treurige omstandigheden alleen verlossing 

verwacht werd, tot hoofd te hebben, niet te bezweren en 

werd Prins Willem van Oranje, de zoon van Prins 

Willem II, tot stadhouder gekozen. Hiermede eindigde 

het eerste stadhouderlooze tijdvak. In bijna alle steden 

lag de burgerij met de vroedschappen overhoop, overal 

waren oneenigheden gerezen, ook in Gorinchem. Het 

volk wilde andere regenten en inzonderheid beperking 

van hun macht ten opzichte van het vergeven der 

voordeelige ambten en posten. Op het verzoek van 

de meerderheid der burgerij om ook in Gorinchem 

verandering te brengen in de regeering en de vroed

schappen, kwamen, op bevel van den Prins, in Septem

ber 1672, de Heeren Albrecht Nierop, Raad in 

den Hove van Holland en Johan Vv ie r s, raad- en 

rekenmeester van den Prins, naar Gorinchem en legden 

Drossaard en vroedschap voor deze commissie de ve r

klaring af, dat zij afstand deden van hun regeerings

zetels en deze ter beschikking stelden van den Prins, 

als Stadhouder. Men keerde thans weêr terug tot 

den eersten toestand, in ' t leven geroepen door het 

octrooi van 1557 door P h i 1i p s II verleend, het getal 

der vroedschappen werd weêr vermeerderd tot vier en 

twintig, het getal der burgemeesters teruggebracht tot 

twee en de electie opnieuw gelaten aan den Prins. 

Na den dood van den stadhouder-koning Willem III, 

die in 1702 kinderloos was overleden, wenschte men 

vooreerst weêr geen stadhouder te nemen , doch 

opnieuw terug te keeren tot den vrijen regeeringsvorm 

van vóór 1672 . Hiermede ving aan het tweede stacl

houclerlooze tijdvak . vVeêr overal in de regeerings

colleges heerschte verschil van meening, vocht men 

om den voorrang en betwistte men elkaar invloed en 

macht. In Gorinchem waren de vroede vaderen het 

er niet over eens of men thans diende te handhaven 

't octrooi van Koning P h i 1i p s II, nu sinds r67 2 

weer gevigeerd hebbende, dan wel of men weêr van 

toepassing diende te verklaren 't octrooi van 23 Au

gustus 1652, gewijzigd den 5 Mei 1660 (de electie, 

zoo wel als de nominatie van de vroedschappen, sche

penen en burgemeesters aan de vroedschap zelve ge

laten) en dat van 22 Juli 1662 (het brengen van 't 

getal der burgemeesters op drie). Zestien der vroed

schapsleclen waren vóór 't behoud van 't octrooi van 

Koning P h i 1i p s, acht verklaarden zich er tegen en 

stemden voor 't herstel der octrooien van 16 5 2·-1666. 

De kwestie in de vergadering van H .Ecl . Groot Mog. 

gebracht zijnde, beslisten deze bij resolutie van 18 

Januari 1703, dat de Drossaard, op dat oogenblik 

T. A. van Voorst, heer van Jaarsveld, zijn leven 

lang rang, zitting en stem in de vroedschap en burge

meesterskamer zou hebben en behouden en dat het 

kiezen van burgemeesters, schepenen en vroedschap

pen m 't vervolg weêr aan de vroedschap zelve zou 

z1Jn en blijven. Het getal der vroedschappen zou nu 

opnieuw van 24 tot 17 uitsterven. Over de vraag 

of de Drossaard al dan niet zitting en stem in de 

vroedschap zou hebben, was, sinds 1652, toen deze 

bevoegdheid aan 't Drossaardambt onttrokken was, 

meermalen kwestie ontstaan , die tot groote geschillen 

aanleiding gegeven had en waarover ook na ·1703 nog 

vele onaangenaamheden zouden voorvallen. 

Gedurende dit tweede stadhouderlooze tijdvak (1702 

-1747) ontwikkelde zich de oligarchie nog sterker 

clan onder het eerste. In de steden oefenden de vroed

schappen een onbeperkt gezag uit door het benoemen 

tot alle stedelijke ambten, het opleggen van belastin

gen, het uitzetten van personen, die haar onaange

naam waren en de beschikking over alle stedelijke 

aangelegenheden. De z.g. contracten van correspon

dentie waren meer clan ergerlijk. De regenten ver

bonden zich daarbij , in strijd met hun eed en de 

octrooien, die voorschreven , behalve de rijkste ook 

de verstandigste en meest vreedzame lieden te kiezen, 

er voor te zorgen dat hunne familiën op 't kussen 

zouden blijven. De bloedverwanten der regenten wer

den aan de vetste en hoogst bezoldigde ambten ge

holpen, zonder hierbij te letten op hunne geschiktheid, 

kunde of leeftijd. Tot behoud de r onderlinge harmo

nie en vriendschap hield men weelderige correspon

dentie-maaltijden. Ja zelfs werden jaarwedden uitge
keerd voor ambten , die niet eens vervuld werden of 

dacht men hoog gesalarieerde titels uit om neefjes en 

nichtjes aan vette baantjes te helpen. Hoewel door 

alle buiten de regentenfamiliën staande personen ver

foeid en telkens gelaakt, bleven de contracten van 

correspondentie bestaan en werden burgerij en regen

ten hoe langer hoe meer van elkaar ve rvreemd. Het 
algemeen welzijn ,,verd opgeofferd aan persoonlijke 

belangen. \ i\Tas de maat te vol en drukte de looden 

regentenhancl te zwaar dan zocht het volk weêr uit

komst bij een afstammeling der Oranje's. 

In l 747 ontstond er algemeen weêr een beweging 

ten gunste van de :ianstelling van een Stadhouder en 

nog datzelfde jaar werd vV i 11 e m Kar e 1 Hen cl rik 

Fris o gekozen tot Stadhouder van Holland, Zeeland, 

Utrecht en Overijse!, terwijl de Staten-Generaal hem 

benoemd hadden tot kapitein-generaal-admiraal. In 
Gorinchem ,varen sinds lang onlusten uitgebroken tus

schen de regenten en de burgerij, hoofdzakelijk over 

een suppletoir aanslag van stadswege boven de ge-
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wone huizenbelasting, zooals die volgens de kohieren 

der gemeenelands-verponding van l 733 was vastge

s teld. Men wist ook niet waartoe de Ed.Gr.Achtb. 

vroeclen de penningen , die uit den gemaakten supple

toir aanslag van "de goede Burgery" ,varen ingevor

derd, bestemd hadden . Men verdacht hen ervan, dat 

z ij dien aanslag ten minste niet voor 't geheel ten nutte 

en profijte van de stedelijke kas hadden aange"·end . 

Hierover mokten de burgers en men eischte ophelde

ring. De tijden waren er niet naar om te weigeren, 

wat de burgers verzochten; de gemoederen waren hoe 

langer hoe meer in gisting geraakt . De regenten 

stemden een toontje lage r en besloten eenparig bij 

resolutie van den 26 September 1748 om den Stad

houder te verzoeken, ingevolge de generale qualificatie 

hunner Ed. Gr. Mog. op Zijne Doorluchtige Hoogheid 

van den 21 September, een commissie naar Gorinchem 

te zenden, die een onderzoek naar de klachten zou 

instellen en deze zoo mogel ij k zou trachten weg te 

nemen. 

Den 4 Nov. kwam dan ook deze commissie in de 

stad, ontvangen met de nooclige eerbewijzen en o. m. 

werd door haar een nieuwe regeering aangesteld , wijl 

de regenten te kennen gegeven hadden hun bedienin

gen neêr te leggen en van hun eed ontslagen te wil

len worden, liever clan door het behoud van hun post 

verdere onlusten onder de burgerij te verwekken. Het 

vroedschapscollege, dat , zooals ik hiervoren reeds zei, 

tijdens het 2 clc staclhouderlooze bewind weêr tot 17 
leden gereduceerd was, we rd thans als vroeger op 24 
teruggebracht en dit getal onderging na dien geen 

verandering meer. Het getal der burgemeesters ging 

daarentegen weêr tot twee terug (zooals dit nu weêr 

van 1672 tot 1707 geweest was). Dit bleef zoo tot 

l 769, toen door H . Ed. Gr. Mog. octrooi verleend 
werd om het octrooi van l 560 weêr zoo te altereeren, 

dat nevens den Drossaard in 't ve rvolg weêr drie bur

gemeesters zo uden aangesteld worden, het eene jaa r 

een, het andere jaar twee te kiezen. De electie va n 

burgemeesters, schepenen en vroedschappen had sedert 

dezen tijd nu weêr, op nominatie der vroedschap, door 

den Stadhouder plaats en hierin bvam tot 1795 geen 
verandering meer. 

Zagen wij uit het voorgaande , dat het getal der 

burgemeesters en dat der vroedschappen in Gorinchem 

nog al eens verwisselde , het getal schepene n is con

stant 7 gebleven. Naast Drossaard, schout, schepenen 

en vroedschappen, waren, sinds den tijd van P h i 1 i p s 

van B o u r go n cl i ë, die ze voor 't eerst aanstelde , 

in Gorinchem thesauriers in functi e en vi nden wij 

verde r onder de magistraatspersonen genoemd secreta

rissen, pensionarissen en gecommitteerden of gedepu

teerden der stad ter vergadering van de Staten van 

H olland. 

Nu nog een enkel woord over het ambt van den 

Drossaard. Het Drossaardsambt, sedert het begin der 

l 5c eeuw in 't leven geroepen, toen \V i 11 e rn van 

B è ie ren in 1414 tot Drossaard van Gorinchem en 

' t Land van Arkel, A r e n t van Le yen burg h 

aanstelde, was sedert dien tijd door den Heer verge

ven. In I 5 39 toen A nton ie va n B r o u h ese n 
tot Drossaard werd aangesteld, vinden wij echter ver

meld, dat die aanstelling geschiedde "op bevel van 

,, ' t Hof en den Heer van Eg m on cl" (*) en toen clan 

ook in I 546 de toenmalige Drossaard, P h i 1 i p s H in

ka art zijn keuze voor burgemeesters liet vallen op 

Pet e r C a 1 ff en Aa r t S pi e ring, en de oude en 

nieuwe raad de aanneming dier keuze weigerden, 

beriep de Drossaard zich op H. E d . Hoog Mog., 

welke gelastten, dat uit een door hen gezonden nomi

natie van vie r personen door den Drossaard twee 

burgemeesters gekozen en beëecl igd zouden worden. 

Doch het volgende jaar was er weer geschil gerezen 

tusschen den Drossaard en de ,, \;Vet ", zooclat uit den 

Haag bevel gezonden we rd , dat de "O-ucle Stoel" 
voorloopig zou aanblijven, totdat in de keuze van een 

nieuwen magistraat nader voorzien zou zijn. Die voor

ziening had den 19 September 1 547 plaats, toen de 

H eer va n Eg m on d zelf binnen Gorinchem kwam 

en , optredende voor den Drossaard, een geheele 

nieuwe ,, \ Vet" aanstelde en beëecligcle. Later, na den 

dood van den Graaf van Eg m o n cl en de afzwering 

van F i 1 i p s behoorde de aanstelling van den Dros

saard , naar gelang de R epubliek al of niet stadhou

derloos was aan den Stadhouder of de Heeren Staten, 

die hunne keuze deden bij meerderheid van stemmen, 

uit een voord racht van drie. Van dezen regel werd 

in 1605 afgevveken, toen Jonker R oe 1 o f v an A r k e 1, 

die door de Gorinchemsche gecomitteerclen ter ve rga

dering van de Heeren Staten van Holland en vVest

Frieslancl, zomvel bij O 1 cl en barn e v e 1 cl t als bij de 

gecommitteerden der andere steden sterk was aanbe

volen, buiten een voordracht van drie om, direct tot 

Drossaard gekozen werd. Heeren Staten gingen hier

toe over, omdat men ve rtrouwde dat de Gorinchemsche 

gecommitteerden genoegzame redenen zouden hebben 

om den Heer Ro e 1 of van Ark e 1 als den meest 

geschikten persoon voor 't Drossaarclsambt te begeeren 

en dat hunne lastgevers, de inwoners van Gorinchem, 

toch degenen waren, die met den Drossaard moesten 

{r':') Dit recht tot 't vergeven van 't Drossaardsambt was, zooals Van Z ome r en pag. n7 vermeldt, )iden huize van Egmond bij een pillegif gegeven.' 1 
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"huyshouden en omgaan,;. Daarom behoorde men 

die van Gorinchem in dezen te gelieven. 

Vóór 16 5 2, toen 't octrooi van den 2 3 Augustus 

hem de bevoegdheid ontnam om de electie van bur

gemeesters, schepenen en vroedschappen te doen en 

hem tevens 't recht van stem en zitting in de vroed

schap ontzegd werd, kon men den Drossaard bijna 

meer goddelijk dan menschelijk noemen . Hij was zoo 

wat van alles en in hem concentreerden zich alle aan

zien en macht. Na dien tijd bleef hij natuurlijk ook 

nog wel een gewichtig personnage, die, reed hij in 

zijn karos rond, alle steken en hoeden ter aarde deed 

buigen, maar het zetten buiten de vroedschap bracht 

zijn almacht toch een geweldigen knauw toe. Her
haaldelijk zijn in Gorinchem over dat recht van se

clusie geschillen gerezen tusschen vroedschap en Dros

saard; de laatste natuurlijk zich steeds beijverend om 

de rechten van zijn ambtsvoorgangers van vóór 1652 

terug te erlangen . Ten tijde dat Lodewijk Hu ygens 
het Drostambt waarnam, van 1672-1685, in welk 

jaar hij werd gecommitteerd in de admiraliteit op de 
Maas te Rotterdam, zijn over de vraag of de Dros

saard al dan niet stem en zitting in de vroedschap 

zou hebben, onverkwikkelijke dingen in de Gorinchem

sche vroedschap voorgevallen. \Vel vond Hu ygens 

bij Stadhouder Vv i 11 e m III, in wiens g unst hij stond, 

steun en had Zijne H oogheid bij missive van 22 Nov. 

1675 te kennen gegeven, dat de Dr os t gerechtigd 
was in de vroedschap zitting te nemen, doch de 

vroedschap bleef opponent en hoewel in 1682 een 

nadere verklaring Huygens' betwist recht sterkte, 

ontstond er in 1684 over ' t convoceeren der vroed

schap door den Drost, een groot tumult. Toen Huy

gens weggegaan en in zij n plaats Francois Dou

b Iet, heer van Groenevelcl tot Drost was aangesteld, 

bleef, ingevolge de uitspraak van den Stadhouder van 

1 Maart 1686, aan ' t Drossaarclsambt verbonden ' t recht 

om de vroedschap te convoceeren, daar voorstellen 

te doen, conclusie te nemen en voorts alles te ver

richten wat tot beleid eener goede deliberatie werd 
vereischt, verder dat hij recht van zitting had in de 

Burgemeesterskamer en daar aan de deliberatie over 

de aan die kamer competeerencle zaken mocht deel
nemen. Na den aanvang van 't tweede Staclhoucler

looze bewind, toen T. A. van Voorst, heer van 

Jaarsveld drossaard was, werd, bij besluit van 10 
Januari 1703, door de Staten van Holland beslist, 

dat de heer van Jaarsveld, zijn leven lang gedurende 
zou blijven genieten van "deselve rangh, sessie ende 

,,praeeminentien, ·waarvan hij tot noch toe heeft gejouis

,,seert gehadt", en speciaal van datgene hiervoren ge-

noemcl. Ook dat hij zou houden 't recht om ' t wacht

woord te geven en de sleutels der stad te bewaren. 

Toen van Voorst echter in 1707 gestorven was, 

verzocht de regeering van Gorinchem, omdat zij zulks. 

nuttiger en dienstiger voor de stad achtte, een octrooi 

van H. Ed. Gr. Mog., waarin bepaald zou worden, 

't drossaardsambt voortaan niet langer dan 3 jaren 

door een en denzelfclen persoon te doen bekleeden 
en den aftredenden Drossaard alsdan in de vroedschap 
op zijn oude rang sessie en stem te geven. Dit oc

trooi werd 7 Juli r707 verleend. Na r707 zien wij 
de Drossaarden clan ook niet langer clan 3 jaren ach-

tereen fungeeren tot r7481 toen er door de verheffing 

in r 747 van vV i 11 e m IV tot Stadhouder, zoo als hier

voren reeds ve rmeld is, verandering in den vorm der 

regeering gemaakt werd en de electie weêr aan de· 

vroedschap ontnomen en tot de uitsluitende bevoegd

heid van den Stadhouder teruggebracht werd, zooals 

dit nu tot l 79 5 ook zou blijven. Van r707 af had, 
zooals uit 't bovenstaande blijkt, de Drossaard gedu
rende zijn driejarige functie dus weêr geen sessie op 

zijn rang als raad en -✓ roeclschap gehad, en was men 

dus opnieuw teruggegaan tot de handhaving van 

artikel 2 (het artikel van seclusie) van 't octrooi van 

22 Juli 1662 . In 1728 kwam men hierop echter weêr 

terug en verzocht men den r6 Dec. H. Ed. Gr. Mog. 

dat deze zouden toestaan, dat de Drossaard, een mede

lid der vroedschap zij nde, in 't vervolg weêr zou wor
den geconvoceerd in de vroeclschapsvergacleringen en 

daar zitting zou hebben op zijn rang als raad en 

vroedschap. Dit octrooi werd den ro Februari 1729 

verleend . 
De Drossaard had van oudsher 't recht gehad een 

stadhouder of plaatsvervanger te stellen, die, in 's Dros

saards afwezigheid, voor hem 't ambt zou kunnen 
waarnemen . En in de ordonnantie van Kar e 1 V op 

den staat en 't reglement, beraamd tot redres der 

stedelijke schulden, van 24 Juni 1516, wordt dan ook 

de heer van B o e c k hoven genoemd als Onder
Drossaarcl. Deze va n Boe c k hoven was meer met 

't militair beleid belast. De Drossaard zelf schijnt 

echter steeds zooveel mogelijk te Gorinchem verblijf 

gehouden te hebben. 

In l 75 r echter werd aan den Drossaard v. Boet

ze 1aar, omdat 't hem niet mogelijk was, bij de 
waarneming van al zijn andere ambten, ook nog· de 
posten van Drossaard van Gorinchem, Dijkgraaf van 

't Land van Arkel en Hoogbaljuw van Hardinxveld te 

vervullen en tevens zijn vaste residentie in Gorinchem 

te hebben, toegestaan een substituut aan te stellen, 
die vast te Gorinchem verbleef en de verschillende· 
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ambten van den Drossaard voor dezen zou mogen 

waarnemen . 

Namen de vroedschappen (de rijken en notabelen), 
evenals de regenten der verschillende kerkelijke of 

liefdadigheidscolleges, hunne ambten kosteloos waar 
en gold voor hen meer de eer te behooren tot de 

regentenfamiliën, bij alles te zijn de eersten, overal te 

zitten, zelfs in de kerk, in ' t gestoelte der eere, ook 

al was men nog zoo'n baas Ganzenclonck; clrossaar

den, schepenen, secretarissen, schouten, pensionarissen, 

burgemeesters, thesauriers e. cl. genoten bovendien 
inkomsten of bezoldigingen van hun ambt. Doch 
behalve eer en aanzien, gaf de niet bezoldigde regen
tenpost macht en invloed en bekleeclcle men dus de 

regentenpost al eershalve, andere postjes en bedienin

gen, die men zich door macht en invloed als regent 

kon toeëigenen, maakten weêr dubbel goed, wat men 

aan den anderen kant voor niets deed. 

Door deze uitweiding over de inrichting van 't ste

delijk bestuur te Gorinchem tijdens de Republiek, ben 

ik genoodzaakt geweest den draad van ' t verhaal der 

gebeurtenissen volgens de geregelde tijdsopvolging, 

even te doen glippen . Ik meende echter, nu ik op 

' t jaar I 5 5 7 toch melding moest maken van 't octrooi 

der vroedschap, door P h i I i p s II verleend, niet beter 

te kunnen doen dan achter elkander te vermelden de 

verschillende veranderingen, zoo in vorm als in be

voegdheid, welke dit regeeringscollege in den loop van 

zijn bestaan heeft ondergaan, voordat het, met den 

a ristocratischen regeeringsvorm in ' t algemeen, in I 79 5 
in duigen viel. ' t Spreekt van zelve , dat daarbij nu 

tevens het Drossaardsarnbt behandeld werd. Men heeft 

thans alle door mij verzamelde gegevens, op dit onder

werp betrekking hebbende, bij een, en hierdoor heb ik 

' t wellicht mogelijk gemaakt, dat men zich, als is 't dan 

ook in ruwen omtrek, een beeld kan vormen van 

Gorinchem's stedelijk bestuur tijdens de Republiek . 
Herhaald, doch dan elk afzonderlijk, vindt men die 

gegevens in den verderen loop van het relaas , op de 

jaren, waaronder ze naar tijdsorde thuis behooren, 
vermeld . 

We zijn thans genaderd tot het merkwaardige jaar 

I 572, een jaar van groote beteekenis in de geschie

denis van Neêrlands vrijmaking. Zooals ik hiervoren 

meldde, had Oranje in I 567 't land verlaten en Alva 

voerde hier een heerschappij, die de Nederlanders tot 

een voortdurend verzet moest prikkelen. Van Dillen
burg uit werden gedurig middelen beraamd om de 

benarde Nederlanclsche gewesten uit hun kluisters te 
verlossen, echter met negatieve resultaten. Oranje's 

pog ing van I 568 - ,ve weten 't - was totaal mis

lukt en leidde slechts tot nog grootere verdrukking 

van hen, die hij had willen verlichten. Zou de vrij

making der Nederlanders afhankelijk gesteld gebleven 
zijn van de hulp van buiten, van den steun van ge
ordende legers, er ware wellicht nimmer iets terecht 

gekomen van Neêrlancl 's begeerde onafhankelijkheid. 

Juist van datgene, waarvan Prins W i 11 e m van 

0 r a n j e eer nadeel clan heil ve rwachtte, n.l. van een 

opstand der burgerij, zou blijken de kracht uit te gaan, 
die de Spaansche heerschappij voor goed zou fnuiken. 

Den stoot tot dien opstand zouden de z.g. W ; tergeu

zen geven, een aantal N eclerlanclsche ballingen van 

allerlei rang en stand, waarva n velen minder uit ij ver 

tot 't voorstaan der goede zaak, clan wel uit zucht 

om zich te ,n-eken over persoonlijke grieven en ve r

haal te nemen over eige n geleden schade, zich aaneen 

gesloten hadden tot een bende zeeroovers. Kon de vlag , 

waaronder zij voeren, n .l. die van vaclerlanclsliefcle en 
geloofsovertuiging, hun lading van contrebancle niet 

altijd dekken, we dienen, al kunnen we clan ook niet 
loven, toch niet te streng te zijn in ons oordeel over 

deze menschen. De toestanden en omstandigheden zijn 

hier machtige getuigen à cl écharge. Om het zeeroo

versbeclrij f echter als soldaat te mogen uitoefenen , 

hadden deze ballingen de commissie eener mogend

heid nooclig . *) Prins \N i 11 e m v a n Oranje nu, als 

vorst, was een mogendheid en van hem erlangden de 
vVatergeuzen kaperbrieven, waardoor zij als partijgan

gers nu van een der oorlogvoerende mogendheden 
't recht verkregen de tegenpartij , - in deze de aanhan

gers van den Koning van Spanje, - te beoorlogen en 

te benacleelen. Met de uitg ifte dezer brieven bedoelde 

de Prins, die voor zijn commissie een aandeel in den 

buit verlangde, hoewel hij er wel nimmer iets van 
ontvangen zal hebben, echter niet het in 't leven roe

pen van een horde orclelooze zeeschuimers, die elk 

onder een eigen kapitein en op eigen gelegenheid 

zooveel buit zochten te maken als zij konden. Inte

gendeel , zijn bedoeling was een ge meenschappelijk 

optreden der zeevarende ballingen meer als oorlog

voerenclen clan als kapers en daarom stelde hij een 
admiraal aan, die met de ve rschillende kapiteins tot 

dit gemeenschappelijk doel zou samenwerken. Deze 

poging van den Prins is echter mislukt, de vVater

geuzen waren er de menschen niet naar, om samen 

te werken onder één opperhoofd. Hun liefste gaan 

was in vereeniging met enkelen, hun liefste werk niet 
een gereglementeerd oo rlogvoeren, doch het niet voorbij 

laten gaan van welke ge legenheid ook om te kapen. 

r:') Zie F r u i n's artikel : >1D e Gorcumsche martelaren" in >i D e Gids", 18651 D eel II , p. 296. 
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Een der hunnen, Vrijheer van Lumey, zich noe mende 

Graaf va n der Marck, was - zooals wijlen Prof Fruin 
in zijn in de noot genoemd artikel zegt - ,,bestemd 

"om in zijn onnoozelheid den pijl te schieten, die de 

"Spaansche overheersching tusschen de voegen van haar 

"harnas doodelijk treffen zou." Medeschuldig verklaard 
aan de onlusten van dezen bewogen tijd, was hij uit
geweken en door A 1 va ingedaagd. Aan den tocht 

van Prins W i 11 e m over de Maas in r 568 had hij , 

aan 't hoofd van een troep Luiksche ruiters, deelge-
nomen, bij welke gelegenheid hij gezworen zou heb

ben "haar noch nagels te korten, vóór hij den dood 

"van Egmond gewroken zou hebben.;; Gestraft met 

verbeurte zijner goederen, had hij zich in r 571 te 

Emden ter kaapvaart willen uit rusten, Doch de Graaf 

van Oostfriesland, het Spaansche Gouvernement niet . 

willende weerstaan, deed hem ve rtrekken en nu g ing 

hij naar Hamburg , waar hij eenigen tijd later met 

twee schepen, bemand met 200 koppen, die hij op 
eigen kosten had aangeworven, in zee liep. Vervolgd 

door Spaansche oorlogschepen, was hij echter genood

zaakt in Engeland binnen te vallen. Hier zou hij, 

hoewel hij als gemachtigde van den Prins van Oranje 

verzocht had den Prins als oorlogvoerende mogendheid 

te erkennen en dus de E ngelsche havens voor diens 

kapers open te stellen, evenmin kunnen blij ven. Een 

inwilliging van dit verzoek strookte nog ni et geheel 

met de inzichten van Koningin E 1 i z a b e t h ' s politiek 

en diensvolgens ga-f de Engelsche regeering aan de 
zeeroovers, nadat ze hun had toegestaan in haar havens 

te overwinteren, in r 572 het bevel om onverwijld te 

vertrekken, L u m e y, als de aanzienlijkste, we rd nu 

aan 't hoofd der gchcelc scheepsmacht gesteld en wc 

weten door welke toevallige omstandigheid de inname 
van den Briel yan deze onvern·achte ve rdrij ving uit de 

Engelsche havens 't gevolg is geweest. \i\Tat niemand 
vermoed had, zou tl~'l 11S gebeuren, Van den Briel uit 

zou het ve rdere verzet aangewakkerd worden en de 

opstand uitbreiding verkrijgen, hoe wei nig heil de Prins 

van Oranje ook van deze poging verwachtte, een po
ging·, die hem ten zeerste ontstemd had in plaats van 

verblijd , Vlissingen volgde, Do rdt' weigerde Bo ss u, 

den Stadhouder van Holland, die een vruchteloozc 

poging tot 't hernemen van den Briel gewaagd had, 

in te laten, Rotterdam moest zelfs met geweld en 

moord door hem ve rmeesterd worden . Delfshaven en 

Schiedam, waar de Geuzen reeds binnengedrongen 

waren, werden hernomen en door Spaansch garnizoen 

bezet. LO cl e w ij k Va 11 Na s sa u had den 24 sten Mei 

r 572 met een legertje Hugenoten Bergen in Hene

gouwen verrast, terwijl E nkhuizen ter zelfder tijd 

A 1 va ontviel. Naar Bergen nu, naar 't Zuiden der · 

Nederlanden, trok A 1 va 't grootste gedeelte zijner 
krijgsmacht samen, terwijl van alle kanten de Geuzen 

opzetten om vValcheren en Vlaanderen te bezetten. 

't Eigenlijke Holland echter hield zich bedaard en 

bleef tot nog toe den Koning getrouw. Al haatten 
de R egeeringen der steden ook A 1 va en waren ZIJ 

afkeerig· van ' t inlaten van Spaansche bezetting - de 

overrompeling van Rotterdam door Boss u had er 

den schrik nog meer ingebracht ze bleven even 

vreesachtig voor 't toelaten der wilde Geuzen, die 

sedert 't aftrekken van A 1 va naar ' t Zuiden, van 

den Briel uit, strooptochten hielden langs de Oude 

en Nieuwe Maas en op de tusschen dien stroom ge

legen eilanden. \Varen tot nog toe door inquisitie en 
bloedraad de aanhangers der nieuwe leer op onchris-

telijke manier vervolgd en op onmenschelijke wij ze 

ter dood gebracht, thans keerden vervolging en moord 

zich even onverdraagzaam en woest tegen geestelijken 
en kloosterlingen, die allen, schuldig of niet, door 

L u me y's benden werden aangezien als aanhitsers 
der ketterjacht. Hier werd kwaad met kwaad vergol

den en de storm, die thans over 't geheele land stond 

los te breken, kon niet anders beschouwd worden als 

te zijn de oogst van den voorheen door blinde onver

draagzaamheid en onchristelijke kerkelijke heerschzucht 
gezaaiden wind. vVant wie, die weldenkt, veroordeelt 

niet de ketterjacht van F i 1 i p s II en zijn inquisitie, 

doch van den anderen kant, wie onzer durft thans 

nog in bescherming te nemen de teugellooze wraak

zucht van L u me y's benden ? 

Het optreden van L u me y's wilde volgelingen kon 

geen sympathie wekken bij het Nederlanclsche volk, 
da t het \\·el te doen was om vrijheid van geweten 

en handhaving der privilegiên, doch dat geenszins 

haakte naar een toestand van anarchie en bandeloos

heid . A 1 va en zijn bloedraad, ja, zij waren gehaat 

bij iedereen en geen wonder, doch van hen, die bin

nen wilden vallen als beeldstormers en papenmoorders 

had het weldenkende volk eeri niet minder groote 

afkeer, T ot half Juni hielden de Hollandsche steden 

dan ook de zijde der regeering. vVel werd geen 

Spaanschc bezetting toegelaten, doch 't geld, benoo

cligd door den Stadhouder, ook dat, vereischt tot 
weerstand van L u m e y, werd gewillig toegestaan. 
Zoo was 't zeker nog wel een poos gebleven als de 
stand van zaken niet plotseling ver::tnderd ware, door

dat de Prins van Oranje den opstand erkende en zich 

aan 't hoofd daarvan plaatste. De stedelijke regeerin

gen nu werden door 's Prinsen afgezanten aangezocht 
het voorbeeld van Enkhuizen en den Briel te volgen 
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en dit werd de Hollandsche steden gemakkelijker ge
maakt sinds Sonoy, in naam van den Prins, 't bewind 

over Holland's noorderkwartier had aanvaard en alle 

Westfriesche steden hem als luitenant van den Prins 
erkend hadden. Niet met de Geuzen, doch met den 

Prins, die voorheen stadhouder van Holland geweest 
en wel bemind was, zou men nu gemeene ·zaak maken 

tegen de onderdrukking van een A 1va en zijn hand

langers, den Koning nochtans trouw blij vende. Zoo 

volgden al spoedig Oudewater, Gouda , Leiden en 

Dordrecht, welke laatste stad 's Prinsen zijde koos, 
nadat Bart e 1 Ent es met een vlootje voor de haven 

gekomen was. Na Dordt zou Gorkum volgen. \i\Taren 

Gorkum met het daartegenover gelegen slot Loevestein 

in handen der Geuzen, dan hadden deze de monden 
van Maas en vVaal in handen en kon de verbinding 

der Spanjaarden langs den verderen loop dier rivieren 

naar zee worden afgesneden. Gorkum was dus zoowel 

voor de Spanjaarden als voor de Geuzen van groote 

strategische beteekenis. De vesting zelve was op dat 

oogenblik niet sterk, haar eenige sterkte bestond in 

't kasteel "de Blauwe Toren". Voordat de Spanjaar

den er in zouden slagen, bezetting in de stad te 

brengen, dienden de Geuzen handelend op te treden . 

Nu Dordt zich overgegeven had , was er geen tijd te 

verl iezen . Deze overgave had plaats den 24s1 en Jui1i 

I 572 en reeds twee dagen later, den 26s1 e 11 , ' s morgens 
om 8 uur, verscheen de kapitein Marinus Brand 

met I 3 vaartuigen, bemand met I 50 soldaten vóór 

Gorkum. Het verschijnen der Geuzen voor de stad 
bracht daarbinnen wel eenige verwarring te weeg. 

vVat zou men doen? De Geuzen inlaten of weêrstaan ? 

Er waren ook hier, evenals elders, twee partijen, 

strenge katholieken die van geen inlating wilden hoo

ren e1:: volbloed Prinsgezinden die tot opening der 
poorten aanzetten. De meerderheid was echter tot 
geen van . beide geneigd en bleef besluiteloos. De 

Drossaard, Ca s per Turk, tevens bevelhebber van 

-' t kasteel, hield de Spaansche zijde en had zij n zoon 

naar Utrecht gezonden om daar aan Boss u hulp te 

vragen. Binnenkort kon er dus hulp verwacht worden. 

Doch, gedurende dien tijd diende men dan de stad 
te verdedigen tegen de Geuzen, die _haar opeischten 

en haar wellicht toch heel spoedig zouden bemachtigen. 

En Boss u's hulptroepen zag men toch ook noode 

naderen, na het drama te Rotterdam afgespeeld. 't Ge

volg der deliberatiën was, dat de besluiteloozen zich 

ten laatste aansloten bij de Prinsgezinden en bij groote 

meerderheid besloten werd de Geuzen in te laten, wat 
dan ook 's middags om drie uur gebeurde. 

C as p e r T u r k had zich in tusschen met eenige 
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vurige katholieken, de pastoors, de broeders uit het 

Minderbroedersklooster en den rector van 't Zusterhuis 

in 't kasteel, dat niet in de capitulatie begrepen was, 
terugtrokken en deze sterkte had hij in staat van 

tegenweer gebracht. . Hier wilde hij de komst van de 

hulptroepen afwachten. 't vVas een gewaagd en bijna 
onbegonnen werk van hem om zich hier te willen 

staande houden met een bezetting van slechts 40 man, 

doch gelukte het hem, totdat de ontzettroepen van 
Bo ss u naderden, dan zou hij zich voor Koning en 

kerk uiterst verdienstelijk hebben gemaakt. Bij 't op

eischen van ' t kasteel door de Geuzen, wei-cl den 

Drossaard nog aanbod gedaan van 't behoud zijner 

posten, indien hij zich overgaf, doch dit aanbod werd 
van de hand geslagen en beantwoord met kanonscho

ten. Lang kon Turk 't beleg echter niet weêrstaan 

en eer de hulptroepen van Boss u, die echter reeds 
in 't gezicht der stad gekomen waren, tot ontzet op

daagden had de bezetting zich moeten overgeven. Op 

welke voorwaarden de capi tulatie van 't kasteel heeft 

plaats gehad, is nooit met stellige zekerheid bewezen 

kunnen ,yorden. Aannemelijk evenwel is, dat de over

gave door de belegerden is gesch ied met beding van 

lijfsbehoud en vrijen aftocht. Behoud van goed is zeer 

zeker niet toegestaan. 
\ V i 11 e m van Est, een geestelijke en geleerde, 

later kanselier der Universiteit te Douai, heeft in 
1603 een latijnsche beschrijving in 't licht gegeven 

van de bijzonderheden, betrekking hebbende op de 

geschiedenis der Gorkumsche martelaren. Reeds daar

voor had deze vV i 11 e m v a n E s t een korte en 

zakelijke beschrijving dier gebeurtenissen opg(tsteld. 

In 1603 echter gaf hij een bewerking uit van al het

geen zijn broeder Rut ge r, toen reeds overleden, tijdens 

zij n leven verzameld had aan bijzonderheden en be

scheiden, de geuswording van Gorinchem en de geschie
denis der Gorinchemsche martel2 ··~n betreffende, feiten 

door Rut ger in schrift gebracht , gedeeltelijk uit 

eigen aanschouwing en ervaring , gedeeltelijk op getui

genis van tijdgenooten. Rutger en W i 11 e m van 

Est waren kinderen van een zuster van L eonard 
Pieck, den gardiaan van ' t Minder broederklooster te 

Gorinchem, welke zuster gehuwd was met Hes se 1 

van Est. Zij waren allen Gorkummers en volhardende 

aanhangers van de katholieke leer. Met den gardiaan 

en diens monniken was de familie van Es t gevlucht 

op den "Blaauwen T oorn", toen de stad zich aan de 

Geuzen had overgegeven. Na de overgave van 't 
kasteel werd de familie van Est vrijgelaten, nadat 

zij afscheid genomen had van den eerwaarden oom, 

die in handen bleef va n zij n vijanden. 
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Met zorg en liefde is dit verhaal door de beide 

van Est ' s, die een hooge veree ring hadden voor 

hun vromen oom, den gardiaan, te boek gesteld en 

hun zucht om zooveel mogelijk den rechtschapen oom 

in deugden na te volgen , is een waarborg, dat hun 

verhaal met waarheidsliefde is verteld. Op hun ve rhaal 

berust dan ook de zaligsprek ing der Gorkumsche mar

telaren door Paus C 1 e m e n s en de later gevolgde 

canonisatie in deze eeuw, door Paus Piu s IX, door 

welke canonisatie die martelaren door geheel Europa 

als heiligen e rkend zijn. Al kan de niet-katholieke 

lezer nu aan vV i 11 e m va n Es t ' s ve rhaal niet die 

waarde toekennen, ·welke de kathol ieke kerk en haar 

geloovige volgelingen er aan hechten, als historisch 

document behoudt het, bij gebrek aan and ere op deze 
zaak betrekkelijke bescheiden van dezelfde uitvoerigheid 

en betrouwbaarheid, zeer zeker voor allen zijn waarde. 

Volgens dit ge loofwaardige ve rhaal nu waren de 

voorwaarden, waarop de overgave van 't kasteel aan 

de Geuzen plaats had , die van lijfsbehoud en vrijen 

aftocht. Behoud van goederen was evenwel, zooals 
ik reeds zeide, buiten bed ing. Zood ra de Geuzen clan 
ook 't kasteel in hun macht hadden, werden allen, 

die er ter bescherming heengevlucht waren , naar een 

plat gevoerd en daar onderworpen aan een onderzoek 

aan den lijve, een onderzoek, dat wel niet op kiesche 

of zachtzinnige manie r zal ingesteld zijn. T eleurstel

ling over het niet vinden van gedachte schatten -

men meende, dat de gardiaan van het Minderbroeder

klooster ook den kloosterschat op 't kasteel ve rborgen 

had - zal zeer zeker wel de ruwheid van dat onder
zoek vere rgerd hebben. Nu men clan ook niet veel 

meer van waarde vond dan eenig medegenomen kerk
geraad, stelde men zich schadeloos door een losgeld 

te eischen van de gevangen genomen lceken. Men 

meende zich hiertoe gerechtigd, doordat men atleen 

levensbehoud had toegestaan en vrijen aftocht en aan 

deze voorwaarden was voldaan, ook wanneer men den 

gevangen genomene zonder kleeding den aftocht liet . 

vVie dus gekleed wilde heengaan moest voor die gunst 

betalen en de gevangen gehoudene nam deze conditie 

te gereeder aan, omdat hij niets liever wenschte dan 

zoo gauw mogelijk los te komen. Tegen den avond 

werden dan ook de leeken , waaronder de familie 
va·11 Est, tegen losgeld vrij gelaten, nadat zij onder 

eede de verklaring hadden afgelegd zich te zullen 
stilhouden , wanneer ze ,veêr in de stad gekomen 

waren. De Drost, de geestelijken en drie der leeken 

werden echter gevangen gehouden. Deze drie leeken, 

ijverige katholieken en warme koningsgezinden, waren 

Bommer, vader en zoon en de Koninck. Men 

liet hen niet los, omdat zij bij de aanhitsing der 
burgerij, om de stad tot 't laatste tegen de Geuzen 

te verdedigen , een hoofdrol gespeeld hadden en ook 

omdat zij , bij vroegere geloofsvervolgingen binnen 

Gorinchem, zich waarschijnlijk in al hun hatelijkheid 
tegen de ketters hadden doen gelden. 

Deze aanhouding was zeer zeker tegen de voorwaarden 

van ove rgaaf. Van Est in zijn geschrift, verklaart 

dat Bra n cl, de kapitein der Geuzen, zoo dikwijls hij 
op deze woordbreuk gewezen werd, erkende dat hij 

niet had toegestaan , wat hij beloofd had, doch dat 

hij , zelfs als kapitein, niet bij machte was zij n volk 
de verleende voorwaarden te doen eerbiedigen. B r an cl 

verkeerde in een moeilijke positie. Boven hem stond 

de woesteling L u m e y, een man die geen genade 

kende voor katholieke geestelijken en onder hem 

tierde een banclelooze schaar van vervolgden en bal

lingen, meestal zelf vroeger te vuur en te zwaard 
nagezet, mishandeld en door verbeurdverklaring beroofd 

of bezield met een onverzoenlijken haat over marte

lingen en gewelddadigheden hun bloedverwanten of 
vrienden aangedaan . Onder dezen waren - en hier

mede dient bij een oordeelve lling over dit drama 

rekening gehouden te worden - verscheiden Gor

kumsche ballingen, menschen die in r 566, omdat zij 

ter haagpreek gegaan waren, niet gedulde woorden 

gesproken of door de kerk als heiligschennend ver
oordeelde daden gepleegd hadden, uitgebannen waren 

met ve rbeurdverkla ring hunner bezittingen. Haat huisde 

in de ziel van deze menschen, haat tegen een vervolg

zieke kerk, haat tegen onverdraagzame priesters, door 

wier toedoen voornamelij k, nog pas vier jaren te voren, 
op de markt te Gorinchem twee der hunnen, Barend 
cl e ::'-r a e y re en H ans van M a es e y k waren ter 

dood gebracht , omdat zij kettersche preeken hadden 

bijgewoond, predikanten hadden herberg gegeven en 

met kettersche lieden omgang gehouden hadden. Op

genomen onder de woeste vVatergeuzen, waren zij daar 

niet tot zachtere en meer verd raagzame inzichten ge

komen. Wraak wilden ze nemen over 't geleden onrecht 

en de doorgestane ellende en nu 't blaadje gekeerd 

was, nu zij de wet konden stellen aan hen, die vroeger 

hun onverzoenlijke vervolgers waren, nu was er, helaas, 

niets en niemand, die hen in toom kon houden. Tegen
over zulken stond Bra n cl dus vrijwel machteloos. 

Hen weêrstaan was een getergd dier nog meer tergen. 

Als een der belhamels onder deze Gorkumsche bal

lingen wordt genoemd een zekere vV en ze 1 Bo r c h

m an s, in de wandeling bekend als Zwartje van 

Gorkum. Hij was een der toongevers bij al de afkeu
renswaardige bejegeningen, waaraan de op 't kasteel 
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gevangen gehouden geestelijken, na 't vertrek der 

losgelaten leeken, zouden blootstaan . 

Onder de gevangen gehoudenen waren, behalve de 

reeds genoemde gardiaan Pieck met zijn klooster

broeders, de beide pastoors Leon ar d V e c he 1 en 

Nicolaas van Poppel en de rector van het Zuster

huis, Jan van Oost er wij k. Ze waren meest allen 

mannen in de kracht huns levens, enkelen slechts 

hadden een hoogeren leeftijd bereikt, een was er bij 

van 90 jaar en een andere was vrijwel idioot. Aan 

allerlei smaad en krenking werden de ongelukkigen 

blootgesteld. Zoo zette men hun, ofschoon 't Vrijdag 

en dus vastendag was, na uren lang hongerlijden, 

vleeschspijs voor. Allen weerstonden de verzoeking 

op één na, Pont u s He uterus, de latere geleerde 

en geschiedschrijver van naam. Hij achtte zich niet 

gehouden onder dergelijke omstandigheden, de vaste 

te houden; de anderen daarentegen, eenvoudiger, doch 

standvastiger in hun geloof, weige rden beslist . 

De nacht, volgende op dezen pijnlijken dag, was 

een ware marteling voor de gevangenen. Vooral de 

gardiaan Pi e c k en de jongste der pastoors, Nico-

1aas van Poppel, waren de zondebokken. Den 

eerste mishandelde men op afschuwelijke wijs, omdat 

men van hem maar wilde ,veten waar de kloosterschat 

verborgen was; den tweede martelde men op onrnen

schel ij ke manier, omdat hij , in zijn tij cl meer clan 

iemand anders in Gorinchem een ketterjager geweest 

was. ' t Lust mij niet al de mishandelingen na te ver

tellen, waaraan de gevangenen ook de volgende dagen 

en nachten blootstonden en die door van Est in den 

breecle zijn opgesomd. Buiten 't kasteel wist men 

echter daarvan niets af en Brand, hoewel zeker 

kennis gedragen hebbende van al deze gnrn-elen, doch 

geen overmacht genoeg bezittend om de wraaklust 

zijner onclerhoorigen te beteugelen, veinsde niets te 

weten en verklaarde dat de gevangenen goed behan

deld werden en aan niets gebrek leden. Hij stond 

ook, toen dit gevraagd werd, dadelijk toe, dat een 

chirurgijn naar 't kasteel gezonden werd om wonden 

te verbinden, doch welke wonden daar wel te heelen 

waren, wist hij niet te zeggen. Bra n cl - van Est 

verklaart het zelf - was geen wreedaard, doch de 

redenen hierboven reeds opgegeven, belemmerden hem 
in zijn wil. 

Een andere inbreuk op de nakoming der beloofde 

voorwaarden van overg·aaf was het ter dood brengen 

van Born rn er en De Kon in c k, dat 's Maandags 

plaats had. De burgerij, bij wie deze twee niet gezien 

waren, verzette er zich niet tegen. De jonge Bom

me r had hetzelfde lot ondergaan, indien hij niet op 

de plaats der executie door een meisje was ten huwelijk 

gevraagd, waardoor hij van de terechtstelling werd 

vrijgekocht, een gebruik, dat toen nog geldend was. 

Deze loskooping werd noch door Bra n cl , noch door 

zijn soldaten, noch door de burgerij tegengewerkt. Een 

daad, die Bra n cl doet kennen van zijn goede zijde, 

was de tijdelijke invrijheidstelling van den oudste der 

pastoors, Leonard V e c he 1, die de ter dood ge

brachten in hun laatste oogenblikken bijstand mocht 

verleenen. De burgerij wilde den pastoor, nu hij een

maal op vrije voeten was, niet terug doen gaan naar 

den kerker en Bra n cl ve rzette zich ook hiertegen 

niet. Alleen zou hij , evenals de losgelaten leeken, de 

stad niet mogen verlaten, zonder voorkennis en toe

stemming van de regeering. Toen hij dit niet onder 

eede wilde beloven, stelde men zich tevreden met 

zijn woord, nadat de schutterij zich borg g·esteld had 
voor dat woord. Ook werd hem 't preeken wcêr ver

oorloofd. Jammer, dat hij van dit verlof niet op meer 

oordeelkundige wijze heeft weten gebruik te maken. 

Immers op Maria Bezoeking, welke feestdag twee 

dagen na zijn loslating gevierd werd, richtte hij van 

den kansel tot de leeken woorden, die niet alleen 

gevaarlijk zouden worden voor hem, maar ook voor 

degenen, die nog op 't kasteel gevangen zaten. Dit 

minder tactvol optreden van pastoor V e c h e 1 heeft 

op den loop der verdere gebeurtenissen zeer zeker een 

ongunstigen invloed gehad. \Varen zijn woorden niet 

gesproken, de ontknooping van het drama ware wel

licht minder bloedig geweest . Verdacht was ook 't 

vertrek van pastoor V e c he 1 's middags, nadat hij 

's morgens deze aanstoot g·evencle rede gehouden had 

en een verband valt hier nauwelijks te ontkennen . 

Een zuster van hem, uit den Bosch, die reeds getracht 

had hem, vóór de overgave der stad, tot vluchten te 

bewegen, was op Maria Bezoeking in Gorkum geko

men met 't bericht dat hun oude moeder in den Bosch 

ernstig ziek lag en naar haar zoon verlangde. Brand 

gaf hem verlof de stad te verlaten en dienzelfden 

middag nog staken broer en zuster naar \Voudrichem 

over. Toen men in de stad van dit vertrek hoorde, 

werd algemeen achterdocht gewekt. Van Bra n cl 's 

verlofbrief scheen men niet te weten en de schutterij, 

die zich voor den pastoor borg gesteld had, \\·as meer 

clan verbolgen. Daclelij k staken eenige der heftigste 

geuzen naé\r \ Vouclrichem over, \\·elk stadje nog niet 

door de reizigers verlaten was, omdat zij wachtten 

op het rijtuig, dat hen naar den Bosch zou brengen. 

De schijn was sterk tegen pastoor V e c he 1. Met den 

verlofbrief van Bra n cl kon hij zijn afreis niet recht

vaardigen; het stuk werd hem ontnomen en verscheurd. 
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Als een woordbreker en ve rrade r d us werd hij aan

gehouden en naa r Gork um teruggebracht, waar men 

hem nu "·eêr opsloot in den nog pas door hem ver

laten kerker. 

't Is natuurl ij k niet met zeke rh eid te zeggen, wat 

er gebeurd zou zij n , ware het Yoorval met pastoor 

V e c he 1 uitgebleven. T och bestaat er grond aan te 

nemen, da t het in dat geval niet tot het ve rmoorden 

der gevangenen gekomen zou zijn. De burge rij zoowel 

als de schu tter ij was den gevangenen goed gezind en 

ook Bra n cl verlangde niet naar hunne terechtstelling. 

Hij wilde liever de burgerij belie,·en en zijn ,1·oord 

gestand doen. Zelfs waren bu rgers uit Gorkum in 

onderhandeling getreden 0l'e r een losprijs en de regee

ring der stad had aan den Prins van Oranje een 

verzoek afgezonden om haar, in zijn kwaliteit van 

Stadhouder van I--Iollancl, behulpzaam te zijn bij het 

doen nakomen van het door B ra n cl aang-cgane ver

drag, zoodat alle gevangen gehoudenen, ook geestelij

ken, op vrije voeten zouden gesteld worden. En in 

die goede richting had hoogst waarschijnlijk de verdere 

loop de r gebeurtenissen gegaan, indien niet dat onge

lukkige voorval met pastoor V e c he 1 tusschenbeicle 

gekomen ware, waardoor de boel in duigen viel. 

\ \ ' ant in Z IJ n heengaan bleef men verraad zien. Velen 

keerden zich clan ook teg·en hem en zij, die den 

gevangenen van den beginne al geen goed hart toe

gedragen hadden, k regen nu steeds meer bondgenooten 

en werden steeds m inder belemmerd in hunne han

delingen. De eenige hoop voor de gevangenen was 

nog de tusschenkomst van Prins \\' i 11 e m van Ora nje 

en dat deze gaarne zijn verzoenende tusschenkomst 

zou verleenen, hie raan was geen tffijfel en dit is 

trouwens ook bewezen. i\og vóórdat 's Prinsen ant
woord in Gorkum kon zijn, trad helaas L u me r 
tusschenbeide, met 't bevel de gevangenen op te zen

den naar den Briel. Dat bevel werd overgebracht 

door J a n van O 111 a 1 , een gewezen kanunnik, een 

man nog bloeddorstiger en misschien nog meer hate r 

van kerk en geestelijken clan zijn meester L u m e y. 

Den dag vóór het afrei zen van pastoor V e c he 1 was 

deze va n Oma 1 in Gorkum gekomen . \ Vare de 

stemm ing de r burgerij voor de gevangenen thans even 

gunstig geweest als vóór de aanstootelijke p reek en 

het daarop gevolgde vertrek van pastoor V e c h e 1, 
zonder twijfel had v a n Oma I veel meer tegenstand 

van de zijde der burgerij ondervonden bij het over

brengen der gevangenen clan nu . Nu liet men hem 

de gevangenen in den nacht tusschen Zaterdag en 

Zondag, nog vóórdat de stad ontwaakt was, zonder 

verzet wegvoeren. 

Negen dagen hadden de ongelukk igen in a fsch u

\rel ijke gevangenschap doorgebracht en toen zij 's 

Zaterdagsnach ts scheep gingen, onde r geleide van den 

onmenschelij ken va n O m al en diens geleiders, waren 

zij g rootencleels van hun kleecling beroofd . V reeselijk 

voo r hen was de reis, die duurde tot in den vroegen 

morgen van Maandag, toen men aan 't hoofd van 

den Briel aankwam . l\Ieer als d ie ren dan als menschen 

,,·erclen ze behandeld en, toen men eenmaal Gorkum 

achter den rug had, kende de plaaglust en onmen

schelijkheic.1 hunner be,rakers geen grens. T e Dordt, 

,1·aar men eenige uren stil hield, werden ze zelfs voor 

geld te kijk gesteld. 

In den Briel wachtte hun geen betere behandeling . 

I n bijzijn van L u me y zelf werden zij in processie, 

t,1·ee aan twee gebonden, langs een bui ten de stads

poort staanclen galg geleid. R eeds 111eenende dat zij 

ter dood gebracht zouden worden , h ieven zij het Te 

Deum laudam us aan. ::\'" a het cléfilé voorbij dien galg 

werden zij stadwaarts gevoerd naar de markt , waar 

eveneens een galg \\·as opgericht, die op dezel fde 

wijze werd omgegaan. Vandaar leidde men allen 

naar de gevangenis, waar men hen opsloot in de 

diepste en vuilste kelders. Hier bleven zij den gan

schen morgen in gezelschap van nog twee gees

telijken, die daar reeds gekerkerd waren en van twee 

monniken uit l\I icldelburg, d ie eenige uren later wer
den aangevoerd. 's ~I icldags werden allen naa r buiten 

en in optocht naar 't stadhuis gele id . Hier werden 

ze aan een \·erhoor onclen1·orpen en vroeg men h un 

of ze bleven vol harden b ij h un lee r clan wel of ze 

zich wilden aansluiten bij de nieuwe strooming . Me 

dunkt 't voorbeeld van een L u 111 e y en zijn handlan

gers was eer ,1·eêrzinwekkencl als aanbevelend 0111 de 

nieuwe leer te omhelzen . Hoewel vrijspraak 't loon 

zou zij n voor h un afval, ve rklaa rde n bijna allen de 

leer der katholieke ke rk getrouw te willen blijven , 

slechts enkelen waren ,1·ankel111 oedig. Een der leeke

broeclers verklaarde, in zij n naïveteit, ,,alles te gelooven 

wat zijn gardiaan "geloofden. Na 't ve rhoor werden 

allen weer naar de gevangenis teruggeleid , doch niet 

weêr opgesloten in de walgel ijke hokken , die zij nog 

pas verlaten hadden. 

Op ve rzoek van de broeders van den gardiaan 

P i e c k , d ie in den Briel gelei noch goede woorden 
spaa rden om L u m e y en zijn handlangers gunstig te 

stemmen voor de gevangenen, werden den volgenden 

dag zeven de r voornaamste geestelijken, waaronder 

ook de twee Gorkumsche pastoors en de gardiaan , 

opnieuw in verhoor genomen in bij zijn van Lum e y , 

eenige zijner offici eren en van de b roeders van den 
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gard iaan. Tegen den aanval van twee door L u me y 

meêgebrachte predikanten - een vroegere schipper 

uit Gorkum en een gewezen Brielsche pastoor -

moesten de geestelijken hun geloof verdedigen. Van 

Est ve rzekert dat de geestelijken den strijd, die in 

hoofdzaak liep over 's pausen gezag, glansrijk wonnen 

tegen hun twee aanvallers, van vvier verweer wij nu 

ook wel niet zoo 'n hoogen dunk kunnen hebben. Ka 

deze mislukte poging tot afval probeerden de gebroe

ders Pieck nog een middel om den gardiaan te 

redden . Met verlof van L u me y namen ze hem meê 

naar hun herberg en onder ' t genot van een goeden 

maalt ijd, trachtten zij zijne standvastigheid aan 't 

wankelen te brengen , doch ook ditmaal met negatief 

gevolg. De gardiaan wilde zijn geloof niet verlooche

nen, noch zijn lotgenooten in den steek laten. 

Denzelfden dag, waarop de gevange nen in den Briel 

waren aangekomen, den 7 Juli r 5 72, was te Gorkum 

het antwoord van den Prins van Oranj e ingekomen 

op ' t verzoek van de stedelijke regeering om kapitein 

Bra n cl tot gestandcloening zijner belofte te verplichten. 

De Prins beval daarin, dat een geestelijke om zijn 

stand of geloof niet gehinderd mocht worden en aan-

spraak had op bescherming van zijn v rijheid evenals 

ieder ander burg·er. Dit bevelschrift werd ter hand 

gesteld aan Bra n cl, die daarvan onmiddellijk afschrift 

liet maken en met dit afschrift een rechtsgeleerde, 

die zich bijzonder voor de gevangenen interesseerde, 

naar L u m e y zond . D e regeering der stad voegde 

hierbij brieven, waarin over handel en 1\·anclel der 

gevangenen een gunstige ve rklaring werd afgelegd. 

Denzelfclen avond van den dag , waarop 's middags 

het verhoor gehouden was, kwam Br a n d 's bode met 

zijne lastbrieven bij L u me y aan. L u me y was hier

over niet best te spreken. \\'at had O ranje te bevelen 

aan hem? Hij wist best, wat hem te doen of te laten 

stond, daaromtrent had men hem geen instructies te 

geven en allerminst wachtte hij bevelen af, waar het 

gold papen, die in zijn handen gevallen waren. Aan 

dezen, antwoordde hij den bode, had hij onverbid

delijk den dood gezworen sinds den moord van Eg

m on cl en Hoorn e en van zoo veel andere gewelclclaclen, 

door de papisten gepleegd. Bovendie n gevoelde hij zich 

in zij n persoon en waardigheid grievend beleecl igcl door 

Bra n cl, den gewezen poldergast, die hem, een Graaf 

van der Marck, niet het origineele stuk van Oranje 

maar slechts een afschrift daarvan dorst te zenden. 

Een en ander prikkelde L u me y tot onzinnige gram

schap en nog clienzel fclen avond gaf hij bevel, - om te 

toonen, dat hij baas was en geen ander - al de papen 

op te hangen, er bij gelastend dat va n Oma 1 op 

de stipte uitvoering van zijn bevel zou t oezien. Uit 

hun slaap opgewekt, werden de geestelijken, ten getale 

van 2 r , in den nacht van den 3en op den 9 Juli , 

buiten den Briel g·eleicl en aan de balke n van een 

turfloocls, die behoord had tot het verwoeste klooster 

Rugge , opgehangen. Twee van hen ontkwamen den 

dood door op ' t beslissend oogenblik afvallig te wor

den; de anderen volgden het voorbeeld van stand

vastigheid der tallooze ketters , die vóó r hen in de 

laatste jaren eveneens voor hun geloof gestorven 

wa ren. Ook dezen wisten niet van wijken of keeren. 

Niet aan Gorkum 's burgerij, niet aan ha re regee

ring, ook niet aan Bra n cl en alle rmi1~st aan Prins 

\V i 11 e m van Oranje kan eenig ve rwijt gedaan 

worden, dat zij hebben medegewerkt tot het ter dood 

brengen der Gorkurnsche g·eestelijken. Integendeel zij 

allen hebben in meer of mindere mate het hunne 

gedaan om dien verschrikkelijken moord te voorkomen. 

Vooral Prins \\ïllem ,·an Oranje treedt hier te 

voo rschijn in al het licht zij ner rechtschapenheid. Hij 

doet zich ook hier weêr kennen wars van lust tot 

wraak en wreedheid, hij betoont zich een clergenen 

,1·ie het 11·erkelijk ernst was met de zaak, waar voor 

reeds zoo\·eel geleden en gest reden was, de zaak \·an 

:N'eêrlancl 's staatk uncl ige en goclscl ienstige vrijheid . 

L u me y en geen ander is de moordenaar geweest 

van de Gorkumsche geestelijken, tegen het uitdruk

kelijk be\·el van den Prins van Oranje in. Geheel op 

eigen gezag·, niet op last van een hoogere overheid 

heeft hij het clooch·onnis ten uitvoer doen leggen. Dat 

de Staten op hunne vergadering, den r9den Juli en 

volgende dagen te Dordrecht gehouden, 11·aar de Prins 

als 's K onings Stadhouder erkend werd , ook L u me y 

erkenden als overste Yan H olland , op overlegging· 

door hem van 's Prinsen commissie, houdt daarom 

nog g·een be\\·ijs van goedkeuring in van het door 

L u me y gevoerde be11·incl en allerminst van instem

ming met- of medeplicht igheid aan zijne bedreven 

gruweldaden . Toen de Prins zijne comm1ss1e aan 

Lumey gaf, 11·as Gorkum zelfs nog niet aan de Geu

zen overgegaan e n, ook buiten deze commissie om, 

1\·as L u me y sinds lang 't opperhoofd der opstan

delingen. Al ware hem dit opperbevel ontnomen , 

L u me y had het nooit neêrgelegcl. Daarvoor had 

L u me y zich van den beginne af al te veel doen 

kennen als een eigenmachtig clespuot, die geen hoofd 

of bevel boven zich duldde, hierb ij steun vindend in de 

sympathie van ee n breecle schare van ballingen, die hem 

met hart en ziel aanhingen. E n dat de Staten zijn 

gedrag verre van goedkeurden en er op stonden dat 

in ' t vervolg zijn banclelooze wraakzucht in bedwang 
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gehouden zou worden, blijkt wel uit de instructie, die 

bij zijn aanstelling was gevoegd en op welke instructie 

hij zij n post moest aanvaarden. Daarin stond uitdruk

kelijk vermeld, dat hij de Katholieken, hun geestelijken 

en hun godsdienst in schut en scherm moest nemen. 

Dat niettegenstaande dit alles L u me y zijn eigen gang 

is blijven gaan en er behagen in vond een woordbreker 

te zijn en het gezag van Oranje met voeten te treden, 

hiervan kan noch den Prins, noch de Staten een verwijt 

gemaakt worden. In r 5 7 3 \\·as men hem dan ook 

meer dan zat en werd hij met Bart e 1 E nten s en 

Jan van Oma 1 te Delft gevangen genomen en van 

zijn post ve rvallen ve rklaard . Na een jaar gevangen

schap, liet men hem naar Duitscl1land uitwijken, van 
waar hij zich naa r Aken begaf. Hier begon hij weêr 

als katholiek te leven en verzoende hij zich met den 

Luikschen bisschop, totdat hij na den dood van R e

que sens en den opstand van alle Nederlandsche gewes

ten opnieuw van koers veranderde en zich ten tweede 

male bij de opstandelingen aansloot . Zijn gedrag was 

echter zoo dubbelzinnig , dat niemand hem meer ver

trouwde en gelukkig voor hem en ook voor de zaak 

stierf l1ij kort daarop aan een verwaarloosde wond. 

J ammer dat van Est, die voor 't overige zoo 

eerlijk is in zijn verhaal van de Gorkumsche marte

laren en een liefelij k beeld van hen schetst , als hij 

hen bij God tot voorbidding van zieken en lijdenden 

doet zijn , zich als fanatiek en partijdig doet kennen 

tegenover den Prins van Oranje, voor wiens loffelijk, 
verdraagzaam optreden hij geen enke l woord van goed

keuring· over heeft. Integendeel, hij beschouwt Oranje 

als den man , die ook voor den moord der Gorkumsche 

geestel ijken door God met het staal van den sluip-

moordenaar gestraft is . Verkeerd beoordeeld en mis-

kend, zooals door tal zijner tijdgenooten, wordt Or a nj c 

ook door van Est. De zalige martelaren laat hij ook 

tot voorbidding zijn bij God om bijstand af te smeeken 

voor den sluipmoordenaar Ba 1t ha sar Ger arts, 

wanneer deze, op den r z <len verjaardag van den dood 

der martelaren, te Delft geknield ligt, biddende dat 

God zijn duivelsch plan om den Prins te vermoorden 

moge zegenen. Dit nu is buiten alle christen-zijn om, 

en hier moeten wij van Es t clan ook loslaten. Ook 
mogen ,1·ij niet - zooals van Est doet - den moord 

op de Gorkumsche geestelijken gepleegd, beschouwen 

als een moord, welke bijzondere beteekenis heeft gehad, 

omdat de vermoorden geestelijken waren en gestorven 
zijn als martelaren voor hun geloof. Hierin toch staan 

zij volkomen gelijk met de tallooze protestantsche 

slachtoffers van de Spaansche · geloofsvervolging, die 

onder dezelfde omstandigheden, gepaard met dezelfde 
martelingen het leven lieten. Ook onder dezen, evenals 

onder de Gorkumsche geestelijken, waren tal van 

rnenschen, die van geen andere schuld beticht konden 

worden dan te zijn rotsvast in hun geloof, onwrikbaar 

in hun overtuiging. vVe moeten al deze moorden dan 
ook scheren over één kam, cl. w. z. we moeten ze 

beschouwen als onmenschelijke, verfoeil ijke daden, 

waarvoor alleen de toestanden en omstandigheden van 

dien tijd als een lichte verontschuldiging mogen aan
gevoe rd worden. In geen geval mogen wij, als katho

lieken en protestanten, ons plaatsen op het fanatieke 

standpunt van toen en over het toen voorgevallene 

elkander nu nog eenig ve rwijt doen, wat helaas nog 
maar al te vee l gebeurt . Ons past vergeven en . .. .. 
ve rgeten. 
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Tweede Afdeeling. 

( I 572-HEDEN). 

I. T1Vaari1t iets aa1tgeteekend wordt uit Goriucltem' s ltistorze, nadat de stad de ziJde van den 

Prins Kekozm !tad, onder 't bewind der Staten vau H olland en de R epubliek 
der gei111ieerde Gewesten, tot liet ,;estigen der Bataafsclte Republiek. 

(15 72- 1795 .) 

orinchem had dus, zooals ,rij gezien 

hebben, de zijde gekozen van den 

Prins. Men bleef P h i 1i p s II als 

wettigen landsheer erkennen , doch 

men wenschte zich niet langer te 

buigen onder het gehate bestuur van 

zijn landvoogd, den Hertog van A 1va en men erkende 

ook den door den koning aangestelden Bo s s u niet 

als Stadhouder van H olland. A 1va had voor goed 

van de heffing van den tienden penning afgezien, mits 

men voortging met het opbrengen van de jaarlijks 

toegezegde 2000000 gulden. De vergadering der Staten 

van Holland , die hij tegen half Juli l 572 te 's Gra
venhage bij eengeroepen had, was slecht bezocht, want 

t egelijkertijd kwamen, op eigen gezag, de afgevaardig

den van de vroeclsch.appen der opgestane steden, waar

onder ook Gorinchem, te Dordrecht bijeen. Marnix 

van St. A 1de go n d e woonde deze vergadering als 

ve rtegenwoordiger van den Prins bij. Men besloot 

hier maatregelen te nemen om aan de verwarring en 

de regeeringloosheid van 't oogenblik paal en perk 

te stellen en daartoe werd Will em va n Oranj e 

tot generaal-gouverneur en luitenant des Konings en 

tot stadhoud er van Holland, Zeeland en Utrecht aan

gesteld, terwijl men verder overeenkwam, dat men 

geen verdragen met de Spanjaarden zou aangaan, dat 

men hen zooveel mogelij k zou weêrstaan en de hiertoe 

benoodigcle gelden zou bij eenbrengen en dat aan Her

vormden en Katholieken gel ijke vrijheid zou gegeven 
worden. 

Gorinchem was voor A 1va ve rlore n. ' t Had hem 

niet gebaat of hij in 1571 den Drossaard Caspar 

Turk had aangemaand goede zorg te dragen voor 't 

kasteel "den Blauwen Toorn " en de stedelijke poorten 

wel te doen bewaken. In 't vo rige jaar was H erma n 

cl e Ruit e r 's aanslag op Loevestein gelukt en A 1va 

werd bang, dat de opstandelingen ook hun oog op 

Gorinchem zouden doen vallen. Daarom moest Turk 

voldoe:1de bezetting op ' t kasteel houden en mocht 

hem - zoo luidde het bevel - ' t aantal strijdbare 

mannen voor een behoorlijke bewaking te gering 

schijnen, dan diende hij die bezetting aan te vLillen 

uit de Gorinchemsche burgers en g ildebroeders, die 

beurtelings en op eigen kosten, zoowel bij dag als bij 

nacht, de wacht op ' t kasteel en aan de poorten der 

stad dienden te betrekken. 

Alle voorzorgen waren echter te vergeefs, Gorinchem 

viel, zooals wij zagen, ' t volgende jaar toch in handen 

der opstandelingen. 

Den 15 October 1572 (v an Zomeren p. 367) 

werd de geheele vroedschap van haren eed ontslagen 

en den 19e11, nadat er eenigc verandering in de nieuwe 

vroedschappen gemaakt was, werden deze opnieuw 

beëedigd, in naam des Konings, door den Gouverneur 

en D rossaard Rut ge r va n den Boe t ze 1aa r. De 

kloosters waren ontruimd en hoewel dan niet geheel 

verwoest, hadden zij toch veel geleden. H et minder

broederklooster bleef evenwel nog staan tot I 577, toen 

het afgebroken werd ; en met de opbrengst van het 

gesloopte materiaal herstelde men de groo te kerk, die 

eveneens zeer gehdvencl was. In l 573 waren de eerste 

predikanten herwaarts gekomen, Jac o bus Micha e 1u s 

van Dordrecht gezonden, R ud o 1f van V e 1t, gezegd 

Lauclius uit de Paltz en Adam van Leuven. Bur

gemeester Ad ria a n van den Heuvel Dirk sz., 

de grondlegger der Gorinchemsche vrijheid, zooals hij 

genoemd wordt in de lijkpredikatie, die de predikant 

Hen r ic u s R o 1and u s V e 11 en i u s in l 580 bij het 
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overlijden van van den He uv e 1 hield, werkte 111 

Gorinchem den voortgang der hervormde leer zeer 111 

de hand . De kerken waren van haar inwendige ver

siering, die nog herinneren kon aan den Roomschen 

ee redienst, ontdaan en den 3en Augustus 1573 werd 

het zilve ren kerkgeraad , op verzoek van den Prins , 

aan Adriaan Man n e maker overgeleve rd , ten einde 

met de opbrengst daarvan 's lands kas te steunen. 
Men richtte dus alles in naar den wensch van de 

voorstanders de r nieuwe orde van zaken, die thans in 

Gorinchem de meerderheid uitmaakten. 

Gorinchem als vesting was op dat tijdstip echter in 

een allertreurigsten toestand . Hiervo ren werd er reeds 

meldin g van gemaakt en intusschen was daarin, bij 

gebrek aan geldmiddelen, geen ve rbetering gekomen. 

\ Vilde men dus blijven in he t rustig en ongestoord 

bezit, van wat men thans verworven had, clan diende 

men in de ee rste plaats er op bedacht te zijn zich 

behoorlijk te versterken en t e ve rschansen om een 

mogelijken aanval van de Spanj;.tarden te kunnen af

weren. \Vant dat dezen noeg of laat pogingen zou

den beramen om het van g roote strateg ische beteekenis 

zijnde Gorinchem te herwinnen , leed geen twijfel. Bij 

den tocht, dien C hi appi n V i tel li in 15 74, op bevel 

van den nieuwen landvoogd Don Loui s cl e R e que

sen s (A 1 va had in I 573 het land verla ten) ondernam 
naar Zuid-Holland om het verlo rene te hern·innen , 

kwamen de Spanjaarden weêr dicht in de buurt en 

werd Gorinchem , omdat zij wellicht geen kans zagen 

de stad te bemachtigen , door hen Yoorbijgetrokken. 

D och het tegenover gelegen 'vVoucl richern werd doo r 

de Spaanschen beschoten en de bezetting ve rjaagd. 

Daarna viel L eerdam , dat zich bij ve rdrag ove rgaf, 

Vit e 11 i in handen. Hij deed hier twee predikanten 

en den schoolmeester ophangen. Na ook nog Asperen 

genomen te hebben , waar overeengekomen was, dat 

d e beze tting vrij zou mogen ui ttrekken, g ing h ij terug 

naar Brabant , van waar hij g·ekomen was . 

Versterking van de vest ing bleef dus, met 'toog 

op de aanhoudende poginge n, die van Spaansche zijde 
beraamd werden om de afgevallen steden weêr in hun 

macht te krijgen, voor Gorinchem van gebiedende 

zorg en we zien dan ook in de jaren , ve rloopen tus

schen l 573- r600 , op kosten zoowel van stads- als 

van staatswege tal van werken uitvoeren , die een ver
grooting en ve rsterking van de stad beoogden. In 
het hoofdstuk over de oorspronkelijke gedaante der 

stad was ik al in de gelegenheid mede te deelen, dat 

in l 573 reeds begonnen werd met de afbraak van 

eenige stadspoorten en van de buiten de Kanselpoort 

staande huizen, \\·el zestig 111 getal, waaronder ook 

het leprozenhuis, vormende de z. g. voorstad. In dat 

lot deelden o. a. de Blauwpoort en de St. Christoffels

poort, die beide in l 573 onder sloopershanden vielen 

en later ook de Kanselpoort (in l 5 89) en de Burgh-

poort. Aan de ove rzijde van de haven ving men aan 

met een uitl eg van de stad, en groef men een tweede 

haven, de Kalkhaven genaamd, welke uitleg ingesloten 

zou worden door de niem,· ontworpen fortificatiën. Na 

l 574 is clan ook binnen de vesting besloten het stads

gedeelte, dat wij thans kennen onder de namen van 

Gedempte K alkha,·en, Dalemstraat, Keizerstraat, Vis

schersclijk en daaromheen en tusschen gelegen straatjes 

en stegen. Hoewel de meeste huizen , gebouwd langs 

de Kalkhaven c. a., sedert geheel of gedeeltelijk zijn 

vernieuwd , zoodat daar weinig· oorspronkelijks meer 

te vinden is , wij zen de enkele thans nog aanwezige 

gevelsteenen duidel ij k uit , dat met den bouw van 

huizen in het door de nieuwe fortificatiën bij de oude 

stad gevoegde g·ecleclte niet vóór 16 00 begonnen is. 

De afscheiding tusschen ,rn t toen oud-Gorinchem kon 

genoemd \\·o rden en het na 1600 nieuw aangebouwde 

gedeelte is thans uit de data der gevelsteenen nog te 

constateeren . Het huis, nu nog aanwezig op den hoek 

van de Burgstraa t en de Gedempte Kalkhaven, ge

bouwd dus binnen de na l 57 3 afgebroken Burghpoort 

en behoorende tot de oorspronkelij ke stad, heeft tot 

gevelinschri ft Roemt al vait God l 563, terwijl de 

gevelsteen van een huis aan de oostzijde van de Kalk

haven ( de niemYe ,rijk) ' t jaartal r 6 r 2, die van een 

huis aan de \\·estzij de 1 6 45 en die van een huis in 

de Dalemst raat r 62 5 ve rmeldt. 

Na de afbraak van enkele poorten volgde de amotie 

van " den Blauwen Toorn '\ welke aangevangen werd 

in r 578 en successievelijk duurde tot 1600, na welken 

tij d nog enkele oYerblij fsels bleven staan, waarvan, vol

gens K e mp, zelfs omstreeks 1650 nog· sporen zicht

baar waren. In l 57 8 we rd ook de sluis, vóór den 

beer buiten de Hoog-Arkelpoort, aanbesteed voor de 

som van 28 7 j g ulden, en het volgende jaar vmg· men 

aan met het maken van den beer buiten de Hoog

Arkelpoort en van een tolhuis, dat echter maar een 

kort bestaan had , daar het in 15 84 al afbrandde. 

Den r r Augustus 1 584, hadden de Staten van Holland 

door den ingenieur A cl ria a n Ant o n is z een bestek 

doen maken van eenige nieuwe fortificatiewerken en 

werd met de regeering der stad de overeenkomst ge

maakt, dat Gorinchem deze werken voor haar reke

ning (*) zou doen uitvoeren en onderhouden, doch 

hiertoe van de Staten een subsidie zou genieten van 

C) Bij artikel -+ \· a i~ de "Cnie van Ctrecht (1379) was bepaald dat de steden versterkt zouden worden ten koste van de s tede n en van de provi ncië n, waarin zij 
gelegen waren, mits de G ener:-i.liteit daartoe <l e helft bijdroeg. 
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rnooo ponden van veertig grooten. De Prins, die 

datzelfde jaar den r o Juli te Delft door Ba 1t ha z ar 

Ger arts was vermoord, had er Gorinchem's regee

ring indertijd al op gewezen, dat een verbetering der 

vesting gebiedend noodzakelijk was. Daar echter 

door 's Lands regeering niet veel voortgang gemaakt 

werd om met Gorinchem te overleggen, welke werken 

wel het meest noodzakelijk geacht konden worden en 

hoe groot het bedrag van 's Lands subsidie zou zijn, 

hadden Burgemeesters, wachtens moede, zich over dit 

uitstellen beklaagd bij de Staten van Holland . Hierop · 

waren eenige gecommitteerden naar Gorinchem gezon

den, welke van hunne bevinding een rapport aan de 

Staten hadden uitgebracht, naar aanleiding van welk 

rapport dienstig geoordeeld werd, dat allereerst zou 

aangevangen worden met de fortificatiën van 't ver

brande tolhuis en de palissadeering daar ter plaatse, 

dan met 't vergrooten en 't herstellen van 't fort aan 

de Burgh-poort en verder met de fortificatiën van de 

timmerwerf langs de \Vaard en de rivier tot den mond 

van de haven, alles volgens het bestek, daarvan door 

genoemden Adriaan Anton is z gemaakt. De stad 

moest de werken zelf doen maken en zou daartoe 

mogen gebruiken de som van 3000 gulden van veertig 

grooten, de penningen, welke zij op dat oogenblik 

als aandeel in 's Gemeenen Lands middelen moest 

bijdragen, onverminderd hare verplichting tot voldoe

ning van haar evenredig aandeel in de 32200 ponden, 

die aan 't Land door Delft waren voorgeschoten en 

welk aandeel zij aan Delft dus schuldig bleef. Zoodra 

men echter gereed zou zijn met de fortificatiën van 

't verbrande tolhuis en de palissadeering aldaa r · en 

halverwege met 't werk aan de Burghpoort en de 

fortificatiën langs de timmerwerf, zouden de Staten, 

boven de reeds gescho nken 3000 ponden nog 2000 

ponden fourneeren en zood ra 't 1Yerk aan de Burgh

poort en langs de timmerwerf geheel afgemaakt zou 

zijn, verbonden de Staten zich om nogmaals 2000 

ponden bij te dragen, in 't geheel dus 7000 ponden. 

Doch de stad had ook aangenomen te maken 't bol

werk aan den grooten toren op den dijk aan de rivier, 

volgens raming geschat op r 500 ponden en het uit

diepen van de grachten, beginnende bij de Linge tot 

aan de Burghpoort, met het maken van een con

trescarp aldaar, te zamen op 4000 ponden geraamd. 

In deze werken zouden de Staten bijdragen 3000 

ponden, de eene helft te betalen als 't werk halver

wege gevorderd was en de \Yederhelft zoodra het 

geheele werk gereed zou zijn. Het verdere onderhoud 

- zoo was bepaald - zou nu echter geheel ten laste 

der stad blijven "zonder den Staten eenigzints verder 

"uyt zaken van dien te molesteren, welverstaande 

"nogtans dat hier inne niet begrepen (was) de verder 

"opmakinge van den begonnen Beer by der Sluys 

"aan de Arkelsche poort, die die van Gorinchem tot 

,,haaren lasten niet en (hadden) begeeren te nemen". 

Dat was dus denkelijk de heer, waarmede in r 579 een 

aanvang gemaakt was. 

In r 386 waren bovengenoemde werken gereed ge

komen en was de stad dus aan de oost- en zuid

oostzijde versterkt en tevens uitgebreid met het tegen

woordige stadsgedeelte Kalkhaven c.a. Onmiddellijk 

ging men nu met het maken van verdere versterkingen 

voort. Bij accoord , den r 9 Juli r 5 86 g·etroffen tus

schen de Staten van Holland en gedeputeerden der 

stad Gorinchem, b,·am men overeen, dat eerstdaags 

zou ter hand genomen worden het aanleggen van 

nieuwe fortificatien van de Arkelsche poort af (in 

westelijken bocht) oostwaarts om tot den "Blauwen 
"Toorn ende 't Rondeel benoorden denzelven Toorn 

,,incluys", volgens bestek en plan daarvan gemaakt. 

l\Ien mocht tot deze werken bezigen "alzulken blau

" wen steen" als de stad had en wat verder aan blau
wen steen noodig zou zijn, kon genomen worden van 

den "Blauwen Toorn", met de gedeeltelijke amotie 
van ,1·elk kasteel men reeds in I 5 78 aangevang_en was. 

De Heeren Staten zouden dragen twee derden in de 

uitgaven, noodig voor deze nietrn·e werken, echter 

zoo, dat die bijdrage de som van r 2000 ponden van 
veertig· grooten in geen geval zou mogen overschrijden. 

\V at het werk meer kostte, kwam geheel ten laste 

der stad, die ook voor het ve rdere onderhoud diende 

te zorgen. In mindering op der Staten bijdrage zou 

de stad mogen inhouden 2I05 ponden 14 schellingen 

en r o penningen, die zij nog schuldig was "ter cause 

"van de capitale Impositie over allen den Steden ende 

"platte L anden van Holland ommegeslagen in den 

,,Jaare r j 8 5 ". En de rest - indien de beloofde bij

drage van r 2000 ponden ten volle vereischt werd -

dus 9894 ponden 5 schellingen en '.' penningen mocht 

tot dit bedrag terugontvangen worden, van wat de 

stad bijgedragen had "in verscheyden Quotisatien ende 

"Repartitien, over den Steden van Holland gedaan 

"by Leeninge ende op Interest" . Dit door de stad 

geleende geld zou binnen vijf of zes maanden kunnen 

terugontvangen worden bij T h o m a s R o c h u s z 

,,Ontfanger binnen Dordrecht", ' t zij in contant geld, 

' t zij dat genoemde R och u s z, in mindering, de be

taling op zich nam van door de stad gedane inkoopen 
van hout of andere materialen, benoodigd voor de 

uit te voeren werken. Tot zekerheid voor de richtige 

terugbetaling van dit door R och u s z aan de Staten 
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te r aflossing voorgeschoten geld, zouden burgemeesters 

van Gorinchem hem ter hand moeten stellen het 

bewijs der leening, dat zij van de Staten in handen 

hadden . De leening zou door de Staten op de ver

ponding van 't jaar l 587 worden afbetaald en ge

noemde R och u s z zou alsdan van de Staten ont

vangen de in die verponding verplichte bijdrage van 

eenige dorpen , door hem uit te kiezen, en tot het 
bedrag der voorgeschoten aflossing aan Gorinchem . 

Voor ' t geen Gorinchem echter boven dit terugbetaalde 

bedrag aan 't gemeene Land van Holland geleend 

had, zouden hare gedeputeerden geen terugbetaling 

vorderen voor en aleer de andere Hollandsche steden 

eenige restitutie van het door haar aan ' t gemeene 

Land geleende geld ontvangen hadden " ten eynde" -
zooals het heette - ,,gelykheid onder de Steden mag 

"worden gehouden " en dus niet door de andere steden 

kon worden aangevoerd dat bevoorrechting in 't leven 

geroepen was. Niettemin bleef de stad gehouden aan 

den Ontvanger-generaal Ge or ge cl e Bye te betalen 

haar aandeel in de 333,000 ponden, in Februari l 586, 

,, over den S teden geq uoti zee rt " . 

De Staten stonden diep in 't krijt bij de steden. 

O ok Gorinchem had van l 572 af, steeds naar vermo-

gen bij gedragen in de zware uitgaven, die de Staten 

zich in dezen duren oorlogstijd, tot ve rweer en behoud 

van het gewonnen terrein , onafgebroken moesten ge

troosten. Zoowel in geld als in leeftocht voor de 

soldaten en 111 oorlogsmate riaal had de stad bij stand 

ve rleend en in l 583 was het bedrag van het geleende 

geld gestegen tot 142 16 gulden. Om deze sch ulcl 

aan de stad af te doen, hadden de S taten van Hol

land, bij hun besluit van l 5 September l 58 3, goedge
vonden dat de stad , in mindering van hare vo rdering, 

zou mogen inhouden , wat zij ten kantore van den 

Ontvanger-generaal Mi e r o p schuldig was als haa r 

evenredig aandeel in de ve rponding der jaren l 58 1, 

1582 en 15 83, te zamen bedragende 3910 ponden 5 
schellingen 1o penningen. Voorts kreeg de stad in 

eigendom 38 morgen lands, gelegen te K edichem 

buitendijks, genaamd " den Spaa nschen Eng he", af

komstig van de Karthuize rs buiten G eertruidenberg 

(waarschijnlijk dus geconfisqueerde landerijen), en op 

dat oogenblik in pacht bij den Dordtschen burge

meester Cor n e 1i s van Be ve r e n , met nog vier 

morgen "hooglands gelegen op den H aar ", strekkende 

" van de Kaa af tot den Bavelsloot toe " en in huur 

bij de vVecl . An t h o n i s Ho o r naa r en A cl ri a a n 

C ra 111 e r, voetstoots vo lgens de opgegeven maten , 

voor de som van 36 l 6 ponden, welke koopsom even

eens in mind ering van het aan ' t gemeene Land ge-

leende bedrag kon gebracht worden. De koopsom 

zou 3616 ponden zijn als de landerijen "uyt ter huure" 

geleverd werden, indien zulks met burgemeester van 

B e veren overeengekomen kon worden. Zoo niet, 

dan werd de koopsom met 300 ponden verminderd . 

En wat na aftrek van deze twee sommen nog restte

van de totale vordering ad l 42 l 6 ponden, zou door 

de Staten betaald worden binnen "drie maal vijf 

,,maanden eerstkomende", telkens een derde gedeelte, 

en bij gebreke van dien kon cl~ stad , bij het verval

len van een der termijnen, telkens een gelijke som 

als het beloofde derde gedeelte inhouden " aan den 

" extraorclinarisse contributiën , zo wel binnen der 

" voorsz. stede als den quartiere van dien ", waartoe 

behoorlijke "ordonnantie op den ontvanger Mier op '' 

zou verleend worden. 

H oeveel men reeds tot verbetering en versterking 

der vesting gedaan had, ze was bij lange nog niet in 

dien staat van tegenweer, dien men zich had voorge

steld in 't leven te roepen. Zouden de verdere wer

ken ten uitvoer gebracht kunnen worden, dan diende 

't gemeene Land geldelijken bijstand te verleenen. De 

stad zelve kon zulk een last niet op hare schouders 
nemen. De Staten van Holland waren clan ook over-

tuigcl van de "getrouwigheicl ende 't goede clevoir, 

"van die van Gorinchem gedaan, tot vordernisse van 
" de Fortificatiën aldaar, tot goede bewaarnisse ende 

"verzekertheid de rzel ve r stede" , doch tevens van de 

,, g roote kosten, schade, ende lasten" die de Gorin-

chemmers in den oorlog dragen moesten. Daarom 

verklaarden zij den 7 Februari l 587, dat de verdere 

vestingwerken, die noodzakelijk mochten blijken, door 

T h o m a s T ho m a s z , burgemeeste r van Haarlem en 

A cl ri a a n A nth o ni s z " F ortificatie Meester" ter 

eerster gelegenheid bezichtigd en met advies en mach

tig ing van Z.Exc. van Nassau (Prins Maurits), Gou

verneur en Kapitein-generaal van Holland, Zeeland 

en Friesland , uitgebakend, vastgesteld en ten uitvoer 

geb racht zouden worden. In de te maken kosten, waarin 

Gorinchem een derde deel en ' t gemeene Land twee 

derden zou dragen , waren ook beg repen de onteige

ningskosten van die erven, welke tot behoef der 

ontworpen we rken "vergraven oft e geoccupeert" be

hoorden te worden, van welke onteigende perceelen 

de koopwaarcle zou getaxeerd worden door de heem

raden in overleg met bovengenoemde T ho ma s z en 

A nthonis z en met advies en machtiging weêr van 

Z.Exc. v an Nas sau. Om de stad in de gelegenheid 

te stellen tot bijdrage van haar derde part zou haar 

daa rtoe kas gegeven worden door uitbetaling van haar 

evenredig aandeel in de 200,000 ponden, ,,by repartitie 
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"opgebragt" en door het haar ter hand stellen van 
de hoofdsom van den onteigenden grond; de twee 

derden door 't gemeene Land te betalen, zouden ge

nomen worden uit de penningen, in 1 586 ten dienste 

van 's lands verdedigings\\·erken toegestaan. 

Een roof- en strooptocht van het Nijmeegsche gar

nizoen, dat in 't begin der maand Mei 15 88 een on

verwachten inval in de Betuwe deed, het dorp Elst 

plat brandde en tot voor de stad Tiel verscheen, 

maakte de Gorinchemsche burgers, die bij lange nog 

niet gereed waren met hun vesting , voor overrompeling 

beangst en zij drongen dan ook bij de Staten aan, dat 

de nieuw begonnen werken en die, welke nog gemaakt 

moesten worden, nu met den zomertijd met spoed 

voortgezet zouden worden, 't geen dan ook gebeurde. 
Ook de volgende jaren ging men nog maar steeds 
n1et den aanleg van nieLm·e werken voort, waardoor 

de stad aanmerkelijk \·ersterkt en tevens uitbreiding 

van grondgebied binnen hare nieuwe wallen (de Niemv

stad c.a.) verkreeg. De kosten der ,1·erken, uitgevoerd 

tusschen de jaren 15 87-1 592, waren tot een aanzienlij k 

bedrag · gestegen:, zoodat men berekende dat, als nog 

eenige noodzakelijke reparatiën waren gedaan, zooals 

het uitdiepen der g rachten, het opmaken van een 
gedeelte muur, die ingestort \\'as en het herstellen van 
eenige gezonken werken, in 't geheel \·oor 1 56000 

ponden van veertig grooten was verwerkt. 

Van dit bedrag kwam ten laste van Holland 2 of/ 3 

104000 ponden. 't Gemeene Land had echter nog groote 

vorderingen op Gorinchem: 1° een som van 62642 
ponden 14 schellingen aan de stad tot uitvoering der 

vesting,,·erken "by ordonnantie geassigneerd 1i, 2° nog 

al der stede onbetaalde portiën in de ommeslagen 

der verponding over de jaren l 587-92, te zamen ten 

bedrage van 27 500 ponden en 3° nog 8000 ponden 

door de stad "uyt de middelen geligt ende op de 

"Rekeninge van Thomas R och u s z in souffrancie 

"gehouden;;, in 't geheel dus eene som van 98142 

ponden 14 schellingen. Deze vordering nu, meenden 

de gecommitteerde Raden van de Staten van Holland 

en vVestfriesland, diende in mindering \·an 's ge
meenen Lands bijdrage te st rekken. De regeering \·an 

·Gorii1chem voerde echter aan, dat de stad zoowel voor 
haar aandeel als voor dat van 't gemeene Land tel
kens geld op grooten interest had moeten opnemen 

en dat zij aan interest alleen ettelijke duizenden pon

-den had moeten betalen. Daarom zo u de stedelijke 

regeering het billijk :ichten als 't geme2ne Land aan 

-de stad restitueerde, zoowel van de hoofdsommen als 

van den interest ten minste 1 5000 ponden en dat 

bovendien 't gemeene Land in de nog te maken 

werken, geraamd op r 2000 ponden, zijn part of2/ 3 

8000 ponden zou dragen. Het accoord, dat hierover in 

Februari l 593 werd aangegaan tusschen gecommitteerde 
Raden \·an de Staten en gedeputeerden der stad, 
bepaalde echter, dat het maken van alle ve rdere forti

ficatiën en het onderhoud van de geheele vesting ten 

laste der stad zou zijn zonder dat "uyt eenige voor

"gaande Acten of uyt oorzaake van dien" iets meer 
van 't gemeene Land zou mogen geëischt worden. 

Op Thomas R och u s z zou van wege 't gemeene 

Land ordonnantie gegeven worden voor de 8000 pon

den, door de stad uit de gemeene middelen gelicht en 

op den ontvanger-generaal, Cor n e I i s van Mier op, 

voor de geheele som van der stede onbetaalde aan

deelen in de ommeslagen der verponding over 1587-

r 593 ad 33000 ponden en bovendien nog voor een 

som van 10000 ponden. 

De stad had dus wel haar schuldenlast aanzienlijk 
vermeerderd , doch voordat de 16e eeuw ten einde 

spoedde, kon zij zich in behoorlijken staat van tegen

weer achten en was de uitgestrektheid binnen hare 

nieuwe wallen en muren aanmerkelijk uitgebreid. 

Omstreeks dezen tijd (1583-159 1) werd te Gorin
chem een muntwerkplaats opgericht, \Yaar munt ge

slagen \\·erd op naam van Koning Anton i o van 

Portugal. Deze vorst had behoefte aan geld en hij 

trachtte - ook om den oorlog met P h i I i p s II van 

Spanje aan den gang te houden - in die behoefte 

te \·oorzien door in Holland een muntwerkplaats in 't 
leven te roepen. 't Schijnt dat Prins '\V i 11 e m van 
0 ra nj e de zaak steu nde, hoewel de Staten van 
Holland, zonder wier verlof de steden niet mochten 

overgaan tot 't munten van geld, er zich krachtig 
tegen verzetten . Ook Dordrecht, de stad die van 

oudsher het privilegie der munt voor Holland bezat, 

beklaagde zich . Niettegenstaande dit alles liet de 
regeering der stad Gorinchem de munters hun gang 

gaan, toen men in October van 't jaar 1583 daar 

begon met 't uitgeven van Portugeesch geld. De fes

tomm, op de Gorinchemsche munt geslagen en uit

gegeven \·oor een waarde van 1 3 stuivers, bleken, 
bij onderzoek, echter geen hoogere waarde te bezitten 

dan 6 stuivers 6 deniers en hoewel de Staten van 
Holland zich telkens met bedreiging richtten tot de 

regeering van Gorinchem, ' t hielp niets, de munt

meester Hendrik V e 1t hu y ze n, aan wien, op ver

zoek van Pierre Dor, den Portugeeschen gezant, 

't \·erlof door drossaard en burgemeesters gegeven 
was, ging voort niet alleen met munten, maar ook 

met \·e rvalschen. Den 18 November 1583 namen de 

Staten van Holland dan ook de volgende resolutie: 
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,,Alzo de Staten van Holland bevonden hebben, 

,, dat tegens alle oude gerechtigheid van de Munt , 

"wezende binnen de stad Dordrecht, ende tot groten 

" nadeel van de Ingezetenen der voorsz. Landen, onlangs 

"die van Gorinchem eenen Hendrik V e 1 t hu y zen 

,,aldaar, op 't verzoek van den Heere Pi e r r e Dor, 
"ambassadeur van Don Anton i o, Koning van 

"Poortegaal, hen vervordert hebben zonder voorweten 

"ende consent van de voorn. Staten, binnen de stad 

,,Gorinchem een munt op te regten. 

"Ende daar op te doen munten halve milleresen 

"ende Festoenen, die in haar gewigt ende alloy zeer 

"verschillen . Zulks dat eenige Festoenen van agt en 
,,zeventig schellingen en zeven deniers, negen en zeven

., tig , tachentig schellingen agt deniers, en hondert en 

" twe deniers in ' t mark zijn, bevonden worden verre 
"onder de waarde en alloy van den Daalder, die in 

,, Holland geslagen word, tegens een en zeventig schel

"lingen drie deniers in ' t mark zijn, volgende de 

"Resolutie ende Ordonnantie van de Staten, zulks 
"dat de Staten voorn: nodig bevonden hebben daar 
" tegens te doen voorzien, al eer de voorsz. Landen 

"van zulke Festoenen vervult ende andere goede munt 

"daar in geconverteert worcle, tot groote verag teringe 

,,van de negotie, daar aan 't welvaren der voorsz . 

,,Landen is gelegen. Zo is 't dat de Staten voorn: 
"agtervolgende haare voorgaande Resolutie van den 

" I 7 September (*) laatstleden den voorn. ambassadeur 

,,(nadat clenzelven daar op ten vollen is gehoort ) 

"verklaart hebben, dat niet tegenstaande Zijn Majesteyt 

"daar mede eenigzints in de gemeene zake geclient 

"zoude mogen wezen, daar in de Staten anclerzints 
,,dezelve gaarne na haar vermogen, begeeren te assiste
"ren, zulks zij ook alrede bewezen hebben, nogtans 
"de Staten voorn. niet zullen konnen lijden, dat eenige 

"verdere munt binnen Gorinchem op den naam van 

"Zijn Majesteyt als vooren zal geslagen, of dezelve 

,,binnen dezen Landen verder uytgegeven worden, 

"dat ook geene Munt voortaan binnen H olland, clan 

"alleen binnen Dordrecht op de munt zal worden 

,,geslagen ende dat volgende de last ende instructie, 

,,die de Muntmeester zal zijn gegeven". 

Men stoorde zich evenwel niet aan der Staten 

plakaten , men lette niet op de klachten van den 
muntmeester te Dordt, brutaalweg ging Velt hu y zen 
voort met munten en 't verspreiden der bovendien 

ve rvalschte munt. En toen hij in 't voorjaar van 1584 
overleed, namen zijn vrouw Anna van 'vV i s se 1 en 

zijn gehuwde dochter het handwerk over. Om zich 

te hoeden tegen elke verdenking van winstbejag gaf 

f°'') ,vaarbij 't verlof geweigerd was. 

de Portugeesche Koning aan zijn gezant Dor een 

instructie, waarnaar hij zich te houden had tegenover 
de weel. V e 1 t hu y zen en dochter, welke nu een. 
munt deden slaan van een nieuw type , naar het. 

uiterlijk gelijkende op een nieuwe frank van Hen-

cl rik III, doch innerlijk van minder zilverwaarde. 

Nog een nieuwe munterswerkplaats werd opgericht" 
de Megensche genoemd, welke werkzaam bleef tot 
in 't begin van I 585, toen de munten gesloten werden. 

op aandringen van D o r 's opvolger, Dieg o Botello. 

Maar die sluiting was slechts tijdelijk, want kort. 

daarna begon men weêr, niettegenstaande het protest 

der Staten, die zelfs hun poging om de vrouwen in 

de gevangenis te doen zetten, mislukken zagen. Dat-

zelfde jaar echter deed A 1111 a Vv i s se l afstand van 

haar beneficie ten behoeve van A d r i a a n v a n 

lVI eer 1and t uit Utrecht en ook de door haar 

voorbehouden winst droeg· zij daarna over aan een 

zekeren Hen cl r i k H au s sen , welke nu naast van 
Meer landt als muntmeester optrad, zoodat deze 
twee nu concurrenten ,,-erden. Later vereenigden zij 

echter hun zaken tot een gemeenschappelijke onder

neming, Toen va n :u ee r l a ndt naar Utrecht ver-

trokken en de Megensche munt naar Megen verplaatst 

was, bleef te Gorkum alleen de Portugeesche munt 

werkzaam, die maar steeds voortging met het verzen
den van valsche munt naa r Amsterdam, van waaruit 

dit geld in circulatie gebracht werd . Telkens werd de 

werkplaats gesloten doch gedurig weêr heropend en 

't was eerst in ' t begin van 1591, dat de Gorkumsche 
Vroedschap der Staten wil eerbiedigde en, na lang 

beraad, het besluit nam de munt te Gorinchem voor 
goed te sluiten. 

Binnen de vesting had men evenmin stil gezeten 

met verbouwen, vergrooten en verfraaien. In 15 89 
was men aangevangen met den bouw van een nieuwen 

Doelen en, door uitbom,·ing, had men tusschen de jaren 

1591-94 het stadhuis aanmerkelijk vergroot en ver
fraaid. Een nieuwe Kansel- en een nieuwe Burghpoort 

(later Dalemsche genoemd) waren in I 595 verrezen 
en het gasthu is, dat tot heden gevestigd was geweest 
in de Gasthuisstraat, " ·ere! in I 598 overgebracht naar 

de terreinen van het voormalige Begynhof in de 

Haarstraat, terwijl op de plaats van het afgebroken 
gasthuis particuliere woningen verrezen. Eenige jaren 

later (1602) zou op de terreinen van ' t voormalig 
gasthuis een pesthuis gebouwd worden en kort daarna 

ook een oude-vrouwenhuis. 

Zoo ongeveer omtrent dezen tijd ( I 589) werd de stad 

ve rdeeld in kwartieren en de burgerij ingedeeld onder 
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de bevelen van acht kapiteins, acht luitenants en acht 

vendrigs. Een ordonnantie werd uitgevaardigd, waarbij 

die indeeling bepaald, de wachten geregeld en voor

geschreven werd waar de burgers zich bij klokkeslag 

-of alarm in 't geweer te vertoonen hadden . 

Hoewel ik niet geregeld den loop van 's lands poli

tieke gebeurtenissen vervolgen kan, dien ik toch zoo 

nu en dan daarvan in 't kort iets tusschen te voegen 

om de lokale toestanden verklaarbaar te maken. Haar

lem was in I 5 7 3 door de Spanjaarden onder bevel 
·van Alva's zoon, Don Fradrique, ingenomen, doch 

voor Alkmaar, dat door Jac o b Kab el j o u11· verde

digd 11·erd, stiet hij het hoofd, terwijl de Spaansche 

v loot, onder bevel van B oss u , die gevangen geno

men werd, op de Zuiderzee was verslagen. Van Alk

maar zou de victorie beginnen. A 1va gaf nog wel 

bevel 't beleg voor Leiden te slaan , doch datzelfde 

jaar ( r 57 3) verliet hij 't land, opgevolgd door Don 
Lou is de Re que sens. Deze 11·as een volgzamer en 

gematigder dienaar des Konings dan A 1va geweest 
was. Hij deed wel langzamerhand · de afschu-,,·elijke ket

tervervolging staken, doch hij ij,·erde even sterk als 

A 1v a voor 't onbeperkte gezag des K onings en de 

uitsluitende heerschappij der Roomsche kerkleer. Mid

•delburg, sinds lang belegerd, moest zich ondanks het 

beraamde ontzet door een Spaansche \"loot, aan den 

Prins overgeven, doch Re que se n s' troepen behaalden 

in 1574 een overwinning op Lodewijk en Hendrik 
van Nassau , die waarschijnlijk sneuvelden , hoewel 

hunne lijken niet herkend konden worden. Daarentegen 
werd in datzelfde jaar Leiden, dat zich heldhaftig ve r

dedigd had onder Jan van cl er Does en burge

meester van der V./ er ff, ontzet, doordat de Prins 

last gegeven had om de dijken van l\Iaas en IJ se! 

door te steken. 
Op de vrij e vergade ring der afgevaardigden van de 

opgestane H ollandsche steden, in r 572 te Dordrecht 
gehouden, was de uitgebreide macht, die men daar 

den Prins wilde toekennen, door hem zelf beperkt 

door zijne verklaring dat hij niet voornemens was iets 

te doen zonder de Staten te hebben gehoord. Die 
splitsing van 't gezag 11·erkte op den duur echter na

deelig op den gang van zaken en in I 5 7 4 was door 

den Prins voorgesteld om de hem opgedragen waar
digheid neêr te leggen en ' t land te verlaten, omdat, 

volgens zijn meerring, een gedeelte van het volk, dat 

steeds wêer pruttelde als het geld moest opbrengen voor 

den duren oorlog, in den waan verkeerde dat dit geld 

gevergd werd ten behoeve des Prinsen en niet ten dienste 

van 't gemecne land . De Staten dachten er echter anders 

over. Zij , die zich als souverein van 't land beschouw-
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den, droegen hem in I 575 het opperbestuur over alle 

landszaken op, deden overheden, gilden en schutten aan 

hem trouw zweren en vergden van hem slechts inwinning 
van hun raad bij ' t ,·ergeven van gewichtige ambten en 

hun toestemming bij ' t uitschrijven van belastingen of 
't brengen van veranderingen in de regeering. Holland 

en Zeeland vereenigden zich daarop in 't zelfde jaar 

tot een unie onder ' t bewind van- en gehoorzaamheid 

aan den Prins als hoofd en overheid, welk verbond, 

te Dordrecht gesloten, geteekend werd door vijf Hol

landsche edelen , door de gemachtigden der steden 

Dordrecht , Delft , Gouda, Rotterdam , Gorinchem , 
Schiedam, Brielle, Schoonhoven, Oudewater en\Voer

den , door de gemachtigden van Noord-Holland en 

vVaterland en door die van de Zeeuwsche steden 

Middelburg, Zierikzee, Vlissingen en Veere. 

In r 5 76 11·as R e que se n s gestorven zonder dat 
F i 1i p s voor hem een opvolger had aangewezen. De 
Spaansche troepen, die sinds lang hun soldij niet ont

vangen hadden, sloegen over tot muiterij, waaronder 

vooral Maastricht en Antwerpen (Spaansche furie) te 

lijden hadden. Op de beraadslagingen der afgevaar

digden van de Staten der ve rschillende gewesten, die 
door den Prins te Gent 11·aren saamgeroepen, had 

deze muiterij grooten invloed en bij de pacificatie , 

die hier tot stand k11·am, verbonden zich Holland en 

Zeeland en hunne bondgenooten ter cene en de zui

delijke gewesten met de stad Utrecht ter andere zijde 

om de Spaansche soldaten en allen, die het recht 

schonden of verdrukking pleegden, te 11·êerstaan. niet 
te gedoogen dat iemand buiten Holland en Zeeland 

iets tegen de Roomsche kerkleer ondernam en na ' t 

herstel der orde een vergadering der A lgemeene Staten 

te doen bijeenkomen, alles evenwel onder gehoorzaam

heid aan den K oning. 
Weldra traden ook de overige noordelijke gewesten 

tot deze pacificatie toe; alleen Amsterdam hield nog 

de Spaansche zijde. 
Even ,·óór de pacificatie ,·an Gent 11·as als Reque

sens' opvolger in 't land gekomen de bastaardbroeder 

van den Koning, Don J u an van Oosten rijk. In 
den beginne was de ve rstandhouding tusschen den 
nieuwen landvoogd en de Algemeene Staten een goe

de, doordat Don Juan van eenige 11·elwillendheicl 

blijk gaf, doch dit veranderde allengs toen hij zich 

bij ve rrassing van Namen meester gemaakt had en toen 

zijn aanhangers ook op andere plaatsen aanslagen onder

namen, sloeg het reeds lang tegen hem gekoesterde 

wantrouwen tot een formeele verwijdering over. 

De Algemeene Staten noodigden nu den Prins uit 

tot overkomst naar Brussel, waar hij met uitbundige 
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vreugde ontvangen werd. 's Prinsen toenemende gunst 

en invloed in de Zuidelijke Nederlanden wekte echter 

de afgunst van vele Zuid-Nederlandsche edelen, vooral 

van den Hertog van Aerschot. Deze deden daarom 
den Oostenrijkschen Aartshertog lVI at t h ia s in 't land 

komen en wisten te bewerken , dat deze door de 

Algemeene Staten tot landvoogd werd gekozen . De 
P rins nam er genoegen mede dat de Algemeene Staten 
hem als luitenant-generaal aan Matthias toevoegden. 

Door aan te sporen tot verdraagzaamheid en tot 

't eerbiedigen van elkanders kerkleer had de Prins, die 

sinds eenige jaren tot de gereformeerde leer was 

overgegaan, zich steeds beijverd om tusschen de ver
schillende gewesten samenwerking te verkrijgen en het 
wederzijdsche vertrouwen te bevorderen en te herstel

len. De meeste zijner tijdgenooten begrepen echter 

zijn streven niet of legden het verkeerd uit. Bij beide 

partijen leden zijn pogingen tot vermindering van den 

onzaligen geloofshaat, die decentraliseerend en ver

zwakkend werkte, dan ook schipbreuk. Zoowel bij de 
katholieken in Henegouwen en Artois als bij de gere

formeerden te Gent, stak de onverdraagzaamheid hef

tig het hoofd op. In Gent kreeg men een herhaling 

van den beeldenstorm en ' t gelukte den Prins, eerst 
na veel moeite, daar de orde te herstellen. Amsterdam 

was intusschen ook omgegaan, op voorwaarde dat in 
't rechtsgebied der stad alleen de katholieke kerkleer 

openlijk zou mogen beleden worden. De gereformeerden 

hadden er echter zooveel macht en invloed dat de 

katholieke regenten en vele geestelijken werden uit

gedreven en de gereformeerden twee kerken in gebruik 

namen . 

In I 578 was Don Juan overleden. ' t Opperbewind 

over 't leger werd opgedragen aan A 1 ex ander F a r
n es e, hertog van Parma, die door den K oning ook 

eerlang als landvoogd werd aanbevolen. De gebeurte

nissen te Gent en het daar door den Prins gesloten ver

drag om er de geestelijken, uitgenomen de vier bedel

orden , weêr in 't bezit hunner goederen te herstellen en 
de kerken tusschen hervormden en roomschen te verdee

len, mits de laatste geen openbare ommegangen hiel

den of 't sakrament over straat droegen, had in Ar

tois, Henegouwen en Douai veel misnoegen ve rwekt, 

zoodat deze gewesten (malcontenten) den 6 en Januari 
I 579 te Atrecht een verbond sloten om de U nie van 
Brussel, den roomschen godsdienst, de gehoorzaamheid 

aan den K oning en de pacificatie van Gent te hand
haven en de geloofsvrede te weren. Deze unie gaf 

den stoot tot een nauwere aaneensluiting der noorde

lijke gewesten bij de vermaarde Unie van Utrecht, 

welk verbond den grondslag legde voor 't gemeene-

best der Vereenigde Nederlanden . Tot deze nauwere 

aaneensluiting, waaraan de Prins sinds lang zijn krach

ten gewijd had, bediende hij zich van de medewer

king zijns broeders Graaf Jan van Nassau, die in 

November r 578 de Staten van Holland en Zeeland te 

Gorinchem beschreven had , waar hij hen vermaande 

tot een verbond met Gelderland, Utrecht, Friesland 
en andere gewesten, tot welke aaneensluiting de Prins 

vroeger reeds meermalen had aangezet. Hij berichtte 

tevens dat deze gewesten te Utrecht beschreven waren 

en verzocht de Staten van Holland en Zeeland ook 

derwaarts hunne afgevaardigden te zenden, waartoe 

de Staten besloten. l og te Gorinchem zijnde, trad 
men ook met gemachtigden van Gent in onderhande

ling over ' t verbond. 
Den 23 s'en Januari r 576 kwam deze unie tot stand 

en op den 29 st
'"' werd het besluit openlijk van het 

stadhuis te Utrecht afgekondigd. De hoofdinhoud van 

dit uit 26 artikelen bestaande verdrag was, dat de 
overeenstemmende ge,,·esten zich verbonden ten eeuwi

gen dage vereenigcl te blijven , alsof zij één staat uit
maakten, doch zóó, dat elk gewest en iedere stad 

zij n eigen rechten en privilegiën behield. Over 't 

sluiten van vrede, het aangaan van een bestand of 

van een oorlog, het uitschrijven van belastingen, de 

geueralitez"t bet reffende, zou bij eenparigheid, over 

andere zaken bij meerderheid van stemmen beslist 
worden. Om de kerkleer zou niemand vervolge! mogen 
worden en geestelijken en kloosterlingen zouden in ' t 

bezit gesteld worden hunner goederen, in de vereenigde 

gewesten gelegen en in 't onderhoud van hen, die 

gedurende den oorlog de kloosters ve rlaten hadden , 
zou uit de inkomsten dier kloosters voorzien worden. 

Geschil tusschen gewesten of over zaken, die met 

eenparigheid van stemmen moesten beslist worden, 

zou onderworpen worden aan de uitspraak der stad

houders. 

F i 1 i p s begon toch ,,·el in te zien dat hij het Ne

derlandsche volk, zoo prat op zijn vrijheid en zijn 

privilegiën, niet onder zijn heerschappij zou krijgen 

indien hij den weg bleef bewandelen , tot nog toe 
gevolgd. Hij opende dus onderhandelingen met den 

Prins, wien hij, indien deze zich wilde onderwerpen, 

aanbod deed van vele materieele voordeelen en het 
vrijlaten van zijn nog steeds gevangen gehouden zoon 

Filip s Willem. Onverzettelijk bleef Filips echter 

staan op ' t punt van de uitsluitende handhaving der 

Roomsche kerkleer. Bij Rennen berg slaagde hij 

beter. Deze liet zich omkoopen van de Unie afvallig 
te worden en de stad Groningen, Drente en een ge

deel te van Overijse! wêer onder de Spaansche macht 
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te brengen. Voor Steenwijk stiet hij echter het 

hoofd. 

Reeds sinds I 57 3 was door F i 1 i p s aan zijn land
voogden in de Nederlanden heimelijk last gegeven om 

zich door aanslagen op 't leven van den Prins, van 

dezen gehaten tegenstander te ontslaan . Geen der po
gingen was echter tot heden gelukt zoodat Oranje 

door den Koning vogelvrij verklaard werd met belofte 

hem , die er in slagen zou den Prins te clooden, toe 

te kennen een som van 75000 Gld., brieven van adel
dom en absolutie van alle misdrijven, die hij begaan 

mocht hebben. 0 ra n je beantwoordde dezen ban met 

een apologie, waarin hij zware beschuldigingen tegen 

den Koning inbracht en beloofde met de Staten

Generaal mede te werken tot heil van 't land. De 

Staten-Generaal zagen nu naar een nieuwen landsheer 
uit. Van de Engelsche Koningin E 1 is a be t h was 

weinig te verwachten, zoodat in r 580 te Plessis bij 
Tours met den hertog van A nj o u, naar wien men 

reeds vroeger, doch toen met negatief gevolg, had 

omgezien, een verdrag werd aangegaan waarbij hij als 

heer dezer landen werd erkend op voorwaarde dat 
alle privilegiën van kracht bleven, de Staten geraad

pleegd moesten worden over ' t uitschrijven der belas

tingen en 't vergeven van hooge ambten en geen 

vreemdeling zou mogen zitting nemen in den Raad 

van State, dien men An jou ter zijde stelde. Holland 

en Zeeland hadden de souvereiniteit aan Prins \i\T i 11 e m 

opgedragen en bepaalden dat zij A nj o u's gezag al

leen erkenden voor zaken, die de generaliteit betroffen. 

Matthias kreeg ontslag en in r 58 r zwoeren de 

Staten Generaal, op een vergadering in den Haag , 

Filips als landsheer af, op grond hiervan dat het 

volk niet om den vorst, maar de vorst om het volk 

geschapen was, dat een vorst, zijn onderdanen behan
delend als slaven, voor een dwingeland was te houden 

en vrijelijk verstooten mocht worden. In Holland en 

Zeeland zou men zich bedienen van den naam van den 

Prins en van de Staten dier beide gewesten; in de 

landen, die met den Hertog van An j o u gehandeld 

hadden, zou men diens naam en dien des Landraads, 
of zoolang deze nog niet in dienst getreden was, dien 

der Algemeene Staten gebruiken . In algemeene zaken 
zou 't zegel der Algemeene Staten, in bijzondere aan

gelegenheden dat van het betreffende landschap gebe
zigd worden. 's Konings naam en wapens zouden van 

de munt verdwijnen en alle ambtenaars moesten den 

eed doen aan de bijzondere Staten, onder welke zij 

stonden, dat zij de Algemeene Staten, tegen den 

Koning van Spanje en diens aanhang , getrouw zouden 

met Zutfen, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Utrecht, 

Friesland, Overijse! en Mechelen . 

Kort na de huldiging van A nj o u, werd een aan

slag op 't leven van den Prins gepleegd door Jean 

Jauregui, welke aanslag mislukte (1582). Nauwelijks 
van zijn wonde hersteld, werd de Prins in nieuwe 
moeilijkheden gewikkeld, doordat A nj o u, ontevreden 

over zijn gezagsbeperking, pogingen deed om zich met 

meer macht te bekleeden. In I 583 trachtte hij zich 

van een menigte steden in de Zuidelijke Nederlanden , 

bij verrassing, meester te maken. In sommige plaatsen 

gelukte zijn aanslag, in Antwerpen werd deze ver

ijdeld (Fransche furi e) . Hij keerde kort daarop naar 

Frankrijk te rug en overleed in 't volgende jaaL 

Intussch en hadden Holland en Zeeland alles voor

bereid om den Prins tot graaf van hunne gewesten 

te verheffen . De Staten zouden de ,,·etgevende- de 

graaf zou de uitvoerende macht met het beleid der 

militaire aangelegenheden hebben . Voordat de inhul

diging kon plaats hebben werd de Prins te Delft door 

Bal t h a z a r G e ra r cl s vermoord ( r 5 84). Par m a 
had zich van de voornaamste steden der Zuidelijke 

Nederlanden meester gemaakt , o.a. van Brussel , Gent 
en Brugge en kort voor 's Prinsen dood had hij ook 

't beleg geslagen voor Ant\\·erpen, dat door :\1 ar nix 

een jaar lang verdedigd werd, doch zich in r 58 5 aan 

Pa r ma moest overgeven. 

De Staten van Holland waren te Delft vergaderd 
toen de tijding van 's Prinsen dood, een oogenblik na 

den noocllottigen aan slag, tot hen kwam . Nog dien

zelfden dag zonden zij brieven en gemachtigden af 

met de vermaning om het krij gsvolk en de vestingen 

in der Staten eed en gehoorzaamheid te doen vol

harden. Op den I 3<len Juli I 584 kwamen, behalve de 

edelen, ter dagvaart de gemachtigden der steden Dor
drecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam , Gouda , 

Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, 

Alkmaar, Hoorn , Enkhuizen , Edam, Monnikendam , 

Medemblik, Purmerend, Naarden, \i\Teesp, :\1uiclen, 

Heusden, Oudewater, \Voerden en Geertruidenberg en 

op den 1 8<len Augustus d.a.v. kwam men overeen een 

Raad van State op te richten, aan \\·elken, voorloopig 
voor drie maanden, de regeering zou gegeven worden 

over Brabant en Vlaanderen, voor zoover deze gewes

ten nog bij de Unie gebleven waren, Holland, Zee

land, Utrecht, :Wechelen en Friesland. Maurit s v an 

Nassau, tweede zoon van ,vijlen den Prins, toen 17 
jaar oud, werd aangesteld tot hoofd van dezen Raad. 

Die Raad bestond uit I 8 leden, 3 voor Brabant , 2 

voor Vlaanderen, 4 voor Holland, 3 voor Zeeland , 

blijven. Tot dit besluit traden toe Brabant, Gelderland 2 voor Utrecht, I voor :viechelcn en 2 voor Friesland. 
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Uit deze leden zou een Thesaurier, en, maandelijks 

een president gekozen \\·orden. Maurit s en de Raad 
zouden de eendracht tusschen de gewesten bewaren, 

de privilegiën handhaven, de inge,villigde lasten doen 

ontvangen en ten gemeenen nutte besteden zonder dat 

de Staten hierin iets te zeggen zouden hebben . Ook 

' t werven en afdanken van krijgsvolk en ' t begeven 

der krijgsambten stond aan Maurits en den Raad, 

doch handel met Spanje, vrede of oorlog, verbonden 

aangaan en munten kon niet gedaan "·orden zonder 
bewilliging der Staten. 

De Staten van Holland richtten tevens voor hun 

gewest in 't bijzonder een Raad van State op, aan 
wien 't bestuur \·an Holland en 't uitvoeren van de 

genomen besluiten, \\·anneer de Staten niet vergaderd 

waren, benevens de zorg voor de krijgszaken en het 

invorderen der gemeene middelen staan zou. l\Ien 

noemde dezen Raad het Kollegie der Gecommitteerden 

of gemachtigde Raden der Staten van Holland. 

K ort na ' t overlijden van A nj o u hadden de Alge
meene Staten de souvereiniteit dezer landen aange

boden aan den Franschen Koning Hen drik III. X a 

's Prinsen dood voegde men hierbij een nieuw verzoek 

om uit Frankrijk een overste herwaarts te zenden, 

die 's Prinsen plaats zou kunnen bekleeden. Noch 

met den Franschen Koning echter, noch met de 

Koningin van Engeland, E 1is abc t h, aan wie men, 

daarna de opperheerschappij o\·er deze gewesten had 

aangeboden, k\rnm men tot een resultaat; beiden 

wezen de voorstellen, ook dat van een altoos durende 

bescherming, van de hand. \Vel kwam men met 
EI is a be t h tot een resultaat ove r 't verleenen van 
tijdelijken bijstand. Die bijstand zou bestaan in ' t 

zend~1 van een hulpleger onder belofte dat de gere
formeerde leer en de privilegiën zouden geëerbiedigd 

worden. Den Briel, Vlissingen en Rammekens zouden 

haar, voor de te maken oorlogskosten, in pand ge

geven worden. i\I au rits werd echter door de Staten 

van ·Holland en Zeeland tot hun stadhoude r benoemd 

met den titel van geboren Prins 11an Oraujc wat in 

Engeland wel kwaad bloed zette. In 't laatst van I 3 8 3 

zond Eli z a be t h een van haar invloedrijkste gunste

lingen, Robert Du cl l e y, graaf van L eicester, hier

heen. Hij werd overal met gejuich ontvange n en 
door de Staten-Generaal bekleed met 't oppergezag in 

krijgszaken (Landvoogd der vereenigde gewesten), het 

burgerlijk bewind, het beheer der finantiën en de 

rechtspraak. Hierdoor werd de Raad van State van 
een bewindvoerend een raadgevend lichaam, in welk 

college nu echter, op aandringen van Lei ces ter, 
twee Engelschen zouden zitting nemen. Terzelfder tijd 

nam Joh an van O l de n barn e velt de hem door 
de Staten van Holland aangeboden betrekking van 

advocaat van den lande aan. 

Tusschen den heerschzuchtigen Lei ces ter en de 

Staten van Holland en Zeeland ontstond al spoedig 

een spanning. Het verkiezen van Maurits tot stad

houder van Holland en Zeeland, in welke beide ge

westen als de voornaamste , L e ic e s te r gaarne alle 
gezag in handen begeerd had, zat hem dwars in de 
maag. Hij hield zich doorgaans clan ook in een der 

andere gewesten en voornamelijk in Utrecht op. Tal 

van grieven ontstonden er van den kant van Holland 

en Zeeland tegen den aanmatigenclen Lei ces ter, te 

veel om hier in dit bestek op te sommen. Niettemin 

\\·as zijn aanhang \·an beteekenis en toen Lei ces te r 
in 't laatst van r 3 86 voor een half jaar naar Engeland 

vertrokken was, maakten de Staten-Generaal van deze 

afwezigheid gebruik om het door Lei ces ter in r586 

uitgevaardigde plakaat op de zeevaart, waarbij de 

uitvoe r van le\·ensmidclelen en krijgsbehoeften naar 

landen, onder Spaansche heerschappij staande, ver
boden \\·erd en door welk plakaat de handel hier zeer 

benadeeld \\"as, zóo te wijzigen dat het vrij wel zijn 

kracht verloor. De Staten van Holland breidden nu 

ook 't gezag \·an hun stadhouder ten koste van dat 

van Lei ces ter uit door aan de vroedschappen van 

verscheiden Hollandsche steden, binnen welke Engelsche 

bezetting gelegd \\"as, last te ge\·en waardgelders in 

dienst te nemen. De benden van K 1eer h age, die 

men niet \·oor onverdacht hield, deed men uit Gorin

chem \·ertrekken en de stad \\·erd gesteld onder bewind 

van Graaf Filips, broeder van Graaf Vv i 11 e m Lo

de\\" ijk \"an X as sa u. Deze waardgelders moesten 

zich gereed houden om op de eerste oproeping der 

vroedschap onder de \\·apenen te komen; niet in wer

kelijken dienst zijnde, genoten zij halve soldij. Na 

zijn terugkeer trachtte Leicester, rekenend op den 

steun der ij\·erigste Gereformeerden, zich meester te 
maken van de souvereine macht, zelfs deed hij een 

poging om 1\1 a u r i t s en O I cl en b a r n e velt op te 

lichten, \\'elke poging echter mislukte evenals zijn 

aanslag op Am:;terdam en Leiden. Men werd hem 
thans moede en 't was tijd dat hij in I 587 voor goed 

naar Engeland vertrok. \Vel bleven de Engelsche hulp

troepen nog in 't land doch de aanvoerder dier troepen 
werd niet meer met de landvoogdij bekleed. De hoofd

leiding berustte nu weêr bij den Raad van State. Na 
dien tijd werd er geen poging meer aangewend om 

de soll\·ereiniteit aan een vreemden vorst op te dragen 

en zoo ontstond van dien tijd af de Republiek, een 
bondstaat, waarin de souvereiniteit berustte bij de 
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Staten van elk der verbonden gewesten, welke Staten 

waren samengesteld uit de afgevaardigden der ridder

sclzap (vertegenwoordigend 't platte land) en die der 

s tedelijke vroedschappen. 

Na 't vertrek van Le i ces te r was de regeering 

in Holland en Zeeland nog niet op vasten voet ge

bracht. Men begreep dat in Holland het College van 

gecommitteerde Raden hersteld diende te worden en 

dat men Prins Maurits meer gezag behoorde toe 

te kennen. In I 590 werden door de Staten twee col

leges ingesteld , een tot beleid der regeeringszaken het 

college va1t gekommitteerde Rade1t nevens Zeffn Door

luchtig!teid, dat uit den Prins en vier Raden bestond 

en een tot beleid der zaken van belasting en geld

middelen, alleen het college van gecommitteerde Raden 

genoemd en bestaande uit negen Raden. Verder stelde 

men . pogingen in ' t werk om Utrecht met Holland 

e n Zeeland onder éen stadhouder te krijgen. Deze 

poging gelukte niet alleen, doch ook Gelderland en 

Overijsel kwamen onder lVI au rits als stadhouder. 

(In Friesland was sinds I 5 8 3 stadhouder \V i 11 e m 

Lodewijk, de oudste zoon van Jan van Nassau.) 

De Vereenigde Nederlanden bestonden omtrent dezen 

tijd uit zes gewesten: Gelderland met Zutfen, Holland 

met 'vVest-Friesland, Zeeland, Utrecht, Friesland en 

Overijse!, hoewel enkele steden nog in Spaansche 

macht waren. Groningen en de ommelanden zijn hier 

in I 594 eerst bijgekomen, nadat de stad door Maurits 

ingenomen was. De regeeringsvorm, die sinds dezen 

tijd werd ingesteld, is vrijwel dezelfde gebleven tot het 

einde van het stadhouderlijke bewind . Prins Maurits 

werd aangesteld tot stadhouder, kapitein- en admiraal

generaal en hoofd van den Raad van State. Tegen

over het buitenland werd de Republiek vertegenwoor

digd door de Algemeene Staten, samenges teld uit de 

afgevaardigden der bijzondere gewesten . Eerst nu en 

dan vergaderend, kwamen zij allengs permanent bijeen. 

Hunne bemoeiingen liepen over zaken van vrede en 

oorlog, het zenden en ontvangen van vreemde gezanten 

en in ' t algemeen zaken de vereenigde gewesten te 

zamen betreffende. De Staten der bijzondere gewesten 

waren, zooals boven reeds gezegd is, samengesteld uit 
de edelen en de afgevaardigden van de vroedschappen 

der stemhebbende steden. De uitvoering hunner be

sluiten was opgedragen aan het college van gemach

tigde Raden of Staten, in Holland, zooals hierboven 

gezegd is, gesplitst in twee colleges, doch later ver

eenigd. De advocaat van den lande, later raadspen

sionaris genoemd , woonde de vergaderingen der Staten 

en der gecommitteerde Raden van Holland bij , vroeg 

de gevoelens uit naam der ridderschap, wier pensionaris 

hij was en tfachtte hen tot eenstemmigheid te brengen, 

zoo er verschil van meening bestond. Zif "ambt was, 

na dat van den Stadhouder, het aanzienlijkste. De 

ridderschap bracht, evenals elke stad, éen stem uit 

en elke stad had een pensionaris, een rechtsgeleerd 

persoon, die de v roedschap van advies diende en voor 

hare afgevaardigden ter Staten het woord voerde. 

Voor het beleid van den oorlog ter zee waren vijf 

colleges t er admiraliteit ingesteld. Gezwegen van de 

algemeene en bijzondere rekenkamers en andere col

leges, was 's Lands regeering, beknopt geschetst, 

ongeveer in voege als boven omschreven. 

Het verloop der verde re krijgsbedrijven was, na 

Lei ce s ter ' s vertrek, niet onfortuinlijk voor de Re

publiek. Maurits vermeesterde vele steden en ook 

ter zee werd de oorlog gelukkig voortgezet. Bij het 

drievoudig verbond tusschen Engeland, Frankrijk en 

de Republiek, was deze door de eerste twee rijken 

als zelfstandige mogendheid erkend. De Fransche 

koning onttrok zich wel spoedig aan den oorlog tegen 

Spanje, doch hij bleef de Noordelijke Nederlanden 

met raad en geld steunen. Kort voor zijn dood (r 598) 

had Filips II zijn dochter Isabella uitgehuwelijkt 

aan den Aartshertog A 1 be r t u s en haar, zonder de 

Staten dezer gewesten daarin te hooren , de Neder

landen tot bruidschat gegeven. AI be r t u s noodigde 

de noordelijke gewesten wel uit zich onder zijn bewind 

te stellen, doch zij bleven weigeren en sloten zich 

nauwer bij Engeland aan. 
De handel nam steeds in uitgebreidheid toe en onze 

wakkere zeevaarders, die eerst getracht hadden door 

't Noorden naar Indië te komen, echter zonder resul

taat, slaagden beter toen zij den weg langs de Kaap 

gevonden hadden. In verschillende steden van Hoî'land 

en Zeeland werden maatsc!tappijen vau verre opgericht, 

die handelsbetrekkingen met Indië aanknoopten en deze 

maatschappijen, die elkáar onderling op den duur be

nadeelden, werden eerlang vereenigd tot de Vereenigde 

Oost-Indische Compagnie, welke allengs schatten gelds 

in ' t land bracht, zoodat niet alleen aandeelhouders, 

doch ook makelaars en kooplieden, zeevarenden, sjou

werlieden, verhuurders van pakhuizen, kortom een 

groot deel des volks een ongekende welvaart genoot. 

Roemrijk waren ook enkele krijgsbedrijven o.a. de 

slag bij Nieuwpoort ( I 600), en Je overwinning op de 

Spaansche vloot in de baai van Gibraltar ( I 607). Doch 

wegens geldgebrek werd nu de oorlog te land aan 

beide zijden zoo goed als gestaakt. De Spaansche 

schatkist was uitgeput, doch ook de Republiek had 

veel schuld (Holland reeds 26 millioen) en zoowel 

A 1 be r t u s als ;vr au rits was niet afkeerig van vrec1e. 
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Tot een vrede zou het echter voorshands nog niet 

komen, doch in 1609 we rd te Antwerpen het twaalf

jarig bestand gesloten, waarbij de Republiek, door de 

Aartshertogen, ook namens den Koning van Spanje, 

als een onafhankelijken staat werd erkend en \\'aarbij 

bepaald werd dat elk der partijen voorloopig behouden 

zou wat zij thans bezat. 
A lgemeen in den lande was de vreugde ove r deze 

stuiting van den bloedigen worstelstrijd. Hunne Groot 
Mogende I-Ieeren Staten Generaal der vereenigde pro• 

vinciën schreven een algemeenen vier- of triomfdag 

uit over alle steden en plaatsen dier gewesten. In 

verscheiden plaatsen had men dezen dag· met " retho
rijckelicke ende speelgedichtenn gevierd en ook te 
Gorinchem werd, met toestemming der stedelijke 

ove rheid, door de Kameristen van de rederij kers

kamer "Vernieut wt Liefden '' een "vreeds-tri um ph• 

gedicht gecomponeert en rethorijckelijcken vertoont " 

in ' t openbaar op den 5 Mei 1609 . Di t gedicht , ,·er

vaardigd door H endrz'ck van der lWztJ 1r, (1) handelde 
over ,; ' t ghemeen wantrouwich ghevoelen, contrarie 

"opinien ende andere vruchten, spruytende wtet twaelff 

"J arich Bestant over de ghemeene l\ederlanden n en de 

a uteur, die zijn gedicht opdroeg aan H.H. drossaard, 

burgemeesters, schepenen en raad der stad, sprak aan 

' t slot dier opdracht den wensch uit, dat hij, vóor de 

expi ratie der loopende t\,·aalf jaren, in de gelege nheid 

mocht gesteld zijn een "absoluyt eewighe \'rede-dicht" 

saam te stellen. De personages , die vereischt werden 

om "speelghewys" ' t gedicht te vertoonen, waren: 

Mars, representeerende den oorlog "z ijnde wreedel ick 

gewapent"; Pax, representeerencle den vrede "wesencle 
een V rou-persoon, godcl innelick gecleet, ende met lau

rier kranskens \·erciert " ; JVeder landt, representeerende 

alle zeven vereenigde vrije provinciën wet hare leden 

en steden "zijnde een V rou-persoon, cierlicken ghe

cleet"; Gorincltem, ,, wesende een Y rou, ghecleet als

voren" ; Goede regeering, ,, wesende een man statigh 
ghecleet , representeerende de hooghe Overicheyt ende 

Staten van den Lande " ; Liefl1ebber der Vrijlzeid en 

van den Vrede "wesende een Mans-persoon g heclee t 

in cierlicke cleedinghe " en TVantrouwig gevoele1t "mede 

een Mans-persoon" . Als alle rederijkersgedichten uit 
dien tijd was ook dit gedicht een samenspraak tus

schen bovengenoemde personages, die met een omhaal 

van honderd woorden, gedicht in alexandrijnen, iets 

vertelden wat men met tien woorden juister en begrij

pelijker gezegd kon hebben. Hoewel 't geheele spel slechts 

23 van de 32 bladzijden kl. 4°. vult, schrikt de taaie 

alleenspraak van Mars, waarmede het spel geopend 

werd, den tegem,·oordigen lezer, die beter gewend is, 

reeds af om verder te gaan en 't is mij niet gelukt 

in 't gedicht als geheel die schoonheid van gedachten 

en klank te ontdekken, welke, volgens de ophemeling 

der sonnetten , in het boekje vóor het triumfdicht af

gedrukt en denkelijk van de hand van broeders ka
meristen, den auteur minstens een onsterfelijkheid als 

die van Vond e 1 hadden moeten verzekeren. Toch 

zullen de menschen uit dien tij cl, die van de Kameris
ten niet veel beters gewend waren, met groot genoegen 

de opvoering van dit rederijkersspel gevolgd hebben 

en zeker \\·as de persoon, die Gorincltem voorstelde 

hun aller tolk toen h ij aan 't slot de volgende woorden 

van dank sprak tot Pax: 
Ick danck Godclinne dy vant stichtich onderwijs , 

'T welck ghij hier mijn Ghemeent hebt stichtich 

gh'openbaret. 

Nu men ,·oor 't oogenblik rust had met den buiten

landschen ,·ij and, ontbrandde, ongelukkig genoeg, een 
strijd in eigen boezem en ontstonden de geschillen 

over godsdienstige leerstukken , die in den beginne 

tusschen de godgeleerden onderl ing uitgevochten, wel

dra het geheele ,·olk in beroering brachten. De strij d 

liep over het leerstuk der predestinatie. De predikant 

J a co b Arm i n i u s had een minder strenge opvatting 

van dit leerstuk clan zijn ambtgenoot F r a nci sc u s 
Go ma ru s en ofschoon Arminius in 1609 overleden 

was , k\\·am er geen einde aan den twist, omdat 

Maurit s' ,·e!clprediker Uiten b o ga er t en een groot 

aantal predikanten . het voor Arm in i u s' overtuiging 

opgevat hadden. Treurig genoeg werd de staatkunde 
onder deze zui,·er theologische geschillen gemengd . 

De Gomaristen ,1·ilclen dat de regeering zich hield 
buiten de geschillen over kerkelijke leerstukken, de 

Arminanen daarentegen beweerden, dat, evenals in 't 

buitenland , dege ne , die de regeering in handen had 
ook over de kerk diende te beschikken. D e Arminianen 

leverden een remo11stra11tie in bij de Staten van Hol

land om zich te \·e rclecligen tegen de beschuldiging 

van verandering in 't geloof te willen brengen en 
zette 'n in \·ijf punten hun gevoelen over de predesti

natie uiteen . Daarop ,1·erden door de Staten van elke 

partij zes predikanten ui tgenoodigcl om met hen te 

beproe,·en een minnelijke schikking te treffen. Op de 

Haag~che conferentie lazen de Gomaristen een contra

remonstrantie \·oor, waarin zij hun gevoelen over de 
predestinatie in zeven punten uiteenzett' en. 

Tot eenstemmigheid geraakte men echter niet en de 
Staten, die geen partij kozen, verklaarden dat men, 
tot nader onde rzoek, van niemand mocht eischen 

1r:'J In druk ,·ersche ne n den t8 N ovember 1609 bij A d ri a.a n H c I m i c; h, boekvcrkooper, ,\·onendè op t markn ·eld te Gorkumi waar Schrijfboek" uithing.)1't 
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meer te gelooven dan in de vijf punten der Arminianen 

of Remonstranten stond. De Gomaristen of contra

Remonstranten achtten zich hierdoor achteruitgesteld 

en klaagden dat zij gedwongen werden in kerkelijke 

gemeenschap te moeten blijven met de Remonstranten. 

Daarom drongen zij aan op 't bijeenroepen van een 

nationale synode , waar tusschen de vijf en zeven 

punten beslist zou worden. Overal ontstond oneenigheid 

en werden, al naar de heerschende overtuiging, predi

kanten geschorst. De Staten gelastten nu dat het 

twisten over 't leerstuk der predestinatie van den 

kansel verwijderd moest blijven, doch deze ordonnantie 

was als olie in 't vuur en wakkerde de onzalige twist

vlam eerder aan, dan dat ze haar doofde . ' t Liep 

zoo hoog dat de oneenigheden in verschillende steden 

oversloegen tot dadelijkheden. 

Maurits, die zich aanvankelijk weinig met dezen 

kerkelijken twist bemoeid had, was, onder den invloed 

van Jacobus I van Engeland, die zich voor den 

grootsten theoloog van zijn tijd hield en aan zijn gezant 

hier te lande, C ar 1et on, last gegeven had de contra

Remonstranten voor te staan en ook onder den invloed 

van den Frieschen Stadhouder W i 11 e m Lode wij k 

voor de contra-Remonstranten gewonnen. In 1617 woon

de hij een vergadering der Staten van Holland bij , 

vvaarin O 1cl e n b a r n e v e 1t, op wien M a u r i t s 

allengs meer verstoord geworden was, ook omdat 

deze zich verzette tegen het opdragen der souvereiniteit 

aan den prins, op onderlinge verdraagzaamheid aan

drong en waarin de Rotterdamsche pensionaris Hugo 

cl e Groot in een schoone rede een lans brak voor 

't betoog, dat de punten der Remonstranten over de 

predestinatie niet in strijd waren met de leer der 

zaligheid en de wetten des lands. Maurits verklaarde 

echter dat hij met geleerdheid en fraaie redevoeringen 

niets te maken had, doch met zijn zwaard den gods

dienst zou verdedigen door zijn vader in de provincie 
ingevoerd. · En toen Maurits kort daarop de godsdienst

oefening bijwoonde in de kloosterkerk te 's Gravenhage, 

van welke kerk de contra-Remonstranten zich meester 

gemaakt hadden, werd hij voortaan voor 't hoofd der 

contra-Remonstranten gehouden, gelijk men O 1cl en
barnevel t aan 't hoofd der Remonstranten geplaatst 

had. De vroedschappen durfden zich niet meer te 

verlaten op de troepen, die onder 't opperbevel van 

Maurits stonden en wijl de baldadigheden in de 

steden steeds erger werden en de vroed<;chappen vaak 

machteloos stonden, achtten de Staten van Holland 

zich verplicht maat regelen te nemen. Bij meerderheid 

van stemmen, waartoe ook Gorinchem medewerkte, 

werd bepaald dat de steden waardgelders in dienst 

konden nemen, dat de officieren en soldaten trouw 

zouden zweren aan den stedclijken magistraat en dat 

geen toestemming gegeven zou worden tot 't houden 

van een nationale Synode, waarop de contra-remon

stranten, die den val van O Id en barn e v e I t beoog

den, sterker dan ooit aandrongen en waarvoor Zeeland, 

Friesland en Groningen, het grootste gedeelte van 

Gelderland en ook Overijse! reeds ge,,·01rnen waren. 

Maurits was erg verstoord over dit besluit van 

Holland en de contra-Remonstranten kreten dit besluit 

uit als de scl1erpe resolutie, met geen ander doel 

genomen dan ter beteugel'ing van 's Prinsen troepen . 

In een vergadering der Staten-Generaal waarin Utrecht 

- welks Staten 600 w;:iardgelders in dienst genomen 

hadden, om, zooals zij berichtten, de stad voor ver

rassing te nijwaren - niet vertegenwoordigd was, en 

Holland tegenstemde, \\·as 't besluit genomen een be

zending naar Utrecht af te vaardigen . Dit gezantschap 

slaagde er echter niet in de Utrechtsche Staten te 

bewegen tot bewilliging in 't houden der Synode en 

het afdanken der waardgelders . Maurits dwong nu 

de Utrechtsche Staten door 't garnizoen om de waard

gelders de wapens te doen neerleggen, verzette de wet 

in de stad Utrecht en stelde daar vroedschappen aan, 

van wier trouw hij verzekerd kon zijn. G i 11 es van 

Leden berg, de secretaris van Staat, een partij

ganger van O Id en barn e v e I t, legde nu zijn betrek

king nêer. Toen Maurits in den Haag was terug

gekeerd, stelden de Staten-Generaal een plakaat vast 

waarbij aan de Hollandsche steden bevolen werd hare 

waardgelders af te danken. Tevens werd in 't geheim 

besloten door eenige itfgevaardigden van de Staten

Generaal, ,,·elke daarop deze geheime besluiten goed

keurden, om Maurits machtiging te geven de ver

eischte maatregelen te nemen tot welzijn van 't land 

en O Id en barn e v e I t, Hugo cl e Groot en Rom

bout Hoger beet s gevangen te doen zetten. Deze 

werden clan ook kort daarop in hechtenis genomen, 

terwijl bevel naar Utrecht gezonden werd om Leden

berg aan te houden en naar den Haag over te brengen. 

Maurits bezocht nu met zijn lijfwacht de Hollandsche 

steden en verzette overal, waar hij zulks noodig achtte~ 

de wet ( I 618). Van Schiedam komende naar Gorin

chem veranderde hij ook daar de regeering, d€ regen

ten der tegenpartij uitwerpende en daarvoor in de 

plaats stellend vroedschappen, op wier aanhang hij 

vertrouwen kon. Uit de afgezetten vormden zich al

lengs de staatsgez inde partij', die, welke een bewind 

zonder stadhouder verlangde, terwijl de tegenpartij, 

de stadlzouder!ijke, hoewel vasthoudend aan de souve

reiniteit van het vroedschapscollege, toch een stadhou-
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der uit 't Huis van Oranje bleef nooclig achten. 

0 1cl en barn e v e 1t werd naar het schavot verwezen, 

cl e Groot en Hoge r b eet s werden , met verbeurd

verklaring hunner goederen, veroo rdeeld tot levens

lange gevangenisstraf en op ' t slot Loevestein gekerkerd ; 

Leden ber g had zich, voor hij nog verhoord was, 

het leven benomen. 

'vVe weten hoe de "groote Huigen" in 1621 van 

Loevestein ,,·ist te ontsnappen, geholpen door de schran

derhe id van zijn vrouw lVI aria van R e i gers berg h 

en de kordaatheid van zijn dienstmaagd E 1s je \'an 

Houwen in gen. In een boekenkist te Gorinchem 

aangebracht, " ·ist de Groot zich eenige uren schuil 

te houden in Da ets e Ia ars ' s "·oning aan de Groote 

Markt en van daar, als metselaar vermomd, uit 't land 

te vluchten. In ' t hoofdstuk over ' t \\·eeshuis, in \\·elk 

gesticht nog steeds be,yaarcl ,1·ordt de vernuftig in 

elkaar gezette kast, \\·aarin cl e Groot zich schuil 

hield, vindt men meer bijzonde rheden daaromtrent . 

Nog eer het vonnis van O Id en barn e v e I t vol

trokken \1·as, 11·e rcl de nationale Synode door den 

predikant J o h a n n e s B o g e r m a n geopend. D e 

Contra-Remonstranten zegevi erden volkomen. De op

vatting der Remonstranten ,,·ere! door de Synode 

veroordeeld, de geloofsleer der Hervormde kerk 111 

d e verbonden provinciën in Contra-Remonstrantschen 

geest vastgesteld en 't besluit genomen den bijbel uit 

de oorspronkelijke talen in ' t N eclerlanclsch op nieu11· 

te doen overzetten (Staten-overzetting des bijbels). D e 

Remonstranten \\·erden allen\'ege van hun ambten 

ontzet , hun predikanten ontslagen of ve rbannen en 

plakkaten uitgevaardigd tegen het houden van Remon

strantsche bijeenkomsten. \ Vat \\·as er .nu o,·ergeble,·en 

van het schoone beginsel der nijheicl van conscienti e . 

\\"aarvoor de nog altijd niet uitgevochten strijd tegen 

de onderdrukking van het Spaansche gezag gestreden 

\1·erd? Een strijd, met overtuiging aange,·angen en 

ten koste \'an zooveel bloed, verniel ing en ellende 

voortgezet! 

i\1ateriëel gingen land en volk echter steeds voo r

uit; handel, zeevaart en nijve rheid traden een tijdperk 

van ongekenden bloei in . Jan Piet e r s zoo 11 Co e n 

had in l 619 Jacatra \·ero,·ercl en, op de pu inhoopen 

der oude sultanstad, Batavia gesticht. Ook een \Vest

Inclische Compagni e werd, na 't eindigen van 't Bestand, 

in I 62 l , opgericht. ~Ia u rits , die in l 620 ook tot 

Stadhouder van Groningen en Drente gekozen \\·as 

- na den dood van den Frieschen Stadhouder \V i 1-

1e m Lo cl e ".ijk, die in Friesland door zij n broeder 

Ernst Ka s i m i r \\·erd opgevolg·d - oefende, nu 

niemand hem bijna durfde \\'eêrstreven, en ook door 

de vele \\·aardigheden, waarmede hij bekleed was, een 

bijna onbeperkt gezag uit . 'vVas het dus wonder, dat 

degenen , bij " ·ie hij zich zoo gehaat had gemaakt, 

een poging waagden om hem 't leven te benemen? 

In 1623 "·erd een samenzwering tegen zijn leven ont

dekt , ,yaarvan de zonen van O 1cl e n barn e v e 1t de 

hoofden " ·aren. 'vV i 11 e m, heer van Stoutenburg 

ontvluchtte, doch zijn broeder, Reinier, heer van 

Groene v e 1cl en nog eenige Remonstranten werden 

onthoofd . Aan de v ijandelijkheden, die intusschen 

hervat "·aren. kon hij niet meer met zoo 'n groot 

succes deelnemen, daar geldgebrek hem noodzaakte 

een niet meer dan verdedigende houding aan te ne-

men tegen de Spaansche troepen. Nadat hij nog een 

vruchtelooze poging aangewend had om .Antwerpen 

te ontzetten, overleed hij het volgende jaar ( 162 5). 

Onmiddellijk na Maurits' dood benoemden Hol

land, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijse! zijn 

broeder F r e cl e r ik Hen cl rik tot Stadhouder; Gro

ningen en Drente kozen den Frieschen Stadhouder 

Ernst Ka s i m i r. Hoewel der R emonstrantsche 

partij toegedaan en van oordeel dat de Staat gezag 

behoorde uit te oefenen over de kerk, drong hij niet 

sterk aan op afschaffing der onverdraagzame plakka

ten. \\ 'el poogde hij de uitvoering er van te ver

zachten en een toenadering tusschen de partijen tot 

stand te brengen door het heftige drijven der Contra

R emonstra11te1; te matigen en zelfs hi er en daar in 

de vroedschappen R emonst ranten toe t e laten. Zoo

doende rnldeed hij echter geen der partij en ; de Re

monstranten vonden dat hij te weinig, de Contra

R emonstranten dat hij te veel deed en de leer der 

vaderen ontrou\\· \\·ercl. 

In krijgskunde e,·enaarclcle F r e cl er ik Hen cl rik 

zijn broeder :'II au rit s, zoo hij dezen daarin al niet 

overtrof. D e naam yan steclenclwinger is hem niet 

ten onrechte gegeven . Grol \\·erd door hem genomen 

( 1627) en t,\'ee jaren later \\·erd ·t beleg geslagen voor 

's H ertogenbosch, een meesterstuk van belegeringskunst. 

Daarna volgde zijn beroemde veldtocht langs de -:Vlaas 

(1632) achteree1l\'olgens daarbij bemachtigencl Venlo, 

R oermond en ;.\laastricht. Voor Roermond sneuvelde 

de Friesche stadhoud er Ernst Ka s i 111 i r, die \\·erd 

opgernlgd door zijn zoon Hen cl rik Kas i rn ir. Ter 

zee \\·ercl de oorlog niet minder voorspoedig voort

gezet onder den stouten Piet H e in, die in 1627 

een Spaansche \'loot in de Allerhe iligenbaai een zware 

nederlaag toebracht en ' t volgende jaar in de baai 

van :\Iantanzas een Spaansche Zilvervloot vermeesterde. 

De Stadhouder breidde zijn gezag meer en meer 

uit; sedert 1635 leidde hij met een negental leden 
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der Staten-Generaal de belangrijkste buitenlandsche 

aangelegenheden. Later ontstond hieru it het ge!teime 

besogue, bestaande uit zeven leden d er Staten-Generaal 

en den Raadpensionaris van H olland . Dit college 

nam besluiten over buitenlandsche zaken, die geen uit

ste l kond en lijden en niet ruchtbaar mochten \\·orden. 

In datzelfde jaar ging de Republiek een aanvallend 

en verdedigend verbond met Frankrijk aan. t en doel 

hebbende de Zuidelijke Kederlanclen op te wekken 

zich van de Spaansche heerschappij te ontlasten . Ga

ven zij geen gevolg aan deze opwekking . clan zou

d en de Yerbondenen ze met een gemeenschappelijk 

leger veroveren en daarna vercleelen. F re cl e r i k 

Hen cl rik kon echter met zijn leger ni et ,·eel on

d ernemen , omdat de Fransche hulptroepen. die met 

ziekte en gebrek aan Jeyensmicldelen te kampen had

den, eer zij n be\\'egingen belemmerden dan hem Ya n 

dienst ,,·aren. De Friesche Stadhouder H e n cl rik 

Kasimir \\·as intusschen (1640) O\'erleden en opge

volgd door zijn broeder \Vill ern Fr ede rik; in 

Groningen en Drente ,,·e rd F re cl e r ik H e n cl ri k 

tot Stadhouder gekozen. 

Ter zee \\'ere\ \\·eêr krachtiger gehandeld. i\I aar

t e n H a rp e rt sz . Tr on1p behaa lde een schitteren

de overwinning ter reede , ·an Duins. ,,·aar ' t hem ge

lukt was een geduchte armada \'an 6ï schepen. door 

F i 1i p s IV op ons afgezonden. in te sluiten en. na 

aangerukte hulp. zoodanig te havenen. dat slechts 18 

schepen naar Spanje konden terugkeeren. De \ Yest

Indische Compagnie breidde haar gezag aanmerkelijk 

in Brazilië uit en benoemde e r Johan i\I au rit s 

van Ka ssa u tot gouve rneur. 

Hoezeer men echter steeds ,·elcl \\·on. meer en meer 

werd het verlangen naar vrede geu it . i\Ien had . nu 

handel, zeevaart en nij,·erheid zulk een vlucht geno

men hadden en schatten in ' t land brachten. behoefte 

aan rust om nog rijker te \\·orden . K u o,·e r 't bui

tenlandsch ge,,·eld gezegevierd ,rns , de handel zoo 

bloeide en de ,,·e lvaart dagelijks toenam, begon ' t Yülk 

zich minder om politieke aangelegenheden te bekom

meren. Men had al zoo,·eel jaren voo r vrijheid ge

streden, dat men meende die nu \\·el machtig ge\\·or

den te zijn, niet opmerkende dat men thans afhanke

lijk geworden ,,·as van den oppermachtigen wil des 

Stadhouders en van een ge ring aantal rijke burgers, 

die op het kussen zaten. Doch stoffelijk g ing het 

a llen goed, er werden schatten ,·erdiend. \Vat had 

' t volk zich dus nu ,·erder om politieke rechten te 

bekommeren, all es ging immers naar wei1sch. En men 

liet regeeren wie op 't kussen zaten. 

Ka vele onderhandelingen werd eindelijk in 1648 te 

Mun ster de vrede geteekend. Daarbij \\·erden de Ver

eenigde Nederlanden door den Koning van Spanje als 

een vrijen en onafhankelijken staat erkend, \\·ere\ be

paald dat de Staten Generaal de Schelde mochten 

gesloten houden , "·aardoor het voor Amsterda m's 

handel concurrente Antwerpen werd dood verklaard, 

dat de Spanj aa rden hun bezittingen in Oost-Indië niet 

mochten uitbreiden en dat de R epubliek zou behouden 

hare veroveringen in neen{~ werelddeelen en in Vlaan

deren. Brabant en Limburg . welke laatste gewesten 
general iteitslanden \\·erden genoemd, omdat de Staten 

Generaal er als souvere in ,,·etten uitvaa rdigden, belas

tingen uitschre,·en en plaatse lijke overheden aanstelden. 

De vreugde over 't sluiten van den vrede was alge

meen . F re cl e r ik H e ndrik had er echter geen deel 

meer in kunnen nemen, omdat hij in r64ï overleden 

en opgevolgd was door zijn zoon, die a ls \ V i 11 e 111 JI 
de stadhouderlijke waardigheid aanvaardde. 

O fschoon de strijd , aangevangen voor vrij heid en 

,·oor recht, thans als ge,1·onnen kon geacht worden , 

bleef men e r echter nog verre van hen , die een ver

schillende kerkleer beleden, gelijk te stellen. \ Vel heette 

de Republiek in kerkelijke ve rdraagzaamheid boven 

alle ande re landen uit te munten en verbood de "·et 

dat iemand om zij n geloof overlast zou worden aan

gedaan, doch in strijd met de satisfacties en de be

palingen der Unie, \\·èrclen vooral de Roomschen, door 

tal van plakkaten , te kee r gegaan in wat men noemde 

,, paapsche stoutigheden" . Geen Roomsch priester mocht 

dienst doen zonder schriftelijke ve rgunning van de over

heid, \\·elke ve rgunning alleen aan geboren N ecl erlan

de rs, seculiere geestelijken zij ncle, werd ve rleend, ter

"·ijl in geen gemeente een nieuw Roomsch kerkgebouw 

mocht ,1·orclen gesticht en er van overheidswege tegen 

gewaakt diende te worden dat de bedehuizen der 

R oomschen in ' t uiterlijk · aanzien noch op kerken of 

openbare gebouwen ge leken , noch aan 't publiek in 

' t oog vielen. Ook de Joden, welke , ee rst in Spanje. 

daarna in Portugal door de Inqv isit ie vervolgd, in de 

Republiek een schuilplaats zochten en de Hoogduitsche 

Joelen, hierheen gekomen na de g ruwelijke vervolgingen, 

,Yaaraan zij in de Rij nstreken bloot stonden , vonden 

hier " ·el rust en een rniclclel van bestaan . doch vrije 

uitoefening van hun eered ienst was hun niet toegestaan. 

D e gildewet ten ,·erboden hun bovendien uitoefening 

van een handwerk, het doen van poortersnering werd 

hun vaak niet toegestaan en, hoewel verlof hebbende 

tot im,·oning . kon men hen ye rplichten om zich op te 

houden in een aange\\·ezen stadswijk. Eerst onder 

stadhouder \ \ ' i 11 e m III zou voor de Joden een wat 

betere tijd aanbreken. De Gerefo rmeerde leer echter 
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mocht overal openlijk beleden worden en wie van die 

religie was, genoot alle vrij heden en rechten. Uit 

deze "liefhebbers des Vaderlands, beminders en ge

affectioneerclen tot de gereformeerde religie" bestonden 

dan ook uitsluitend de regeeringspersonen. In de in

structie, den 17 Augustus I 605 , den Drossaard van 

Gorinchem gegeven , ·werd hem in artikel 3 uitdruk

kelijk bevolen "in ' t eligeeren van de magistraten " 

nooit - ook al was een zulke op de nominatie ge

bracht - iemand te kiezen die niet belijder was van 

de hervormde leer. In tal van kleingeestige uiterlijk

heden en nietszeggende vormen zochten tal van lieden 

gereformeerd-godsdienstig te zijn en over de heiliging 

van den Zondag en dergelijke kwesties ontstonden 

tusschen de predikanten en hun gemeenten telkens 

onverkwikkelijke twisten en verwijderingen. Ook in 

Gorinchem achtte de vroedschap zich ve rplicht , tijdens 

Mr. Hu go Boxel Secretari s was (1634- 1646), een 

ordonnantie uit te vaard igen aangaande " het vieren 

van den H. Rustdag des Heeren ofte Zondag", die , 

ongetwijfeld naar den zin der toenmalige predikanten 

en kerkelijke overheden, niet altijd gevierd ,,·erd, zooals 

hij, volgens hun opvatting, gevierd diende te worden. 

Alle handwerken moesten in ' t vervolg op den Zondag 

onuitgeoefend en alle winkels gesloten blijven. Het 

plaatsen van een teenen of ander hord voor de ,Yinkel

vensters, zóo dat hierdoor het verkoopen in den winkel 

van buiten af geen aanstoot kon geven, gold niet voor 

sluiting. De venste rs dienden met luiken gesloten te 

zijn en in geen geval mocht er verkocht worden. Ook 

den barbiers was het niet toegestaan op Zondag hun 

bekkens uit te hangen of in hun vensters te zetten. 

Het aankomen van de Linge- en andere schuiten, 

geladen met marktgoederen voor Maandag, \\·as oor
zaak geweest dat 's Zondags op de korenmarkt al 

druk handel gedreven werd in granen, hoenders, etc. 

Dit nu werd voor 't vervolg eveneens verboden op 

verbeurte van boeten. Op gelijke verbeurte mocht 

niemand, na het derde gelui voor de voormiddagsche 

predikatie (ongeveer 9 uur 's morgens), in het vleesch

huis of daarbuiten eenig vleesch te koop stellen of op 

de groenmarkt met moes voorstaan. Zoodra het derde 

gelui aanving, moesten allen vertrekken en met het 

eind igen van het luiden werd de hal gesloten. Om 

de vleeschhouwers echter niet in hun nering te bena

deelen werd bepaald, dat voortaan ook op Vrijdag, 

evenals op de andere weekdagen , het vleeschhuis ge

opend zou zijn. 

De marktschippers, 's Zondags reeds aan den wal 

liggend met hun schuiten, mochten op dien dag niet 

lossen, evenmin als de sleepers of dragers dien dag 

vrachten uit die schuiten mochten vervoeren of dragen. 
Alleen werd het lossen toegestaan van zulke waren , 

die aan een spoedig bederf onderhevig waren, doch niet 

clan met toestemming van Drossaard of burgemeesters 

en altijd buiten den tijd der predikatiën. Na het derde 

gelui voor den morgendienst was het de11 bierdragers 

niet meer geoorloofd bier, wijn of andere dranken te 

bestellen en precies met dat derde gelu i werd ook het 

accynshuis gesloten en werden geen geleibriefjes meer 

uitgegeven. Het spelen van "comecliën ofte andere 

Guychel-spelen" was ten strengste verboden op 's Hee

ren heiligen rustdag·; evenmin werd geduld "eenige 

openbare dertelheid ofte insolentiën te bedrijven van 

danzen , kaatzen, spelen en anders". Het begaan eener 

overtreding van dit ve rbod door de kinderen werd 

verhaald op de ouders en voogden. Voorts mocht onder 

de preek in geen enkele herberg (u itgezonderd "den 

Reysbare Man") getapt worden . 

Nu de vrede geteekend was, wenschte Holland, 

dat zich tot 't voeren van den oorlog met een grooten 

schuldenlast had bezwaard, een aanzienlijk deel van 

het krijgsvolk af te danken . In een zoo gToote ver

mindering als Holland begeerde wilde de stadhouder 

\V i 11 e m II, gesteund door de meerderheid in de 

Staten-Generaal, echter niet toestemmen en toen de 

hierover geopende onderhandelingen tot geen resultaat 

leidden, zonden de Gecom mitteercle Raden van Holland 

aan de kapitei ns van 3 I compagniën voetvolk en 12 

eskadrons ruiterij, die door Holland moesten betaald 

worden, brieven van afdanking. Onder protest van 

Holland \\·ere! niettemin in de Staten-Generaal besloten 

aan de kapiteins tegenbevel te zenden , en een aanzien

lijke bezending bij de stemhebbende steden van Hol

land te doen rondgaan om ze te bewegen van de 

bijzondere afdanking van krijgsvo Ik af te zien en den 

Prins te verzoeken al het mogelijke aan te wenden om 

door overreding de rust te bewaren en de Unie te 

doen handhaven . 
\ V i 11 e m II bezocht nu eerst Dordrecht, de eerst 

stemmende stad van Holland. De regeering hier was, 

na den vrede, sterk geneigd geweest tot menage 

en hoewel de Prins er in 1649 het college, dat ge

roepen was tot de verkiezing der burgemeesters, tegen 

den zin der regeering en zonder het Hof van Holland 

er in te kennen , had veranderd, bleef de stad, tegen 

't gevoelen des Prinsen, sterk geneigd tot afdanking. 

Den 9cn Juni I 6 50 verleende men den Prins en zijn 

gevolg gehoor in den voltalligen oud-raad . Het schrif

telijk voorstel der bezending, dat bedoelde de bijzon

dere afdanking van Holland ongedaan te maken, werd 

voorgelezen , \\·aarop door den Dorcltschen oud-raad 
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geantwoord werd , dat men 's Prinsen ve rtoog in over

weging zou nemen en ter vergader ing der Staten van 

Holland den uitslag der deliberatiën kenbaar zou ma

ken. Doch de bezending stelde zich met dit alge

meene antwoord niet tevreden en begeerde den vol

genden dag een tweede gehoor. Aart s bergen , een 

der leden van de bezending, tevens lid der algemeene 

Staten, die ook het voorstel had voorgelezen, ver

klaarde nu scherp, dat men niet uit de stad zou gaan 

voordat men van de Dorcltsche regeering de schrifte

lijke verklaring had ontvangen dat zij zich al of niet 

,,·ilcle houden aan de Unie, van welke zij beschul

digd werd zich afgescheiden te hebben en voordat 

men voor 't krenken der Unie, waardoor men strafbaar 

geworden was aan lijf en goed, amende honorable had 

gedaan. Nog cl reigender \\·ercl Aa r t s b e r gen . toen 

hij verklaarde een andere taal te zullen voeren en 

andere maatregelen te zullen nemen , indien niet op 

staande voet voldoening gegeven \\·ercl . De Dorcltsche 

regeering antwoordde hierop fier dat zij zich erg be

leecligd gevoelde over Aart s berge n 's bitse en drei 

gende bejegening en dat zij van zijn optreden ter 

naaste dagvaart verslag zou doen en herstel van grie

ven eischen zou. \iVel beproefde de Prins nu nog met 

den Oud-Raad te onderhandelen doch met eenparige 

stemmen werd besloten de bezending verder niet ten 

gehoore te ontvangen. 

Na in Dordt haar neus gestooten te hebben, toog 

de bezending naar Gorinchem, ,,·aar de regeering een 

zelfde . besluit nam als in Dordt, n.l. tot het in over

weging nemen van ' t vertoog en het later kenbaar 

maken der gedachtem1·isseling hierover. Hetzel fde ge

beurde te Schoonhoven en te Gouda, waar men eerst 

bes loten had der bezending gehoor te weigeren. Ook 

hier werd een gelijk mondeling en algemeen ant,1·oord 

gegeven. 

In de meeste Hollandsche steden ontving de bezen

ding hetzelfde antwoord en enkele weig·erden zelfs den 

Prins te ontvangen. Nog in Gorinchem zijnde, be

zochten hem daar de Amsterdamsche burgemeesters 

Oetgens van Vvaveren en Hasselaar, hem 

verzoekende de moeite te willen sparen om hun stad 

te bezoeken , daar men hem daar als afgevaardigde 

der algemeene Staten niet zou kunnen ontvangen en 

men nogtans niet gaarne iets zou willen doen dat 

streed met de achting, welke men Zijner Hoogheid 

verschuldigd was. N iettemin zette de Prins zijn reis 

voort, achtereenvolgens bezoekencl de andere H ol

landsche steden en die in ' t N oorderk\\ artier, echter 

overal met negatief resultaat. Te 1-!aarlem, Delft, 

Amsterdam en Medenblik werd men ze lfs ge,,·eigerd 
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111 gehoor ontvangen te ,,·orden; alleen Leiden gaf een 

ant\\ oord naar genoegen. 

De Prins was uitermate gebelgd over deze ontvangst 

en deze geraaktheid verijdelde een poging om nader 

te onderhandelen en zoo mogelijk tot eenstemmigheid 

te komen. Jacob cl e \ ,Vit t, oud-burgemeester van 

Dordt en nog vijf afgevaardigden bij de Staten van 

Holland - allen door den Prins aanranders van de 

Cni e en den godsdienst geheeten - \\·erclen gevan

gen genomen en op Loevestein gekerkerd, terwijl 

tegel ijk door den Prins een aanslag beraamd werd op 

Amsterdam, \\·elke aanslag eve1rn·el mislukte. Hoe\l'el 

de aanslag mislukt was, had deze forsche greep toch 

ontzag ingeboeze111d en Amsterdam sloot met den 

Prins een verdrag, waarin hem 0.111. \\·ere! toegestaan 

de vergaderi ngen der vroedschap bij te wonen, zoo 

hij dit ve rlangde en 1,·aarbij de stad zich in den twist 

over ' t afdanken van ' t krijgsvolk naar de meening der 

overige gewest en zou schikken. De andere steden 

vo lgden dit voo rbeeld van onclern·erping en de zes 

heeren, te Loevestei n gevangen gezet, werden nu ook 

\\·eldra ontslagen. De hun aangedane behandeling· was 

hiermede echter niet , ·ergeten en sedert heette de 

staatkundige partij, die hunne zienswijze deelde, de 

Loeves teinsche factie. Vooral in Holland had de kwes

tie der afdanking een pijnlijke verwijdering gegeven 

tusschen den Prins en de Staten en de Hollandsche 

regenten konden het hem maar niet vergeven dat hij, 

terwijl hij er naar streefde de unie te handhaven, de 

souvereiniteit der · afzonderlijke ge\\·esten had venvaar

loosd . 

Van zijn kant hield de Prins een \\'rok tegen Am

sterdam, het vern·aten A111sterdam dat hem den voet 

bad durven dwars zetten en voo r deze ver111etelheicl, 

na haar onclenrnrpen houding, niet die tuchtiging 

onderging, \\·elke hij de stad zeker wel toegewenscht 

had. ·t Verdrag met deze stad en vooral ' t daarop 

gevolgde besluit dat geen bijzondere gewesten eenig 

krijgsvolk zouden mogen afdanken, had aan den Prins 

over de oorlogsmacht van den Staat groot gezag ge

geven. Hem \\·erden oorlogzuchtige plannen toege

dicht. ' t \\ 'as bekend dat hij zich geka nt zou hebben 

tegen den vrede van Munster en veel liever gezien 

had, dat de Staten met Spanje in oorlog gebleven 

\Yaren. Hierin vindt grond \\·at van den Prins ver

teld ,1·ercl, n.l. dat hij den oorlog met Spanje weer 

beginnen wou en daartoe in ' t geheim een verd rag 

had willen aangaan 111et Frankrijk 0111 de Zuidelijke 

N eclerlanclen te verdeelen, waardoor de Fransche ko

ning nabuur van de Staten zou worden, iets wat on 

der Frederik He 11 cl rik reeds als noocllottio-
b b

,,.e-
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ducht was, omdat d eze tot de overtu 1g111g gekomen 

was dat , sedert de heerschzuchtige L o de ,1· ij k XIV 

o nder leiding van kardinaal Ma z ar in den F ranschen 
troon beklommen had , het beter ,1·as Frankrijk tot 

vriend te houden dan tot nabuur te hebben. De ge

slepen F ransche gezant d ' Estrades zou \\ïllem I[ 

tot dit ontwerp-verdrag bewogen hebben. Hoe ' t zij, 

voor e r iets 1·an komen kon . ,1·as de Prins . op 

24-jarigen leeftijd, aan de kinde rpokken overleden . 

In de meeste steden van H olland \\·as men niet droe

vig 01·er 's Prinsen dood , e1·enals de Engelsche en 

Spaansche regeeringen de tijding met heimelijk ge

noegen ontvingen. D e oorlogsgezinde partij en ook 

't Fransche hof toonde zich echter zeer ve rrast en 

bedroefd tevens. \ \' i 11 e 111 IJ li et geen kinderen na , 

doch ee n hoogst zwangere gemalin, die acht dagen 

na 's Prinsen d ood . een zoon te r ,1·ereld bracht. de 

latere \\ ' i 11 e rn III. 

Thans zou aanYangen het ee rste stadhouderlooze 

be,1·ind (1650- 1672) daar. met uitzond ering va n Gro

n111gen en Drente , 11·elke prm·inciën \ \' i 11 e 111 F r e

der ik tot stadhouder kozen, gee n der andere ge
westen vooreerst een stadhouder begee rde·. J-Iolland 

wenschte aan de R epubliek een 1·asten regeer ingsvorrn 

te geven en nood igde daartoe de andere ge11·esten tot 

het houden 1·an ee n g roote a lgemeene 1·ergaderin g te r 

bespreking 1·an de U nie, de religie en de militie. 

Deze ve rgade ring kwam in 163 1 onder presidium Yan 

den Raadspensionari s Ja co b C at s te 's Gra1·e nhage 

bijeen. \\'at de religie betrof zou men zich houden 

aan de Gereformeerde lee r. zooa ls die bij de Dordtsche 
Synode 11·as 1·astgesteld; O\·e r de andere punten 11·as 

minder eenstemmigheid. l\.Iidclelern· ijl 1·onden de Staten 

van Holland 't geraden binn en hun provincie o rde te 

stellen op de yerkiezing en benoeming der jaarl ijksche 

wethouderschap en steeds aanblij vende Rad en in de 

st emmende en andere st eden. 11·aar de magistraten tot 

nog toe door den Stadhouder plachten gekozen t e 

worden. D e dood d es Stadhouders, aan 11·ien de be

stelling en keuze der mag istraten stond, had hierin 

natuurlijk WljZigmg gebracht . De stedelijke vroed

schappen konden thans Yan de Staten - zooa ls deze 

besloten hadden in December 16 50 - octroo i erlan

gen waarbij de vroedschappen, op de nominatie de r 

daartoe gequalificeerde personen, de ve rki ez ing der 

magistraten zeh-e mochten doen. Ook trokken de 

Staten het begeye n van alle hooge krij gsambten , die 

de provincie betaalde, aan zich. T engevolge van dit 

besluit moest de Drossaard 1·an Gorinchem en ' t Land 

van Arkel, Jonkheer Jacob v an Paffe n rod e, 

zijn 11·aardigheid. die tevens omvatte het militair com-

mando, op aanschrijven van H . Ed. Gr. Mog. in 
hunne handen O\·e rge1·e11 , waarna de Staten het ambt 

splitsten en tot Drossaard herbenoemden voornoemden 

Ja cob 1·an Paffen rode, terwijl het militair com

mando aan diens zoon Johan werd opgedragen . Van 

de vergunning om de electie der burgemeesters, sche

penen en vroedschappen voortaan aan de Vroedschap 
zel ve toe te staan . 11·erd door de Gorku msche vroed

schap eerst na ' t ove r! ijden van Jacob va n Paf

f e n rod e (t 4 Augustus 1652) gebruik gemaakt. Na 
diens dood 1·erzocht en erlangde men den 24 Augustus 

1652 zulk een oc troo i waarbij tevens bepaald was dat 

d e drossaa rd in ' t 1·e1Tolg niet meer stem en plaats 

in de V rnedschap zou hebben. zooa ls ik d it hiervoren 

bij de behandeling der vroedschap breeder ve rmeld 

heb . Genoeg zaam alle stemmende steden va n Holland 

vonden het geraden om zich. door nieuwe octrooien 

van 's Lands Staten. te doen stellen of doen bevest igen 

in ' t recht om haar eigen ,. 11·et" te kiezen. En ook 

in de steden der andere ge11·es te11 volgde men alras 

het voo rbeeld \'an H olland . 

D e Engelsch e koning K a r e 1 I was in 1648 door 

't Parlement ge1·a ngen genomen. Prins \ \' i 11 e m II , 

die met een dochter 1·an K a r e 1 gehm1·d 11·as, " ·ilde 

ztJn schoo111"ader te hulp komen: Holland echter, om 

de belangen 1·an zijn handel , 1·erkoos onzijdig te 

blij ven. Kar e l I 11·e rd in 1649 onthoofd , waarop de 

Generale S taten zij n zoon als Koning, onder den naam 
van Kar e l II , erkenden en 11·eigerden de gezanten 

der Engelsche Republiek ten gehoore te ontvangen. 

Die erkenning had het Engelsche parlement zoo ver

bitterd dat er kans tot oorlog bestond. Na den dood 
van \\. i 11 e m II scheen de 1·erhouding minder ge
spannen te zullen \1·orclen, doordat Holland een ge

machtigde naar L onden zond, 11·iens bemoeiingen dit 

uit11·erkten. dat Engeland een gezantschap herwaarts 

zond ( 16 3 1 ). dat ten ge hoore 11·erd ontvangen, hoewel 

' t niet slaagde in zijn voorst ellen. Over dit échec mis
noegd en ook omdat ' t geza ntschap door ' t Haagsche 

gepeupel uitgejom1·d en 1·ijandig ontvangen 11·as, 1·aar

di gde Engeland spoed ig daarop de acte m11 11a1,zgatie 

uit. 11·aarbij het aan neemde schepen niet geoorloofd 

was andere 1·oo rtbrengselen dan die van hun eigen 

land in de Engelsche ha,·ens te brengen. Deze maat

regel trof de Î\ederlandsche vrachtvaart gevoelig, wij l 

hiertoe I IOOO Kederlandsche schepen in de vaart waren 

en tot 01·e rmaa t 1·an ramp ging Frankrijk een hooge 

belasting heffe n 1·an de vreemde schepen, welke in 

zijn havens k11·arnen , 11·elk \'Oorbeeld daarna door 

Zweden en andere landen gevolgd werd. Engeland 

eischte bm·endien de e rkenning van zijn opperheer-
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schappij op de omringende zeeën door de vlag te 

strijken voor Britsche oorlogsschepen - iets wat tot 

nog toe uit beleefdheid geschied " ·as \\·ederzijds -

e n matigde zich bovendien het recht aan om :\l'eder

landsche schepen in zee te doorzoeken . Dit laatste 

maakte het uitzenden noodzakelijk van een vloot onder 

bevel van Maarten H a rp e rt sz n Tromp, die de 

Engelsche vloot onder B 1 a k e bij Dover slag leverde . 

Hiermede was de re Engelsche oo rlog uitgebroken 

(1652-1654). 
De burgers weten den door den oo rlog veroorzaakten 

stilstand in handel en nij ve rheid en de daaruit gevolgde 

schade grootendeels aan de regenten en ri epen luide 

om een stadhouder. Jan cl e Wit t , de raadpensiona

ris, die in 1653 gevolgd \\as op Adriaan Pau\\·, 

,,·elke in 165 I, na 't sluiten der g roote ve rgadering, 

Jacob C at s vervangen had, nam krasse maatregelen 

ter bescherming van de alom aangevallen overheid, 

,,·elke, · volgens hem, slechts bestaan moest uit per

sonen van gegoede famili e . voldoende over tijd en 

gelei kunnende beschikk en om hun kennis door stud ie 

en reizen te vermeerderen . Hij paste een haatkwee

kende censuur toe op alles wat gesproken of geschre

ven werd ten naclee le van de in functi e zijnde regenten 

e n gelastte de schouten hi erop streng toez icht te hou

den en geen pardon t e verleenen. Alles ,,·erkte en 

g istte, buiten den regentenstand, om den jeugdigen 

Prins van Oranje op den Stadhouderszetel te brengen. 

01 i v i e r C rom,,. e 11, die in de Engelsche R epubli ek 

' t gezag in handen had. begreep dat onder de huid ige 

omstandigheden een voortduren van den oo rlog de 

verheffing van den Prins ten gevolge zou kunn en 

hebben, iets \\"at in zich kon sluiten de be,·o rder ing 

de r belangen va n Kar e I IL Hij 11·as dus niet onge

negen tot 1Tede, toen Holland, dat 1\'êer de mees te 

schade leed en bO\·endi en de grootste. lasten in den 

oorlog droeg , stappen daartoe deed. De vredesonder

handelingen, daarop door de Generale Staten \'0ort

gezet, vo rderden echter niet, omdat C r o 111 1\' e 11 eisch te 

uitsluiting van den Prins va n Oranje van de 11·aardigheid 

zijner voorvaderen en de Generale Staten hier\"an niets 

,,·eten wilden. Jan cl e \\. i t t , die inzag dat zonder 

deze in\\'illiging va n vrede niets komen zou, bracht 

de zaak in . de vergadering der Sta ten van Holland, 

nadat de leden vooraf de n eed van geheimhouding 

hadden afgelegd. Bij meerderh eid van stemmen 11·erd 

toen de acte ,1a11 secf11sie aangenomen, 1l'aarbij de 

Staten zich verbonden noch den Prins noch een zijner 

nakorneling·en tot stadhouder t e kiezen e n zooveel 

mogelijk te beletten dat hij tot kapitein-generaal der 

,:, / \\'age naar X ll p. 394. 
"i°J Gorinch ems Ys-lijkc \\\ue r-;nood en heuglijke \·erl(JS:-.ing t:t C door H ier o n y 

Unie zou ,,-orden aangesteld . Zood ra C rom we 11 

hiervan kennis had, teekende hij den vrede van West

minster (1654). T oen het geheim der acte van seclusie 
uitlekte , eischten de Staten der overige ge,, esten her

roeping, doch Jan cl e 'vV i t t \\ ist op meesterlijke 

,,·ijze de be\\'egi ng te bern·eren en hoe,,·el hij de Staten 

der overige ge,,·esten er niet van kon overtu igen dat 

Holland zijn bevoegclhcicl te buiten gegaan was, be

rustte men e r in . Ook de pred ikanten, die eerst 

hunne gemeenten tegen de overheid hadden opgezet, 

sloegen een anderen toon aan , toen zij met inh ouding 

va n hun tractement bedreigd 1,·erden en hielpen thans 

krachtig tot de beru sting mede. 

Hoe11·el de bewegin g om den Prins tot stadhouder 

te ,·erheffen , na den vrede va n 'vVestminster, nij11·el 

gesmoord 1rns. voora l ook omdat de \l'elvaart 1\'êer 

allengs terugkeerde, blee f men toch hi er en daar 

beducht dat b ij de jaarlijksche ve rand ering der "11·et " , 

eeni ge n mochten binnensluipen. van 1\·ic men ni et zoo 

ve rzekerd kon zijn dat zij waren ,, li efhebbers des 

Vaderlands end e goede Patriotten". In Amsterdam , 

\\"e rd die v rees te niet gèdaan en in de meeste steden 

van Holland bleef de be11 egi ng kalm . A lleen te Go

rinchern. waar de "11·ct" al sinds eenigen t ij d met 

d en Drossaard overh oop lag ove r de afbakening van 

' t gezag, \\'elke dezen in rechts- en regeeringszaken 

toek11a111 - in 1652 was hem, zooals 11·ij hiervoren 

zagen stem en plaats in cle n oeclscha p ontzegel -

bleef rumoerigheid ni et uit . Op den 22 ''c" Juni 1654 

11·erd het huis van den oud-burgern cester van cl er 

K o Ik , den schoonvader van den clrossaard :\Ir. Kar e 1 

v an Zij 1, in een oploop geplunderd. En 't duurde 

nog eenigen tijd eer alles door gernachtigclen uit den 

H O\·e \1·eer eenigsz ins tot bedaren gebracht 11:is. ("') 

Brach t de onza lige politiek ook rneermalen t1,·ee

dracht en \·ern ijdering tussch e n Gorinchern's burgers, 

als éen man stonden ze II eêr. than,; a ll e staatkundig 

verschil 1\egdenkencl. zoodra hun stad in gevaar ver

keerde. En aa n ge,·aar en 11·el ' t ,·erschrikkelijke 

ge,·a,H ,·an overstroomd te 11·orden zou Gorinchem in 

de nu komende jaren meer clan eens blootgesteld 

\\'Orden. Tusschen 1655-1663 . dus binnen het korte 

tijdsbestek va n 8 jaren , vind ik niet rninder dan drie 

ri vierstanden van bcteekenis genoteerd. 1\'aardoor de 

stad gevaar li ep ten prooi te worden aa n den ve rnie

lenden 1\'ate nrnlf. De eerste dier ge ,·aarlijk hooge 

11·a terstand en . die 1·:111 165 5 . vond zijn beschrijver in 

den Gorinchernschen predikan t Hier o n y 111 u s A 1 u

t ar i u s, (t ) den r6 Juli 1651 va n Stee1mijk naar Go

rinchern beroepen , aldaa r den 3 Septernber 165 r be-

mu s Al ut :1 r i II s, G•JJ"Închem 16 ,:,C: 2 D ln, in u ::n b:111tl 1 1::Y. 
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vestigd en in 1663 gestorven. De predikant heeft 

echter slechts ette lijke bladzijden \·an het 900 pagina 's 

dikke boekje aan de beschrij vin g van ' t feit zelf ge,1·ijcl, 

de res t is gevuld met een schrikaanjagende predikatie 

over "de bysondere ve rderf-sonden onses Vaderlands 

en heilzame Remedien daar tegen" en 1·oor hen , die 
den "yslyken waternood in die t,1·ee naare nagten onder 

"de Bevende Fackelen en door de ram1·e Tranen met 

"een beangst hert en ve rbl eekt aangezigt" hadden 

gez ien en zijne clankpredikatie den 2 Januari 16_:;6 

,, in dien blijden a,·oncl, onder de hu ppelende kaars

ligten en door de lofzangen Israels. met ee n verheugd 

hert en vroylyk aangesigt" hadden gehoord . meende 

Ds. A I ut ar i u s - zooals hij in zijn opdracht aan 

zij n gemeente zegt - zijne predikatie nogmaals te 

moeten "verthoonen m dit papier tot ee n geclu ir ige 

Gedenk-spiegel voor u. 1. en een afbeeld inge ,·oor 

uwe kinderen." Hoewel 11·e gaarne aannemen dat die 

avondpreek op den 2 c11 J anuari 1656 niet een korte 

zal geweest zijn. heeft Ds. A I ut ar i u s toch onmo
geli jk alles kunnen zeggen \rat hij ons ,rel ,·e rtelt in 

zij n boekje. Trouwens hij helcle rt ons dit ook duidelijk 

op doo r zijn ve rklar ing "w ij meenden maar een ,reinig 

" breecler te schrijven als \1·ij predikten; maar, gelijk 

"doe (n .l. bij d ie avondpreek) ' t uyr-glas den doed 

,,van onse reden, al te kort, selfs in u11· oordeel . 

,,steute; soo is nu ons schrij ven, buiten onse meeninge , 

"onder de hand, ,; soo opge,1·asschen. dat ,,·ij ' t naulyks 

hebben konnen bepalen. " ' t Boekje is clan ook, zooals 

ik reeds zeide, uitgezet tot 900 pagina 's in 12°, omdat 

de dominee "gelijk de Sangers, die qualijk aan en 
van 't singen te krijgen zijn", niet wel kon uitscheiden 

toen hij eenm aal met schrij,·en begonnen ,1·as . Bij al 

de stichting, die mogelijk r\ 1ut ar i u s' boekje in zijn 

tijd gewekt heeft onder Gorinchems' gemeente, heeft 

het thans nog dit nut, dat het voor ons iets in druk 

bewaard heeft over de gebeurtenissen ,·an den hoogen 

waterstand van 165 5. Aan dit geschrift ontl een ik clan 

ook 't volgende: 

Al vóor l\ovember 1655 ,1·as ' t gaan niezen, doch 

niet zoo streng dat er drijfij s ging. Den 1 2"" December 

echter trad de ,·orst krachtiger in en , na eenigen stil
11stand, vroor het wêer sterk den 1 5c en 16en , zooclat 

de geheele rivier binnen drie dagen o,·erclekt 11·as ,·an 

drijfijs, dat den 22cn 

Dordt tot een dam 

stroon10p\\·aarts meer 

,rnter opstopten. De 

zouden \\·orden , bleek ijdel en op den eersten K erst

dag drong het water in de bO\·enstad al in de huizen 

en spoelde O\·er de straten. Schot in 't ijs kl,·am er 

maar niet, ook omdat er \\·einig wi nd was en den 

vo lgenden dag ,1·as de toestand zoo ernstig en begon 

de benedenstad zoO\·eel last ,·an 't afstroomencl en 

doorsijpelencl ,rate r te krijgen , dat men zoo gauw 

mogelijk damm en en kistingen moest aanbrengen. Doch 

't \\·ater k,1·elcl e door dèn Langendijk en stroomde de 

Molenstraat in, ja, ,·oor ' t \\'eeshuis spoot het zelfs 

uit de straat als een fontein op. Het dreigendst gevaar 

,1·as \\·el in de bromrerskelders. die zich halvenrege 

tot onder den L angendijk uitstrekten, zooclat op die 

plaats dus slechts Yan een hall-en dijk sprake kon zijn 

en tot o,·ermaat yan ramp ,,·as het kelder\'ennilf op 

sommige p laatsen zoo slecht in orde , dat de steenen 

het ,Yater o,·e ral doorlieten en men met planken en 

palen den muur stutten en het doo rdringende ,1·ater 

keeren moest. Gelukkig \\'as het bestaan van deze 

kritieke plek niet algemeen bekend bij de mwoners, 

omdat men er \\·einig ruchtbaa rheid aan gege\·en had. 

Indien deze toestand echter lang had moeten duren, 

waren de ,·erschrikkelijke gevolgen voor de stad, die 

zeker O\·erstroomd zou zijn, niet te overzien geweest. 

Buiten de stad kon de toestand niet minder hachelijk 

genoemd \\·orden. Er bestond groote nees \'OOr door

braak ,·an den nietrn·en \ \ 'olpherschen dijk, den dijk 

die tusschen 1593-1595 (") achter den ouden of oor

spronkelijken \\'olpherschen dijk \\·as aangelegd. Die 
oude dijk. de eigenlijke ri\·ierdijk , was meermalen 

gebleken niet bestand te zijn tegen den jaarlijkschen 

\\·ate r- en ijsclruk . ,·anclaar dat men, in den ,·orm van 

een hah·e maan. op onge1·eer 1 50 roeden van de rivier, 

een niem1·en dijk gemaakt had , die liep ,·an de steenen 

redoute. Ylak bij de stad, ,·oorbij Schelluinen tot aan 

de n Bout. ,mar hij 1\·êer aansloot aan den eigenlijken 

rivierdijk. De meuwe \Volphersche dijk was dus 

eigenlijk een t\\·eecle of reservecl ij k, de oude een 

yoordijk en tusschen deze t,,·ee dijken lag, als voet 

,·an den nietl\\'en dijk, het zg. binnenland. Die nieuwe 

zich, bij lagen 1\·ate rstand, voor 

zette. Allengs ,·ormclen zich nu 

dammen, die het afkomende 

hoop dat deze dammen vlot 

C ) l\.lct de bedijki ng van de toenmal ige buitenlanden Hardinx ve ld , G iessen -Xi eu wkerk en Schellu ine n was in 13 ó J aangevange n door langs den Koorde roever van d<:: 
Bovcn-:Merwede een dijk te legge n De fo ut was ec ht er toen g ewce -, t, dat me n dien dijk onmidde llijk aan de rivi er had opgeworpen in plaats v:in hem mee r 
landwaarts in te maken en zoodoe nde1 buitendijks , een brec dt: ::, t rook lan <ls te laten, waarlan gs de g roote ij:,- e n wa te rmassa's, die de \Vaal en de I\•Iaas 's winter:, 
afvoeren1 gdcgenhc id hadden zich te \· e rspreiden 1 zooals d:1t \·óor de bedijking ste eds 't ge ,·al ge wee::i t was. \*an ij sopstopping was vóor dien tijd dan ook ge i:: n 
sprake )la 1365 echter kwamen er in het rivierYak Gorinc hem-Giessenda m, door 't opstoppen '"an 't ij::i, herhaaldel ijk dijkbreuken en O\·crstroominger1 voor. 
't Rivierbed, door de n dijk aanm erkelijk vernauwd, kon -,t:d er t in zij n betre kkelijk smalle breed tt: , 's wi nters nie t alle s doorvoeren. Geleerd door de gevoelige 
le ssen, hiervan opgedaan, legde men eers t in 1593- 95 ach ter de n oo r::ip ro nkel ijk en ri vierdij k /:,eden oude \Vo\phersche dijk genoemd) een nieuwen \Volpherschen 
dijk, zoodat voortaa n1 bij hoogen watcr~tand 1 de rivier, in he t Yak tusschen de beide dijken, buit en haar gewone oe vers kon treden, Het Land van Arkel zorgde 
voor di:: bedijking van Gorinchem tot Schelluinersl oo t en dt: Alblasserwaard \" OO r die Yan Schel\uiners\oot to t den Bout. In aansluiting met deze n dijk werd in 
1738 tot Stcencnhoek evcns een achte rdijk (de z.g. 1f; roe ne nd ijk" J gelegd 1 omdat doo r den aanleg van den Nieuwen \Volpherschen dijk, de nu uits pringe nde rivier
dijk1 van den Bout a f, aan grooter g-ev aar was blootg esteld :Men beoogde md den aanleg Ya n dien 1Groenendijk" tevens het hebben van een doorlaat om, bij 
ij s vers topoing, de n ri\·ierdijk, bo\·cn en beneden den eventueelc n ijsdam , te ku nnen doorsteken e n 't water, ,·oo r den ij sdam opgehoopt , langs dit kanaal bened t!n 
de n <lam te doen afvloeien op de Bcnede n-1l erwede . E r werd echter nimme r va n dezen doorl aa t ~ebruik g emaakt en toen men in 18 19 he t afvoerkrnaal na ar 
S teenenhoek begon te gra\·en, legde men d it langs de aoordz ij de van den l• Groenendij k" ', waardoo r deze tegelij k zuider k:rnaald ijk we rd. 
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dijk scheen echter ook al niet van zoo' n goede con

structie, want elk jaar had men hem al op ve rschil

lende plaatsen opgehoogd en ve rzwaard en telkens 

\Yaren door den drassigen bodem ve rzakkingen voor

gekomen Erg zeker kon men dus ook \·an dezen dijk 

niet zij n. ' t Water bleef wassen. doordat geen der 

ijsdammen vlot raakte. Den 27°11 December, 's aYonds 

tegen vijven, was het water reeds anderha lve voet 

hooge r gestegen dan 't voorgaande jaar (1654, toen 

het water ook schrikbarend hoog ,,·as evenals in de 

jaren 16 51 en 1635) en spoelde het hier en daar over 

den dijk heen. Op dat oogenblik was er weinig volk 

bij de hand en voldoend materiaa l ontbrak evenzeer. 

Doo r 't luiden van de stadhuisklok en die yan den 

grooten toren riep men hulp bijeen en met lantarens 

en wagens vo l materieel trok men op naar de be

dreigde plaatsen. Men mocht de voldoe ning smaken 

dat, nog vóór middernacht, door ve rhooging en ver

zwaring van den dijk, het water tijdelijk gekeerd 

was. De meeste hel pers trokken clan ook wèe r huis

\\·aarts, slechts \\·achten bij de bedreigde plaatsen 

achterlatend. 

Den volgenden morgen echter bemerkte de ,1·erk

baas Sm ijte r s, d ie zich o,·e r ' t geheel zeer ,·er

clienste lijk gemaakt heeft in dezen st rijd tegen ijs en 

,1·ater, dat hier en daar in den dijk scheuren ,1aren 

ontstaan . T erwijl men trachtte dit ni euwe geyaar te 

bezweren , begon de dijk zoo te schudden en te ,1·erken 

dat er scheuren ontstonden van 40 en 20 roeden lengte 

en dit wel op slechts een b,·artier afstancls van de 
stad . Men dacht niet anders of de dijk zou bezwijken; 

-cle noodklokken in de om liggende dorpen \\·erclen ge

luid en iedereen \\·ere\ bedacht op berging van ha,·e 

en lijf , ' t zij in de stad 't zij op dijken en ducht

heuvels. Intusschen \\·as de werking in den dijk tot 
staan gekomen en zij, die ter bescherming waren 

achte rgebl even , thans gewaarn·orclencl dat de dijk niet 

meer zakte en tegen d oorbraak nog weerstane\ \\·ist te 

bieden , staken , wêer ond er aanvoering van den moe

digen S rn ij ter s, de handen uit de mmmen en be

gonnen met het zetten van een ki sting op het gezakte 

gedeelte . De dijkgraaf en zijn college zo rgden rnor 
den aam·oer yan n iem,· mater iaal en met ongelooflijke 

k rachtsinspanning en \\·a re doodsverachting dreef men 

horden, palen en planken in. daarbij tot m·er het 

middel in 't ijskoude water staande. Inmiddels was 

de nacht ingevallen , die angs tige nacht , die het 

e rgste deed vreezen. Overal in de stad hingen lan

tarens, niemand durfde zich ter ruste te begeven en 

langs den geheelen \Volpherschen dijk tot de bedreigde 

p unten toe, liepen mannen met fakkels 0111 de steeds 

doorwerkende arbeiders bij te lichten. Toch scheen 

alle arbeid te vergeefs te zullen zijn. ' t \,\Tater wies 

tot over de kisting, de arbeiders konden van kou en 

ve rm oeienis bijna niet meer voort en de dijk begon 

op niem,· scheuren te vertoon en· en te zakken. Ieder

een liet thans den moed zakken en men verwachtte 
elk oogenblik . een doorbraak. S inds den middag was 

de \\·i nd uit 't noord\\·esten gaan waaien en hierdoor 

zou , hoopte men, een opschuiving en doorb raak ,·an 

de ij sdammen bevord erd worden ; doch tot ro uu r 

's avonds duidde het steeds meer opkomende water 

aan dat stroomafo·aa rts alles nog vast en opgestopt 

bleef. Als door een \\·onder, nu de nood het hoogst 

was . trad een plotseli nge val in. Het vastz ittende 

ijs in de \\'e rkendamsche Kil was losge raakt en hier

door kreeg men eenigen waterafvoer. Doch nu de Kil 

open was en hierdoor ook het ijs in de Merwecle in 

beweging kwam , ontstond er een nieuw gevaar, door

dat het ij s begon te kruien en de ijsdruk tegen den 

nieuwen \ Volpherschen dijk was zoo geweldig dat de 

schotsen op ,·erscheiden plaatsen over den dijk heen

schoven en de kistingen in de hoogte wierpen . Thans 

moest iedereen zich bergen, daar tegen de geweldige 

kracht \·an het opkruiende ijs de rnenschen niets ,·er

mochten . Gelukkig echter b\·am, nu eenmaal een gat 

in den ijsdam gemaakt \\·as, het ijs meer en meer in 

beweging. yoortgestu11·d als 't werd doo r den ,vind 

en de n druk \'an de geweldige watermassa. De ,·al 

werd steeds grooter en Gorinchem met 't omliggende 
land werd rno r neeselijker dingen gespaard. 

Aan dit ge,·aar ontsnapt zou men een paar jaren 

later, in 't laatst \·an 1658 en 't begin van 1659. op 

nieuw door het water bedreigd worden. Behah·e door 

Ja cob Vecho,·en, die in zij n boekje "De nood

lijdende Alblasserwaard" er melding ,·an maakt, \\·orclt 

van dezen l10ogen waterstand door van Z o m eren 

(p. 379 vlg) , die er een nauwkeur ig verhaal van bezat, 

opgesteld ten tijde der ramp, een omstandig bericht 

gege\·en. Ook \\·eèr tenge,·olge Yan een ij sopstopping, 

ter hoogte van Hardinx\·eld-Giessendam , was het water, 

in 't laatst ,·an 1658, ,·erbazend hoog gestegen en 

hie rdoor, gernegd bij den druk door 't ijs op den 

dijk uitgeoefend , was de Dordtsche dijk den 30s<en 

Decem ber op twee plaatsen, en wel bij Giessendam 

en te Stee nenhoek, doorgebroken. Ook even buiten 

de stad , b ij "de Zwaan", kreeg men een doorbraak en 

de kade tusschen de stad en Schotdeuren liep over, 

zoodat al de landerijen achte r Arkel 7 à 7½ voet 

onder wate r gezet werden. Men was op Oudejaarsdag 
genoodzaakt de Kanselpoort zoowel a ls de sluis, die 

men daa r onder den Yestingwal had , en alle water-
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gangen af te dammen, Den 2'11 Januari 1659 's avonds, 

nadat d ien dag de Bazel- of Zouwedijk was overge

loopen - - het land , boven de Zou we gelegen, stond 

5 à 6 voet onder water - ontstond binnen de stad 

groot tumult, daa r de dam, ge legd voor de heul bij 

de Kansel poort , dreigde door de breken, doch ge lukkig 

wist men het water te stuiten , Niettemi n stonden de 

straten in de onmiddellijke nabijheid van de Kansel

poort, de Pompstraat , Nieuwstad , vVarmoesstraat c,a., 

blank \Vel trachtte men het water uit te malen door 

aan de Kansel poort een molen te plaatsen, die door 

twee paarden werd bewogen , doch men ve rmocht niet 

meer dan een duim water gedurende een geheelen dag 

naar buiten te gooien, De toestand werd nog hache

lijker toen den 6en Januari een zware storm opstak, 
die veel schade berokkende aan huizen en getimmerten. 

Doordat de stad aan alle uitgangen toegedamd en door 

het omsluitende water nagenoeg van alle communicatie 

met het droog liggend land was afgesneden - er ston

den niet minder clan 33 II o morgen lands onder ,yater -

was er schaarschte aan voedsel , vooral voor het vee . 

zooclat de mooiste koeien voor den geringen prijs van 

een gouden clucaton van de hand werden gedaan, 

Één voordeel had men hierdoor. dat de burgers volop 

en goedkoop vleesch konden eten . De schade \\'as ver

schrikkelijk en toen de rivier wêer haren ge\\·onen 
waterstand herkregen had. bleef het land nog maanden 

lang in een plas herschapen . De Staten van Holland 

verleenden dan ook aan het Land van Arkel voor 

t\\·ee jaren k\\·ijtschelcling van de verponding. omdat 

de schade in de eerste jaren niet te boven te komen 

zou zijn. Den 22en Maart stond nog een voet water op 

't land te Arkel, eerst den sen :.\Iei was Kedichem en 

Oosterwijk drooggemalen en de landerijen beneden 
den Zouweclijk waren niet droog vóor den r 5 Juni. 

De na\\·eeën, die deze doorbraak deed gevoelen, "·aren 

dus voor den landman van niet geringe beteekenis. 

Nog pas een paar jaren uit deze benall\1·dheid gered 

en nog niet geheel de stoffelijke schade te bo\'en ge

komen, bracht het einde van r662 en 't begin van 

I 663 ,1·êer nieu\\·e vrees en schade. Nadat het van 

begin December 1662 af gevroren had, begon het ijs 

met Kerstmis te kruien en vo rmde weêr in de nabij

heid van Giessendam een ijsdam, zooclat het ,1·ater 

in de :VIern·ecle met Oudejaarsdag r662 tot een angstige 

hoogte gestegen ,ms. Op Kieuwjaarscl;g trad een aan
merkelijke val in, doordat te \Verkendam een dijk

breuk plaats had en hoe,1·el de rivier nu van Kijmegen 

tot Giessendam zonder ijs \\·as, bleef de dam zitten , 

Den 3en Januari bego n het weêr te vriezen en den 

gen zat de rivier voór de stad op nieuw vast en nadat 

r0" 11den de dooi in viel , was het water den I gen zoo 

hoog opgeloopen , dat het geen vier duim lager stond 

dan in 1658-59. Dienzelfclen dag was het water weêr 

vallende, doordat de Tielerwaard, tusschen Tiel en 

Haaften en de Bommelenvaarcl t e Nieuwaal inbrak. 

Den r9en echter constateerde men weêr was en den 

2ocn stond het \\'a t er wel ro duim hooger clan vier 

jaren te voren. Met stil weêr brak 's avonds omstreeks 

negen uur de dijk door, die gelegen was tusschen 

den beer (ter plaatse van het vroegere kasteel "den 

blauwen T oorn" en een scheiding vormende tusschen 

de Duivelsgracht en vestinggracht) en "de Zwaan" 

of dicht bij "de Zwaan" en het ni em1·e houten huis, 

waar " het kasteel van Gorinchem" uithing, de dijk 

tusschen de stad en "Krinkelwinkel" . Niet voorbereid 

op deze doorbraak had men niet zoo spoed ig de 

stadspoorten en de heul toegedamd, zoodat het water, 

dat de stadsgrachten vu lde, met geweld de stad indrong 

en liep tot de Tinnegieterssteeg. T egen het leggen daar 
ter plaatse van dezen dijk, die in r6oo, toen men de 

laatste hand legde aan de niell\1·e vestingwerken , ge

maakt "·as, had men dest ij ds van wege het clijks- en 

polderbestuur van 't Land van Arkel reeds protest aan

geteekencl . op grond hiervan, dat de vestinggrachten te 

dicht bijgelegen ,1·a ren, Niettemin ,1·as deze bedenking 

in den ,1·incl geslagen en de dijk toch gelegd, doch 

thans. zich beroepende op deze noegere ,1·aarschm1·ing, 

\'erzochten dijkgraaf en hoogheemraden met burgemees

ters en den pensionaris - daartoe afgevaardigd naar 

den Haag - aan Gecommitteerde Raden of de Staten 

van Holland het ingebroken gat voor rekening der 

prO\·incie ,1·ilden doen dichten. Heeren Gecommitteerde 

Raden durfden hierop echter geen beslissing te nemen 

en stelden het verzoek in hand en van de Staten van 
Holland en \ ,.estfrieslancl. 

Intussch en drong het bestuur van de Alblassenyaard 

er op aan , dat het Land \·an Arkel, op zijn kosten, 

een beslag of bekraging 1·an het ingebroken gat zou 

doen maken 0111 \·ooreerst erger onheil te voorkomen . 

Doch de dijkgraaf van 't Arkelsche Land, tevens 

drossaard, Mr. Care 1 van Zijl, voerde hiertegen 

aan, dat - hoe,1·el de Alblassenrnarcl niet gehouden 

\\'as tot het herstellen van den dijk - zij integendeel 

de · aange,rezene \\'as om het beslag te doen maken. 

Onder beding dat de Staten \·an Holland later zouden 
uitmaken ,1·ie van beiden de kosten van dit beslag had 

te dragen, stemde de Alblassern·aard er in toe, dat 

men met 't Land van Arkel voor gemeenschappelijke 

rekening alvast met de bekraging van 't ingebroken 

gat zou beginnen. Dies kwamen hier op den 6en Fe

bruari een 300 à 400 schu iten voor de stad (zg. hoog-
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.aarsen of hengsten), doch door de daarop invallende 

vorst, waardoor de rivier weêr "zitten " ging, kon 

men met deze schuiten verder niets uitrichten en werd, 

111 gemeen overleg, besloten de aarde verde r met 

wage ns aan te voeren. Den 14en Februari ving men 

aan de punt van den wal te slechten met ' t plan de 

bekraging te beginnen bij dit punt en door de ves-

tinggracht te vervolgen tot "Groenenclaal ", \1·aarcloor 

h et ingebroken gat met de " Krinkelwinkel " buiten 

gedijkt zouden worden . Den volgenden dag begon 

men, met een 70 à 80 wagens, grond aan te brengen, 

die gestoken werd uit den omloop van 't \ Vijclschild, 

toebehoorencle aan Jonker R oe I o f va n Paffe n

r o cl e, lid der V roeclschap, doch ,\·ijl dit \\·erk maar 

langzaam vorderde, kwam men op 't idee een bijt te 

maken door het ij s van de Merwecle om den grond 

weêr met schuiten te kunnen aam·oe ren. De acht 

compagniën burgers togen aan 't hakken, beginnende 

bij ' t ingebroken gat , doch ziende, dat deze lui het werk 

niet tot een spoedig einde zouden brengen, stelde men 

schippers en ander volk aan 't werk, zood at den r9e11 

Februari de schuiten den grond aan 't \Vijclschild 
konden halen. Tevens voerde men grond aan van den 

buiten den boom aan de Linge gelegen heuvel , die 

daar eertijds voor zijn bedrijf opgeworpen \\·as doo r 

den steenbakker Jacob \\' ij t ma 11 s en uit den bui

ten loop van 't \Vijdschi lcl, toebehoorencle aan den 

Heer Mr. Hendrik Praam , ook lid der Vroed

schap. Den 25 en had men het beslag vóór het gat 

klaar. ter lengte van 90 roeden en in de grachten 

ter d iepte van I 7 à r 8 ,·oet. l\Ien ging nu geregeld 

met werken door, doch door den sterken dooi kon 

men den laatsten Februari met de wagens, die te diep 

in den weeken grond van het pas gemaakte beslag 

zakten, geen gro nd meer aanvoe ren en den volgenden 

dag, den I Maart, moesten ook de schuiten het werk 

staken, daar de opengehakte vaa rt , door 't kruien 

van het ijs , vóor de stad, verstopt raakte. 

Door het wassende water liep het nieu,\· gemaakte 

werk gevaa r van door te breken en vloeiden de plaat

sen onder, van ,\·aar men tot nog toe den grond voor 

het beslag gehaald had, zooclat men genoodzaakt ,\·as, 
\\·ilcle men 't pas gemaakte voor vernieling behoeden, 

waartoe nieuwe aanvoer \·an gro nd nooclig ,\·as, klei 

af t e steken van den Krinkelwinkelclijk, den dijk die 

door 't beslag buitengeclijkt zou worden . Doch men 

achtte het toch geraden om niet te veel van den dijk 

aan de "Krinkel winkel" af te steken en toen clan ook 

den 5et1 Maart het water weêr aanmerkelijk gevallen 
was, werd order gegeven om den ve rder benoocligclen 

grond te halen van de waard, gelegen vóor de stad en 

van de kade gelegen om den omloop van de voor

noemde ,\·aard van den Heer Praam. Door het over

loopen van deze kade , op den 7en Maart, kon men 

verder ook daar geen grond meer uitsteken en bleef dus 

alleen nog over de waard vóó r de stad, cl_ie echter nij 

\\·at zand bevatte. Den gen Maart oordeelden heemraden 

van de AlblassenYaarcl, dat het werk nu sterk genoeg 

,rns en dat men diensvolgens de \\·erklui nu ,1·el kon af-

danken, doch , op aandringen van den Dijkgraaf \·an 

't L and van Arkel, werden nog dertig schuiten in 

dienst gehouden. Deze voorzorg bleek nooclig te zijn, 

,\·ant den rne n reeds begon de d ijk in de g racht te 

zakken en hoewel men trachtte, door aanvoer van 

niemren grond, het onheil te herstellen , bleek de 

ondergrond zoo drassig, dat, door het steeds zwaardere 
ge11·icht aan grond hierop gebracht , den I 1 en Maart 

's avonds tusschen 6 en 7 uur, het gansche werk, ter 
breedte va n de gracht, instortte en wegspoelde. Een 

groote tegenslag na een a rbeid van een maand , die 

ongeveer 30000 glei. gekost had! Doch gelukkig hield 

het werk van de g racht af tot "Groenendaal" stand . 

Ten tweede male toog men aan ' t werk om het gat 

te beslaan en men requireerde daartoe weêr de hulp 

\·an 300 schuiten . Binnen drie dagen had men den 

dij k \\·eê r bü1·en water, niettegenstaande er een sterke 

stroom g ing, doordat de slui zen sedert de laatste in

braak geopend waren . Den 22°" sloot men tijdelijk de 

sluizen tot den 24e 11 
, waa rdoo r het werk zeer verge

makkelijkt en bespoedigd werd. Thans had men verder 

geen last meer noch van verzakking noch van wassend 

water. Geholpen door den \Yind en de molens raakte 

men 1·eel 1rnter uit ' t binnenland k\\·ijt en den I 9e 11 Mei 

11·as de banne van Gorinchem droog. Toch bleef het 

een ongunstig jaar, want begin Juni begon het te 

regenen en met uitzondering van acht dagen in de 

Gorkumsche kermis, die toen in den zomer viel , bleef 

het aanhoudend regenen tot het einde van September. 

Ka een droogte van s lechts drie weken, begon de 

regen \\·eer half October, zooclat de polders den ge

heelen zomer niet droog geweest waren èn door inun

datie èn door ' t hemeh1·ater. 

Ka den ,-rede, gevolgd op den I s<en E ngelschen 

oorlog, keerde de \\·elvaart spoedig terug. De raad

pensionaris cl e \Vit t bracht de finantiën in beteren 

toestand, \\· ijdele zijn bij zondere aandacht aan de 1·er

bete ring van de zeemacht en handhaafde met kracht 

de bevordering der belangen van de Republiek in 't 

buitenland. Om Kar e I II, die in r660 den Engel

schen troon beklommen had, genoegen te doen, werd 

hier de acte , ·an seclusie ingetrokken en in ' t vooruit

zicht dat de Republiek op den steun van de eene 
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mogendheid zou kunnen rekenen a ls zij met de andere 

in moeilijkheid geraakte, ging d e vV i t t zoo\\·el met 

F rankrijk als met E ngeland een ve rdedigend verbond 

aan. Om den steun , indert ijd C r o 111 ,,. e 11 verleend , 

bleef Kar e l de R epubliek echter een kwaad ha rt 

toedragen , hierbij instemming vindend b ij zij n onder

danen , d ie als zeeva renden en handelslieden na ij verig 

\\'a ren op de steeds meer kracht ont\\·ikkelencle N ecler

landers. 
In l 664 geraakten \\·e clan ook opniem,· in oorlog met 

E ngeland, de t,1·eede E ngelsche oorlog (1664- 1667), 
waarbij in 1665 , h iertoe aangezet en omgekocht doo r 

Ka r e I II , nog een oorlog k\\·am met den Bisschop 

van Munster. De in va l van den Bisschop deed het 

volk weêr 't hoofd opsteken tegen de staatsgezinde 

regenten en luide \\·ere\ geroepen om den jeugdigen 

Prins van O ranje aan 't hoofd , ·an ' t leger te plaatsen. 

Men schold en sch impte op cl e \V it t , wien men den 

oorlog ,1·eet , t erwijl men hem tegeml'ie rp dat , als de 

Prins tot de \\·aardigheden zijner voorvaderen hersteld 

was, de Republiek met Engeland en Munster zeker in 

vrede zou leven. De F ransche K oning L o cle\\· ijk XIV, 

d ie de verheffing des Prinsen ongaarne zag, redde cl e 

\ V i t t en zijne regeering door 't zenden van hulp

troepen tegen den Bisschop. T e miclclen van den oor

log drong Zeeland er op aan den Prins aan te stellen 

tot ove rste der ruiterij en hem zitting te g·even in den 

Raad van State, doch deze voorslag ondervond van 

de andere gewesten, en met name ,·an H olland , ,·ee l 

tegenkanting, \\· ijl men den P rins nog t e veel onder 

Engelschen indoecl achtte. Van zij n aanstell ing tot 

kapitein-generaal k\\ am voorshands niets , doch de 

Staten van H olland zouden zich ,·an nu af met de 

zo rg van vVi l le m's opvoeding belasten en namen hem 

to t A~i11d vau S taat aan , met vern·ijclering echter van 

alle Engelschgezinclen uit zijn hofhouding . 

' t \ \ 'as en bl eef een strijd tusschen de stadhouderlijke 

partij en de staatsgezinde regenten. In de n oeclschap

pen werden de aanhangers van den Prins zoo, ·eel 

mogelijk geweerd , \\· ijl d eze niet beschomHl ,,·erclen 

als " liefheb bers des vaclerlancls", ook al deden zij 

belijdenis van de " ·are ge reform eerde religie. Ook in 

Gorinchem was \\T ijvi ng . Was der Regeering reeds in 

r 6 5 2 octrooi ,·er leen cl om in 't ,·en ·olg zeh·e de electie 

te doen van burgemeesters, schepenen en vroedschap
pen , de nominatie der bu rg'emeesters echter latende 

aan de aftredende en aankomende schepenen, in l 660 
zouden de Staten van H olland en \ Vest fr ieslancl , op 

verzoek, een 111euw octroo i verleenen , waarb ij de 

Vroedschap werd toegestaan in ' t vervolg zoowel de 

nominat ie als de electie der burgemeesters te doen. 

E n in l 662 ve rk reeg men nog een octrooi om ·'t getal 

de r burgemeesters van 2 t e brengen op 3. H et getal 

van 24 vroedschappen was echter te groot naa r de 

meening der rneerclerheicl van de V roeclschap en 

daarom wendde zij zich in r666 nogmaals tot de Staten 

van Holland om van deze t e verzoeken het getal der 

vroedschappen te doen uitst erven tot 17. Als reden 

h iervoor \\·ere\ opgegeven dat door een klein getal 

vroedschappen meer luis ter aan de regeering gegeven 

zou worden, omdat men in di t kleiner getal beter clan 

ooit kon vereenigen de " rykste en gequalificeerste '' 

imrnners. E n dit coterietje van regenten kon clan 

t evens voor zich alleen beslag leggen op de "weynige 

" ampten , d ie aan de Stadt clepencle ren ", zooclat deze 

heeren beter " in offici o en becl ieninge" zouden kunnen 
zijn, iets wat een grooter geta l vroedschappen belette. 

H et octrooi " ·ere\ ve rleend en ook in Gorinchem 

zegevierden de staatsgezinde regenten over het meeren

cleel der burg·erij , die zich meer tot den aanhang des 

Pr insen rekende. 

In 1667 was te Breda vrede gesloten met Engeland, 

nadat d e Ru y t e r zijn stouten tocht naa r Chattam 

gedaan had . D oor L o cl e w ijk X IV was de R epubliek 

intusschen in nieLrn-e ongelegenheid gebracht . D e vV i t t 

had het oor ge leend aan voorslagen van den F ran

schen K oning om de Zuiclelij ke N eclerlanclen met hem 

te cl eelen , maar L o cl n1· ijk, zich thans alleen sterk 

genoeg achtend , had er een leger heengezonden. Deze 

inva l , oora l had in de Generale Staten aanleiding ge

ge,·en tot ' t beraadslagen over uitbreid ing der land macht 

en toen hierbij bleek dat de meerderheid der gewesten 

in ' t ve rvolg den Prin s tot kap ite in-generaal wenschte, 

bez,,·oeren de Staten van Holland en de raadpensiona

ri s het ccm vig edict, \\·aa r bij het stadhouderschap in 

H olland ,rercl afgeschaft en ·waarbij van de andere 

gewesten gevraagd ,1·ercl het kapi tein-generaalschap 

der Cnie af te scheiden van het stadhouderschap. 

De E ngelsche Koning, beducht dat L oclewij k X IV 
het met de R epubliek eens zou worden over de Zu i

delijke N eclerlanclen , zonder dat h ij hierin erkend 

"·ere\ , deed nu zijn gezant Vv i 11 ia m T emp 1e met 

cl e \V it t onderhandelen over een verdrag om den 

Franschen K oning te weêrstaan en 't gevolg dier 

onderhandelingen 11·as het sluiten van de tr iple-alliantie 

(1668) waa rtoe ook Zweden, door H ollanc\'s ge lei om

gekocht , toet rad . L ode,,. ijk X IV, niet opgewassen 

tege n dezen d rieboncl, sloo t clatzelfcle jaar t e A ken 

den vrede met Spanje. Thans begon hij , door miclclel 

van zijn gezant , het t\\· istvuur tusschen de staclhou

clerl ijke en de L oevesteinsche partij in de R epubliek 

aan te bl azen , met 't doel om zich deze verdeeldheid 
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ten nutte te maken bij zijn plannen om wraak te nemen 

op de Republiek, wier beschermheer hij zich kort 

geleden nog genoemd en die hem door de triple 

alliantie zoo gech1·arsboomcl had. Door omkooping 

hiertoe overgehaald, sloot hij met den Engelschen 

Koni ng het g-elteim ,.1erdrag- ;,an D011er (1670), \\aarbij 

E ngeland zich verbond L o d e w ijk tegen de R epu

bl iek bij te staan . De stadhouderlijke partij begon 

nu krachtiger clan ooit op te treden en de Prins 

e rlangde zitting en stern in den Raad van State, 

nadat de Generale Staten de !tarmo71ie hadd en vastge

stelcl, waarbij , volgens Hollands verlangen, het kapitein

generaal-admiraalschap van het stadhouderschap \\·e re! 

a fgescheiden. De bedoelingen van den F ranschen 

Koning werden al duidelijker, vloot en leger \\·erclen 

daarom op voet van oorlog gebracht. een verdedigend 

ve rbond met Spanje gesloten ( r 671) en de Prins tot 

kapitein-generaal voor één veldtocht benoemd. 

Nadat de Fransche koning zich eerst nog door om

koop ing het bondgenootschap ve rzekerd had ,·an den 

Zweedschen rijksraacl en de bisschoppen ,·an :.\Iunster 

en Keulen, verklaarden hij en E ngeland ons den oor

log. Het binnenlandsche twistvuur laaide hoog op en 

een kritiekere tijd dan deze, 11·aarin het vol k rede

loos, de regeering radeloos en het land reddeloos g-c

noemcl kon ,,·orclen. ,,·as niet denkbaar . Aan het hoofd 

van een groot leger, aangevoerd door de beb1·ame 

velclheeren Con cl é en Tur e n n e trok Lo cl e 11· ij k 

XIV Maastricht voorb ij en stak bij Lobith den Rijn 

over. Tien dagen later ,,·a ren de meeste Geldersche 

en Utrechtsche steden in zijn macht, doch toen 11·erd 

hij in zij n zegetocht gestuit, doordat het land geinun

deercl werd . De bisschoppen va n Munster en K eulen 

waren niet minder voorspoedig in 't 0. van Gelderland 

en Overij sel, doch 1·óór Groningen, dat onder be1·el 

van Ra b en ha up t stond . die hetzel fd e jaar met be

hulp van M e ind e rt v an Thijnen ook K oevo rden 

hernam, stieten zij ' t hoofd . Ook A ardenburg, onder 

bevel van den vaandrig B eek man, sloeg de Fran

schen terug, tenl'ijl cl e R u ij t e r de ve rbonden Fran

sche en Engelsche vloten met voordeel bij Solebay 

bestreed. E en voorgenomen landing der E ngelschen 

bij den Helder \\·ere! door ee n lang aanhouclenden 

storm belet. 

De verslagenheid in Holland en Zeeland ,,·as ge11·el

dig. Handel, ambachten , alles stond stil; alleen de 

kerken waren te klein om de om verlossing biddende 

scharen te bevatten. D e vV i t t bleef zijn hoop ves
tigen op 't doorsteken der dijken , doch de Generale 

Staten vaa rdigden Pieter cl e Groot, een zoon van 

Hugo, naar den Franschen koning af om onderhan-

deli ngen aan te knoopen. De eischen van den ,. ro1 

soleil " waren echter zoo buitensporig , dat aan onder

handelen niet te denken viel. Doch thans stak Am

sterdam fi e r 't hoofd op en alles 11·erd door de bur

gerij aa n kostbaars ten offer gebracht om de stad in 

fameuze tege nweer te brengen. H et verloren zelfver

tromYen kee rd e weêr wat terug , doch tevens won hoe 

langer zoo meer onder 't volk , dat de stadhouderlijke 

partij was toegedaan. de meening ve ld. dat J o h an 

de \Vit t een ve rrader des lands was en de Prins 
alleen uitreddi ng kon brengen. In den Haag werd 

da n ook een moordaa nslag op de \\'it t gepleegd en, 

tern·ijl hij ten gevolge de r bekom en wonden nog bed

legerig 1\'as, ontstond en er in de meeste Hollandsche 

steden volksoploope n ( ook te Gorinchem) en 11·erden 

de aristocratische regenten en noedschappen gedron

gen zich te verklaren voor de 1·erheffing va n den Prins 

tot Stadhouder. Het gram,·, dat O\·eral duchtig uit 

den hoek kwam, werd in zijn beweging gesteund door 

de democratische burgers en regeeringspersonen, die 

alleen het hoofd opstaken tegen de reeds lang gehate 

farnilieregeering en door de verheffing van den Prins, 

beperking der macht va n deze stedelij ke regenten, 

inzonderheid ook ten opzichte van 't vergeven der 

vette stedelijke ambten, hoopten te erlangen. De 

Staten ,·an H olland herriepen dan ook nu het eeu11·ig 

ed ict en stelden den Prins . onder den naam ,·an 

\\'il lern III tot Stadhouder aan (16ï2-- 1702) . J o

han cl e \\ 'i tt trad als raadpensionaris af en zijn 

broeder Co r 11 e 1is , 11·iens woni ng te Dordrecht, e1·en 

als die ,·an de R u ij te r te Amsterdam, met moeite 

tegen de baldadigheden van 't gepeupel gevriju·aard 

11·as, werd op aa nklacht van den Piershilschen barbi er 

Tic he 1aar beschuldigd 1·an omkooperij tot 't ,·er

moorden ,·an den Prins en, geheel onbe11·ezen, tot 1·er

ba1111ing uit Holland ,·e roordeelcl . T oen Johan zij n 

broeder Cor n e 1is in de gevangeni s kwam bezoeken, 

rotte het Haagsche grauw sa men en 1·ermoordde de 

broeders op de meest laagha rtige wijze. Aa n bestraf

fi ng ,·an ·t gepeupel durfde men zich niet te \l'agen 

uit nees voor impopula ri teit va n den P rins, ook bij de 

democratisch-gezinden, die in de geheele beweging 

ste rk de hand hadden en ook ter Yoorkoming ,·an 

nog grooter misnoegen: Ti c h e 1aar kreeg zelfs ,·an 

den Prins een jaargeld. 

Ook in Gori nchem, waar, zooals ik hiervoren zeide, 

de vroedschap , die zich sinds . 1666 tot 17 leden gere

ducee rd had, een sterk aris tocrati sch t intje vertoonde, 
,,·aren oneenigheden voorgevallen tusschen de regenten 

en de burgerij . Den 2en Juli 1672 legde echter ook 

hier de Vroedschap cle ve rklaring af, dat zij begeerde 
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te "renuntie ren en af te gaan het eeuwig edict '\ van 

stadswege den Prins tot Stadhouder te erkennen , op 

hem alle waardigheden over te dragen. die zijn voor

vaders bekleed hadden en hem te ontslaan van den 

eed, dien hij tot 't ni et ontvangen van 't Stadhouder

schap gedaan had . Den 4en Juli d.a.v. ontving de 

Vroedschap van Zijn Prinselijke Hoogheid, die zich 

op dat oogenblik in 't lege r bij Bodegraven ophield , 

een beleefden bedankbrief, waarin hij tevens ervan 

ken nis gaf, dat hij gaarne voldaan had aan de uit

noodiuino der V roedscha1) om naar Gorinchem overb b 

te komen en den burger::; mondeling de verzekering 

zijner genegenheid te geven , indien niet de nood en 

de dienst van ' t Land zij n tegernrnordigheid op dat 

oogenblik meer noodzakelijk maakten in 't leger clan 

in de steden ter verwe lkoming der burgerij. 

De Prins was met het Staatsche leger, na de eerste 

gèlukkige kr ijgsbewegi ngen der Franschen, uit den 

omtrek van Arnhem opgebroken en had de n 1 5 Juni 

I 67 2 post gevat bij Utrecht aan den Hollanclschen 
kant. Doch reeds den volgenden dag hadden de Al-

gemeene Staten een bes! uit genomen - welk besluit 

den Prins te Utrecht overhandigd werd - om het 

leger te doen aftrekken naar Holland. Men begreep 

dat Utrecht moeilijk te behouden zou zijn en dat er 

thans meer aan de verdediging van Holland gelegen 

1rns. Hoewel de stad Utrecht dringend tot blijven 

verzocht, brak het leger den I Sen op en posteerde 

zich dienzelfden dag nog op vijf punten, die toegang 

verlcenen konden tot Holland. De Prins zelf legerde 

zich te Nieuwerbrug bij Bodegraven met 3 regimenten 

ruiters en 2 regimenten voetvolk, Prins Joan Maurits 

van Nassau bezette Muiden, de Graaf van Hoorn 

vatte post bij Goej:rnverwellensluis, de Markgraaf 1· an 

Lou v i g n i te Schoonhoven en de veldmaarschalk 

\,V i r t z te Gorinchem; de laatste met 2 regimenten 

ruiterij en 2 regimenten voetvolk. Dommel 1ras den 

2...J.,teu Juni bij \'erd rag aan T u ren n e overgegaan en 

deze inname bracht het Fransche leger kort bij de 

Hollandsche grens. Men 1·erwachtte clan ook eiken dag 

een aanval op de posten te Gorinchem. Den 30,,eu 

Juni eischte Turen n e met het slot Loevestein , van

waar de Rotterclamsche burgers kort te voren wegge

gaan waren, Gorinchem en \ Vouclrichem op, doch het 

moedig ant1rnord van den veldmaarschalk \V i r t z, die 

Turen n e bericht gaf dat hij ' t Fransche leger met 

kruit en lood zou afwachten, clcecl de Franschen den 

Gelderschen bodem verlaten en 't beleg slaan voor 

's Hertogenbosch. Van Utrecht uit beraamden de Fran

schen eveneens een plan om dieper in Holland door te 

dringen, maar de vrees \'Oor 't water, dat overal op 

't lage land stond, tern·ijl de hooge wegen en dijken 

met schansen bezet waren, deed hen vooralsnog van 

dit plan afzien. 

De aanslag, daarop den r sen A ugustus op Gorinchem 

ondernomen, was eveneens zonder resultaat. vV i r t z 

had bericht ontvangen dat de vijand met I 7 stan

daarden ruiterij . va n Utrech t en Vianen, recht op Go

rinchem aantrok. Hij zond den vijand 300 man voet

volk en 400 ruiters met 3 Yelclstukken tegemoet. Dit 

legertje. een gunstige positie ingenomen hebbende, ont

ving de aanrukkende Franschen zoo dapper. dat deze 

terug moes ten trekken. Aangemoedigd door de be\·el

voerenclen , 11·aagclen de Franschen een t\1·eede poging 
tot doorbreken \·an de vijandelijke lin ie, doch ook deze 

aanva l 11·ercl afgeslagen en wel met een ve rli es van 60 

dooclen aan Fransche zijde. Het Fransche legertj e trok 

terug en de manschappen van \ Virtz, die 4 dooden 

hadden. keerden met yeel paarden en anderen buit naar 

Gorinchem terug. Ziende dat men niet met ge\1·eld 

kon slagen, trachtte men daarna door verraad de stad 

in zijn bezit te krijgen. Een boer uit den omtrek van 
Gor.inchem, daartoe doo r de Franschen omgekocht, 

zou hen tot gids dienen om de Staatschen bij een 

zekeren versterkten post te verrassen. De toeleg mis

lukte echter, de boer \\·ere\ gevangen genomen en als 

land \·c rrader ge1· ierendeeld. De stukken \·an het lij k 

\1·erclen buiten de stad, als afschriln1·ekkend voorbeeld, 

aan hooge staken ten toon gehangen. Later poogden 
de Franschen de bezetting door ,·alsche patenten uit de 

stad te lokken, echter eveneens met negati ef resultaat. 

De moord op de gebroeders cl e \Vit t baande den 

weg tot \·era ndering der stedel ij ke regee ringen. In 

Augustus 1672 11·as door den heer va n Maasdam 

ter ,·ergaclering 1·an de Staten ,·an Holland in 01·er

\\·eging gege\·en of sommige regenten zich niet be

hoorden te ontslaan ,·an de regeering. Fa ge 1. die 

intusschen raad pensionaris ge\rorclen was, op aanprijzen 

van den Prins, \\·iens partij1·oorstander hij thans ,,·as, 

hoe,1·el hij \TOeger de zijde , an cl e vV i t t gehouden 

had, gaf ook te kennen, dat het gezag ,·an den Prins 

niet onafhankelijk genoeg kon zijn zoolang er geen 

verandering ln1·am in de regeering der steden, waarin 

er - e1·enals in de Staats1·ergacleringen - t e 1·eel 

zitting hielden. die als aanhangers van cl e Vv i t t's 

ziens\\·ijze moe:;ten aangemerkt \1·orclen. De tumulten 

in de 1·erschillende steden deden hem vragen hoe de 

Gecommitteerde Raden zich, in der Staten afwezen, 

omtrent deze oproeren hadden te gedragen. De Ge

committeerde Raden, om een voorslag dienaangaande 

genaagcl zijnde, \·erk laarclen dat de beroeringen m 

de steden niet ges tild konden worden clan doo r àf de 
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oproerigen met de sterke hand aan te tasten en te 

straffen of den weg van toegevendheid en schikking 

in te slaa n. Met geweld op t e treden oordeelden zij, 

in 't tegenwoordige geval, onvoorzichtig, omdat er 
slechts weinig krijgsvolk in de meeste steden \\·as en 

de vijand licht zijn slag zou kunnen slaan , indien men 

in eigen boezem de burgerij tot ge,rnpencl verzet prik

kelde. Beter vonden zij den Stadhouder te verzoeken 

overal een onderzoek in tl: stellen naa r de oorzaken 

van het misnoegen over de regenten en tot een ver

gelijk te komen of de verdachte regenten uit te noo

cligen zich van 't bewind te ontslaa n. De Staten, d it 

gevoelen van Gecomitteerde Raden gehoord hebbende, 

besloten d it voorstel aan den Stadhouder over te 

brengen en zijn raad daarop te hooren . Doch de Prins 

vond het niet d ienstig zich hierove r te uiten en ver

k laarde zich bereid te doen \\·at de Staten nood ig 

oordeelden, er echter aan toevoegend dat, volgens 
zijn meening, vele regenten ten onrechte verdacht 

gemaakt werden. Nadat in de Staten zelve nog verschil 

van meening ontstaan was over de vraag of de ver

andering der regeering wel buitentijds zou mogen 

c n gesch ieden, besloot men toch den 2J51 .Augustus 

1672 Zijne Hoogheid te machtigen de regeeringen in 

de oproerige steden te ve randeren, ' t zij op ,·erzoek 

der regeering zelve of van de burgerij , 't zij uit eigen 

beweging. Naar aanleiding van dit besluit noeg ook 

de Gorkumsche burgerij verandering der vroedschap, 

waarop in September een commissie afgevaardigd werd, 

bestaande uit de heeren Aa I b reg· t i\ ie rop , Raad 

in den Hove van Holland en Johan \\'ie r s, Raad 

en Rekenmeester van den Prins, die, gemachtigd 

doo r den Stadhouder, den Drossaard en de vroed

schappen in gehoor ontvingen. De opgekomen noecl

schappen verklaarden toen van hunne zetels afstand 

te willen doen en deze te stellen ter beschikking ,·an 

den Stadhouder. In plaats van den aftredenden dros

saard , Mr. C a r e 1 v a n Z ij l, \\'erd L o d e " . ij k 

Huygens aangesteld , slechts 9 der afgetreden vroed

schappen werden op nieuw gekozen en ·t getal der 

vroedschappen werd weêr, zooals van ouds . terugge

bracht tot 24. ( 1) De ve rkiezing zou voorts, als 

vroeger, blijven aan den Stadhouder en ·t getal der 

burgemeesters ,,-erd op nieuw teruggebracht tot twee. 

Het gezag van den drossaard , na den dood van 

'vV i 11 e m II , tijdens de stadhoucle rlooze regeering, 

aanmerkelijk besnoeid en verkort, zoo dat de electie 

van burgemeesters, schepenen en vroeclscha ppen niet 

meer aan hem, in naam des stadhouders, zou staan en 

dat hij ook niet meer stem of plaats in de vroedschap 

zou hebben, \\·e re! thans bijna weêr tot den vorigen om

vang teruggebracht. Volgens resolutie der vroedschap 

van 29 October 1672 werd bepaald: ,,de\\·ijle nu aan 
,,zijn Hoogheid is gedefereert de electie van de Magi

"stratu re, is in deliberatie gelegt of men niet verstont 

" dat de octroyen waren gemortificeert en dat men zig 

,,zoude hebben in zulken stant van Regeering te regu

" leren , als ten tyde van de oude Drossaarden, is goed

,,gevonden· met eenparige stemmen, dat men zig zal re

"gule ren by de oude forma en privilegien als ten tyde 

"van d e oude Drossaarden en laatst van Jonkheer 

"Jacob van Paffenrode is ge reguleert ge\\·eest. " De 

Stadhouder ,,·as zeer gesteld op 't vermeerderen van 

zij n invloed en gezag op de stedel ijke regeeringen en 

de 11"ijze, waarop hij te werk g ing bij de beslechting 

der gesch illen tusschen de regenten, en met name in 

Gorinchem, geeft hiervan duidelijk blijk. De nieuwe 

drossaard Huy ge 11 s ,1·as een gunsteling des Stadhou

ders en 's Drossaards streven was, gesteund als hij 

\\·c rd door des Stadhouders gu nst, zooveel mogelijk 

yan ' t gezag der oude drossaarden te heroveren. Geh eel 

slaagde hij echter niet, doch de vele botsingen met 

de vroedschap over den omvang va n dit gezag geven 

't bew ij s dat Huygen s er veel en aanhoudend voor 

gestreden heeft . Verschil van opvatting was steeds 

tusschcn hem en de Vroedschap ove r de vraag of hij 

in alle dan ,,·cl in enkele ve rgaderingen der Vroed

schap zou zittinf;· nemen. [n l 67 j lokte ' men een 

besli ssing van den Stadhouder uit en deze deed weten 

dat "de tegcn\\'oordige Drossaard Huyg e n s bevoegd 

,, ,rns i11 de \ · roedschap de r stad Go ri nchern sessie te 

,,hebben_ i· D och de oppositi e hield aan en bij resolutie 

van I-I.Ecl.Gr. :\Iog. van 8 April 167S \\· crd den Dros

saard ebt recht van zitting hebben 11·cêr ,,provisonclyk 

gcïrnpedieë rt en belet. " '\Tiettemi n ,,·as de kamp niet 

uitgernchten en den 29 Januari 1682 ei ndelijk ver

klaarde de Stadhouder dat de Drossaard zich 11-el te 

onthouden had uit die ve rgade ringen van de Vroedschap 

of de kamer ,·an b urgemeesters, wanneer daarin iets be

handeld werd den Staat ·van ' t land betreffende, doch 

dat hij in alle andere zaken, de stad Gorinchem of 

't Land 1·an .Arkel betreffende en "hare Domestycque 

Regceringc aangaande," zijn ambten van drossaard en 

dij kg raaf zou blij ven beklecdcn met denzelfden rang, 

(1) Voor deze algtrncenc ,·eranclering der n.::geering in Holla nd en Zeeland, waren er, - zoo:1]~ ook bter de Sudhnu<ler zel \ 'c: erkennen rnoe:.t - ,·ele bekwame lîeU.en 
ui t 't bew ind ge raakt, Yoor wie vaak i11 <le plaats ge:. tcld Wt: rdtn personen, van min<lc:r afknm;;t en be:.ch,,·in~. Ifo n oµt redc:ll kim - hoewel ze zich on,· e rd:1chtè 
.i.anhange rs ,·an Oranje noemden -:-- niet altijd gebillijkt \\·orden, \\·ijl ze dikwijls huoe:st partijdig waren en dt z:1.ken wd wat :-i.l tt: ec::nzîi<lig be,:;chou\\·c.\o;;:11. E r 
wa ren ook middelen gebruikt om aan de regec..:ring tc:: komen, <lie als onbehoorlijk dicmlc:11 gebr:-i.ndm crkt te wor<l t:!11. Z00 waren te (iorin,·'ïclll etnige \·roed-.r,h;1ppen 
in 16 72 door ge ld aan hun a mbte n geraakt. i'.e werden hiero,·er door den Fi-;kaal in rechten betrokk en, (\\.:1 ;z e naar ~IV p. 220· . 
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dezelfde sessie en prerninentiën 111 de 1·ergaderingen 

der vroedschap en de kamer der burgemeesters als 

van oudsher zijn ambtsvoorgangers toegekend waren 

en dat hij "zo wanneer 01·er eenige commissien ofte 

,,am bten van Stadswegen moet \\'orden geclisponeert, 

"ee nige vroedschappen genomineert ofte rekeningen 

"van de Staat en van haare subalternen (moeten 

"worden) opgenomen" hij, als 1·an ouds, zijn rang en 

sessie zou behouden. 's Prinsen steun had Hu r gen s 

dus weêr grootendeels het vroege re gezag, aan ' t Dros

saardambt verbonden, teruggegeven, doch de opposit ie, 

gevoerd onder leiding va n den burgemeester va n cl er 

Sta a 1 en zijn ambtgenoot Bo r man, bijgestaan door 

de vier vroedschappen Er c k e 1en s, 1· an Aa 1s t, 

cl e Bon cl t en va n Ho e y, gaf daarna toch 11·eêr aan

leid ing tot onverkwikkelijke en erg buitenspo rige too

neelen. Vooral burgemeester van der Sta a 1, een 

brutaal en eigenmachtig hee r. die ee rst al s n oeclschap 

en pensionaris, daarna als burgemeester optrad, zou 

den Drossaard ' t leven en ' t regeeren moeilijk maken. 
Van alles werd deze a rrogante man beschuldigd: van 

fi nanciëele knoeierij, van 't op eigen houtje ontnemen 

van ambten, van omkoopbaar te zijn, van belasting

ontduiking, van leugenachtige voorstelling der toestan

den en feiten en van wat ignobcls niet meer. Aan zijn 

g eknoe i met de geldelijke middelen eter stad scheen 

men niet vreemd te achten zijn latere royale levens1Yijze 

en het houden van koets en paarden. Zoo had hi j ook 

- om een ander staaltje van 's mans opgeblazenheid 

en brutaliteit te noemen - op eigen houtj e, reeds in 

den tijd toen hij nog ni et burgemeester, doch a lleen 

vroedschap en pensionar is was, een ander huis ge huurd 

in den Haag, 11aar de gedeputeerden der ve rschillende 

s teden elk een afzonder! ijk "logement '' hadden . Het 

tot nog toe gebruikte huis leek den heer 1· a 11 cl e r 

Sta a I te klein. omdat er gee n koetshuis en stalli ng 

voor paarden aan verbonden 11·as. Hij had dus, na

t uurlijk tegen een hoogeren prijs, voo r de hee ren 

van Gorinchem een groo ter huis gehuurd, waarbij wel 

koetshu is en stalling was. De stad had toen tijdelijk 
huur te betalen voor t11·ec logementen en hoell'el in 

die huur eenigszins tegemoe t geko men werd . doordat 

hij nog eenige andere personen in 't zelfde hui s had 

opgenomen, bleef de pri js toch buitengewoon hoog. 

Dit in onderhuur geven mocht hij echter ook niet 

doen, omdat dit uitdrukkelijk verboden 11·as bij R e
solu tie van H .Ecl.Gr.i\fog. van 26 September I 6ïO, 

waarbij bepaald werd dat gedeputeerden hun logem ent 

ni et mochten nemen in "ordinarissen ofte plaatsen 

,,alwaar iemanclt anders voor gelei acces tot de tafel " 

had. Den poortier Pieter van Cl e e f bad bij ,1·ecle r-

rechtelijk op "de Poort" op water en brood negen 

dagen gevangen gezet, omdat deze weigerde zijn acte 

van aanstelling, door den Drossaard verleend, af te 

geven en een nieu,1·e acte te teekenen, opgemaakt 

door burgemees ter van cl er Sta a 1, waarbij van 

C Ie e f de verklaring afgedwongen werd dat hij zijn 

leven lang het poortiersambt niet meer bedienen en 

de sleutels der poorten niet meer aanraken zou. Uit 

angst gaf van Cl e e f ten laatste toe. De verpachting 

van de stedelijke imposten, die door Drossaard, bur

gemeesters en vroedschappen, publiek aan den meest

biedende behoorde te geschieden, was in 1683 door 

de burgemeesters Erckelens en de Bondt en in 

1684 dour de burgerneeste rs 1-an cl er Sta a 1 en 

Bo r man, buiten Drossaard en Vroedschappen om, 

alleen en niet publ iek gedaan, zoodat in 1683 de 

t\1-ee belang rijkste imposten der stad, di e op d en 

,yijn en den brancle11·ijn onderhands verpacht 11·aren 

aan zekeren Dirk Co m by, ,1-iens huisvrouw later 

1·erklaarcle dat burgemeester Er c k e 1en s met zijn 

vrouw, 1- an der Sta a 1 en cl e Bond t daan-oor 

,, ,1·el getracteert" 11·aren. Sinds eenigen tijd -i1·as de 

geheele stad ook 's avonds verl icht door la ntaarns en 

ter bestrijding dier kosten was de verponding der 

ingezetenen met 1; 1 u 1·erhoogcl , doch die verhooging 

was alleen van burgemeesters uitgegaan buiten de 

vroedschap om en 1·an ' t lantarengelcl ,1·erd in de 

stedelijke rekening nooit 1·erant11·oordin g gedaan aan 

de vroedschap, doch burge meesters deden die verant

,1·oording-, alsof ' t een particulieren post betrof. maar 

aan zich zeh·en. 

Ik deed hiermede slechts een kleine g reep uit de 

vele "stoutigheden", door de burgem eesters en met 

name door 1· an cl e r Sta a 1 begaan, doch dit ,1·einige 

geeft, dunkt me. genoegzaam het eigenmachtige en 

brutale bestuur dier Gorinchemsche regenten 11·eêr. 

In de lente 1·an 1684 zou ' t echter tot een heftige 

botsing komen tusschen de beide burgemeesters en 

vier der n oeclschappen aan den eenen kant en den 

Drossaard met zestien vroedschappen ter andere zijde. 

Gebruikelijk \\' as. dat 0 111 de twee jaren op den 28st
" " 

April de aanstell ing plaats had van de nieuwe kapi

teincn, luitenants en 1·e nclrigs der schutterij . waartoe 

de n oeclschap geconvoceerd moest ,1·o rden. Ook in 

1684 behoorde dit te geschieden . D e Drossaard deed 

dus den 1-origen dag aan de beide burgem eesters vra

gen of deze. mede uit zijn naam, de vroedschap tegen 
's morgens 10 uur van den 28stcn April wilden convo

ceeren. Burgemeester Bo r man, aan wien dit ver

zoek ,1·erd 01·ergebracht, berichtte dat zijn ambtge

noot 1· an cl er Sta a 1 ter dagvaart der Staten in den 
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Haag was en dat er dus met ' t bijeenroepen der 

vroedschap gewacht diende te worden tot van der 

Staal 's terugkomst. 't Bleek echter later dat van 

der Sta a 1 op dat oogenblik reeds ettelijke uren uit 

den Haag was teruggekend. Huygens zond hierop 

een boodschap terug aan Bo r 111 an, dat va n der 

Sta a 1 tegen den volgenden dag reeds beschreven 

was en d;;,t hij dus nogmaals Bo r man verzocht de 

vroedschap saam te roepen, doch mocht Bo r man 

bezwaar maken, dat hij (Huygens) de oproeping 

dan op zijn naam alleen zou doen. 

De Drossaard verkeerde in de meening d::it van 

der Sta a 1 werkelijk nog niet uit den Haag was 
teruggekeerd en richtte zich dus alleen tot Bo r man. 

Toen deze 's Drossaards antwoord, bij monde van 

den kamerbewaarder van 't stadhuis Le ve r, ontvangen 
had, gaf hij den kamerbe,1·aarder order een b1·artier 

te wachten, welken tijd Borman zich ten nutte wilde 

maken om ruggespraak te houden met zijn ambtgenoot 

van der Sta a 1. Intusschen gelastte hij den bode 

Arke 1 uit 't hu is van den kamerbewaarder alle sleu

tels van 't stadhuis te halen . Tenvijl Lever nog 

·wachtte ten huize van Bo r man , werd hij door een 

knecht verzocht zich te begeven naar de woning van 

burgemeester van der Sta a 1 en daar komende was 

de kamerbewaarder niet weinig verrast er den afwezig 

geheeten burgervader te zien, die hem noeg of hij 

zijn boodschappen , het samenroepen der Vroedschap 

betreffende, gedaan had op last en uit naam van den 

Drossaard. Toen Le ver die vraag bevestigend beant
woord had, gelastte van der Sta a 1 hem dat hij uit 

naam van den Drossaard de Vroedschap niet mocht 

samenroepen, doch dat dit geschieden zou uit naam 

van burgemeesters en wel tegen den volgenden dag 

's morgens r r uur in plaats van IO uur. Van der Staal 

dreigde den kamerbe11·aarder te zullen ontslaan, indien 

11ij de Vroedschap toch uit naam 1·an den Drossaard 

convoceerde of de samenroeping, door burgemeesters 

gelast, aan den Drossaard kenbaar maakte. Hiertegen 

voerde Lever aan dat hij aangesteld was door Dros

saard, burgemeesters en vroedschappen en dat hij 

diensvolgens zoowel gehoorzaamheid verplicht was aan 

de bevelen van den Drossaard, aan wien hij beloofd 

had antwoord te zullen brengen als aan die van de 

burgemeesters. Van cl er S t aa 1 wilde van deze tegen

werping niets hooren en handhaafde met klem zijne 

bedreiging, doch Lever bracht niettemin rapport 

aan den Drossaard . Huygens nu zekerheid hebbende 

dat burgemeester_s niet begeerden dat de convocatie 

der V roeclschap zou gedaan worden door hem, mede 

uit naam der burgemeesters, gaf nu order, wijl van 

der Sta a 1 bleef weigeren en nog scherper werd in 

zijn bedreigingen tegen Lever, dat de bijeenroeping, 

tengevolge van onwil der burgemeesters, zou geschie

den uit zijn naam en nog dienzelfclen avond werd 

den vroedschappen bericht gezonden dat den volgen

den morgen te IO uur vroeclschapsvergadering gehou

den zou ,1·orden ter aanstelling van nieuwe burger

kapiteinen enz. Voor dit zelfde doel deden burge

meesters echter ook dienzelfden avond de vroedschap

pen convoceeren tegen den volgenden morgen r r uur. 

De burgemeesters waren, zooals hierboven bericht 

is, op slinksche wijze in 't bezit gekomen van de sleu

tels van 't stadhuis en hadden van dit bezit misbruik 

gemaakt door alle kamers te doen afsluiten . Toen een 

en ander den volgenden morgen ter oore kwam van 

den Drossaard en de vroedschappen, zond Huyg e n s 

den Secretaris va n cl er Veen naar de burgemees

ters om hen beleefd te verzoeken, ten einde alle on

aangenaamheden te voorkomen, de vroeclschapskamer 

tegen ro uur te doen ontsluiten. D e burgemeesters 

gaven hierop van der Veen ten bescheid dat Dros

saard en Vroedschappen de Kamer zouden geopend 

vinden om r r uur, tegen welken tijd zij de vroedschap 

hadden geconvoceerd . De Drossaard 11·as dus genood

zaakt andere middelen te beramen en liet de deur door 

een smid opensteken . Tegen ro uur verscheen in de 

Vroeclschapskamer de Vroedschap, behalve de beide 

burgemeesters en de vier vroedschappen, die de partij 
der burgemeesters gekozen hadden. Na het uitspreken 

van ' t gebed door den Secretaris va n cl er Veen 

werd, op voorstel van den Drossaard, naar ouder 

gewoonte, overgegaan tot het benoemen van nieuwe 

kapiteinen , luitenants en vaandrigs, na welke be

noeming van de nieuw aangestelden den eed werd 

afgenomen . Toen deze vergadering, die in alle orde 

en eenstemmigheid gehouden was, na afdoening van 't 

behandelde ook even ordelijk uiteen wilde gaan, ver

schenen om I r uur de twee burgemeesters met hunne 

vier partijgangers, Erckelens, va n Aalst, de 

B o n cl t en v a n H o e y, om de vroeclschapsverga

clering te houden, die door burgemeesters was uitge

schreven. De Drossaard vertrok onmiddellijk, daar 

hij, nu de stedelijke aangelegenheden waren afgehan

deld, zich met de mogelijke behandeling van onder

werpen, den Staat rakende, zooals dit bepaald was, 

niet mocht inlaten . De vroedschappen, die met den 

Drossaard vergaderd hadden, bleven echter zitten , 

nieuwsgierig naar den verderen loop der dingen en 

bovendien gerechtigd tot zitting nemen ook als er 

mogelijk onderwerpen, den Staat betreffende, behan

deld zouden worden . Na 't gebed, vroegen eenige der 
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vroedschappen aan burgemeester van cl er Sta a 1 of 

hij voorstellen te doen had "zaken van den Staat '' 

betreffende, waarop deze burgervader antwoordde dat 

hij zou aan de orde stellen wat hem zou goeddunken 

en dat hij allereerst zou overgaan tot het aanstellen van 

nieuwe burgerkapiteinen enz. De reeds ve rgaderd heb

bende vroedschappen voe rden tegen dit ant\\·oord na

tuurlijk aan dat deze benoeming reeds geschied en de 

eed door de nieuw aangestelclen reeds afgelegd was en 

dat zij , indien er geen verdere voorstellen te doen 

waren, dus hunne tegemyoordigheid ve rder on noodig 

achtten. Zij stonden dus op tot vertrek, na den secre

taris gelast te hebben hunne namen te schrappen uit de 

presentielijst, aan 't hoofd de r te maken notulen , wijl 

zij niet verder zi tting begeerden te nemen in die Yerga

dering. Hiertegen protesteerde echter van cl er S ta a 1 

en toen een der vroedschappen . :\Ir. Simon De y m, 

daarop het papier, waarop die namen reeds geschreven 

waren, wilde wegnemen om zelf tot sch rapping over 

te gaan , greep va n d e r Sta a 1 naar het papier, 

dat hem, op zijn beurt. nu ,1·eêr afhandig gemaakt 

werd doordat ande re vroedschappen De y rn te hulp 

kwamen. In die schermutseling stootte De y m tegen 

's burgemeesters pruik, die ongelukkig yan het edel

achtbare hoofd viel . doch gelukkig door De y m ,1·e rcl 

opgevangen. Van Ho e y, een der partijgangers van 

van der Staal, rukte daarop de pruik ui t Deyrn 's 
handen en zette haar weêr op den burgemeesterlijken 

bol, ,1·aarna hij De y rn sommeerde met hem buiten 

de kamer te gaan , zooals clan ook geschied moet zijn. 

De degens bleven echter in de scheden en na he,·ig 

tumult verlieten de protesteerencle vroedschappen de 

vergaderzaal, de beide burgemeeste rs met hunne vier 

aanhangers achterlatende. Dit zestal nu ging eveneens 

over tot de aanstelling van niem1·e burgerkapiteinen en 

den volgenden dag, den 29 April I 684, publiceerden 

burgemeesters van de pui van ' t stadhuis, ten aanhoore 

van een groote menigte, dat "bij provisie en tot nader 
ordre alle burgers van togt en wagt':, werden ontslagen. 

De Drossaard en de hem trouw gebleven vroedschap

pen waren den bazigen van cl er Sta a 1 echter voor 

geweest, door te besluiten en te doen publiceeren, dat 

alle burgers. die verplicht ,1·aren "togt en \\·agt te 

te doen", gehouden zouden zijn hun \\·acht waar te 

nemen onder de in die publicatie genoemde kapiteinen, 

bij weigering \\·aa rvan zij zouden gestraft ,1·orden als 

weclerspannige burgers. De burgerij hield zich \\·ijselijk 

aan 's Drossaa rd 's publicatie en hierdoor · werden mo

gelij ke botsingen en buitensporigheden voorkomen. 

( 1) Van Zo rn eren pag. 390 vlg . 
(' ) lbid. pag. 4ór-63 , 

Van cl er Sta a 1 was er echter de man niet naar· 

om zich met een kluitje in ' t riet te doen sturen. H ij 

stelde onmiddellijk een wijdloopige klacht op, waarin 

hij met verdraaiing der fe iten, zich zelf als een slacht

offer en zijn tegenstanders als wolven en ondieren 

voorstelde. Deze klacht , mede onclerteekencl door zijn 

ambtgenoot B o r man en de 1·ier trou11·e bijstanders, 

als "burgemeesters en regeerders der stad", werd in

gediend bij de Staten van Hol land, die daarop den 

4e 11 Mei resolutie namen, 11·aarvan aansch rijving gedaan 

11·ercl aan den Drossaard en de hem trou11· gebleven 

vroedschappen. 

Deze resolutie hield in , dat de missive van van 

cl e r Sta a I c.s. zou worden gesteld in handen van 

H.H. Commissarissen van H. Ed . Gr. Mog. om, na 

rijpe overn·eging daarvan en na daarop gehoord te 

hebben Huy ge ns, l\Ir. Simon D ey m en Joh an 

Vink, de vergade ring ten spoedigste te dienen van 

advies en raad, en dat de onlangs aangestelde kapi

teinen, luitenants en vaand rigs, zoowel die, aangesteld 

door Huygens c.s. als door van de r Staal c.s., 

totdat hierover een nader besluit zou zijn genomen , 

buiten functie zouden 11·orden gesteld en de onlangs 

afgetreden ka pitei nen enz., provisioneel tot nader order, 

\\'eêr hunne n oeg-e re functie bij de schutterij zouden 

uitoefenen. Van dit besluit diende, uit naam der Staten , 

in Gorinchem afkoncligi11g gedaa n te worden. 

);a ontvangst van deze aanschrij 1·ing, stelden Huy

ge ns, De y rn en V in k met nog dertien vroed

schappen, een breec\yoerig "berigt" op, 1,·aarin zij een 

beschrij,·ing gaven van de ware toedracht der zaak 

met nauwkeurige toelichting en cletailleering der feiten 

en waarin zij protest aanteekenclen tegen de "vuyle, 

calumnieuse en te gelyk om,·aarachtige uitlatingen en 

invecti1·en ... tegen hen in 't algemeen en tegen eenige 

hunner in ' t bijzonder ingebracht en opgenomen in de 

missi1·e 1·an burgemeester van cl er Sta a I c.s. Van 

Zomeren. die de authentieke stukken machtig was, 

neemt dit ,·ern·eerschrift in zijn geheel op ( 1) en wijdt 

niet minder clan 72 bladzijden van zijn foliant aan deze 

kwestie. Als slot geeft hij nog (2) een copie van een 

schrijven aan H. Ed. Gr. Mog., opgesteld door Dros-

saard en vroedschappen en namens hen geteekencl 

door den Secretari s va n cl e r V ee n , waarin nog de 

volgende stoutigheden op rekening van H.H. burge

meesters gesteld 1yorclen. Deze hadden "alle het metale 

kanon ", privaat eigendom der stad zijnde, buiten kennis 

der Vroedschap verkocht en get racht den 3 I st en Juli te 

leveren, welke levering echter verhinderd werd door 
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het meerendeel de r Vroedschap , die volhield dat een 

dergelijke daad slechts kon gesch ieden met voorkennis 

e n toestemming der gansche Vroedschap, die tot het 

nemen van zulk een besluit ee rst diende saamgeroepen te 

worden. Burgemeesters, begrijpende dat zij in de volle 

Vroedschap hun zaak zouden verli ezen, hadden in deze 

bijeenroeping natuurlijk geen zin en wendden zich tot 

den Stadhouder, Zij ne Hoogheid wij smakende dat, ten

g evolge van die kwestie, binnen Gorinchem tumult was 

ontstaan. Den 5en Augustus werden, naar aanleiding van 

dit sch rijven , doo r Z ijne Hoogheid naa r Gorinchem af

gezonden de se rgeant-majoor St. A m a n d met zij n en 

nog zes andere compagniën van het regiment van 

d en Graaf van Ho r nes, met last aan genoemden 

St. A ma n d van " te pare ren de bevele n van Burge

meesters en R egeerders der stadt Gorinchem , hoewel 

m et die limitatie dat hetzelve wierde gedaan tot we ringe 

van de disordres aldaar ontstaa n,; . Intusschen was de 

Drossaard in de stad gekomen en werd hem de geheele 

zaak bekend gemaakt met verzoek de V roedschap daar

ove r te doen convoceeren , zooals dan ook geschiedde, 

11adat hij (Hu y gens) aan de burge meeste rs had doen 

vragen of deze begeerden dat di e convocatie mede uit 

hun naam zou gesch ieden. De burgemeeste rs ga\·e n 

niet alleen een weigerend antwoo rd, doch dreigden 

bovendie n den D rossa,ucl , zoo h ij mocht uit\·oering 

geven aan de convocatie , dat zij (burgemeesters) hem 

( Drossaard) daari n zouden belet ten door zijn huis met 

militairen te doen afsluiten. Aan deze bed reiging werd 

's nachts om een uur uitvoering gegeven door het 

p laatsen van vier musketiers aan de voorzijde en vie r 

andere aan den achterkant va n Huyge n s' woning , 

m et bevel aan de soldaten om niet alleen het uitgaan 

van den Drossaard en zij n bedienden te bele t ten, doch 

-iedereen tegen te houden , die zich toegang tot het 

huis wi lde ve rschaffen. Metee n werd het raadhuis aan 

a lle kanten doo r musketie rs bezet en stelde n de bu rü'e-
"' 

meesters voo r hun woningen twee sch ildwachten. Door 

deze gevangenhouding van den Drossaard en 't bezetten 

van 't raadhuis we rd de vroedschapsve rgadering belet , 

-want toen den volgenden dag de vroedschappen te r 

vroeclschapskamer \\·ilden opgaan , werd hun door de 

soldaten de toegang tot ' t stadhuis verboden. Hierover 

ontstond g roote opsch udd ing , zoowel onder de regee

ring als onder de burge rij , en de geweerde vroed

schappen ri chtten zich thans bij klachte to t den Stad

houde r, met ve rzoek om tusschenkomst . Deze tusschen

komst werkte uit, dat de wachten, zoowel \'Oo r H uy -

ge n s' woning als b ij ' t stadhuis, werden inge trokken 

l 1J \\·ag e n aa r X\- p. 25 8. 
C er i :i i e r, Tafere el da ~-e derland:.che Ge 3ch it:deni :.::.en \" f II p. 135. 
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en Zijne Hoogheid ve rklaa rde d :lt a l het gebeurde 

geschied was tegen Zijn intentie en dat burgemeesters 

Zijn pa tenten hadden misbruikt . 

D eze feiten geven nog we êr ee ns een staaltje \·an 

de ve rregaande brutaliteit en bazig heid van burge

meeste r v a n cl er Sta a L L o cl e \\' ij k Hu ygens 

bleef nog slechts kort het D rossaa rdambt bekleeden , 

wijl h ij in 1686 ad vüam gecommitteerd werd in de 

admiralitei t op de Maze te Rotte rdam. In zijn plaats 

kwam Fr a n ço i s D o ub 1et, welke echter reeds in 

1688 ove rleed en opgevolgd \\·e rd door T . A . van 

V oo r s t, heer van Jaarsveld en hofm eester van Z. H . 

den P rins van O ranje. Deze va n V oo r s t nam ook, 

behalve het D rossaardambt, sinds het overlijden van 

den toenmaligen schout J o h a n Gr oo t veld \Vi l-

1e m s z o·o n , in 1694 , het schoutsa mb t \\·aar tot in 

1707, toen va n Voo r st ove rleed en in zij n plaats 

als D rossaa rd O t t o K h i e n en als schout H e n cl r i k 

va n cl e r D oes werden aa ngesteld. 

De oude burger-kap iteinen wa ren, zooals hierboven 

gezegd is, weêr proYisioneel door de Staten in dienst 

gesteld en 't geschil , dat door de commissie zou 

onderzocht \\·orden, bleef nog een ge rui men t ijd onbe

sli st. T ot een ,-o]komen beëindiging moet het nimmer 

I st 11gekomen zijn. Maar den " i\Iaa rt 1686 deed Zijne 

Hoogheid ee n uitsp raak, ,\·aarbij de D rossaard be\'es

t igd \\·erd in zij n recht om de Vroedschap te b~leggen, 

mits h ij er burgem~esters kennis ,·an gave . Hij zou 

\'Oorts voo rstelle n in de V roedschap mogen doen, 

bes lu iten opmaken en alles ve rrichten \\-at tot het 

beleid de r raadplegi ngen in de vergadering vereischt 
\\·erd. Ook in de burgemeesterskamer \\·erd hem stem 

en zitt in g ,·e rleend en hij zou behouden , voo r zij n 

le\·e n , ' t recht tot ' t ge \·e n van 't ,rachtwoord en 't 

be\\·a ren ,·an de sleutels der stad . ( 1) 

l n 1674 \\·as te \ \'es tminste r met Engeland vrede 

ges loten, nadat door het zich meester maken ,·an 

Bonn , \ V i II e m III de F ranschen g·enoodzaakt had 

het land te ontruimen. In datze lfde jaa r \\·erd ook 

vrede gesloten met den bisschop , ·an l\Iunster en den 

keurvo rst ,·an :r:-.::_eulen . De thans bevrijde provinciën 

U trecht, Gelderland en O\·e rij sel ,rerden nu \\·eder in 

de U nie opgenomen, doch niet clan na ,·eel tegenstand , 

daar Groningen en Fries land den voorrang bo\·en haar 

begee rden en Holland aanspraak maakte op een gedeelte 

van Utrecht. l\adat de Staten-Generaal het kapi tein

generaal-admiraalscha p, en H olland, Zeeland, Utrecht , 

O \·erijsel en Gelderhnd het stadhouderschap erfelijk 

, ·erklaard !1adden in de mannelijke linie de r Prinsen 
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van Oranje, stelde \N i 11 e m III voor de laatste 

drie gewesten regeeringsreglementen vast, die hun het 

grootste gedeelte hunner voorrechten ontnamen. In 

Groningen en Drente werd in 1674 Hendrik Kasi

m i r II, die in l 664, onder voogdijschap zijner moe

der A 1be r tin e Agnes, in Friesland \\·as opgevolgd, 

tot stadhouder gekozen. 

In 1678 sloot de Republiek te Nijmegen ook vrede 

met Frankrijk , nadat Vv i 11 e m III in ' t hu,,·elijk ge

treden was met Maria. de oudste dochter van zijn 

oom Jacobus, hertog van York. 

Met behulp van den raadpensionaris Fa g e 1, ,,·ist 

'vV i 11 e m III zich een macht te verwerven, die in 

omvang alles overtrof ,,·at zijn voorzaten bezeten 

hadden . Ook het beheer der krijgszaken trok hij 

geheel aan zich. Ontegenzeggelijk ,1·as de Stadhouder 

de grootste staatsman van zijn tijd en in zijn buiten

lanclsche staatkunde streefde hij er zooveel mogelijk 

naar de onafhankelijkheid der Europeesche staten en 

' t bestaan der hervormde kerk in bescherming te nemen 

tegen den heerschzuchtigen Loci e,1· ijk XIV. di e hem 

ook al wederrechtelijk ' t Prinsdom Oranj e ontnomen 

had. In dit streven, vooral wat het in bescherming 

nemen der hervormde kerk betrof, vond \\- i 11 e m III 

steun bij de meerderheid der natie , die in hart en 
nieren protestant ,,·as , en toen clan ook in 168 5 door 

Lo cl e ,1· ijk XlV het edict van Kantes herroepen ,,·as. 

werden de hierheen gevluchte Fransche protestanten 

(Hugenoten) met open armen ontvangen. In alle p ro

vinciën ,1·erclen, als blijk 1·an deelneming in ' t lot der 

verdrevenen , dank-, vasten- en becleclagen gehouden 
en honderd duizenden guldens ,,·erclen bijeengebracht 

0111 de nij vere, doch nn alles beroofde refugiés . bij 

hunne vest iging in de sted en der g euniëercl e PrO\·inciën 

behulpzaam te zijn. Bijna 300 Fransche predikanten 

kregen van de Staten der ve rschillende ge,1·esten vas te 

aanstellingen bij de Fransch e gemeenten. Behah ·e tal 

van beb,·ame hancl,,·erkslieclen en inclustrieelen . d ie 

hier niem,·e ambachten 01·erbrachten en niem,·e incl us

trieele ondernemingen \'estigclen, kwamen ook Fransche 

geleerden, mannen van kennis en smaak, en 1·eel 

officieren in ' t land, \\·elke laatsten onmiddellijk in 't 

Staatsche leger 1,·erclen opgenomen en den Stadhouder 

eerlang goede diensten zouden be\\·ijzen. In ' t geheel 

werd het getal der refugiés op IOOOOO geschat . 

Om zijn doel des te beter te bereiken sloot \ \' i I

l e m III verbonden met K a re I XI van Z11·eclen, 

Kar e 1 II van Spanje en keizer Leo po 1cl I, tenYijl 

hij het leger versterkte ten koste van de vloot, die 

hierdoor in macht en beteekenis verminderde. 

' s Prinsen schoonvader Jacobus II had in 1685 

den Engelschen troon beklommen. Daar hij openlijk 

de Roomsche kerkleer beleed, drongen, nadat de 

Prins van 'vV a Ie s geboren was, vele aanzienlijke 

Engelschen er bij 'vV i 11 e m III op aan met een leger 

naar Eng·elancl over te komen en zich van den troon 

meester te maken, omdat men in Engeland vreesde 

dat voortaan de troonsopvolging in de Katholieke linie 

zou blijven . Met goedvinden van de vroedschappen 
in Holland, die onder den eed van geheimhouding 

meclecleeling van deze uitnoocliging ontvangen hadden, 

,1·ercl in stilte een vloot van 50 schepen en een leger 

van 21000 man in gere:::clheicl gebracht. Toch was 

de zaak, hoe geheim ook gehouden, door den Fran

schen gezant D ' A va u x overgebracht aan Lo cl e wijk 

XIV, die onmiddellijk zijn hulp aanbood aan Jacobus. 

Deze echter, uit vrees , zich door 't aannemen van 

die hulp, nog meer gehaat te zullen maken bij zijn 

volk, weigerde. \Villem III landde in 1688 te Tor

bay, Jac o bu s vluchtte naar Frankrijk en in 1689 

,1·erclen VI i 11 e m en Maria gekroond tot koning en 

koningin van Engeland . 

Terstond na de vlucht van Jacobus verklaarde 

Lo cl e ,,. ijk XIV den oorlog aan onze Republiek en 

aan Engeland , die echter ,1·erclen bijgestaan door de 

meeste Duitsche ~taten. door Spanje en den Hertog 

van Savoie. Hienn :::cle bego:1 de neg.ènjarige oorlog 
(168S-r 69ï ) in welken krijg de Zuidelijke Nederlan

den - cle oefenschool der legers - weêr het tooneel 

der vijandel ijkheden zouden zijn. In 1690 versloeg de 

belrn·ame Fransche veldheer Luxe mbo u r g de ver

bonden legers bij Fleurus en leed onze vlootvoogd 

E,· e rts e n d e nederlaag bij Bevesier tegen den Fran

schen admiraal Tour v i 11 e, daar de Engelsche admi

raal T o r ringt on zich buiten gevecht hield. 'vV i 1-

1e rn III behaalde datzelfde jaar op de_ aanhangers van 

J aco bu s een overwinning bij de Boyne en maakte 

zich yan Ierland meester. Zooclra hij de handen vrij 

had in ' t Britsche rijk, plaatste hij zich zelf aan 't 

hoofd \·an ' t ve rbonden leger in de Zuidelijke N ecler

lanclen. In 1692 sloeg Lux e mbo u r g hem bij Steen

kerken en in 1693 bij Landen en N eerwinclen, doch 

telkens \\'a s zijn terugtocht zoo meesterlijk dat L uxem

b o u rg heel ,1·einig voordeel van zijn overwinningen 

behaalde. Bij Kaap La Hogue was echter de Fransche 

vloot in 1692 totaal verslagen door de Neclerlanclsch

Engelsche vloot onder A 1m on cl e en Rus se 1. Eerst 

in 1697 werd te Rijswijk bij den Haag vrede gesloten, 

,,·aarbij W i 11 e m III door Loci ew ijk XIV als koning 

van Engeland erkend en hem 't prinsdom Oranje 

teruggegeven werd . 

In 1696 was Hendrik Kasimir II overleden en 
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m Friesland en Gtoningen opgevolgd door zijn zoon 

J an W i llem Fris o (r 696- r71r) ; D re nte koos 

echter V.J i 11 e m I II tot stadhouder. 

Onze ve rhouding tot Rusland , met \\·elk rijk wij 
veel handel dreven , was inniger geworden en Czaar 

P et e r I , die voor het H ollandsche zee- én handels

volk , dat dagelijks op honderden schepen de Staten

vlag ve rtoonde in zijn Oostzeehavens, een groote 

achtin g en bewonderin g had opgevat en die, bij ver

gelijking, tot zijn spijt erkennen moest dat zijn groot 

rijk en volk toch zooveel kle iner was en bleef dan 

he t kleine landj e aan de Noordzee en het kle ine volk, 

dat alle zeeën bevoer, Czar P e t er I dan voelde de 

begeerte in zich wakker worden de fie re R epubliek 

zelve t e bezoeken en daa r met eigen oogen af te 

k ijken wat dat kleine volk ,1 el tot zulk een grootheid 

had k unnen brengen. In r697 b racht hij zijn ee rste, 

in r71 7 zijn t ,.veecle bezoek aan ons land en wij \\'e ten 

dat h ij te Zaandam zich lie t onde r richten in den 

scheepsbouw, ten eind e de kenn is van dit vak, onder

richt door van hier medegenornen scheepsti mmerlieden , 

ook in zij n land in te voe ren en hie rmede te kunnen 

volvoe ren zijn sinds lang gekoesterd plan om Rusland 

te bezorgen een handels- en oorlogsvloot. T ijdens zijn 

ve rblij f hier te land passeerde - zooals van Z o me

r e n ( 1) vermeldt - het Russische gezantscha p ook 

Gorinchem . ' t Was den 23 en Augustus r697 - de 

kolveniers of de schutters van St . Christoffel hi elden 

d ien dag hun h1·eeden teerdag - dat tegen den avond 

d rie jachten , ve rgezeld van veel and ere vaartuigen, 

lan gs de stad voe ren en even voorbij de stad, aan de 

he rberg "de Zwaan" ten ank er gingen. E en der jach

t en was van den Stadhouder-Koning , een ander van 

de Generaliteit van den Staat en het derde van een 

pa rticulier. Zoo men zeide bevond zich ook de Czaar 

b ij het gezelschap . Te \ Voudrichem en te L oevestein 

was het hooge gezelschap met saluutschoten begroet: 

zoodra men voor Gori nchem was, \\'erd het saluut uit 

zestien halve kartouwen van de stads\\·allen, ,,·aar een 

g roote menschenmassa was saamgest roomd, he rhaald . 

H iervoren was ik al in de gelegenheid te vermelden 

hoe Gorinchem, tengevolge van ijsopstopping, meer

malen aan groo t gevaar werd bloot gesteld. ~ og vóor 

de I 7<le eeuw zou eindigen, in ' t laatst van r697 en 

' t begin van r698, zou de stad op nieuw met over

strooming bedreigd en het omliggende land geheel 

o nder water gezet worden. 

( 1; V a n Z o m eren pag. 463. 

\.: ) L a ter s tond er een h erberg van den zelfclen naam :1a n d en 1'.r ink el w ink el , bij 
Met het verdwijne n va n deze eeni g.rnooie wand e ll aan , d ie begon b ij ' t kanaal 

D en r 3en D ecember 1697 was 't gaan vriezen, zoo

dat de rivier den 2 I en vastgevroren was. Door den 

ingevallen dooi raakte het ij s den 23en los en begon 

t e kru ien , waa rdoor het "omt rent de Tien-mergen", 

gelegen tusschen de stad en Hard inxveld, opstopte en 

zich den 24«en tot een dam vastzette. Die ijsdam 

strekte zich uit van de "Tien mergen" tot omtrent de 

plaats , waar op den ouden vVolpherschen dijk, vlak 

bij de stad, destijds de herbe rg "de Zwaan ;; ( 1) stond . 

H et ijs, dat ,·oos en sneeuwachtig was, pakte zich 

h ierdoor vast saam en maakte den dam tot een waren 

muur ; een geul van ongeveer 2 5 à 30 roeden breedte 

gaf gelegenheid tot gedeeltelijken waterafvoer, doch 

voor de geweldige watermassa, achter den dam saám

ged oeid en steeds door ni em,·en aanvoe r ve rmeerderd , 

\\·as deze geul ,·an g·e ringe beteekeni s. Op den ee rsten 

K erstdag was het " ·ater reeds zoo gestegen, dat het 

nog slechts een duim 4 à 5 onder de kruin van den 

Langendijk bleef , zoodat men genoodzaakt was ki st

dammen aan te brengen en 's avonds om el f uur 

stond het water reeds een hah·e voet hoogte tegen 

den kis tdam bij de kraan , waar het peil der heem

raden \\·as. N iettegenstaande de dij ken in Dalem ove r

liepen , hield het wassen aan en in de n vroegen mor

gen ,·an den z en K erstdag· stond het \\·ate r t,1·ee voe t 

tegen den ki stdam. Door het in loopen \·an de T iele r

" ·aard "·erd eenige ,·al merkbaa r en dat vallen hield 

aan tot den morgen van den 2 7"en December, toen 

men kon veronderstellen dat de Tiele rn·aarcl volge

loopen \\·as. 

E en nieu,1· ge,·aa r openbaarde zich. toen men tot 

de ontdekking k\yam dat de niell\\'e \Volphersche dijk 

op t,1·ee plaatsen, respectie\·el ijk over eene lengte van 

2 3 en 1 5 roeden, verzakkingen ,·e rtoonde, zoodat men 

in a llerijl den buitenkant va n den dij k met paalwerk 

deed beslaan , met horden bezette en de niimte aan

vulde met st roo en mest. 

K a het volloopen van de Tielern·aard was weêr 

,1·as merkbaar . Er kwam nu ook vee l ijs afzetten , 

dat te Bommel had vastgezeten en thans ophoopte 

tegen den ijsdam . Hierdoor kreeg men een ij sopstop

ping , d ie zich uitstrekte tot ve r boven de stad en 

waardoor het \\·ater zoo\\·el over Dalem a ls ove r 

' t \\ïjclschilcl, meer nog· cl an te vo ren, naa r de Li nge 

vloeide. 

Heemraden , beangst voo r zooveel wate r, gelastten 

nu afdamming, door ' t aanbrengen van ki stingen langs 

de n uitga ng Yan de :K.. ::i s tanje b::rn , 't \Y :.1 s een h outen gebonw op een s tecnen voer. 
van Steenenhoek e n ei nd igde aa n den r iv ierd ijk , bij )ide Zwaan" , verdwee n ook J e ze 

h erberg', d ie in de ba ts te j aren echter zee r in \·en-a l g;er:1.akt was. H e t ve rd,,·ij nen ya n ee n en a nder was nooc.lz:J.kelij k Yoor den :1:111\eg <le r werken van het 
Kanaal ter verbe te ri ng der K e ulsche vaar t. 
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den geheelen 1..;:ortendijk en Langendijk. van de \isch

brug af tot voorbij .,' t Bou rgonisch Kruys" . Geregeld 

nog werden de ki stdammen \·erhoogd en va n zwaardere 

28°11stutten voorzien en den December bracht men 

ook kistdammen aan langs 't verdere gedeelte van de 

haven (voorha\-cn) van ,, ' t Bourgo nisch Kruys" af tot 

tegen de \Vaterpoort. Het water begon nu, te r weêrs

zijcle van het commissarishuisje (da t buiten de 'vVater

poort stond) ove r den rivierdijk te vloeien in de Dui

velsgracht . Om den dijk een ruggesteu n te ge\·en en 

ook om te voorkomen dat, bij mogelijke doorbraak, 

het \\·a te r met niet al te krachtig ge\1·eld tegen den 

beer in de Dui \·elsg racht zou storten , liet men dit 

overvloeien begaan totdat het water in de Duivels

gracht nog ongeveer drie voet lager was clan in de 
rivier. Toen stelde men perk aa n ' t overvloeien , om

dat men tot de ontdekking gekomen was dat de beer, 

die niet al te vertrouwbaar bleek. sterk doo rzoog. 

Niettegenstaande het Kuil enburgsche veld reeds in

geloopen en door 't bez1rijken van den Meiclijk bij 

Zuilichem, de Bommelern·aard geïnu ndee rd \\·as, hield 

het wassen steeds aan en moest men doorgaan met 

' t verhoogen en ve rz11·aren der kistdérn1men. 't Zag er 

treurig uit voor de stad , die van alle kante n bed reigd 

\rercl. Een oogenbl ik zelfs liep ' t gerucht dat de oude 

\ Volpbersche dijk was doorgebroken, doch gelukkig 

bleek dit een valsch alarm te zijn . \ Vel \\·as ook deze 
dijk op t,r ee plaatse n aan ' t verzakken en \1·el dicht 
bij den bee r, ter lengte van omstreeks twintig roeden 

en bij de herberg " de Zwaan ;; \·óó r de \Viel. ter 

lengte van ze\·entien roeden. Door ·t beleid der heem

raden, die steeds meer , ·olk en materiaal deden aan

rukken , kon men den dijk tegen doorbraak beveiligen. 

D e hoogste stand \·an ' t \\·ater voo r den ki stdam bij 

de kraan was 3 1 
2 voet. Dit ,ras op Zondag den 29 

December 's avonds om elf uur en dien geheelen dag 

tot middernacht was men druk bezig met 't verzorgen 

der kistdammen. Gelukk ig bespeurd e men na eken 

eenigen val en kort daarop k11·am de verblijdende 

boodschap dat de ijsdam tu sschen t11·aalf en een uur 

moest doorgebroken zijn. Op enkele plaatsen in de 

stad welde het \1.élte r uit den grond; vóó r het huis 

van den tolknecht in de T olstee:; , in den tuin ,·an 

den tol en in een huisje in de Kapelsteeg . 

Die laatste Zondag \,rn 't jaar r 697 was 11·el de 

meest angstige dag en velen brachten have en goed 

reeds op zolders en hooger gelegen punten in Yeilig

heid, omdat men niet anders verwachtte dan een O\·er

strooming der gebeele benedenstad. Op order der 

stedelijke regeering werd een dankdag afgekondigd, 

die den 3°" Januari 1698 plechtig gehouden 1\·ercl. 

Afwisselend bleef \·orst en dooi aanhouden tot den 

l l en Maart en den l oen Februari had het ijs , terzelf

der plaatse, opnieuw een dam gevormd, die echter, 

gelukkig, reeds den l 3en doorbrak. 

In l 702, nog voor het uitbreken van den Spaan

schen success ieoorlog (1702- 1713) over de troonsop

volging in Spanje ontstaan na den dood van den kin

derloos overleden Kar e 1 II, was de Stadhouder-koning 

\ V i 11 e m III , e,·eneens zonder kinderen na te laten . 

ove rleden. F i 1i p s v a n A n j o u, kleinzoon \·an 

L o cl e \\. 1j k XIV was door den Spaanschen monarch 

tot erfgenaam benoemd en toen F i 1i p s in l 700 als 

F i 1i p s V den Spaanschen troon beklommen had, 

sloten keizer L eo po 1cl I, die zijn tweeden zoon 

Kar e 1 tot oprnlge r in Spanje bestemd had, de Ver

eenigde P rovi nciën en Engeland in l 70 r het Haagse/ze 

Verbond, dat weld ra versterkt werd door Frederik I 

,·an Pruisen , het Duitsche Rijk, Portugal en Savoye. 

O ns belang 1\·as weêr te verhoeden dat de Spaansche 

N eclerlanclen aan Frank rijk zouden komen en dit rijk 

onze nabuur zou worden. Doch, zooals boven reeds 

gezegd, voordat de oorlog o\·er de troonsopvolging· in 

Spanje zou uitbreken, was \ \' i 11 e m III gestorven. 

Over zijne nalatenschap ontstond ge twist tusschen 

den Frieschen Stadhouder J o han \V i 11 e m Fri s o, 

den achterkl einzoon \· an F r e cl er ik H e n cl rik, die 

door \ \' i 11 e m III tot zijn eenigen erfgenaam benoemd 

was en koning F re cl er i k I ,·an Pruisen, die zich 

beriep op den uite rsten wil \·an F re cl er ik Hen cl rik. 

ZIJn groo tvader \·an moeders zijde, waarbij bepaald 

11·as dat, b ij ontstenteni s van een zoon of diens 11·et

tige afstammeli ngen bij representatie, de nalatenschap 

zou komen aan zijn oudste dochte r (de moeder \·an 

F r e cl er ik I) of hare 11·ettige afstammelingen. F r e 

cl e r ik I deed zich door zijn Gezant in den Haag de 

nalatenschap des Stadhouders toeëigene n en nam in 

persoon bezit \·an "de oude H of" in den Haag. Ka 

haar beklag bij ' t Hof ,·an Holland wist de prinses-

11·ec!Lrn·e \·an ~assau, als moeder voogclesse, een man

dement te , ·erkrijgen, 11·aarbij F r e cl e r ik \·oor 't Hof 

gedaagd \\·ere!, doch 1-I. Hoog i\Iog., als executeurs 

aangesteld . zagen geen kans om den tl\·ist, die \·ele 

jaren duurde , bij te leggen. 

Zooals \\·ij hiervoren gezien hebben was het Stad

houderschap en het hooge ambt van kapitein- en 

admiraal-generaal in 1674 erfelijk verklaard voor de 

mannelijke nakomelingen des Stadhouders. Daar deze 

echter kinde rloos overleden was, neigde men thans, 

evenals na den dood van 'vV i 11 e m II , weêr tot het 

onbege\·en laten dier waardigheden. De Staten van 
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Holland waren weêr het eerst ge reed met een besluit 

om zonder Stadhouder te regee ren en de andere ge

westen , kennis genomen hebbende van dit besluit , 

deden alle ve rkla ringen in gelijken zi n. De hooge 

ambten bleven onbegeven en de regeer ing der ge

westen , die weêr geen stadhouder verlangden , werd 

b ijna op denzelfden voet teruggebracht als na den 

dood van W i 11 e m II had plaats gehad. Tha ns trad 

in het tweede stadhouderloos be\\·ind ( r 702-r 747). 

In Holland geschiedde deze verandering zonder groote 

tegenwerking, nu het verzetten der wet in de stem

hebbende steden weêr aan de vroedschappen b,·am. 

In enkele steden , o. a. ook te Gorinchem, ontstond 

echte r geschil t usschen de regenten. A cht van hen 

waren van oordeel dat men thans weêr diende terug 

te keeren tot de uitvoerin g der octroo ien van 23 Augus

t us l 652 en 22 J uli l 662, tern·ij I de zestien andere 

vroedschappen beweerden dat het octrooi van Koning 

F i 1i p s van 28 September l 560 moest worden ge

handhaafd, zooals dit ·van kracht geweest was tijdens 

de stad houderlijke regeering . Bij resolutie van r 8 J anu

a ri l 70 3 werd ech ter door de Staten van H olland vast

gesteld, dat de toenmalige drossaard V an Voo rst , 

hee r van Lange rak, tegen de bepal ingen de r octrooien 

in , doch speciaal ingevolge de uitspraak van Z . H. 

P rins 'vV i 11 e m III van r :;\{aart r686, gedurende zijn 

leven , rang, zitting en stem zou hebben in de 

Vroedschap en burgemeesterskamer, voorts dat hij 

' t recht zou behouden om de Vroedschap te convo

ceeren , het wacht,1·oord te ge,·en en de sleutels der 

stad te bevvaren en ve rder dat de keuze van burge

meeste rs, schepenen en vroedschappen Yoortaan ,1·eê r 

zou zijn en blij ven aan de Vroedschap zeh·e, die nu 

ook \\·eêr, evenals onder het ee rste stadhouderlooze 

bewind van 24 leden teruggebracht zou ,1·orden tot r7. 

Aan Frankrijk en Spanje was door den keizer , 

Engeland en de Staten den oorlog verklaard en de 

handel leed clan ook weê r rn·are ve rli ezen door den 

zeeoo rlog. Een Nederlandsche-Engelsche vloot slaagde 

e r ech te r in een Spaansche zilvervloot in de haven 

van Vigos te bemachtigen (1702) en twee jaren later 

G ibraltar te nemen. dat sedert aan de Engelschen 

bleef. H et Staat sche leger . aangevoerd o. a . door 

O u w e rk e rk, Slan g enbur g en J o han \ \'ill e m 

Fr is o, \\·elke laatste intusschen, na veel geharre,1·a r, tot 

generaal van 't voetvolk aangesteld was , st reed . onder 

' t opperbevel van het E ngelsche lege rhoofd NI ar 1b o

r o u g h, met roem en succes in de Zuidelijke :\' eder

landen bij Ramillies ( r 706). Oudenaarden ( r 708) en 

Malplaquet (1709). Johan Will e m Fri so, die zich 

in laatstgenoemde slagen dapper onderscheiden had , 
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werd in r 7I r , te r ve reffening van de steeds nog aanhan

gige nalatenschapgeschillen met den kon ing van Pruisen, 

uit het leger naa r den Haag ontboden en had het 

ongeluk aan den Moerdijk te ve rd ri nken . · H ij liet een 

dochter en een zwange re ge mali n na. Deze beviel 

den I en Septem ber van een zoon , \V i 11 e m Kar e 1 

H e ndr i k F r i s o (171 1- 1751 ), die sedert 1747 ook 
in Holland het stadhouderschap zou beklee<len onder 

den naam van VI/ i 11 e m IV. 

In 't zelfde jaar ,1·erd echter een groote verandering 

te,1·eeg gebracht in de oorlogszaken, door den dood 

,·an L eo p o lcl' s oudsten zoo n, keize r J o zef I. L ode

w ij k X IV had reeds meermalen pogingen aange,\' end 

om vrede te sluiten en nu K a r e 1 V I. de t,reede 

zoon ,·an L eo p o l cl en pretendent naa r den Spaan

sche n troon, tot kei ze r ,·an D uitschlancl gekozen "·as, 

n: rl oor voor de zeemogendheden , die Spanje al even

min met Duitschland als met Frankrijk ve reenigd 

wenschten . de oorlog zijn belang. ' t Gevolg was clan 

ook het openen van onderha ndelin gen en in I 7 r 3 

11·e rcl te Ut recht vrede gesloten. waarbij de Zuidelijke 

Nederlanden aan Oostenrij k b ramen, zoodat de Ver

eenigde Provinciën het beoogde doel o rn Frank rijk 

als nabuur te weren . bere ikt hadden. Bovend ien er

langden "ij in I 7 I 5 bij het /Jarrièrc-tractaat het recht 

om . als voormuur tegen Frankrij k. in ee nige luid-

1\ederl anclsche Yestingen. bezetti ng te leggen en ,1·e rclen 

de ge neral iteitsla nden ve rgroot met het gedeelte van 

Opper-Gelde r, waarin Venlo ligt. 
::\ og meer clan onde r het ee rste stadhouclerlooze 

be\\·i nd ont1,·ikkelde zich hi er gedurende het tweede, 

de oppermachtige hee rschappij de r rege nten. De noecl

schappen der stemhebbende steden oefenden een bijna 

onbeperkt gezag uit door het be noemen tot alle amb

ten. het ui tschrijven van belasti ngen, het uitze tten van 

niet in de g ratie zijnde personen (het recht van politieke 

ui tzetting) enz. enz. en bo\·end ien eigenden zij zich 

gedeeltel ijk ook de souvere in iteit toe, die bij de pro

vinciale sta ten berustte . Onderl inge naijve r tusschen de 

verschillende provinciën bracht gedurig ,1 eê r cle Cnie 

in ge,·aar. De immoreele cont racten \·an correspon

dentie. tusschen de regenten gesloten . \\·aarop hier

vo ren reeds ge\\·ezen is, zorgden dat bepaalde familiën 

regee rin gsfamiliën ble,·e n: de bezold igde ambten ,1·er

clen uitsluitend ve rge\·en aa n bloedverwanten de r regen

ten en men bedacht voor neefj es en nichtjes tal van 

ambten, die feitelijk onve rvuld bleven en ni et mee r 

,1·a ren clan bezoldigde titels. De burgers h ingen af 

\·an de ,1· illekeur van een klein getal hunner mede

burgers, d ie al le lusten onder elkander ve rdeelden en 

de lasten deden d ragen door de anderen. Voor klach-
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ten bleven de regenten meestal doof, omdat niemand 

hen ter ve rantwoording riep en ze alle macht bezaten 

om de klachten te smoren. Kinderen bekleedden 

hooge posten van vertrouwen en hadden vaak in de 

wieg reeds ontzaglijke inkomsten. 

Men kende slechts heeren en burgers en tot de 

eersten behoorden uitsluitend de adel en de patricische 

famili ën, zich patricisch noeme nde omdat hare leden 

behoorden tot den regentenstand . De zonen dezer 

regenten studeerden voor 't meerendeel in de rechten, 

nadat zij eerst de L atij nsche scholen bezocht hadden 

en na volbrachte studie aan de Unive rsiteit deden zij 

lange buitenlandsche re izen om zich, al reizende, in 

vreemde ta len te oefenen en wereldkennis op te doen , 

waardoor zij zich voorbereid achtten voor het regee

ringsambt, dat bij hunne thuiskomst op hen wachtte. 

Uit liefde minder, doch mee r tot ophoogi ng van ka

pitaal. werden onder de regenten- en adell ijke k inderen 

huwel ijken gesloten. Een huwelijk met ee n lid eener 

koopmansfamilie was beneden den sta nd van den re

gent en zulk een verbintenis was clan ook in ' t oog 

der rege nten een mesalliance. Behalve het opstrijken 

der voo rcleelen aan hunne hooge ambten ve rbond en 

en van ' t geen men verder, dikwijls langs niet te ee r

lijken weg, kon machtig wo rden, speculee rde men en 

dreef men windhandel. \ Vel kreeg men in 1720 met 

dien windhandel in actien, \·ooral zij, die actien ge

nomen hadden in de Engelsche Zu idzee- en de Fran

sche Missisippi-Compagnie , gevoel ige slagen en werd 

door de Staten van Holland verboden aan vreemde 

mogendheden of maatschappijen geld te leenen, maar 

de zucht om zonde r moeite spoedig rijk of nog rijker 

te worden zat e r eenmaal in en bleef er in, zooclat 

de rijkdommen , die zich hi er in de I 8° eeuw opsta

pelden, soms ontzaglijk waren . De handel, zooals 

die vroeger gedreven \\·as , g ing er echter ni et op 

vooruit ; ook de koopmansstand \\·as ontaard. De 

Engelschen en Franschen legden zich meer en meer 

op 0nzen vroegeren handel toe, zoodat de Necler
landsche wereldhandel ~ich verplaatste. Ook de 

vrachtvaart nam daardoor sterk af. Men occupeerde 

zich thans meer met den commi ssiehandel, het koopen 

en verkoopen voor anderen tegen genot eener provi

sie en zonder eige n ri sico. Ook nu ve rdiende men 

gelei, terwijl de zo rgen en bemoeienissen minder dan 

vroeger geworde n waren en men belegde zijn gewon

nen penningen door schuldbrieven of effecten te nemen 

in buitenlandsche leeningen, waa rvan men hooge rente 

trok. 

Met de nijverheid stond het al even treurig als met 

den handel. Men volgde hier de oude sleur, ter

wijl het buitenland, vooral Engeland, er naar streefde 

ZIJ n nijve rheidsartikelen beter en goedkooper en naar 

den gevraagden smaak af te leveren . Alleen de weelde 

nam schrikbarend toe en hieraan werd het door spe

culatie of huwelijk verkregen gelei met volle handen 

verk\\·ist. De burgerij moest dus wel hoe langer zoo 

meer van de regenten, die uitsluitend aan zich zelven 
dachten, gaan vervreemden en de eendracht en de 

belangstelling in het gemeenschappelijk vaderland gm

gen zoocloencle gaandeweg te !oor. 

Op het platteland \\·as het al niet beter clan in de 

steden. De \1· illekeur en· aanmat iging der regenten 

was daar even groot, zoo niet grooter. 

In ' t bezit ,·an een copie van het " R eglement op 

de executiën \·an crimineele vonnissen ", zooals dit te 

Gorinchem in 1737 werd vastgesteld en in 1777, toen 
het herdrukt ll'ercl ('') nog van kracht was, wil ik 

daaruit een en ander medecleelen om ook een kijkje 

te gunnen in de ,,·ijze, ,\·aarop zulk een vonnis 111 de 

l 8e eeuw ten uit \'oe r gelegd \\'ercl . 

Als 't gerecht , ·an Gorinchem een crimineel vonnis 

geveld had , ' t zij dat het inhield een veroorcleeling 

ter dood of het toepassen van straf aan den lij,·e, 

moest het ge recht, alvorens uiteen te gaan, hiervan 

ken nis ge,·en aan den Drossaard , die daartoe verzocht 

werd te komen in de kamer der Schepenen . vVanneer 

het ,·onnis aan hem bekend gemaakt en door hem 

bekrachtigd \\·as, moest hij met twee der Schepenen, 

daartoe door het ge recht gecomm itteerd, zich ven·oe
gen aan ' t huis , ·an den President-Burgemeester om 

dezen eveneens van 't vonnis in kennis te stellen. 

Hierna \\·e rd gezamenlijk de tijd vastgesteld, waarop 

het vonnis zou wo rden uitge,·oerd . Gewoonlijk moes t 

daarvoo r genomen \\·orden een Dinsdag of V rijclag en 

wel 's morgens tegen elf uur. Zoodra die dag was 

bepaald , gaf de Drossaard daarvan , bij missive, ten 

spoedigste ken nis aan den hoofdoffici er van Haarlem, 

met verzoek om den scherprechte r der Graa flijkh eid , 

die te Haarlem woonde, te bevelen , het vonnis ten 

bestemden dage te voltrekken . Op den omslag der 

missive diende steeds te worden gesteld : ,, bij des::,e~fs 

(van den hoofdoffici er) absentie te ope11e11 bij den Prac
sideerende11 H eere ,•an liet Geregte" . 

D en t\\·eeclen dag vóor de executie moest den ver

oordeelde aanzegging gedaan worden van zijn vonnis 

door den Drossaard en Schepenen, geassisteerd door 

een de r predikanten. Na die aanzegging werd voor 

~•:') He rdrukt te Gorinche m bij Co rn e \ i::; Go t.: t zcc, :,tad:,<lr ukker, 1777. H e t ged rukte e x. , in 1t bezit van de n heer A. -1\. H es sig te Gori nchem , werd m ij door 
dezen heer welwille nd ter in zage gezo nde n. Üdar voo r nog wel mijn dank. 
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den veroordeelde, in het nagebecl der publieke gocls

,dienstoefeningen, gebeden dat hem gegeven zou wor

<len berouw, boetvaardigheid en genade. 

Op den dag der executie ve rgaderden H .H . burge-

1neesters, tegen half elf, in hun kamer en bleven daar 

tot na afloop der executie, om "op alle voorvallen 

,,prompte ordres te kunnen stellen". In het ve rtrek, 

-gelegen vóor Burgemeesterskamer, moesten zich vóor 

balf elf bevinden de plaats-majoor en alle boelen, met 

uitzondering van den bode, die in de kamer der 

Schepenen oppaste . Zij mochten het vertrek niet ver

laten dan alleen . op speciale order van burgemeesters. 

Insgelijks tegen half elf "bij overnagtse weete" (na 

kennisgeving deü vorigen dag gedaan) werden ter 

.Schepenenkamer saamgeroepen de Drossaard en Sche

penen, vóor welke Schepenenkamer geposteerd ,,·aren 

<le s tafhouder met twee van 's heeren dienaars om 

af te wachten order tot ' t afhalen van den veroor

deelde uit 't cipiershuis. In 't cipiershuis, ter b ewa

king van den gevonniscle, waren eveneens twee van 

's h eeren dienaars (in 't geheel waren er vier). 

Om tien uur werd de stadhuisklok geluid, evenals 

-dit geschiedde op de gewone rechtsclagen, en vervol

gens om half elf en elf uur voo r de tweede en derde 

maal. Met het ophouden van 't tweede gelui ontving 

-de stafhouder van Drossaard en Schepenen bevel om 

zich naar de gevangenis te begeven. Vóor tienen 

bad de commandant van 't garnizoen op de Groen

markt, achter het Stadhuis, in de wapens doen komen 

-zeventig manschappen met een kap itein, een luitenant 

en een vaandrig, behalve de nooclige onderofficieren 

-e n tambours . H et bevel hiertoe werd den comman

dant, daags te vore n, door den plaatsmaj oor, in naam 

van burgemeeste rs, gegeven. Gold het de ten uit

voerlegging van een doodvonnis, dan zond de kapitein 

onmiddellijk een se rgeant met r 2 manschappen, acht 

111et al hun geweer en vier met rondhouten, naa r de 

gevangenis om zich daar te posteeren en van daar 

-den stafhouder met den gevonniscle of de gevonnis

den te begeleiden naar het raadhuis; gold het de 

executie van een vonnis, waarbij lijfstraf was bevolen, 

dan had de kapitein slechts naar de gevangenis te 

zenden een sergeant met 8 nnnschappen, allen echter 

ook in volle geweer met de bajonetten op de snap

hanen. In dit laatste geval werd het escorte van de 

gevangenis naar 't raadhuis aldus opgesteld. Voorop 

de sergeant met vier manschappen, clan de stafhouder 

en 's heeren dienaars met den veroordeelde in hun 

midden en tot sluiting van den stoet eveneens vier 

manschappen. Bij het leiden naar 't schavot van een 

gevonnisde, die ter dood veroordeeld was, "·erd de 
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trein eenigszins anders opgesteld. Voorop weêr de se r

geant met twee manschappen, de bajonetten op de 

snaphanen; daarachter de vier manschappe n met de 

rondhouten, waar tusschen besloten gingen ee rst de 

stafhouder en daarachter de veroordeelde, gekluisterd 

aan een van 's heeren dienaars, ter rechter- en linker

zijde hebbende een predikant en een krankenbezoekcr 

en daarachter weêr - alles nog besloten tusschen de 

rondhouten - de drie andere van 's hee ren dienaars. 

Aan elke zijde en achter den vierhoek der rondhouten 

evenee ns twee manschappen met de bajonetten op de 

snaphanen . De stoet ging tot aan de deur van 't 

raadhuis en bleef daar geposteerd onder de galerij 

van het uitgebouwde gedee lte (zie 't hoofdstuk over 

't stadhuis), totdat de burgemeesters order gaven om 

naar 't schavot te gaan. ' t Schavot stond midden op 

de Groote Markt , vóor ' t stadhuis, en was daar den 

vorigen avond om tien uur, op order van den thesau

rier-fabriek, op_:;eslagen door de staclstimmerlui. 

Zoodrn de kapitein, om tien uur, zijn twaalf of acht 

manschappen gedetacheerd had naar de gevangenis, 

march ee rde hij m=~ zijn overige manschappen van de 

Groennnrkt naar de Groote Markt vóor het raadhuis . 

Hier werden tien manschappen, allen met de bajonet

ten op de snaphanen, gedetachee rd, waarvan t,nc:e 

zich moesten po3teeren vóor de straat bij de vleesch

hal, twee bij de Kelestraat, twee aan de Kraansteeg, 

twee aan de Kerksteeg en Molenstraat en twee bezij-

den de waag om alle wagens, rij tuigen en paarden 
van de Groote Markt te weren. Als deze posten be-
zet waren, sloot de kapitein met de hem overgeble,·cn 

manschappen, op een afstand van zes treden, een kring 

om het schavot, ten einde het opdringen van ' t volk 

te beletten en alle confusie te voorkomen. Hij moest 

daar post blijven houden totdat burgemeesters order 

gaven tot inrukken. 

Bovendien kreeg de landdrost, daags vóor de exe
cutie, van burgemeesters bevel om op den dag der 

execut ie 's morgens vóor tien uur een onderofficier en 

acht mannen van zijn compagnie, in volle geweer, te 

zenden naa r 't raadhuis . De onderofficier en vier der 

manschappen dienden zich te postee ren aan de deur 

van 't stadhuis, twee manschappen moesten post vat

ten aan de deur van de ga lerij , die naar burgemeesters

kamer ging, en eveneens twee aan de entrée van de 

viers:haar. Ook cl~ze manschappen mochten slechts 

op bevel van burgemeesters inrukken . 

Eveneens werden den ganschen dag bezet de hoofd

wacht, de poorten der stad en alle andere posten, die 

daarvoor gewoonlijk gekozen \\·erden. De poorten der 

stad w.::rdt:n om half elf gesloten en bleven dicht tot 
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's middags twee uur. Gedurende dien tijd mocht me

mand in- of uitg·elaten worden dan door het klinket 

(het kleine deurtje in de poortdeur) en wel met speciale 

permissie van burgemeesters. 

Zoodra om elf uur voor de derde maal de stadhuis

klok geluid werd, bracht men den gevonnisde voor 

de vierschaar. Hier werd hem het vonnis voorgelezen 

door een der secretarissen of een beëedigden klerk ter 
secretarie . Na voorlezing daarvan vverd de veroor

deelde door den stafhouder op ' t schavot geleid ten 

einde zijn vonnis te ondergaan . De stafhouder assis

teerde den scherprechter tot den afloop der executie 

en behoorde toe te zien dat alles in goede orde toe

g ing. Had het vonnis niet een veroordeeling ter dood 

ingehouden, doch een geeseling, een brandmerk of een 

andere lijtstraf , dan werd de gevonnisde , na afloop 

de r strafoefening , door den stafhouder met 's heeren 

dienaars weêr teruggeleicl naar de gevangenis. Ingeval 

het vonnis inhield, dat na de afstraffing verbanning vol

gen moest , werd de gebannene 's middags om twee 

uur de stad uitgebracht. 

In den geest zien we ze daar weer zitten de deftige 

,, heeren van de wet" in de burgemeesters- .en sche

pe nenkamers van het oude Gorinchemsche stadhuis, 

t erwijl op het marktplein de ve roordeelde het schavot 

betreedt. Alle macht berust 111 handen der hooge 

regenten; de poorten hebben ze doen sluiten, een 

honderdtal mannen "in volle geweer " brengen hun 't 

militaire saluut en staan op 't eerste bevel tot hun 

d ienst . Eerbiedig blijft de burgerij op een afstand, 

met vrees en eerbied opziende tot 1e deftig gepruikte 

" heeren ", de patricische regenten , de meesters in de 
rechten en ambachtsheeren , bijna allen aan elkander 

verbonden door bloedverwantschap of aanhuwelijking, 

waaronder van 't geslacht van H oe y, v a n S c hu y -

1e n b u r g h , v a n B 1e i s w ij k , v a n G e n n e p , v a n 

de r G ra af d e Va p o u r , v a n V e cho v e 11 , De ij m , 

v an d e r D o e s , van Assend e lft, Sn o eck , van 

Hu r c k , cl e Gij ze 1aar, van H e m e r t , va 11 Bar

n e v e 1d en anderen , allen namen dragende van ge

slachten , die we in de I se eeuw bij voortduring 

aantreffen m de Gorinchemsche regeeringscolleges. 

·wel heerschte ook onder hen naijver en verdeeldheid, 

doch zoodra beider eigenbelang op 't spel stond, wis

ten ze elkander toch veel te vergeven, al vergaten ze 

dan ook hun wederzijdsche antipathie niet . ·want ver

deeldheid bestond er tusschen de Gorinchemsche re

genten. Sedert de onverkwikkelijke historie met den 

(l ) Yan he t gezel sck1p d e vri e nde l ijk e b ijeen k o m st is nog aanwezig een 

drossaard Huy gen s in 1684, hiervoren breeder ver

haald, was er tusschen Simon De y m (t 171 3) aan 

den eenen kant en Gerard van Hoey (t 1708), 

aan den anderen kant met J oh an va: n cl er Sta a 1 

(4 Juni 1689 afgezet en uit de stad gebannen) een 

wrok geboren en met den dood dezer tegenstanders 

was de veete ni et gestorven . Hunne descendenten en 

bloedverwanten, krachtens hun regenten-afstamming, 

later gerechtigd tot het innemen der regeeringszetels 

van hun vaders en ooms, zetten den strijd onverzoen

lijk voort. Reeds kort na het vroedschapschandaal 

van 1684 was, in 1687, door eenige vroedschappen, 

in vereeniging met enkele andere Gorkummers, die, 

hoewel buiten de regeering staande, geacht konden 

worden te behooren tot de aanzienlijken, een gezel

schap opgericht onder den naam van "de vriendelijke 

bijeenkomst" . De vroedschappen, die in dit genoot

schap waren opgenomen, waren allen tegenstanders 

van G e r a r d v a n H o e y en J o h a n v a n d e r 

Sta a 1. Achter den vriendelijken naam van dit ge

zelschap, was zonder twijfel de minder vriendelijke 

bedoeling verscholen om de verregaande arrongantie 

van den onbeschaamden van der Sta a 1, gesteund 

door den eerzu chtigen v a n Hoe y te keer te gaan. ( 1} 

Dit gezelschap vond geruimen tijd later zijn tegen

hanger in het den 9 December 1 727, onder den naam 

van "dm 1Vegende11" opgerichte genootschap , toevallig 

- hoewel dit getal met den zonderlingen naam van "deu 

Negè!1de11" geen verba nd scheen te houden; de datum 

was hier naamgever - bestaande uit 9 leden der 

vroedschap . Dit genootschap stelde zich ten doel, 

zooals het heette, ,,de behartiging van de belangen dei

stad Gorinchem en in 't algmeen van 't Land van 

Arkel " . L eden waren Ca sp a r v an Hoey, - een 

jongere broer van " ·ij len Gerard - van Vechoven, 

Brand , van Hurck , Abr a ham van Hoey, - een 

zoon van wijlen G e r a rd, - Da e y, van Assendelft, 

v an d er D oes en v a n H e m e r t. Hoewel De y m 

sedert niet uitgesloten gebleven was van de regeering, 

tot den invl oed van zijn zwager Ger a 1: d van H o e y 

had hij ' t nooit kunnen brengen ; de van Hoe y ' s 

waren sedert de pruikafstooting van den grooten 

G e r ar cl steeds m aanzien en macht gestegen - niet

tegenstaande de tegenwerking van "de vr z"m delijke bij

ee11komst", wier invloed zeker niet van groote betee

kenis geweest is - en overschaduwden sedert alle 
aanzienlijken der stad . Vreemden voor elkander waren 

de leden van "deu }lege11de11" niet. C as par van Ho e y 

bokaal 1 th ans in he t bezit vanden Heer I-1.J . v a n Ee t e n te Arke l. Opdie bokaal 
komen voor de wapen s van v a n d e r D oes . S c hi lth o Hwe r, Deym , va n 7. w i e t en, v a n Am e y d en 1 v a n de r l\ l e u l e n , S c h o o nh o f s m a n, 
K e i 7. e r en nog ee n v a n d e r D oe~-
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H . J . L <'- E ETE'- te Arkel. (Zie blz. 242). 
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vond in dit gezelschap zijn schoonzoons van der 

Does en van Assendelft en zijn neef Abraham; 

van V echo v e n begroette er zijn schoonzoon van 

Hurck. Men zou dus geneigd zijn te veronderstellen dat 

"den Negenden" een vriendschappelijk familie - ,,onder 

onsje" bedoelde . 't Gezellige "onder onsje" was clan 

ook niet buiten gesloten , doch hoofddoel was - zooals 

trouwens bij al dit soort van geheime regentengezel

schappen, die in dezen tijd bij tientallen opdoken -

om elkaar het grootst mogelijke aandeel in de bene

ficiën van de regeering in stad en land te verzekeren. 

,,Den Negenden", dat in 1732 tot elf leden was uitgezet, 

Tegeerde in die dagen Gorinchem en in "den lVegenden" 

zat het geslacht van Hoe y oppermachtig ten troon . 

Elke maand kwamen de heeren, beurtelings bij een 

-der leden, bijeen op een koud soupeetje. Om 5 uur 

's avonds begon de pret en vóór elven scheidde men . 

Men hield er verschillende contributie- en boetebepa

lingen op na en, tegen inleg van een gulden in de pot, 

kon men ook gasten, niet leden, doch gewoonlijk toch 

wel van de familie, introcluceeren. Trouwde een lid 

van 't gezelschap, viel hem een vast ambt ten deel 

van honderd gulden of meer 's jaars of een erfenis of 

legaat van f 1000,- en daarboven, dan moest de 

gelukkige, boven zijn gewone "tourbeurte", aan 't ge

zelschap "een vriendelijke maaltijdt " geven. A l die 

contributies, boeten en vervalletjes gingen in een pot 

en "eene tamelijke somme verzamelt zijnde", zou men 

daarmeê handelen "zoals de meerclerheit van de heeren 
contribuanten" oordeelden te behooren. (1) Natu urlijk 

tot een gastronomisch doel. Toen in 1730, na 'tver

trek van Mr. Jacob van V echo ven, de Hagenaar 

:Vlr. P iet er cl e Bye tot pensionaris van Gorinchem 

gekozen werd, was deze levenslustige, opgewe:S:te man 

een groote aanwinst voor 't gezelschap, tot welks 

avondjes hij als gast werd geïntroduceerd. ' t Gezel

schap had toen, uitwendig, zijn hoogsten bloei bereikt. 

't Ging er vroolijk toe en daar men gewoon was te 

beginnen met een heildronk op de " duurzame eendracht 

en oprechte vriendschap", moest men toch ook een 

,,feestelijk glas of beker " hebben voor zulk een zwaar

lijvigen toast . Pieter cl e B ye zelf schetste het ont

werp voor de bokaal , de kunstschilder Frans van 

Mier is maakte de t eekening en de glasdriller, Jo

hannes Ki e ze 1i n g, te Rotterdam , leverde het 

kunststuk, eenige maanden later, kant en klaar af voor 

7 5 gulden. De stamwapens der elf leden en dat van 
het overleden lid Dirk Spe y er t, drie aan drie, 

tusschen de schilden met de wapens van 't Land van 

Arkel, van Holland, Gorinchem en de Vereenigde 

Nederlanden, prijkten op den kelk, die door pilaren 

in vier vakken verdeeld was en tusschen welke pilaren, 

in nissen, vier beelden, respectievelijk de Eendracht, 
de Rede, den Raad en de Liefde · symboliseerden. Op 

het deksel was een krans van eikenbladeren gesneden 

en .aan den voet van den beker vond men het "duur

zame" gesymboliseerd door de afbeelding van een 

slang, die haar staart in den bek hield. Nog \1·as 

boven aan den beker het volgende randschrift aan

gebracht: 
Door eendracht, reede, raadt , 

En zucht voor staclt en staat, 

Duur deze vrienclschapsbandt , 

Zoolang als stadt en landt. 

en onder de vier beelden stond: 

Deez bandt, als wij sterven 

Verbinde ook onze erven. 

Voorts trof men er op aan : 

De IX van vVinte rmaandt 

CIOIOCCXXVII. 
De beker was besloten in een kalfslecleren fouclraal, 

gevoerd met rood laken en werd steeds weêr bezorgd 

bij dat lid van 't gezelschap, welks beurt het was 
11"den lVegenden" te ontvangen. Den 3e Augustus I 7 32 

werd de beker t en eerste male gebruikt op de gezel

lige bijeenkomst bij burgemeester Cor n e I is van 

cl e r D o es. D e heeren B ra n cl , C as per va n 

H oe y en pensionaris de Bye dronken hem ad fu n

dzmz, de andere zes aanwezigen stelden zich elk met 

een halven beker tevreden. D e afwezigen, van 

Hu r c k en Leeu we n , haalden op de bijeenkomst 

bij burgemeester Bra n cl , den I z en October, hun 

schade in door niet alleen den beker t e ledigen, doch 

ook nog het deksel. Van B ra n cl g ing de bokaal 

naar v an Ho e y. Mevrouw van Hoe y, het kunst

stuk eens willende bekijken, bemerkte tot haar schrik 

dat de bokaal gebroken was. Door welke oorzaak 

kon men niet uitvisschen . Geen nood. De heer de 

By e, de dankbare gast, liet bij clenzelfclen glas
driller een nieuwen beker maken, zoo veel moge] ijk 

gelijk aan den gebrokenen, doch vermeerderd met de 

wapens van cl e B y e , vvijlen den pensionaris va n 

V echo ven, den ambassadeur Abraham van 

Hoey en den secretaris Casper van Hoey. De 

wapens van allen, die aan de uitvoering. van het 

schoon beginsel van "dm llegendm" hadden meclege-

{1 ) Zie mr. P A. J. van den Brandel er. ,) He t gezelschap D en Kege nden te G orinchem in 1727" KaY orscher 1880 pag. 585. 
Voor een volledige kennis van het gezelschap en zijn politie ken invloed, raadplege men de ,, i\'Iemoriën L1.n mr. D i der ik \"an BI e y s wijk , uitgeg. d oor wijlen 

Prof. The o d. J o r i s ~en in de \\.erken \'an het H istor. Genootsch. te Utrech t , Nieuwe Serie no. 45. 
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werkt , waren dus thans op 't altaar van Bacchus 

vereenigd. Deze nieuwe beker werd den sen Novem

ber 1733 ingewijd ten huize van burgemeester van 

H u r c k en de gastheer gaf het schoone voorbeeld 

hem ad fu11dum te ledigen. 

Iets later werd het vroolijk reglement vastgesteld, 

waaruit ik hiervoren eenige bepalingen, contributie, 

boete en inleg betreffende, mededeelde. In Januari 

1 i 34 was dit reglement aangenomen en niettegen

staande den wensch, in dicht geuit op de bokaal, 

dat de vriendschapsband duren zou "zoolang als staclt 

,, en landt " , zonderde zich in Februari reeds een ge

deelte der kden af; onderlinge verdeeldheid had tot 

scheuring gel eid . Ca s per van Hoe y, de ziel van 

" deu ., -{~f;"C1ldc11 '\ \\·as oud, zijn invloed verminderde en 

de jongere leden waren niet geneigd zijn heerschappij 

t e doen bestendigen door zijn neef Abraham. De 

van Hoe y ' s hadden te veel voor zich over de bene

fi ciën der regeering beschikt ; meer dan een der leden 

van "do t 1Y ege11de11" was on,·olclaan over te weinig ge

noten voord eel. Burgemeester D i o n y s i u s v a n 

Schuylenburgh, niet-lid van "den N egendeu" , was 

het hoofd van een tweede groep in de Vroedschap. 

Door hmYelijk was er zwagerschap ontstaan tusschen 

de S c hu y 1e n burg h's en van Hem er t, een van 

die jongere leden van "deu J.V ege11de11 ", die niet zoo 

bijster voldaan waren. Van Herne r t liep over naar 

de andere pa rtij en sleepte met zich meê L e euwen 

en burgemeester Françoi s van Hu r c k. Dit drie

ta l met de heeren van Erp, Johan De y m, Hen

d rik van Schuylenburgh, van Barn ev eld , 

Tierens en Verb o orn, sloot den zoen Februari 1734 

een nieuwe correspo11 de11tie, een bond tegen de heer

schappij van ' t geslacht van Hoe y en den invloed 

van het gestorven genootschap "de11 fllege11den " . De rol

k n werden nu omgekeerd: de onderdrukte partij 

S c hu y Ie n burg· h - De y rn c.s. was nu de over

heerschende in de plaats van 't geslacht van Hoe y, 

\\' elks bohYerk, de oude Caspar, in l 73 5 stierf. De 

mooie beker van "den Negenden" kwam thans door den 

heer van H e m er t in handen van de tegenstanders 

en tot 1748 zou de dynastie Schuylenburgh de 

teugels in handen houden, langer dus clan "den Negen

den" , dat slechts zeven jaar heerschappij mocht voeren. 

Thans toog de nieuwe correspo11deutie aan den arbeid 
met dezelfde partijdigheid en baatzucht als haar voor

gangster gedaan had . De nog overg·ebleven leden van 

,,deu 1Vcge11de11" , thans in de vroedschap in de min

derheid, moesten nu de heerschappij van hun vroegere 

tegenstanders en g·edeeltelijk ook vroegere bondgenoo

ten aanzien en gecloogen. De nieuwe vroedschappen , 

111 het tijdsbestek l 735-1747 gekozen, slechts vier 

m getal, waren allen onderling van de famili e en 

broeders, op wie men rekenen kon, éen belang heb

bend met de verbondenen . Merkwaardig ook dat de

heeren van deze correspondentie allen van zulk een 

gezonde constitutie waren, zoodat hun door sterfgeval 

weinig hoofdbrekens voor nieuwe keuzen berokkend 

\\·erd. Ook in de Schepenbank, die jaarlijks verzet 

werd, was het van zeer veel belang voor de verbon

denen invloed te oefenen en, dank zij hunne uitge

breide familie en macht, behielden zij dien voortdurend_ 

Sedert den vrede van Utrecht volgde de meerder

heid der regenten, van hetzelfde onbaatzuchtige? soort 
als de Gorkumsche, een politiek, die afkeerig was. 

van oorlog. D e vaderen hadden genoeg krijg gevoerd 

- meenden zij - meer dan hun lief was hadden lege1-

en vloot aan gelei verslonden en men kon zich thans. 

ve ilig achten achter het barrière-tractaat van l 7 l 5 en 

de barrière zelve. Men was er voortaan meer op 

bedacht om te houden wat men had, het goud der 

vette baantjes behoefde niet roekeloos verspild te \\'Or

den aan het instandhouden van een duur leger en 

een kostbare vloot. Hoofdzaak was dat de aristocra

tische jongelui een post bij lege r en vloot bekleeclclen, 

rang hadden en een daaraai1 geëvenrecligd salaris ge

noten. En zacht indommelend achter de barrière vlocht 

men vredekransen . Toch kon men zich als mogendheid, 

die nog altijd meêrekende, niet geheel buiten de Europee

sche staatszaken houden. In de veronderstelling dat de 

R epubliek ook \\·el zou toetreden, werd clan ook in 17 1 8 

door keizer Ka rel VI, Engeland en Frankrijk de quadru

p le allia11tz'e gesloten, een verbond tegen de veroverings

zuchtige plannen van den Spaanschen minister Al be

roni. De Republiek trad nu het volgende jaar, na 

vee l onderhand elen, toe , doch toen was 't niet meer 

noodig. Om de koopvaarders tegen de Algerijnsche 

zeeroovers te beschermen, bleek de vervallen vloot niet 

meer in staat . In 1726 slaagde de raadpensionaris Isaäk 
van Hoornbe e k (1720-1727) er in vrede te sluiten. 

met den Dey van Algiers. Ook Hoornbeek's opvolger, 

Simon van Sling e landt (1727-1736) kon geen 

veranderingen in den vorm der regeering en het door 

haar gehuldigde beleid brengen, machteloos als hij 

stond tegenover de almacht der regentenoligarchie. 

'vVel wist de bekwame man keizer Kar e I VI over 

te halen om de door dezen te Ostencle opgerichte

Oost-Indische maatschappij op te heffen, doch de Staten 

Generaal moesten als concessie daarvoor de pragma

tieke sanctie teekenen, waarbij 's Keizers dochter, Maria 

Th e re si a , tot opvolgster in de Oostenrij ksche erflan

den werd erkend. Onder S 1in ge 1an cl t ' s be\Yind 
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werd ook 't geschil vereffend over de nalatenschap 

van vV i 11 e m III. De Pruisische koning F red e rik 

Vv i 11 e m I ve rkreeg het in 171 3 aan Frankrijk afge

stane prinsdom Oranje, tern·ijl de titel van Prins van 

Oranje benevens de meeste bezittingen in de Necler

lanclsche gewesten kwamen aan den zoon van Johan 

vV i 11 e m Fris o, 'N i 11 e m Kar e 1 Hendrik Fris o, 

die achtereenvolgens reeds stadhouder geworden was van 

Friesland, Groningen, Drente en Gelclerlancl en die in 

I 734 in 't huwelijk trad met Anna, de oudste doch

ter van George II van Engeland. 

vVas men er in geslaagd de oorlog·schuwencle staat

kunde vol te houden bij den Poolschen successieoorlog, 

die Lo cl e wijk XV, in vel'eeniging met Spanje en 

Sardinië, in l 733 aanving tegen Keizer Kar e 1 VI, 

doordat men een verdrag van onzijdigheid wist te 

sluiten, minder gelukkig was men, toen, met den dood 

van Keizer Kar e 1, de Oostenrijksche successieoorlog 

uitbrak (1740-1748). Maria Theresia moest, op 

grond der verdragen, gesteund worden en ofschoon 

vele regenten afkeerig· waren van oorlog, besloten de 

Staten-Generaal toch, op aandrang· van George II, 

Maria The re si a met troepen hulp te bieden. 't Zag 

er treurig uit met onze defensie. Bij de Engelsche 

vloot moesten we twintig schepen voegen, doch er 

konden niet meer dan acht oorlogsbodems uitgerust 

\\'orden. Onder den maarschalk Maurits van Sak

sen vielen de Franschen in de Zuidelijke Neclerlanclen 

en de vereenigde Staatsche troepen onder den vorst 

V on W a 1 cl e c k, de Engelsche onder Cum be r 1 an cl 

e n de Oostenrijksche onder K ö n i g· sec k werden bij 

Fontenay (1745) en Raucoux (1746) door de Franschen 

geslagen. Dezen sloegen daarop 't beleg voor Sluis. 

Algemeene paniek hier te lande. ' t Volk weet den 

geheelen toestand aan de willekeur der alles beheer

schencle regenten, die leger en vloot hadden doen 

vervallen en 't bevel daarover gesteld hadden in han

den van onbekwamen en kinderen, om voor dezen 

zich van de titels en inkomsten meester te maken. 

' t Volk riep om herstel van zijn rechten en het ontzet 

der regenten, die, door ' t toegeven aan al zulke ver

keerdheden, het recht op hunne hoog·e ,vaardigheden 

en betrekkingen verloren hadden. Een stadhouder 

wilde het volk in Holland weêr, een stadhouder, die 

het regenten zou geven, welke het volksvertrouwen 
meer waardig zouden blijken. 

In r747 ontstond een algemeene volksbeweging ten 

gunste van de verheffing van \V i 11 e m Kar e 1 Hen

d rik Fris o tot Stadhouder. Ook in Gorinchem, 

gelijk elders, was agitatie. Bra n cl, van Hoe y, van 

(
1

/ Ke el . Jaa rboeken '7-!7· Dl. , . p 366. 
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cl er Does en Ouwen s, de vier uitgestooten vroecl

~chappen, wakkerden het vuurtje aan en trachtten, 

gelijk mr. D i cl er ik van B 1 e y s wij k - die in 1734 
vroedschap geworden was en deel uitmaakte van de 

correspondentie van 1734 - in zijne "memoriën" zegt, 
,,in troebel water te visschen". 

Den ren Mei r747 volgde Gorinchem het voorbeeld 

van de Hollandsche steden en verkoos hare burgerij 

W i 11 e m Ka re 1 Hen cl r i k F r i s o als 'vV i 11 e m IV 

tot de "waerclige ampten zijner voorgangers" . ( 1) Het 

stadhouderschap werd door de gewesten en het kapitein

generaal-aclmiraalschap door de Generale Staten erfelijk 

verklaard zoowel in de vrouwelijke als de mannelijke 

linie. Bovendien werd het gezag van den Prins nog 

op tal van andere wijzen uitgebreid. Hem werd o. m . 

opgedragen de benoeming van officieren en onderoffi

cieren van het leger en van de leden der vroedschap

pen, terwijl hem zitting gegeven werd in alle hooge 

colleges, zoowel van de gewesten als van de genera

liteit en hij bekleed werd met het voorzitter schap der 

provinciale hoven, zooclat hem een bijna souvereine 

macht werd toegekend. Het herstel van het Stad

houderschap deed dus, evenals in 1672, het recht van 

de Gorkumsche V roeclschap vervallen om zelve bur

gemeesters en schepenen te kiezen en de vacatures in 

de Vroedschap aan te vullen. Men moest thans weêr, 

bij het jaarlijksch verzetten der schepenen en burge

meesters, in December, een voordracht doen aan den 

Stadhouder, uit welke Zijne Hoogheid de keus bepaalde. 

De beslissing der correspo11dcntie , die o. a. in hare ver

gadering van 2 l November l 744 reeds bepaald had 

dat de heeren van Erp en van S c hu ij 1en burg h 

burg·emeesters zouden zijn van 1748-50 en Bleys

w ijk voor het enkele jaar l 748, kon dus wel eens 

door den Stadhouder ongedaan gemaakt worden. In 
elk geval konden slechts twee der drie heeren voor 

een burgemeestersplaats in aanmerking komen, daar, 

tengevolge van ' t vervallen der octrooien, het getal 

der burgemeesters weêr van drie teruggebracht moest 

worden tot twee. De leden der correspo1tdentic acht

ten het dus in hun belang over te gaan tot eene 

generale pacificatie onder alle leden van de regee

ring en hunne tegenstanders te zetten aan hun rech

terhand, cl. w. z. de vier uitg·esloten vroedschappen 

werden in den bond opgenomen. Van B 1 e y s wij k 

kon zich met deze politiek wel vereenigen, mits hij 

zekerheid ontving dat hij levenslang het ontvanger

schap der stad zou behouden en dat, bij een vacature 

in de Vroedschap, aan den jongen Hier on y 111 u s 

va n Hu r c k gedacht werd . In den eisch van het 
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ontvangerschap ad vitam werd door de leden der 

,:orrespondmtie toeges temd. Telken keer als hij om 

de drie jaren zou moeten aftreden, zou dit slechts 

voor den vo rm zijn , d och men verzocht hem, als 

concessie van zijn kant, er in toe te stemmen, dat 

de ee rste vier maanden van 1748, Nicolaas Ou

wen s, een der uitgestootenen en weêr in gunst her

stelden, in BI e y s wijk ' s plaats als burgemeester zou 

mogen optreden. BI e y s wij k weige rde en bediende 

zich van de gunst des Stadhouders om zijn haan 

koning te doen kraaien. 

T oen dan ook in Dcc. I 747 de nominatie voor 

twee nieuwe burgemee::;ters opgemaakt werd, beval de 

Stadhouder Nicolaas Ouwens en Bl eyswijk aan. 

Ze werden ook aangesteld, terwijl van Erp en 

S c hu y Ie n bur g h, volgens de beslissing der corres

po11dei,tie-vergadering van I 744 als burgemees ters aan

gewezen, werden gepasseerd . Daarentegen moest 

Bl eysw ijk aanzien dat niet zijn protégé van Hur ck 

in r748 een der twee opengevallen vroedschapszetels 

bezette, doch dat deze zetels ingenomen werden, op 

aanwijzen van Zijne Hoogheid, door Mr. A cl ria an 

}Ia art e n D a e y, zoon van het gesto rven lid van 

dm Negendm Daer, en Jhr. Pieter van Leyden, 

den zoon van Caspar van Hoe y 's schoonzoon. 

Doch, zich ingedrongen hebbend in de g unst des 

Stadhouders, ve rraste 131 e y s wijk zijn tegenstanders 

eenige dagen later door de bek endmaking zijner be

noeming tot ontvanger van de g rafelijkhe icl stoll en te 

Gorinchem en van de \Voudrichemsche en Arkelsche 

markttollen. Nog verder zou 's mans eerzucht en 

kuiperij hem· voeren. Toen d e stadhouderlijke ,raar

cl igheicl in 1747 werd hersteld , ,,·as Mar tinu s van 
Barn e v e I cl drossaard van Gorinchem. De rechten , 

in I 686, door \ ;\! i 11 e m III weêr aan 't Drostambt 

toegekend - hiervoren breecl er meclegeclecld - ,,·a

re n tijdens het tweede Stadho uclerlooze b ~wind -

niet uitgeoefend. Barn e v e 1cl wist thans van \ V i 1-
l e m IV een aanstelling te verkrijgen "met die voor

rechten in de regeering der stad , waarvan ten tijde 

van Z. K. H . Prins W i 11 e m III de Drossaards ge

joliisseerd hadden ;;. De Drost ,,·erd thans dus ,,·eêr 

de meerdere der regenten. BI e y s w ij k had deze 

ve rheffing met jaloersche oogen aangezien en dadelijk 

nam hij zij n maatregelen. Hij wist het in den Haag 

bij Bentinck zoove r te bekuipen, dat h ij van dezen 

de belofte erlangde, om bij het a ftreden van Barne

veld, in r749, in diens plaats als Drossaard te ,,·orden 

aangesteld. Doch bij de zoogenaamcle "zuivering" in 

de regeering van Gorinchem , 111 ' t begin van I 749, 

zou BI e ijs wijk, zooals wij uit ' t geen hierachter 

volgt zullen zien, 111 z1Jn ignobele berekeningen falen. 

De volksbeweging , welke 's Prinsen verheffing tot 

Stadhouder had weten te bewerken, was ook vooral 

een protest geweest tegen de vele heerschende mis

bruiken, ingevoerd en egoi"stisch gehandhaafd cloüi· 

de machtmisbruikende regenten , die op alle winst

gevende ambten beslag gelegd hadden ten bate hun

ner familieleden. Ook het vette ambt van postmees

ter was natuurlijk aan der regenten hebzucht niet ont

gaan. H et postmeestersarnbt, in den loop des tijds 

geboren uit het oorspronkelijk door loopers, boden, 

schippers, vrachtrijders e. d. uitgeoefende baantje \·an 

bezorgers en overbrengers van brieven, was in het 

midden der I se eeuw geworden tot een zeer voor

cleelig heerenambt. 

Vóór het midden der r 8° eeuw kon men zelfs in 

Holland waar de toestand veel g unstiger was cl an 

in de overige Koord-Nederlandsche provinciën - niet 

spreken van een centralisatie in het postwezen. D e 
postmeesters s tonden- onafhankelijk van elkander en 

ook tegenover de stedelijke regeeringen, van welke 

zij hunne aanstell ing erlangden, namen zij een vrij 

zelfstandige positie in , die hen enkel tot het betalen 

van een zekere retributie ve rplichtte, t erwijl de gei"nde 

posttarieven hun een niet onbelang rijk jaarlijksch in

komen ve rzeke rden , In ' t sluiten van contracten m et 

omliggende plaatsen en het in ' t leven roe pen van post
ritten waren zij eveneens niet aan beperking of regel 

gebonden. Over groote afstanden echter was het on

dernemen van eigen postritten voor de postmeesters 

der kleinere steden nog al bezwarend en gewaagd en 

vandaar dan ook, dat de postmeesters der kleinere 

kantoren, hoewel voor 't overige onafhankelijk staande, 

zich ten deze regelden naar- en onde rgeschikt maak

ten aan de hoofdkantoren, waar de groote posterijen 

gevestigd waren . Met de 'groQte posterijen gingen de 

kleine re overeenkomsten aan voor het vervoer hunner 

brieven, welke dan aan eigen kantoor of op een der 

nabijgelegen kantoren in ontvangst genomen werden. 

Zoo ,,·aren door de postmeesters der groote kantoren, 

' t zij alleen, ' t zij in vereeniging (postsocieteiten) in 

' t leven geroepen enkele vaste rou ten , waarlangs ' t 

gezamenlijk vervoer voor verschillende kantoren in 

Holland plaa ts had. D e aangeslotenen droegen clan, 

' t zij door betaling van een jaarlij ksche som in eens, 

't zij naar de berekening van een zeker tarief , in de 

algemeene exploitatiekosten bij. 

De "binnenlandsche postsocieteit" ,,·as ee:-i dezer 

ondernemingen tot algemeen brievenvervoer. Deze 

societeit onderhield het geregelde vervoer \·an brieven 

tusschen de yoornaamste Hollandsche steden onder-
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ling , voc rts met de provincie Noo rdbrabant en van

daar in aansluiting met Zuid-Nederland, Zuid-Duitsch

land en Italië. Evenals het meerendeel der Holland
sche steden, behoorde ook Gorinchem tot de bij deze 
societeit aangeslotenen, welke societeit in I 7 I 6 opge

r icht en wier contract in I 722 vernieuwd was. Am

sterdam , dat machtige contracten had ook met de 

buitenlandsche post en waar als eerste koopstad de 

meeste brieven samenstroomden , was natuurlijk de 

hoofdzetel der posterijen en de macht van Amster

dam's postmeesters oefende op de regeling van 't 
geheel een overwegenden invloed. T e Alfen · a/d. 
R ijn was het verwisselkantoor gevestigd , waar elken 
nacht de postiljons van Amsterdam , Gouda, 's G ra

venhage , Rotterdam en U trecht sa mentroffen om de 

b rieven af te geven ter verdere expeditie langs de 

verschillende postroutes. T e Gorinchem werden de 
b rieven , uit Brabant komende, door D ordrecht in 

ontvangst genomen, zoodat een geregelde post rit 

onderhouden werd tusschen Dordrecht-Gorinchem 

via Papendrecht . Behalve deze binnenlandsche post

societeit had men nog de Hamburgsche-, de Engel

sche- en de Fransche post . Nog een arîdere post route 
was die van de Duitsche post, welke eerst gi ng over 

U trecht, Arnhem, Doesburg , Munster en Paderborn , 

later over Emmerik en in 1749 over Gorinchem , Pa
pendrecht , Dordt , Rotterdam , 's Gravenhage met de 

expeditie voor U trecht en A msterdam via Gorinchem. 

Hoewel dan geen ideaal-in ri chting, stond de H olland
sche post toch in dien t ijd in ' t buitenland zoo gun

st ig aangeschreven - omdat de verzending zee r gere

geld ging en het te !oor gaan van brieven een ze ld

zaamheid was -- dat zij daar tot model genomen 

werd . T och - 't is te begrijpen in dien tijd - kleefde 

het postwezen , o.a. door 't ontb reken van eenheid in 
ta rief, het bezorgen der brieven op de verder afgelegen 

plaatsen geheel naar willekeur des postmeesters, het 
geknoei met vrijdommen , enz., tal van gebreken aan, 

te rwijl a lle voordeelen te recht kwamen in den zak van 

enkele particulieren. 't V olk wilde ook deze onbillijk

heid zien opgeheven en , onder den drang van den 
volkswil, g ingen de vroedschappen in de stemhebbende 

steden van Holland - op 't voorbeeld van 's Graven

hage , waar de vroedschap zulks reeds den 2 I Juni 

l 747 gedaan had - er toe over om de posterij en 

aan te bieden aan den Stadho11de r. In het tijdvak 

24 Juni - r r Juli I 747 volgden alle stemhebbende 

steden -- Gorinchem den 30 Juni - met uitzondering 
van Amsterdam , dat eerst 31 A ug ustus 1748 toe

stèmde. De Stadhouder, zee r gevoelig voor deze daad 

van verknochtheid aan zijn persoon en zij n Hu is, 
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droeg echter genereuselijk, tot ve rsterking van 's L ands 
finanti ën, de hem aangeboden posterijen weêr over aan 

de Staten van Holland en \Vest-Friesland, aan " ·ie 
de stad Delft - met voorbijgaan van den Prins -

hare posterij direct overgedragen had. Van dat tijd

stip werd een verandering van belang in het Hol
landsche postwezen ingevoerd. 

De overdracht geschiedde met de bedoelin g om 

hierdoo r voor de Staten een nieuwe bron van inkom

sten te schep~ n en aan de burge rij, wier lasten reeds 

hoog genoeg opgevoerd waren , eenige belastingver

minderin g te bezorgen. T och was doo r deze over

dracht de posterij zelve niet in handen der Staten 

gekome_n. Zij erlangden a lleen het recht om in ' t 

ve rvolg te beschikken over die postmeestersp] aatsen , 

welke vacant zoud en komen , en ' t land gen oot een 

gedeelte van de opbrengsten. 

De inrichting der posterij bleef dan ook voorloopig 

op denzelfden voet met dezelfde postmeesters, dezelfde 

postritten enz. en de Staten konden niet veel meer 

doen dan een oogje in 't zeil houden, in afwachting 

dat huü invloed ten deze vermeerderen zou, naa rmate 

er postmeestersplaatsen zouden vaceeren. Een stoot 

tot wijzig in g werd voorbereid door de benoeming , 

den 22° 11 Februari l 749, van eene commissie " tot het 

"werk der posterijen ". Doo r deze commiss ie werd 

geadviseerd om de poste rij en te naasten geheel ten 
bate van 't Land en, zoodra men zich voldoende op 
de hoogte gesteld zou hebben van hare inrichting en 

werki ng, daartoe over te gaan door een schadevergoe

ding ui t te keeren aan de postmeesters en de steden. 

Hierdoor ve randerde de toestand. De ·postmeesters 

en steden , die thans een schadevergoeding zouden 

erlangen voor 't gemis van hunne posterij voordeelen , 

konden geen redenen van \\·eige ring of ve rzet meer 

doen gelden en de naasting kwam dan ook tot stand . 
Na nog eenige malen te zijn verschoven, werd wer

keli jk den I Ju li 1752, volgens resolutie van de Sta

ten van 2 5 Mei r7j 2, een Hollandsche Sta ten post in

gevoerd. De schadevergoeding . voor Gorinchem uit
get rokken , zou bedragen 2,376.8 g ld., een bedrag nog 
iets l10oger dan het aan Delft en Gouda uit te keeren 
bedrag en belangrijk meer dan de schadevergoeding 

voor Schoonhoven en Schiedam. Dat Gorinchem in 

deze schadeloosstelling niet onderaan op de lijst en 

zel fs boven Delft en Gouda stond, had hierin zijn reden 

dat de Gorinchemsche posterij ook voo rdeel t rok van 
de uit andere steden over de Gorinchemsche route 

(zooals hier boven ve rmeld is) ve rzonden brieven. 
Ook na de naasting bleef voorloopig de oude pos

terijrege ling zooveel mogelijk in stand, ook hield men 
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d e oude ritten en handhaafd e men de in functiè zij nde 

ambtenaars, doch alles ,,·e rd thans door de S ':aten on

de rgeschikt gemaakt aan een centrale posterijcommiss ie 

van 5 leden, \\·aarvan 2 te Amsterdam, 2 te 's Gra

venhage en . r te R otterdam, geassisteerd doo r een 

Secretaris en een Ontvanger. Voordeelen, aan de in

voering der Staten post \·erbonden , waren o.m ., dat 

thans de pos terij gecent ral isee rd was, dat het b ri even

vervoer mee r aan vreemden invloed onttrokken we rd, 

dat er uniformiteit in ad ministratie k wam en dat het 

geknoei met ve rschi llende vrijdommen van br iefport 

zou ophouden. Op dezen voet blee f de H ollandsche 

posterij, behoudens eenige kleine wijzingen , in stand 

- ook na I 79 5 , toen ze Bataafsche postc:rij hee tte -

tot de nationaalve rkla ring bij besluit van het U itvoe

rend Bewind van 21 Mei 1799. (1 ) 
\ Verkten de hevige opschuddingen , die alom in de 

steden schrik aangejaagd hadden , voor ' t volk dus 

wel eenige voordeelen ui t , niet alle misbruiken kon de 

volksbeweging van r 747 doen vallen . Onder den 
eersten indruk van schrik "·as iets toegegeven , doch 

weldra zou het volk ontwaren dat het zijn doel, zelf 

eenigen invloed op het bestuur te verkrij gen , gemist 

had en dat het weêr hebben van ee n stadhouder niet 

met een' slag de regentenmacht kon fnui ken. In te

gendeel de burgerij e rvoer e n klaagde er ove r dat de 

P rins, d ie door haa r toedoen erfstad houd er ge worden 

was, haa r op veel punten in den steek liet en dat 

jui st de regenten het waren , d ie zich den steun \·an 

den stadhouder wisten te ve rzekere n. 

Ook in Gorinchem bleven nog zoo vele vee ten en 

g rieven van lokalen aa rd bestaa n , die voedsel gegeven 

hadden aan de politieke beweging, doch door de " zui

ve ring" niet uit den weg geruimd ,,·a ren. \Vel durfd e 

men thans meer, nu men wat ge wonnen had. En vrij

moediger en krachtige r dan tij dens het stadhouderloos 

bewind , traden ook de Go rinchemsche burgers tege n 

hunne regenten op. E r ,,·as clan ook ,rel reden van 

misnoegdheid op de Gork um sche stedel ij ke regeering . 

N iettegenstaande Gorinchem, als plaats, ee r ach teruit

gaande dan floreerend mocht hee ten , (2) hadden bur

gemeesters en Vroedschappen, b ij resolutie van 2 April 

r 734 , boven de belasting · bij het kohier der ve rpon

d ingen , in 1733 over de hu izen en andere gebouwen 

binnen de stad en hare jurisdictie bepaald en vastge

steld , een meerdere belastin g op de huizen, als bijslag , 

en tegelijk onder den naam verponding , geheven, een 

handeling, waartoe zij , a ls magistraat, onbevoegd waren. 

Reeds vóor deze aanzienlijke belastingverhooging , was 

door de Gorkumsche burgerij geklaagd, dat zij , in 

vergelijking met de burgerij van andere steden, veel 

te zwaar in de ve rponding belast was. Na herhaalde 

vertoogen bij de Staten van Holland, hadden deze 

besloten , de ve rpondi ng in de provincie H olland zoo

veel mogelijk te brengen op gelijken voet en tot 

' t bereiken van d it oogmerk hadden H . Groot mog., 

voorgel icht door daa rtoe benoemde commissies, zich 

een staat doen overleggen van de waarde der huizen 

volgens taxatie of ' t beloop van den jaar!ijk:schen huur

p rijs . In 173 3 was dan ook een "generaal redres" 

ingevoerd en ook over de huizen binnen Gorinchem 

een nieuw kohier of gaderboek vastgesteld, naar welks 

aanslag de ontvanger of gaclermeeste r, bij ' t innen der 

ve rponding , zich st ipt te houden had, zonder eenige 

afo·ij king of ve rande ring daa rin te mogen brengen d an 

op speciale resolut ie van de Staten. Sinds l 734 hadden 

de Gorinchernsche ingezetenen er dan ook op vertrouwd, 

dat zij hunne ve rpond ing - hoewel hoog - betaald 

hadden vo lgens den aanslag van het door de Staten 

vastgestelde kohier . Ingelicht door hen , die beter 

wi sten , dat steeds veel meer betaald was, hadden 

de Gorkum sche burgers echter met 't indienen hunner 

klach t bij de S taten gewacht tot zij volkomen zeker van 

hun zaak konden zij n. D ie zekerheid nu hadden zij 

erlangd doord at zij zich ge richt hadden tot de " Finantie 

van H olland" en van deze ontvangen hadden een copi e 

van het gemelde gaclerboek , uit welke copie hun ge

bleken was da t de verponding over alle huizen binnen 

Gorinchem besomde 4288 gld . Bij de bovengemelde 

vroecl schapsresoluti e va n 2 April 1734, was echter 

doo r Burgemeeste rs en Vroedschappen die ve rponding 

van 4288 glei . bovend ien belast met een z.g. b ijslag 

ter somma va n / l 869--2 met het uitdrukkelijk bevel 

aan den gadermeester o m dien b ijslag , omgeslagen 

over de respectieve huizen, ,,conform de verponding 

te innen" en aan de s tad te verantwoorden. V eertien 

jaren lang, van 173 4- 1747, had de burgerij dus in 

p laats van 4288 gld . moeten opbrengen / 6 167-2, 

en dat terwijl ve rschi llende inundatiën , C) een gedurige 

ste rfte onder het rundvee, een zichtbare neringloosheid, 

een algerneene achteru itgang van de gegoede burgerij 

en gevolgel ij k een ,rnardevermindering der vas te goe-

(1) Zi e Mr J. C. 0 ~• c r v o o r d c, over )1de cen tralisa tie van het llol! andsche post weze n in ' t mi1ldc n de r 18c eeuw", opge nome n in de Hande lin gen van he t 25e 
ta;i. l, en lc tte rkunchg congres t e: G en t (28 1 29, 30 Aug. 1899) bi. 272 v lg . 

fz) Op de );G e nerale lij s t ~rn n huize n en gebouwen in de s ~ccdc n van Holla~~d e n \Ve·::a vrieslan d me t de ve rmee rck ri ng e n vermindering" o ver het honde rdjarig tij d vak 
1632- 1732 ,,-ordt Gorrn chcm opgege ven als e rg ,·ermmdcrd . In dat LlJcl vak was het getal de r hu izen ,·a n 1609 ged:i.ald to t 139s, dus een ,·e rmin de ring v an z r1. 
,) EttrOJJccsche i\Ierc uriu s" 17 34. 165. 

(3) 0. a . die ,·an I 7-J.O, waardoor aan een der su.-1. dspoorte 11 e n a;u 1 de ve::.ting wc rke n aan me rkel ijk sch ade ve roorzaakt we rd. 
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eieren, de materieele toestanden in Gorinchem er niet 

be:er op gemaakt hadden . Bij request van 17 J ui i 

1748 ( 1) wendden zich dan ook r 7 burgers en bur

geressen, allen eigenaars van vaste goederen binnen 

Gorinchem, tot de Staten van Holland en vVestfries
land, in welk verzoekschrift zij hun klacht uiteenzetten 

en verzochten om restitutie van het te veel betaalde, 

het nemen van maatregelen ter voorkoming van her

haling en het gelasten aan den gadermeester om 

voortaan, bij ' t innen der verponding, zich strikt te 

houden aan het kohier en voor elk huis uit te geven 

een afzonderlijk biljet opdat men, indien men meerdere 

huizen bezat, zou kunnen nagaan voor hoeveel elk huis 

was aangeslagen. 

Reeds vóór de indiening va n dit request was het 

vo'J rnemen daartoe aan burgemeesters en vroedschappen 

uitgelekt. Zij hadden dan ook een commissie benoemd 

uit hun midden ten einde met de klagers in overleg 

te treden en hen te overtuigen "hoe nuttig voor de 

geheele burgerij die last was geintroduceerd en geëm

plooieerd geworden" . Maar die "vriendelijke démarche" 

had het gewenschte effect gemist en ook van hun voor

genomen request aan de Staten wilden de klagers niet 

afz ien. Nadat de commissie rapport gedaan had van 

haar mislukte pogingen, besloot de V roeclschap, in 

hare vergadering van JO Juli 1748, met eenparige 

stemmen, dat de ontvanger van de verponding "geen 

,, meerder of hooger Verponding of gelden in het ver

" volg zoude inmanen, veel min ontvangen clan de Huizen 

"op 's Lands Quohier (\\·a ren) aangeslagen en dat hij van 

,,de Verponding van ieder Huis moest geve n een afge

"zonclerd biljet of sommatie ceclulle". Door dit besluit 

deed de Vroedschap openlijk bekentenis van de on

wettigheid der wijze van heffing en inning van den z.g. 

"bijslag". Doch ook deze vriendelijke démarche van de 

regenten had geen kenterenden invloed op de vijandige 

stemming der burgerij. Het request werd den I rn Juli 

1748 bij de Staten van Holland ingediend, en den 21en 

d0o r H . Gr. Mog. aan burgemeesters en vroedschap

pen gezonden om bericht. Dit bericht volgde den ren 

Augustus. Zeer beklaagde zich de Gorinchemsche 

regeering over de ongepaste handelwi_i s der burgr;rij, 

1)111, met voorbijgaan van heeren regenten, zich on

middellijk te wenden tot de Staten. Ook deed zij mede

deel ing van hare "vriendelijke démarches" , \\·aarvan 

door de burgerij in haar request niet gewaagd was, 

en, hoewel de onwettigheid va n de "bijslagsheffing" 
erkend werd, berichtte zij dat bij besluit van den 1oen 

Juli reeds die heffing was ingetrokken. Als redenen, 

die tot deze "bijslags" heffing hadden aanleiding gegeven, 

(J) Zie Ned Jaarboeken 1748 Dl. ll, p. 72 3. 

gaven de regenten op dat, terwijl overal elders de 

kosten van onderhoud der kaden, steigers, straten en 

goten ten laste kwamen der eigenaars van de huizen, 

deze kosten in Gorinchem betaald waren uit de stede

lijke kas en wel met het geld, dat sedert 17 34 al" 

,,bijslag" tegelijk met 's Lands verponding geind was. 

Tot dezen maatregel had de Vroedschap - meende 

zij - haar toevlucht moeten nemen, omdat "de con

"stitutie van de huizen zoodanig (was) dat de eigenaers 

"van het grootste gedeelte van dezelve niet in staat 

,,(waren) om (die) ordinaris lasten van de reparatien 

,,en het onderhoud van de "Kayen, Steigers, Straten, 

"Gooten en dergelyke zaken" te dragen. Bovendien 

had deze "bijslag" , tot dit doel opgelegd, niet bezwa

rend, doch ontlastend voor de burgerij gewerkt -

beweerden de regenten, - want de we rkelijke kosten 

de r reparat ien en vernieuwi ngen hadden "zeer ver re 

gesurmonteerd het beloop van datgene, hetwelk nu 

door de eigenaers van de Huizen (was) betaeld ge

worden". 

De regenten vonden het verder "zeer smertelyk" 

dat zij in het request der burgerij verdacht gemaakt 

\\·erden een ander gebruik gemaakt te hebben van de 

penningen, uit den "bijslag" geind, dan ten nutte en 

ten voordeele der burgerij. Zij waren bereid opening van 

rekening te doen om hierdoor 't be,\'ij s te leveren hoe 

zij als eerlijke en trotme regenten hun plicht gedaan 

hadden. De obligatien ten laste der stad waren -

zooals zij berichtten - met 63426 gl. 14 st. 3 penn. 

verminderd en afgelost, want in 17 34 had de stad een 

schuldenlast van 280741 gl. 6 st. en in 1748 bedroeg 

die last 2 r 7 314 gl. 11 st. I 3 penn. en voorts zou door 

,,conversie van dat overige kapitael in maend cedullen, 

"lyf-, tien- en t,,·intigjarige renten " , de stad mettertijd 

genoegzaam van al haar schulden ontlast worden. 

Dit bericht werd echter door de Staten voorloopig 

gelegd bij het request de r burge rs, zonder dat op een 

en ander een dadelijk besluit ge nomen zou worden. 

:\Tiet alleen in Gorinchem, doch overal elders , nam 

de ontevredenheid toe onder de burgerij, die meer en 

meer eischte zuivering der regeerings-collegiën. Den 
2 1 en September 1748 was dan ook de Stadhouder door 

de Staten van Holland gemachtigd om de rust te her

stellen in die steden van Holland ,raar zij verstoord 

mocht zijn en die regenten van hun bediening te ont

slaan, wier ontslag hij noodig en dienstig zou achten 

om rust en orde te verzekeren. Ternauwernood was 

dit besluit der Staten bekend geworden of den 2 3en 

Septen1ber reeds ontving de Gorinchemsche Vroedschap 

een request, thans niet onderteekend door een r7ta l, 
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maar door meer dan 50 ingezetenen . ( 1) \Vijl zij be

weerden niet te weten met hoeveel de belasting door 

d en bijslag voo r ieder hunner verhoogd en waartoe 

dit geld gebruikt was, verzochten zij inzage van de 

kohie ren, zoowel van die der verponding als van di e 

van den "bijslag", en ee n afschrift van alle resolutiën , 

deze zaak betreffende , doo r de Vroedschap genomen 

van 1733 tot September I 748. Het adres werd gesteld 

in handen van drossaard, burgemeesters en commis

.-;ar issen van cle finantie. Den 26cn September deed 

deze commissie rapport. ,, De constituti e der tegen

,, woordige tyden" permittee rde niet - zooals de com

missie o. m. rapportee rd e - om te weigeren wat de 

goede burge rij ve rzocht. Met het oog ·op de au thori

satie, den Stadhoude r d en 2 1en September d oo r de 

Staten ve rleend , en in verband met het aanbod door 

h eeren regenten gedaan , in hun bericht aan de Staten 

van den 1e11 A ug ustus, adviseerde de commissie dat 

aan den Stadhouder kennis gegeven moest worden, 

zoowel van beide requesten als van ' t bericht, met ver

zoek om van zijnentwege een commissie naar Gorkum 

te zenden ten eind e d e klachten van requestranten te 

onderzoeken en de gemoederen der burge rij tot rust 

te brengen . Intusschen - adviseerde de commissie 

verder - dienden de gevraagde afschriften aan de 

klagers ter hand gesteld te worden . Dit advies \1· erd 

met eenparige stemmen der vroedschappen goedgekeurd. 

De drossaard werd met de burgemeesters en d en pen

sionaris N ico 1aas de Gij se 1aar naar den Haag 

a fgevaardigd om Zijne H oogheid in kennis te stelle n 

van deze vroedschapresolutie en aan te dringen op de 

spoedige overkomst eener commi ssie van onderzoek. 

Zijne Hoogheid deed toezegging eener zending \·a n 

commissarissen en toen de heeren gecom mittee rde n uit 

d e Vroedschap met d eze boodsc hap in Gorinchem 

teruggekeerd waren , werd den r en Octobe r een publi

catie (2) uitgevaardigd, waa rin de komst der commis

sari sse n van den Prins werd aangekondigd en de be

volking, in afwachting der besluiten dier comm1ss1e, 

.tot rust en orde werd a-a ngemaand . 

Ingevolge de vroedschapsresolutie van 26 September 

werden afschriften der ve rpondingskohieren en der reso

lutien van de Vroedschap van 10 F ebr. en 2 April 1734, 

8 Oct . I 741 en ro Juli I 748 en van die van burgemees

ters van r7 Oct. I 734 en 22 Sept. I 741 , all e betrek

king hebbende op den "bijslag" , gereed gemaakt en 

ter hand gesteld aan de regee rende schepenen J o han 

Vink en Martinu s Pomp e, die namens de onder

tcekenaars van 't adres van 23 September optraden . 

1) Ned . Jaarboeken n..i 1, Il p. 115\) \'Olg. 
2) Ned. Jaarboeken 174 8 Il p. 11 63 ,·olg. 

D eze heeren verklaärden echter liever een afschrift te 

hebben van den !egge,, be11·aard in de ki st te r bur

gemeesterskamer, waarop de verponding en de "bijslag" 
afzonderlijk aangeteeke nd waren. Aan dit verzoek vol

daan zijnde , werd bovendien nog geëischt afschrift van 

de resolutie van 2 Maart r739. De klagers, ingelicht door 

den drossaard van Barn e 1·e ld - zooals Dleyswyk 

in zijn hiervo ren aangehaalde memo riën beweert -

kenden ' t bestaan deze r resolu tie , waarbij Mr. Did e rik 

va n B 1e y s w y k, stadsontvanger, gemachtigd werd 

van de gaderm eesters d er verponding in ' t Land van 

Arkel (Hoog-Blokland, ?\iemrland, Leerbroek , Hoor

naar, A rkel , H.ietvelt , Kedichem, Oosterwijk, Schel

luinen, Quakernaat en Middelkoop) ee n gezamenlijk 

bedrag van 7 r 808. I 1. 1 3 in ontvangst te nemen en in 

de stede lij ke kas over te brengen "met belofte v:m 

,,restitutie ten allen tijde, als sulk (zou ) worden gerequi

" reert , onder verband van alle stadsgoederen en in

" komsten " . \,Vat betrof het gebruik dier pen nin6·en 

we rden heeren burgemeesters "versogt en gequalificee rt, 

,,om met communicatie en advies van de heeren com

"missarissen van de finantie daaromtrent zodanige ordres 

"te stellen en te dispone ren als (zij ) ten meesten dienste 

,,en ontlasting van de finantien van de Stad (zouden) 

"oordeelen te behooren". D eze resolutie, hoe wel geen 

betrekking op den bijslag hebbende, wilde de burger ij 

kennen , omdat hierbij door de Vroedschap over cle 

penningen der ve rponding \1·as beschikt. Deze gelden 

schenen gebezigd te zij n ter conversie \·an lijfrenten, 

waarop in het beri cht der Vroedschap aan de Staten 

van Holland \·an I Augustus 1748 gewezen werd . 

\Vel hadden deze finanti ee le operatiën voordeelen voor 

de stad opgeleverd, en \1·as het geld spoedig aan de 

gadermeesters ge restitueerd , doch ook heeren regenten 

sche nen er persoonlijk \·oo rdeel van genoten te hebben. 

D e publicatie van \ V i 11 e m IV, waarover hierachter, 

zou dit wel doen \·ermoeden . 

H oe di t zij, de Vroedschap over dit nieuwe verzoe k 

geh oord zijnde, be11·illigde er in, wijl hare leden toch 

schenen te begri jpen dat de verzoekers het fijne , an 

de zaak reeds wisten. Het gevraagde afschrift werd 

gege\·en met daarenboven nog de copiën der resolu~iën 

\·an 1 Juni Iï3j , 14 Dec . 1744 , 12 Dec. 1746 en 

29 J ul i en 6 Oct . 1748. 

D e afschriften der verpondingskohieren waren intus

schen door ad ressanten ingezien, doch voldaan over 

die inzage waren zij niet. Den 1 3en October leverden 

zij dan ook aan de V roedsch2p een memorie in, wa:1rin 

zij opmerkten dat het afschrift van het bijslagskohier 
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door hen niet erkend kon vvorden als een dubbel 

van het . origineel, wijl dit voor authentiek ver

klaarde afschrift, noch hoofd noch slot had en dus geen 

gel:eel, maar slechts een uittreksel vormde. Zij ver

t rouwden dat er toch wel, in de kist ter kamer der 

burgemeesters, een origineel kohi er met hoofd en slot 

zou zijn, daar "de goede ordre zulks alleszins dicteert" 

en van dit koh ier nu verzochten zij een niem1·e copie. 

Mocht een origineel kohier, zooals "de goede ordre" 

zulks eischte, echter niet aanwezig zijn, dan verlang

den zij een "Declaratoir van alle de L eden der Vroed

"schap benevens den Pensionaris en Sekretarissen, dat 

"het bovengem . Register of Legger voor het Origineel 

"Quohier van den byslag gehouden (werd) , en aen 

"niemant van de voorschr. L eden of Ministers eenig 

"ander Origineel Quohier bekend (was), en (zij ) van 
,,geen ander (wisten) of gezi en (hadden)." 

Welk een vertrouwen stelde de burgerij in de eer

lijkheid harer regenten, dat zij op dergelijke belee

cligende wijze haar ongeloof durfde uit te spreken! 

't Besluit werd door de V roeclschap genomen dat de 

memorie niet beantwoord , doch gesteld zou worden 

in handen van de te verwachten commissarissen van 

clen Prins. ' t 'vVas tijd dat deze heeren kwamen om 

den bezem te doen gaan door dezen Augiusstal van 

regentenongerechtigheden. Benoemd waren die com

missarissen reeds en wel de heeren Fr e derik Hen

el r i k , baron v an W a s se n aar , heer van de beide 

K atwijken enz. en Mr. 'vV i 11 e m Pauw, raad in den 

H oogen Raad. Den 3 r en October zonden zij bericht, 

dat zij den z en November van Gouda naar Gorinchem 

dachten te komen . 

Den 3 en November, toen de wind gunstig was, zonden 

drossaard en burgemeesters 's morgens een stadsbode 

met twee koetsen, elk bespannen met vier paarden, 

naar Papendrecht, ten einde deze rijtuigen ter beschik
king te stellen van heeren commissari ssen. Den 4 en 

November, 's morgens om halt elf, reden Vv assen aar 

en Pauw, onder 't losbranden van zeven schoten uit 

' t kanon op den wal , de stad binnen en begaven zich 

onmiddellijk naar den Doelen , waar eenige vertrekken 

vo0r hen in gereedheid gebracht waren. Hier k\1·am 

hen de secretaris J. S chi 1 t h o u w e r v an Hoe y 

cornplimenteeren, uit naam der regenten , met de vraag 

wanneer heeren regenten, ten stadhuize vergaderd , de 

eer mochten hebben H.Ecl. Mog. te verwelkomen. 

Wassenaar stelde hen daartoe onmiddellijk in de 

gelegenheid . Voor de opgestelde 11·acht van 50 man 

met een kapitein, luitenant en vaandrig werd bedankt ; 

alleen bleven twee schildwachten met een se rgeant van 

ordonnantie voor den Doelen geposteerd en werd het 
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aanbod van het parool of wachtwoord door Heeren 

commi ssarissen aangenomen. 

Den 4 en gekomen, gingen zij den Gen weêr naar den 

Haag om voorloopig verslag te doen van hun onder

zoek aan den Prins. De koets van den drossaard 

bracht de heeren naar hun jacht, dat 's narnidclags om 

4 uur, weêr begroet door sa luutschoten, onder zeil 

g ing. Den I r en teruggekomen, verlieten zij den 12en 

de stad weêr om eindelijk in den avond van den r4en 

terug te komen ter bekendmaking van 's Prinsen besluit. 

Den r 5 en November waren door den drossaard, op 

ve rzoek der commissarissen, de burgemeesters ter bur

gemeesters- en de Vroeclschaµ ter vroedschapskam er 

saamgeroepen. De koetsen van den drossaard haalden 

de commissarissen van hun jacht en brachten hen ten 

stad huize, 11·aar zij aan de portieren gecomplimentee rd 

11·ercl en door den sekretaris Sc hilth o u w er van H oey, 

ve rvolgens in de vestibule va n 't staclh uis door den 

sekreta ri s C a s par van Ho e y , daarna op de trap 

doo r den pensionari s cl e G y se 1aar, boven aan de 

trap , vóór de gang , welke naar de burgemeesterskamer 

voe rde , doo r burgem eester B l e y s wijk en vóór de 

burgemeesterskamer doo r burgemeeste r Ouw e n s, 

terwijl de drossaard hen in d ie kam er opwachtte. De 

hoogheid kroop dus voo r de hoogerheicl ! 
Hier deed \Va sse n aa r aan cl rossaa rcl en burge

meesters al een blaadje van zijn ongunstig rapport 

open. Door de kamer der schepenen schreden de com

missari ssen voort naar de vroedschapskamer, waar all e 

vroeclscha psleclen, met den vo rmelij ken dank voor hun 

beweze n diensten , werden ontslagen , doch tevens ver

zocht we rden nog een poosje t e blij ven. Slechts eeni ge 

minuten waren de regenten uit de regeering, want nadat 

de commissari ssen weêr t eru g gegaan waren naar bur

gemeeste rskamer, verschenen zij een poosje later op

nieuw in de vroeclschapskamer en herstelden de oude 

regenten in hun vorige bedi ening , het getal de r vroecl

schapsleden echter aanvull end met 6 nieuw benoemde 

leden , die inrniclclels ten stadhuize ontboden waren. 

De vroedschap zou voortaan weêr bestaan uit 24 leden , 

te kiezen door den Stadhoude r. 0 uw e n s en BI e y s-

11· ij k werd en tot burgemeesters aangesteld en met hen 

begaven commissari ssen zich naa r de kamer der sche

penen , waar zij door hun sekretari s Pi e 1at t wee pu

blicatiën van den Stadhouder deden afkondigen . De 

ee rste publicatie \\·as meer een afkondiging der nieuwe 

aanstelling van de oude regenten en der uitbre iding 

van 't geta l der vroedschappen tot 24 , zooals dit van 

ouds geweest \\·as. Bovendi en werden de regenten, 

hunne familie en goederen in deze publicatie door den 

Stadhouder in Zijne bij zondere bescherming genomen 
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tegen mogelijke mole3tatie van de zijde der burgerij. 

Doch de tweede publicatie dee::i uitsch ijnen wat het 

onderzoek der commiss ie had aan ' t licht g ~bracht. 

Zij luidde als volgt. (') 
\\'ij, \VILLEi\I h.AREL H l::KDR IK FRlSO, en..: . <l::>c.:11 te weten. 

,, ::--;- ademaal t u:,:,Chen de R egenten en ,·erscncide B ,Hgas en in.sez:ctenen der 

Stad G or inch e m, zijn ontstaen onlust,:n en oneenigheden spruitende vorJ rnamelyk 
-(h er uit

1 
dat by Burgemeeste r:, en \"roed ...cha ppcn der gemeldc.: Stad, by R e::.olutie 

van den 2 April 17 34 , bove11 de be!a,:;ting by het (2uoh ier dt:r \ "erpond ingc:n i n 

d c:11 j are 17 33 O\·er de Huizen en andere Ce houwc:n binnen de ,·oorschr. Stad, en 
der ze \v er J urisd ictie bcp.i.eld en v,1 :,tgesteld, nng i:; gcintroducec: rd gewo rde n et:.:n 
rnee rJ t:rc belasting o p de H uizen, welke te gdyk omlc:r dc.:n nat:m ,·an \"erpond1ng 
is ~t:lievcn gewo rden; waertoc de: gcmdde l::L.irgers e,1 ln gezelenen :.u:.tinerc::n dat 
de \·oom. i\l agist ract niet bevoegd L:. gewcc:.t, en ze lf.., su:.picic::ren dat de \·oorschr. 

byslag:
1 

ten min s tt.:n niet \·oor het geheel ten nutte en profytt ,·an ':, S tad:-, h as 
·,wu<lc zy n geconverteerd, wacrom ook de gem. Burgers zich by Re4 ueste hebben 
g:eaddrcssec rd aen hun Ed . Groo t !\l og. met verzoek dat al het g e•· n h y hen uit 
<lit:n h oo fde was bctadd, aan hun zoude wo rden gerestitueerd; 

E n \\-y als by resol utie van hun E d. Groot 1Iog \·an den '21 September laat:.t · 
leden \'C rzogt en geautorisee rd zyndc om de rust in de röpective Steden dezer 
P rovintic, wacr de zeh·c ge:.toord zoude mogen zyn, te hi.:r"tellcn tot \\ï;•5nemi ng 
va n de voor:,ch r on\u:,ten, derwaerts h t:bben gecomm itt t:erd Fred. He nd . bJ.ron 
van \\'él.ssl:naer, enz. en l\.lr. \\ï\ lcm P a1.:11w, enz. om zich op de \·oo r5chr. diffe
rt:tHt.:n te info rmeeren, en de ze i ve, zoo veel mogelyk, br minnelyke per:-llasien 
uit den weg te ruimen; doch he t wdk niet heeft kunnen rell55erc:n; 

Zoo is 't, dat 
\Vv, na ingew onnen te hebben het ra pport vél.n onze gem. Gecommitteerden, 

die zich binnen de \'OOr:,ch r. Stad op all es hebben léi.tcn informeren, goedge\·onden 
hebben op het voo r,.;chrcven Verzoek te di::-poncren in dt:zer YOege; dat nademae\ 
Je R egenten en l\. I înisters der \·oorschr. Stad om zoo \'ei.: : in hun wa,.. te contri
bue ren tot de h er::>telling der rust en tranquiliteit, hebben g<!declarc:erd herèid te 

zijn , a 11 e <l c Penning e n, die z y Lieden re::. p t.: c t i ,. c I y k uit 
k r ach t d c r R e s o I u t i c va n B u r g c rn e c :, t e r e n e n \ . r o t'.: d :. c h a P· 
p c n d c r g e m. S t a d, i n d a t o d e n 2 l\r a a r t 1 7 3 9, w e g e 11 :. e e n t: 

g: e r i n g e V c r h o o g i n g \' a n b u n l i e d e r T r a r: t c m e n t c n h :i d d e n 
ge 11 o ten, doch van welk verder genot zy hebben g:edc.:.isteerd, te brengen 
in Stads K as, ten einde de z elven ten nutte en profyte der 
g c: m e \ cl e S t a d zo ud e n w o r d e n g c e mp l o y e e r d, e n d u s de i n
g e zeten en d. a er door \\'orden ge::. o u 1 ;:i. ge c r d, à.lt de: gem. Burgt:r~ 
met c\<;: voo rschr . overgifte en cffccti\·e prae:,tatie \'an dien, w a er \. j_ n on~ 
be h oo r I y k z a l rn o c ten b 1 y k e I'., genoegc:n bc:h oo ren te nemen, en dat 
daer mede za l af zij n het verwek by Rcquc 3te aan hun 1-~d. Groot i\l og gt:d3.:l\l. 

Gcdacn in'::, Gra,·enhagc den 13 1\o,emher 1748. 

(was gct.J PR!:-.:CE D'O R.-\.:\'GE ET )! ASSAU 

ter ordonnantie \ 'an Zijne H ooghc it , 

("·a, gct.l J. D E B.\ CK. 

vV assen aar en Pa u ,\. hadd ::n de z::iak g rn :1dig 

onderzocht en niet verzwegen ,1·at z:j ontdekt hadden. 

Hoewel m hun ambt he rsteld, nncsten hee ren re

genten, wat hun eer en go::den na:im betrJf, te _,;"eno1·e r 

de burgerij een veêr laten. D xh zoo teer- en fijnge

voelig waren I se eeuwsche regenten niet, als zij de 

macht maar behielden. Toen dan ook de commis

sarissen weêr met staatsie uitgele ide gedaan \\,u-en, 

verkneukelden zij zich in 't behoud 1·an hun ge zag, 

al \\·ist de burgerij nu ,1·at er achter de schermen 

voorgevallen was. W ant geconstateerd was dat zij . 

uit kracht der resolutie 1·an 2 Maart 1739, geldelijk 

geprofiteerd hadden , wegens een geringe verhoog ing 

van hun tractementen, zoo het dan heette . En die 

onrechtmatig ve rkregen tractements1·erhoogin6e :1 moes

ten ,1·eêr in de stedelijke kas teruggebracht worden, 

omdat, zooals de publicatie het deed yoo rkomen, heeren 

regenten zich daartoe bere id hadden verklaard en van het 

verdere genot desisteerden. De Stadhouder, wien niet 

verweten kon worden dat hij de heeren niet zooveel mo-

1 ) N ed. Jaarboeke n 1748 II p. 1174 volg. 

ge lijk spaarde en nog gelegenheid gaf om zich te 

dekken, stelde echter niet genoeg vertrouwen in hunne 

eerlijkheid om zich op hunne belofte alleen te ver

laten zonder dat hem behoorlijk zou gebleken zijn 

dat de overgifte der gelden werkelijk gedaan was. 

't Gebeurde dan ook. Velen. die weinig geprofiteerd 

hadden, waren dadelijk bereid, doch B 1e y s wijk, 

die, al s stadsontYanger, het meeste en jaarlijks zijn 

volle tractement ge noten had. was niet zoo toess hic

telijk. Hij wilde echter niet "singelier " zijn en daarom 

stemde hij toe, hoewel hij beweerde aangetoond te 

hebben "dat hij veel meer wegens negotiatien, die 

lil zijn tijd gedaan waren, " van de stad te vorderen 

had . Die pretentie had hij echter ingehouden, de 

onbaatzuchtige man , omdat hij jaarlijks een douceur 

ontvangen had. E n hij rest itueerde clan ook z:Jn 

f 3000.--, eerstens omdat hij niet anders kon en ten 

tweede omdat hem tegenge\\·o rpen werd dat hij, m::er 

dan iemand anders, doo r den Stadhouder bevoorde eld 

en begunstigd \\·as. Of hij geen spijt gehad heeft van 

z1Jn toeschi etelijkh eid? ' t Is wel aan te nem en, ,n:1t 

toen in Januari 1749 de vele ambten, die hij zooveel 

Jaren ten profijte 1·an zijn eigen beurs bekleed had, 

weêr begeven moesten worden, werden zij aan ande

ren toegedacht. Zom1·el zijn post als serviesmees~er 

en 011t1·anger der stad als die van weesmeester van 

Gorinchem en ' t Land van Arkel en zijn penning·

meesterschap en secretariaat van 't Land van Altena 

werd hem ontnomen. Dat de commissie dus over hem 

een ongunstig rapport had uitgebracht, lijdt geen 

t,,·ijfel. Bovendien ging zij n neus voorbij het drost

ambt. Hij had wel van Bent in c k de belofte weten 

te verkrijgen dat hij, 111 1749, wanneer Barn eve ld 
zou moeten aftreden , tot drost zou worden aangesteld , 

doch toen deze den I Mei 1749 aftrad en benoem:! 

1rerd tot lid ,·an de admiraliteit op de Maas, was de 

man . die hem 1·ervangen zou \Vasse naar, een der 

commissarissen, die ' t onderzoek namens den Stadhuu

der 111 Gorinchem gedaan en BI e y s wijk uit z,Jn 

handelingen als een model-regent leeren kennen h :td. 

Ba r n e v e 1d , ,viens 1·al B 1e y s wij k had willen be

werken, ,1·as blijkbaar niet in ongenade gevallen bij 

den Stadhouder. B 1e y s w ijk zelf echter lag ter aard~ 

en behield na zijn aftreden als burgemeester, in 1749, 

slechts het ontvangerschap van den tol en zijn pl?.ats 

al s vroedschap. Onder het régime van vV assen aar, 

die tot Nov. 1751 drossaard was, toen hij wegens zijn 

benoeming tot dijkgraaf van Rijnland, vervangen werd 

door \'an Boet ze Ia ar, zou BI e y s wij k niet uit 

ZtJn ongenade opstaan. \Va ssenaar t rok éen lijn 
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met Barn e v e 1cl en diens familie, J; 1e y s \\.ijk ne

geerencl . Doch met Boet ze 1aar, aan \\·ien hij door 

Bent in c k \\'as aanbevolen, brak een beter tijdperk 

voor B l eys,vijk aan. Barneveld was en bleef zijn 

aartsv ijand; dien het voetje te lichten zijn eenig streven. 

Zijn poging daartoe in l 752 gedaan , toen Ba r n e

v e I cl als lid van de admiraliteit moest a:treden. mis-

1ukte. Doch in 175j mocht hij 'tgenoegen smaken, 

geholpen door Bent in c k , die hem aanbevolen had 

in de gunst der Gouvernante, werkelijk tot lid der 

admira liteit op de Maas te worden benoemd. Sedert. 

tot zijn dood in r763, wies BI e y s wijk en zijne fa

milie weêr in invloed en macht onder de Gorin-

-chemsche regeering en de zoogenaamde "zuivering" van 

1748 had hem en zijne familie slechts tijdelijk van de 

baan gedrongen . \Nant verandering was er in de re

-gentenoligarchie. ook na r748, niet gekomen . De 

geheele · ,,zuivering" bleek een wassen neus te zijn en 

evenmin hier als elders was de fami!ieregeeiing ten \·al 

gebracht. De centrale macht der Unie, tot he rstel 

,vaan-an het volk het stadhouderlijk gezag hersteld 

had willen zien, bleef ondermijnd door de reg·e.1ten , 

die gelijk vroeger, slechts leden hunner familien in de 

.stedelijke regeering brachten en alle vette ambten aan 

zich trokken. Ook van een \·ermindering van posten, 

die de regenten steeds zooveel mogelijk zochten te 

vermeerderen, was na dien tijd geen sprake . De re

gentenheerschappij bleek machtiger dan 't verzet der 

burgerij . In r757 gaf de Gouvernante vergunning dat 

het getal der secretarissen van twee op drie gebracht 

werd - B 1e y s wijk \\·ist zijn zoon Mr. Abraham 

-daartoe te doen aanstellen - en in I 769 stond 

\V i 11 e m V toe dat er weêr drie in plaats van twee 

burgemeesters zouden zijn. Van het makke stadhou

derschap, na l 748, had de regentenoligarchie niets te 

<luchten en met name de Gorinchemsche regenten kon

den geen reden tot klagen hebben over teg·enwerking. 

Zij hadden vrij den teugel kunnen vieren en in hun 

haat tegen het stadhouderschap rijkelijk het zaad van 

algemeen verzet kunnen uitstrooien . Zooals liet vóór 

r748 in Gorinchem geweest was, zou het ook blijven 

na dien tijd, tot dat, nog \·oor de eeuw geëindigd zou 

zijn, de cóterieband, die de vroedschappen vereenigde, 

wat losser zou worden. Het licht begon te gloren en 

het steeds aangroeiend verzet der burgerij, Yoorgel icht 

<loor van elders ingevoerde begrippen en beschouwin

·gen, hielp mede om het regenten-patriotisme te doen 

ontluiken . Bij de in Juni 1783 tusschen de Gorinchem

.sche vroedschapsleden gesloten conventie, werd o\·er

•eengekomen dat zij in ' t ven-olg op geene aanprijzingen 

"'') Ned. Jaarboeken 1749 1 493· 

bij het maken yan nominatiën of het begeven van com

missi ën meer zouden acht geven. Tot I 795 echter 

zou het nog duren eer de revolutie de farnilieregeering 

den nekslag toebracht . 

De belastingen, die tot nog toe aan den meestbie

dende \·erpacht waren en over \\·elker inning, tenge

\·olge der gewelddadigheden ·en knevelarijen der pach

ters, algerneene ontevredenheid gewd;:t \\'J.S, werden 

than s afgeschaft en vervangen door een z.g·. collecte. 

De co!!ectmrs of belastingontva·1gers, welke sedert niet 

mochten behooren tot den regente nstand, werden nu 

staatsamb tenaren en ontvingen voor de vervulling van 

hun ambt een daaraan geëvenredigde, vaste bezoldi

ging. Ter ven·anging der afgeschafte pachten, was, 

tot het afkondigen der invordering van 's Lands mid

delen bij \\·ijze van collecte, een prm1isio11ee! middel 

inges~eld. Hoe1\·el de burgerij in haren eisch tot af

schaffing· der belastingverpachting haar zin gekregen 

had, betoonde zij zich daarom niet williger in ' t betalen 

van haren aanslag en meermalen moest zij aan die 

betalin:,; herinnerd en bij ordonnantie er toe aange

maand \\·orden. 

De \·ervallen toestand. waarin de stedelijke finantiën 

\·erkeerden in 1749, weten de Gorinchemsche regenten 

grootendeels aan "de con fusiën, die het afsc'.1affen van 

,,'s Lands imposten en andere zaken (hadden) geocca

"sioneerd " . Zij \\·aren dus genoodzaakt, om grooter 

verval te ,·oorkomen, de burgerij er aan te herinneren 

om in ' t vervolg wel te \\·illen " contribueren om Stads 

"Finan tie, zoo \·eel doenlyk in behoorlyken Staet 

" te stellen" . Daartoe \. aardigden zij een t,\·intigtal 

ordonnantiën uit, waarbij de stedelijke imposten wer

den vastges~eld. Een generale ordonnantie, waarbij 

"de conduite der collecteuren" aan de eene en die der 

burgerij aan de andere zijde werd geregeld en voorts 

bijzondere ordonnantiën, waarbij de wijze werd vast

gesteld, waarop geïnd zouden worden de imposten op 

wijn, brande,l'ij n en gedistilleerde wateren, turf, kolen, 

bieren, O\·ergescheepte bieren, brouwers-accijns, 't pond

geld, bakkers-accijns, koekebakkersaccijns, vetaccijns, 

kraanaccijns , ooftmaat, dasaccijns, runaccijns, de waag, 

koornaccijns, straatgeld, markttol, kalk en tras . ('' ) 

Het afschaffen der pachten had ook in de hand 

gewerkt de zg. ,,ventjagerijen" , het te koop aanbieden 

langs de huizen in de steden en ten platten lande, van 

waren en goederen door van elders komende koop

lifden. Deze handel benadeelde natuurlijk de nering

doende burgers, die verplicht waren in alle lands en stede

lijke lasten bij te dragen en thans moesten aanzien dat 

vreemden hun de stadsnering voor den neus weg-
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kaapten. Het beginsel van vrijen handel was nog niet 

aange nomen . Tegen deze "ventjagerijen" werd dan 
ook door de Staten van Holland een plakaat uitge

vaardigd en de regeeri ng van Gorinchem vulde dit 

plakaat, den 14den Aug ustus 1749 , (*) aan met een 

publicatie, waarbij verboden werd dat vreemde perso

nen in Gorinchem met eeni_.;e winkelwaren mochten 

komen om die daar te veilen of te verkoopen zelfs 

op de wekelijksche marktdagen , doch dat zij dit alleen 

mochten doen op de jaarlij ksche halfvasten-markt , de 

kermis en de St . Maartensche markt. Doch ook clan 

mochten vreemde luiden slechts verkoopen op de 

markt en in geen geval langs de huizen ; eetbare 

waren hieronder echter niet begrepen. Bij overtredi ng 

werden de ve rkochte goederen verbeurd verklaard en 

werden zoowel verkooper als kooper beboet met 

10 gld., van welke boete 2/:i kwam ten bate van 't 

weeshuis en 1/ ~ ten voordeele van hem, die de calange 

gedaan had . De dekens van 't St. Nicolaas-gilde en 

ook elke gildebroeder, onversch illig van welk gilde, 

werden in 't bijzonder gemachtigd om dergelijke be

keuringen te doen, onder de bepal ing evenwel dat zij 

die vreemde personen, welke gewoon waren hun goe

deren langs de huizen te verkoopen of onkundig 

mochten zijn van het verbod , ee rst door den g ilde

knecht of een gerechtsbode gewaarschuwd zouden 

hebben. 

De afschaffing der pachten en de invoering der zg. 

collecte had den staat der gemeentelijke geldmiddelen 

niet ve rbeterd. ,,H et rendement daarvan, gevoegd bij 

"de andere Stadsinkomsten" bleek niet voldoende om 

alle lasten der stad te bestrijden en bovendien had 

de intrekking va n het heffen van den " bijslag", in 

J 748, de s tedelijke kas in ongelegenheid gebracht. 

Het onderhoud en de ve rn ieuwing der straten, kaden, 

steigers, goten e. d. , welke vroeger uit dezen "bijslag" 

bestreden werden, had het stedelijk budget merkelijk 

bezwaard en nu die heffi ng in Gorinchem was afge

schaft, - genoodzaakt als men hiertoe geweest was 

door den drang der burgerij - bleek het nadeelige 

van dien maatregel. In andere steden - zoo re

deneerden Gorinchem's bestuurders werden al 

deze uitgaven, alsmede die van de brandspuiten en 

de klapwakers, gedragen door de eigenaars en de 
bewoners der huizen. De stad kon deze lasten niet 

langer voor hare rek ening nemen en, niet meer dur

vende aankomen met den zoo gehaten "b ijslag" , die 

van 1734-1748 geheven was, vonden de vroede 
vaderen er een ander middel op. Zij voerden thans 

''J l dem 1 749 II 79 5· 
1) ~ ed. Jaa.rbotkt: n 17 5 r I 3) J. 

lil een belasting, die zij "stads-geld" noemden, en 

die gedragen zou worden door de eigenaars en de 

huurders der huizen, elk voor de helft, tenzij bij het 

huurcontract bedongen was dat deze last geheel voor 

rekening van den eigenaar zou komen. Dit staclsgeld 

zo u berekend worden naar de verponding van elk huis 

en wel voor eiken g ulden , waarmede het huis in de 

gewone ve rponding aangeslagen was, zou op het kohier 
va n 't stadsgeld 10 stuivers worden uitgetrokken. De 

belasting zou ingaan met 175 1, tegelijk met de gewone 

ve rponding , doch bij een afzonde r! ijk aanslagbiljet 

en - dus niet zooals vroeger met den "bijslag" 't 

geval geweest was - door den ontvanger der ver

ponding geïnd wo rden. Stond een huis echter gedu-

rende een geheel jaar ledig en kon men daarvan 

bewijs leveren, clan zou men vrijgesteld zijn van 't 

stadsgeld gedurende den tijd , dat 't huis leeg gestaan 

had . (t) 
Onder een anderen vorm was dus de "bijslag" her

steld. Ook het lan taa rn-geld onderging eenige veran

dering in de manier, waarop deze belasting, berekend 

naar de oude verponding van vóór 1734, tot nog toe 

geïnd was. Het oude kohier werd vernietigd en het 

lantaarngeld in ' t ve rvolg voor ieder huis bepaald op-

5 stuivers van eiken gulden , waarmede het huis in 

de gi::wone verponding belast was. Dit alles o m "alle 
inegaliteit onder de Burgerlaste n zoo veel doenlijk 

voor te komen", zooals de hee ren va n de vroedschap

in hunne publicatie van den 14 April 1781 te kennen 

gaven . 

De regeering van Stadhouder 'vV i 11 e m IV was 

slechts een korte. Zijne gezondheid liet vee l te wen

schen over en toen deze meer en meer afnam, be

noemden de Generale Staten, op zijn verzoek, den 

hertog va n B r u n s w ij k W o 1fen b ü t t e 1 tot veld-

111 aa rschalk. Kort daarna stierf de s tadhouder ( 1751 ). 

Zij ne gemalin An n a, een dochter van G eo rge II 

van Engeland, legde, nog denzelfclen dag van 't ove r

lijden des Prinsen, den eed af als gouvernante en 

voogdesse van haren minde rj a rigen zoon, den graaf 

van Bu ren, die - het stadhouderschap was erfelijk 

verk laard - thans opvolgde onder den naam van 

W i 11 e m V . De Gouvernante werd te r zijde gestaan, 

voo ral waar het de buitenlandsche staatsaangelegen

heden betrof, door den H ertog va n B r u n s wijk , 

d ie tevens toezicht zou houden op de opvoeding van 

den jongen prins. Evenals haar gemaal, streefde de 

gouvernante er naar bevriend te blij ven met a lle par-
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tijen . De staatsgezinde partij venreet haar echter, 

dat zij, als Engelsche prinses. de Nederlandsche be

langen aan die van haar geboo rteland opofferde, wijl 

d eze partij , die gaarne gezien had dat de republiek, 
ten gun ste van Frankrijk , deelgenomen had aan den 

zeeoorlog, die in 1756 tusschen Frankrijk en Enge

land was uitgeb roken , de rampen , welke uit dezen 

oorlog voor onzen handel voortvloeiden. aan hare on

zijdigheidspolitiek \1-Cet. Toen n.l. d e oorlog uitge

broken was, had George II , door zijn gezant 

York e, aan de Generale Staten, op grond der ver

.c\ragen. doen vragen om 6.Joo man hulptroepen. \Vijl 

Engeland echte r den oorlog verklaard had, gaf men 

te kennen dat men onzijdig wilde blijven. Onze han

-del had echter veel te lijden van Engelsche kape rs 

en oorlogsschepen , die niet alleen schepen, welke 

-contrabande voor Frankrijk inhielde n, doch ook tal 

van and ere vaartuigen aanhielden en opbrachten. Het 

protest hierover ingediend bij George II . op grond 

van klachten door Amsterclamsche kooplieden inge

bracht bij de Gouvernante en de S taten van Holla,1d , 

bleef zonder gevolg en op onze eigen vloot, die niet 

eens bij machte bleek den hand el tegen de roofstaten 

Algiers en Marokko te beschermen, kon niet gebOLmd 
vvorden . 

Toen de Gouvernante in r759 ove rleden ,ras, werd 

-de H e rt og van B runs wij k met de ,·oogclij O\·er 

vV i 11 e m V belast; de F riezen echter erkenden de 

prinses-grootmoede r, Maria L ou ise, weduwe van 

J o han 'vV i 11 e m Fri s o, in de wandeling Maaike

moei ge noemd , tot regentes. 

Nadat het eindigen van den zeeoorlog tusschen En

geland en Frankrijk weer rust en orde terug6egeven 

had aan handel en zeevaart, aanvaardde \ V i 11 e m V 

in r 766 ze lf de regee ring. D e H ertog van B runs

w ij k werd door de meerderjarigve rklaring des Prin

sen niet op zijde gezet; integendeel, bij de 600,000 

g ld. , die hem geschonken werden door den Prins en 

a lle gewesten, noodigen de Generale Staten en die 

van H olland hem uit zijn diensten aan den StaaL te 

willen blijven wijde n. Bovendien teekende hij, op 

verzoek des Prinsen , de acte 1.1,11t co11su!e11tsclwp, 

waarbij de hertog zich verbond den Prins te assistee

ren met raad en daad in alle bestuursaangelegenheden, 

terwijl de Prins, van zijn kant, verklaarde dat de 

hertog geen verantwoordelijkheid te dier zake zou 

dragen. Deze acte bleef voorshands echte r geheim. 

Spoedig daarop trad de Prins in 't hu \\·el ijk met een 

nicht van Fr ede rik II van Pruisen, een prinses, 

•'·') Ned. Jaarboeken 1749 , p. ro58. 
i) l bid 1750, p. 392; 1751, p. 121; 1753 p 187. 
)1 I bid. 1756, p. 525 ; 1757, p. 1047. 
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die, in st rijd met de verwachting van den hertog 

va n B runs wijk, zou toonen vee l gees tkracht t e 

bezitten en niet geneigd was zich , zooals haar ge

maal tot nog toe gedaan had , geheel te stellen aan 

den leiband van den her tog. Integendeel, zij st reefde 

e r naar B runs wijk ' s invloed op den Prins zooveel 

mo_:;eli j k door haar eigen invloed te ontze nu\\' en. 

De Gorinchemsche rege nten, immer waak::aam waar 

het gold het handhaven der publieke orde, namen in 

d en tijd van het regentschap der Gouvernante en on

der ' t be,1·ind van VI/ i 11 e m V, tal van resol utiën, 

waarbij pogingen werden aangewend om de minder 
goedgezinclen en voor afdwaling vatbaren onder de 

burgerij weêr te leiden in het rechte spoor. Immers 

een blik in de Ned. Jaarboeke n uit d ien tijd geeft 

ons de overtu ig ing dat, evenals nu nog, ook toen het 

meerendeel der menschen gaarne at van de verbo

den vruchten en bij VOJrkeur wilde doen \\·at nu 

eenmaal strijdig is met de begrippen en voorschriften 

van al :::;emeene orde en tucht . Bacchus was ook toen al 

een te ,·eel aangebedene en Terpsichore werd volstrekt 

niet in den ban gedaan in Gor inchem. Vandaar clan 

ook dat de vroede ,·aderen alle he rbergiers verboden 

's avonds na I o uur gelagen te zetten en niet duldden 

dat er na dat uur muziek gemélakt ,1·erd op violen of 

dansgezelscha ppen gehouden \Yerden . '') 

Ook 's H eeren ciag \\·erd maar a l te veel ontheili6d, 

de zindelijkheid der st raten, het afwatere n van het 

regen1Yater van daken , luifels enz., li et veel te ,1en

schen over en de insolentiën en het rumoer , zoowel 

op de straten als in de herbe rgen dienden te keer 

gegaan te \\·orden. t ) Asch en vuilnis we rden bij 

hoopen in de havens geworpen en de straten schenen 

destijds op sommige plaatsen geen voorbeeld van Hol

landsche properheid te zijn. §) 
H onden ,,·aren er ook te ,·eel naar den zin der vro~de 

vade ren, van wie er waarschijnlijk \Y el eens een ge

struikeld zal zijn over- of in zijn fijn e, zijden kouse n 

gebete n was door zoo' n brutaal, onopgevoed mormel. 

B.ovendien ,ras men erg be,· reesd - en met reden -

voor dolle honden en tegen het onschadelijk maken 

van de beet eens dollen honds kende men destijds -

bij de lage trap van ontwikkel ing, waarop de mediêche 

wetenschap nog in ' t algemeen stond en de onbe

voegde handen, '\\·elke haar beoefenden - niet die 

middelen , welke ons thans, dank zij de ontdekking 

van Paste u r, ten dienste staan . Meer clan éen 

huishond mocht men dan ook, om ongelukken te 

voorkomen, niet houden en hen, die bedeeling geno-
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ten van de Diaconie, was het houden ook van éen 

hu ishond verboden. De diakenen moesten wel toezien 

dat dit verbod niet overtrede n werd en waren ver

plicht onderstand te weigeren aan die om bedeeling 

verzoekenden, welke zich de weelde van 't houden 

van een hond hadden gepermitteerd . Trekhonden 

dienden gemuilkorfd te zijn, loopsche honden moest 

men binnenshuis houden en zonder touw of leidsel 

mocht men 111et een hond niet langs de straat gaan. 

's Hee ren dienaars waren gemachtigd alle losloopende 

honden op te vangen en a f te maken en de eigenaa rs 

ervan te beboeten. Alleen losloopende jachthonden 

genoten gratie. Als jachthonden losloopend gevonden 

werden, veronderstelden h eeren regenten , aan wie wel 

de meeste dezer diertjes zullen toebehoord hebben , 

dat ze losgebroken wa ren. 1
) 

' t Rooken van tabak onder ' t doen van eenig hand

werk, waardoor maar al te vaak brand ontstond, 

welke in dien tijd gewoonlijk een niet ge ringen om

vang verk reeg , wijl de blusschingsmiddelen wel wat 

te wenschen overlieten, was evenzeer streng ve rboden. 2) 

De hevige brand in I 7 50 bij een banketbakke r, te

vens kaarsenmaker, kon tot dezen maatregel geen 

directe aanleiding gegeven hebben , wijl deze brand , 

die ernstig genoeg was om er gewag van te mak en 

in de Ned. Jaarboeken, ~) niet geweten kon worden 

aan het achtelooze rooken van tabak. Doch tenge

volge van deze ach te loosheid kwa men toch meerm alen 

ongelukken voor en vandaa r het verbod. 4 ) Het ge

bruiken van rattekruid , ook tot een ander doel dan 

't onschadelijk maken van knaagdieren, lokte een 

verbod uit tot ' t ve rkoopen va n dit verg ift . ") En 

vreemde lui, van wie men vermoedde of ' t bewijs 

kreeg dat zij zonder middel van bestaan binnen de 

stad kwamen en dus ten laste zouden komen van de 

particul iere liefdadigheid en de gemeentelijke a rm en

zorg, moesten uit de stad gewee rd \\·orden. Het in

nemen dier personen werd ve rboden. G) Een troep 

zigeuners, die 't den bewoners van 't land van A rkel 

reeds lang door roof, diefstal en bedelarij lastig ge

maakt had , werd te Gorinch em aan den lijve gestraft 

en ui tgebannen . ï) 

Ontduiking der acc ijnzen door smokkelen was even

m in een zeldzaam voorkomend feit, hoe st reng ook de 

bedienden der collecteuren in hun huisjes bij de stads-

1 ) :!\1ed. J aarboeken }j;j:}, p. (i}O; lîG.: , p. 101. 
2) I bid 1iG!i, p. ~;:.i. 
3) )bid 1/i.O, p br" ·L 

poorten toezicht hielden. Niemand mocht 's avonds. 

een gunstige ge legenheid voor smokkelen 

nadat de taptoe geslagen was, op de stadswallen 

aangetroffen worden . n) vVegens broodsmokkelarij 

werd ll1 J 7 50 n) een vrouw te Gorinchem ge

straft en in l 752 vinden we nogmaals er van gewag

gemaakt dat iemand wegens ,, ' t fraudeeren van 't 

recht van gemaal " gevonnisd werd. '1) E en soldaat, 

d ie wegens smokkelen gevangen gezet was, werd uit 

de provoost verlost door hen, die gehouden waren de 

we t te handhaven. ' t Vergrijp was ernstig. Niemand 

minder dan een graaf va n Tier heim had hiertoe 

hulp verleend . Deze was kapitein van 't regiment 

van den prins van Baelen-Baden , dat destijds te Go

rinchem in bezetting lag. Met eenige soldaten van 

zijn compagnie had hij in den nacht van den 17 op 

den l 8 Mei l 750 aan de bedienden der collecteurs en 

hun huisjes ve rregaande gewelddadigheden gepleegd 

en bovengenoe mden soldaat ontzet. Den 24c11 J uni 

d. a.v. werden voor dit vergrijp door den hoogen 

krijgsraad der V ereenigde Nederlanden te Gorinchem 
terecht gesteld allen, die aan de geweldpleging en_ 

het ontzetten van di en soldaat hadden deelgenomen . 

Kapitein Ti e r h eim werd gestraft met den kogel, 

twee der soldaten hing men op en twee andere zou

den eveneens ter dood gebracht zijn, indien niet, 

toen zij reeds geknield en geblinddoekt lagen om hun_ 

straf te ondergaan, het pardon van den Stadhouder 

hun ge,Yorden was. De I 3 overigen werden zwaar 

gest raft met de ,,cordons ", 3 hunner daarop wegge

jaagd en de andere mochten blijven bij hun regiment, 

da t echter reeds den volgenden dag uittrok naar 

Bergen op Zoom. 10) 

Paste de militaire rechter de doodstraf vaak toe , 

ook schout en schepenen, die den burgerlijken rechter 

ve rtegenwoordigden, hadden in dien tijd natuu rl ijk de 

toepassing der doodstraf nog niet uit hun strafwetboek: 

gebannen. Een bijzonder vonnis, dat daarom hier i11 

herinnerin g zij gebracht, werd in l 760 door het gerecht 

in Gorinchem geveld. 11 ) In den nacht van Zondag

op Maandag , 16-17 December 1759, was namelijk 

ingebroken bij A cl ria a n va n der Giessen, die, 

even buiten de Waterpoort, aan den H oogendijk 

\\·oonde . \Vakker gewo rden door gerucht in den sta l, 

was va n cl e r Gi esse n opgestaan en naa r den stal 

4) Zoo vaardigde de regl'ering van Alkm:1:1r , nnmi<lde ll ijk na den trand wrn d e Kapel ahlaar , die Uen .:?I A ng11.:;t11,; l î (/) to taal ver·.voe-; t werd, een ver::.che rpt ve rbocL 
uit te gen het rooken van tab.1k tijde n :;, i:.h: uitot:feni n g van ha ndwt:rk. [Z ie ;\ed . J:1.arb. ] î GP, p . tJ\)2 1 

5) 1't:d . Jaar boeken, lîiJÎ, p . .:? ti.t. 
6) lhid . 1,:, c , p . :löo_ 
7) ~Ted . Jaarhoeken ] Ï0-:I, p. (i; ~4. 
8) Ked. Jaarboeken 17::0 p ;~!lO. 
9) I bid 1/i') ;.? , P 1:m1. 

JO) ll,id J,:,O, P- eo:l. 
11 ) l bid Iîfif1 , p !Jti. 
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ge_~aa n. Doch eer hij zich kon \·e rge\', i~sen \·an ,1,-lt 

er gaande was, werd hij o\·e n ·2. l len door vier hen, 

"onbekende m<J.n nen. Een hun ne r had d e vrouw van 

\. an cl e r G i e-s se n , die intusschen ook toegesch oten 

was, op den g rond geworpen , ha a r ee n doek voor 

-cl ea m ond gebonden · en haa r gevraagd of zij 1·eel 

geld in huis had. Intu,schen " ·as Yan d e r Gi esse n 

ze lf in 11·o rs~eling geraakt met dri e der inbrekers, een 

\'an welke h ij had hooren zeggen : .. sch iet hem dood ". 

D och 't mocht hem gelukke n, al worstele nd, bij de 

st.tldeur te kom en, die open stond en al schreeu11·ende 

-den dijk op te loopen en daar o m hul p te vragen bij 

d e buren. Met assis tentie terugkomend , ontmoette 

van cl e r G i esse n op den dijk zijn vrom1·, die even

eens had weten te ontkomen, doch deerlijk geha ,·end 

en nog gedeeltelijk gebonden \l'as met een tou11·. 

T eruggekomen in den stal vond men daar een der 

inbre ke rs dood; naast hem lag een mes, dat niet aa,n 

van cl e r Giessen toebehoorde, evenmin als een 

elders in den s tal gevonden ge laden pistool en een 

koutijzer. De andere drie inbrekers ,1·aren ontsnapt 

e n hadde n wellicht hun vierden medepl ichtige, om 

,relke reden clan ook, ve rmoord . H et lijk van den 

ve rslagene we rd gebracht op de ge1·angen poort en 

wij l men den ve rslagene, op grond der geconstateerde 

feit en , beschp_tmde als een " hui sbreker , publieke ge

" ll' e ldenaar en dief" , die getracht h ad van cl e r 

Gi esse n en .z ij n vrouw het leven te benemeil ' en 

die, ware hij leve nd gevangen , met de n dood gestraft 

en aan de galg gehangen zo u zijn, oordeelde men 

dat deze st raf thans aan het cloode lichaam behoorde 

vo ltrokken te worden. De stadhoud er des drossaards 

ri chtte zich daarom tot schepe nen met ' t 1·erzoe;.;: om 

"consent en autho risatie om mee rgemelde cloode lichaem 

" te mogen late n transport ere n van de poo rt naar de 

"galg buiten deze stad en aldaar door een scherp rechte r 

~,met één be::n aan de galg te worden gehangen ", 

wèlk verzoek doo r schepenen we rd ingew illi gd. 

:\Tiet al tijd echter waren schepenen zoo meegaande 

om 's drossaa rds verzoeken in zake he t opleggen ,·an 

.straffen in te willigen, zooals kan blijken uit het Yol

gencle. Opgemerkt dient hie rb ij da t d it vé'rgrijp nu 

niet \·an dien ernst igen aa rel ,1·as als het hierbO\·en 

meclegecleelcle . 

In K ovem be r 17 _:; _:; werd op bevel 1·a11 baron van 

cl e n Boet ze laar, d est ijds drossaard Ya n Gorinchem 

en 't Land van Arkel, geyangen genomen Dirk Si e

rc n de Boo, beschuldigd hie rva n, dat hij, in den 

nacht tusschen d en 30 en 3 r October \·an dat zelfde 

jaar, een paard gestolen had, toebehoo rencle aan zekeren 

Jan Mu i I wijk, ,rnnencle even buiten de stad. O nder 

deze beschu ld iging 11·as hij meerm alen ve rho;) rd doo r 

schepenen , aan wie bij eerst zijn schuld bekende , 

d och later ontkende, 1-oorgeyende da t hij het paard 

dien be\1·usten nacht Yan zekeren J a n va n ]:( o o ij en 

op den Dorcltschen dijk gekocht had. Deze bekentc:nis 

m aakte hij echter ·ook . ,1-cer ongedaan d oor te beken

ne·n dat hij het pazird toch gestolen had, d och ten 

t1,·eeclen male trok . lii,i ook deze bckente1;i,; 1Yeêr in, 

:nu vciorge1-cncle dat hij hèt paard gekocht had. zoo

als, bij reeds ee nmaal \'erte lcl had . ' t vV;i s dus. bij 

gebrek ·aa n overtui gende bew ijzen , moéilijk voo r sche

penen hi er ee n rechtvaa rdig vonnis te vellen . De 

drossaard ,1·ilcle den: beschuldigde thans door rnic\clel 

van de p ij nbank tot . bekentenis gebracht hebben en 

daarom ri ch tte ZijnHoogEd. den 28 Mei 1756 ; - den 

30"11 Juni nog nader .hie rop àandrl nge ncl __:_ tot sch e

penen het 1·erzock dat ,.D irk S i e r e n zoude 11·orclen 

tot Torture gebracht ." D it ve rzoek we rd echter, bij 

3d"11hunne di spositie van , den Ju li cl.a.v ., van de hand 

ge,1·ezen . De drossaard beriep zich nu van deze uit

spraak np het H of van Holla nd , dat de dispositi e , ·an 

schepenen te niet deed en ' t 1·erzoek \'an den dros

saard om Dirk Sier e 11 , die inm iddels op de Voor

poort te 's Gra ,·enhage ge1,rngen gezet was, ter pijn

ba nk te m ogen brengen, toestond , bij zijn ::rrest 1,rn 

den 3 T\overnber I 758. De beschuldigde ve rzocht cl:1arop 

echter in appèl t oegelat en te ,1·o rcl en bij den H oogen 

Raad , 11·aa1toe verlof verleend 11·erd. De Hooge Raad 

be1·estigcle e\'eneens, den 2 Novem ber I 7 j 9, het I on nis 

van het provinciale H of en Dirk Siere n bleef dus 

veroo rdee ld om ter pijnbank gebracht te: wor\len. Doch 

de besch ulcl igde, meen ende te kunneu aa ntoonen d at 

e r in de \·onnissen van het H of en den H oogen Raad 

een erreur begaan 11·as, hierin bestaande dat bij di e 

vonnissen 's drossaards verzoek ,·an torture was toege

staan niettegenstaande het feit en de bewijzen niet in 

s taat konden zijn een derge lijk ve rzoek te doen in-

11·ill igen , 1·erzocht om een bevelschrift t ot rev isie pro 

Deo. De Staten van Holland stonden dit verzoek, bij 

beslui t \·an den 14 Februari 1760, toe, waarop de be

schuldigde in revi sie gi ng en de voldoen ing erlangde 

dat den 8 D ec. I 760 nrkl aa rcl werd, dat er in de 

yon nissen, zoo11·el Yan het H of als van den H oogen 

Raad, een mi sslag begaan ,,·as. D e geva ngene du~, 

van de pijnbank o ntslagen , 11·ercl echter daarop d oor 

de Gorinchernsche schepe1;e n , op zijn bekentenis dat 

hij de diefstal begaan had, veroordeeld om gegeeselcl 

e n gebra ndmerkt te "·o rden , zooals dan ook den 14 

April 176 1 plaats had. Daarna 11·ercl hij, voor zijn 

le1·en, geb,rnnen uit H olland, Zeeland en \ ,\'estfrieslancl 

en de p r01·incie Utrecht. De kosten van 't geding, 
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·waartoe hij evence:1s door schepenen veroordeeld was, 
wa ren niet op hem te verhalen en den drossaard werd 

met dit vonnis zij n verdere e isch ontzegd. ( 1) 

Bij zijne bekentenis had Dirk Sieren, die afkomstig 

was van den Nieuwendijk in 't land van Altena, ver

kbard, dat hij. op den bcwusten Octoberdag, 's avonds 

om 10 uur, het paard weggevoerd had uit de weide 

van Jan Mui Iw ij k aan de Schelluinsche Kade, dat 

hij daarna met het paard naar 't Papendrechtsche 

veer gereden, en daar naar Dordt overgevaren en ver

volgens naar Oosterhout gegaa n was. Hier had hij het 

gestolen paard geruild t egen een ouden knol en I 4 

of 1 5 g ulc\en toe oo.t\l.angen . . Doch ook den ingerui l
den knol had hij weêr verkwanseld voor drie zak ken 

aardappelen, een schepel zoete appelen en drie gulden. 
De· a rme kerel, die door a rmoede tot diefstal gekomen 

was, doch op wiens vroegere levensgedrag niets aan 

te merken viel, had dus niet veel zij gesponnen bij 

zijn vergrijp, hoewel hij er zoo zwaar voor moest 

boeten r 

Tijdens de eerste jaren van ' t stadhouderschap van 

vV i l l e m V hee rschte er algemeen welvaart en de 

fina ntiën werden door den raadpensionaris Ste in zoo 

uitstekend beheerd, dat de staatspapieren gemiddeld 

106 °1
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stonden . Niettegenstaande die schijnbare \\'el
vaart was de Republiek, die zich na hare stichting 

zoo krachtig ont,,·ikkeld en de Geunieerde gel\·esten 

gemaal<t had tot een der eersten in het Europeesch 

concert, in dezen tijd reeds zoover gedaald dat zij 

nauwelijks een mogendheid met:r genoemd kon worden. 

Ziek was de Republiek in al haar organen en alles 

wees er op dat deze ziekte voor haar doodel ijk zou 

worden, tenzij er een krachtig hoofd optrad, die met 

vaste hand het snijmes zou durven zetten in de beden

kelijke kankerplek ken, \\'aaraan zij lijdende was. In 
Willem V 1\ as dat krachtig hoofd niet gevonden. 

De Unie van Utrecht was een protest geweest tegen 

de n dwang der Spaansche monarchie, die het recht 

van bestaan der burgerij wilde ketenen aan een be

paalde godsdienstige belijdenis. Van dien bond wilde 

men niet uitsluiten die provinci ën of steden, welke 

zich aan den Roomschen godsdienst \\' enschten te 

houden. Integendeel, iedereen werd opgenomen mits 

men zich gedroeg als een goed patriot. Niet all een 

vrijheid van geweten van elk individu \\·erd door dit 

Bondgenootschap erkend, maar tevens het recht, dat 
elk had op zelfstandigheid en de eerbiediging van zijn 

in te nemen plaats in het lichaam van den Staat . 

\Vare dit beginsel van persoonlijke vrijheid en zelf-

standigheid in den loop der tijden consequent toege

past, de loop der zaken zou een geheel andere en 

een met minder treurigen aAoop ge\\'eest zijn. Doch 

de U nie zelve droeg reeds in haren schoot de kiem 

der verwarring, waartoe het later komen zou. Im

mers elk gewest was souverein op eigen grond, o n

afhankelijk van de andere gewesten en zelfs binnen 

de grenzen van iedere provincie werden weêr verschil

lende souvereiniteiten erkend. Tusschen die verschil

lende deelen werd eenheid en eendrachtige samenwer-

king gemist en bij het uiteenloopen hunner belangen 

moest welhaast het algemeen welzijn wijken voor het 

bijzonder belang. Het samenst.e l van regeering was 

gebrekkig en onlogisch en steeds meer werd naar den 

achtergrond gedrongen het besef van hetgeen men 

verplicht was te doen als mensch voor zijn even

mensch , als patriot voor zijn vade rland. In steeds 

wassende afmetingen verstikte in vervolg van tijd het 

egoïsme ' t schoone beginsel van altruïsme, dat de 

Unie bedoeld en Prins vVillem va n Oranje ge

wenscht had . De regenten waren baas geworden, 

hadden alle mach t in handen en het bestuur " ·as 

la ngzamerhand zoo geregeld , dat aan de burgerij 

bijna alle invloed daarop ontnomen was. Vroeger 

had de democratische partij, die zich eerlang den 

naam van fatriottc1t zou geven , in den waan ver

keerd dat zij ter verk rij g: ng van meer vrijheid, ter 

verminderi ng van de macht der regenten en ter ver

betering van de staatsi nrîchting alles te hopen had 

van een Stadhouder, doch de onde rvi nding had haar 

tot een tegenovergestelde overtuiging gebracht. In 

plaats van verder heil te verll'achten van een Stad

houder, di e hen evenmin aan de willekeur der regen

ten \1·ist te onttrekken en hen de afhandig gemaakte 

reehten kon doen herwinnen, keerden de patriotten 

' t Hoofd van den Staat den rug toe en sloten zich 

aan bij de aristocratische staatsgezinden, wie het ech

ter alleen te doen was om hun eigen gezag ten koste 

van dat des Stadhouders te bevest igen of uit te brei

den. Zij, die het nog hielden met den Stadhouder,. 

kregen den naam van Ora11je11w1111i:1t of Ora11jekla11ti:1t. 

Zij vreesden ,·oor volkssouvereiniteit en trachten te 

behouden van het oude wat er van te redden viel, 

hierin steun vindende bij de lagere volksk lasse n , die 

nog steeds uit traditie het Huis van Oranj e trouw 
,1·ilden blijven. 

Veel belangstelling wekte hier te lande de opstand 

der Noord-Amerikaansche koloniën tegen Engeland 

( r 776). Onze kooplieden zonden krijgsbenoodigdheden 

naar onze \V .-L bezittingen en vandaar werden zii. 

https://samenst.el
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-gemakkelijk aan de opstandeli11ge 11 g cle,·erd en \·e r

kocht. Engeland beklaagde zich h ie rm·er bij de Ge

nera le Staten en deze vaardigden scherpe plakkaten 
tegen d ien handel uit. Doch de Nederlandsche koop

lieden, niet gaarne de voordeelen \·an zulk een ,,·inst

ge\·enden handel missende, zett'en t e r sluiks dien 

handel voort. In I ï78 had ck Fr,rnsche koning L o

de,.,·ijk XVI de onafhankeli_J.:heid der i\"oord-Ameri

kaansche Staten erkend en ,,·as daardnor met Enge

land in oorlog geraakt. Voor den Franschen scheeps
bouw kwamen bij de Am sterdamsche kooplieden aan

zienlijke bestell ingen van hout in en toen de uit \·oer 

hiervan door Engeland tot contrabande verklaa rd \\'as, 

namen de Generale Staten , Engeland naar de oogen 

bjkend, het besluit om geen convooi te ve rlee nen 

aan schepen, geladen met ongezaagd hout . De han

delsvoorrechten , aan Nederlaad toegestaan , \\'erden 

hierop door Frankrijk ingetrokken , behalve voor de 

kooplieden van Amsterdam, daar de afgevaa rdigden 

dezer stad tegen het besluit der Staten gestemd 
hadden . 

Intusschen gingen de Engelschen voort met het 

\\·illekeurig belemmeren van onzen hand el en het zich 

meester maken van onze koopvaarders. De Generale 

Staten besloten clan ook einde lijk, op aandringen van 

\V i llem V, 52 oorlogsschepen uit te rusten ( 17 80), 

ct:loch 't kostte heel wat moeite deze bemand te krij

gen daa r het zeevolk, door het werven der zeemo

-gendheden , zeer schaarsch was. Rusland had met 

Zweden en Denemarken een verdrag van gewapende 

,Jnzijdigheicl gesloten om het vrije verkeer ter zee te 

handhaven en op uitnoodiging \"an Rusland hadden 

-d e Generale S taten 't besluit genomen eveneens toe 

te treden . Doch eer van onze toetreding tot dit ver

d rag aan de oorlogvoerende mogendh eden was kennis

g ege\·en, had Engeland ons reeds den oorlog ve rklaard . 
.>d s reden hiertoe werd door E ngeland opgegeven het 

·voere n van onderhandelingen door Amsterdam met 

het congres te Philadelphia - hetgeen aan Engeland 

ui tgelekt was - over een eventueel handelsverdrag 

tusschen Nederland en de Amerikaansche Staten, 

zoodra deze door Engeland onafhankelijk verklaard 
.zouden zij n. 

' t Bleek a l heel spoedig, dat onze feemacht, in 

--vergelijking met die van Engeland, een zeer onbeclui-

-dende was. J aren lang had V1' il l e m V pogingen in 

't werk gesteld om leger en vloot op beteren voet 

v:.in tegenweer te brengen, d och deze pogingen had

den steeds schipbreuk geleden op de tegenwerking 

-der verschillende gewesten . De Engelschen profitee r-

-den clan ook al dadelijk van onze onmacht. In 't 
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beg in van 1781 hadde n zij reeds 200 kODp\·aardij

schepen, die van den uitgebroken oorlog nog niet i-n 

kennis \Yaren . o pgebracht. St. Eustatius \1erd <loer 

hen in bezit genomen en Engelsche kapers maakten 

de \·issche rij op de K oorclzee geheel onmogelijk. Het 

getal van 2000 schepen, varende onder N eclerlandsche 

vlag, in 1780 de So nt gepasseerd, was in 17 81 ge

daald tot 6. Die toestand \1 as niet houdbaar , te 

meer daar \·an de Oos tzee het materiaal 111oest aan

gevoe rd \\·orden voor de oorlogsschepen, die men nu 

in alle rij l 11"as gaan bouwen, doch waarmede men, 

zooals te begrijpen is, slecht vo rderde. Aan een 70-tal 

koopvaa rders , bestemd voor de Oostzeehavens, \l"erd 

dus een kom·ooi toegestaan van 1 5 oorlogsschepen, 

onder 't opp~rbevel van den schout-bij-nacht Zout

ma 11. Bij Doggersbank \\"erd dit konvooi aangevallen 

door den Engelschen vice-admiraal H y cl e Park er, 

die 12 groote en .goed bewapende oorlogsschepen on

der zijn bevel had. De st rijd bleef onbeslist, doch 

het I\eclerlanclsche volk, dat nog altijd droomde van 

de dagen Yan Tr omp en de Ruyt e r, vond in 

dit onbesl ist blijven een aanleiding om te juichen en 

den grooten Z ou t m a n tè bewierooken als een held 

van '.t oude Batavenbloed. De vreugde was echter 

van korten duur, omdat men niet in staat was spoe

dig een nieuw konvooi uit te rusten en bovendien 

eischte keizer J o ze f II onvenrncht dat de barrière

steden door de N ecle rlandsche troepen ontruimd zou

den worden, aan welken eisch men zich genoodzaakt 

zag te voldoen . 

Alom tegenslag , alom geklaag en gejammer. De 

slechte regeling der steeds meer en meer onhoudbaar 

blijkende staatsinrichting werd in de eerste p laats ge

weten aan den Stadhouder, dien men beschuldigde 

van Engelsch-gezincl te zijn , omdat hij den oorlog 

met Engeland had getracht t egen te houden en ook 

den Hertog van B runs wij k , den vroeger zoo be

wierookte, gaf men thans de schuld van den treurigen 

toestand des lands en van de traagheid, die in alle 

takken van bestuur heerschte. Op verwijdering van 

den Hertog, die - beweerde men - niet meer zijn 

tijd begreep , \\·erd vooral door Amsterdam , aange

drongen bij den Prins, die naijverig zijnde op zijn gezag 

e n Hecze ncle zijn erfelijke rechten te zullen yerliezen, 

deze be\,·eging zeer ell\·el opnam . 

De nieuwere begrippen over de rechten van den 

mensch en den Staatsburge r, door de groote Fransche 

schrijvers verkondigd, hadden ook hier meer en meer 

\Yortel geschoten. De regenten begonnen er naar te 

s.treven om den Stadhouder het recht te ontnemen 

to t de \·e rkiezing der vroeclschapsleclen. Het staclhou-
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derlijk gezag, sinds ja ren ondermijnd door de haat 

en de kuiperijen de r regentenoligarchie, en feitelijk 
. 1. 

reed,; machteloos , scheen thans o mve rgeworpen te 

zullen ,,·o rden ( I ï83). Ook in Gorinchem stuurde het 

vroedschapscollege deze richting uit, ofschoo n ook 

hier, evenals elders, de regenten va n het stadhouder

schap , sin ds I ï 50, niets te duchten hadden gehad . 

l11te_-;e11clec l. Va n I74ï-l78 3" toch hadden zij zelve 

besl ist ,,· ie hunner fa mil icleden de vroedscha pszetels 

zouden innemen en \\'as cle electie door den Stadhouder 

niet meer clan ee n fo rmaliteit geweest. D och , in 

dezen pat riotti stischen tijd kon ook Gorinch em niet. 

achte rblijven in den strijd voor het hern·innen en het 

handhaven zoogenaamd va n de vr ijheid der regenten 

en het fnuiken van den invloed des Stadhouders. 

Gorinchem , de stad der T o u 1o n ' s en cl e G ij ze·-

1aar ' s, namen die in de eerste rijen der patriot ten 

klank hadden! Den 16en Juni 1783 nam de meer

de rheid der Vroedschap, in navolging van a ndere 

steden, het beslu it om voortaan, ingevolge hare pri

vi legiën , in het maken van nominatiën en het bege

ve n van commissiën op aanpri_1zmgen hoege naamd 

geen acht te geve n. 1
) Ook werd , nu de recornman

clati ën van den Stadhouder te r zijde geschoven ,,·aren. 

in diezelfde maand door de meerderheid der Vroed

schap een schikking vastgesteld, die den leden tot 

richt snoer zou dienen "zoo in het maken van nomina

tiën als bij het begeven van stadsambten en com

missiën" 

Alle vroedschappen, uitgezonderd Co 11 o t cl ' E s -

c u r y, een oud-page van 'vV i 11 e rn I V, de eenige die 

zijn vroedschapszetel niet aan fam iliei nvloed, doch aan 

Stadhouderlijk ovenYicht te danken had, teekenclen 

de conventie, die den 16 Juni 1783 en volgende da

gen tusschen de respectieve leden van de Gorinchem 

sche stedelijke regeering gesloten werd. Co 11 o t zag 

de noodzakelijkheid e n het heil van het regenten

patriotisme niet in. De geheele conventie bedoelde 

ech ter niets anders dan een handhaving van den 

ûuclen regeeringsvorm , het blijven der regeering aan 

hen, d ie leden der conventie ,,·aren en beperking van 

de macht des Stadho uders; alleen werd voorgestaan 

een meer evenredige ve rdeeling van de beneficiën en 

douceurs der regeering, volgens der conventielcclen 

begrippen van edelmoedigheid en billijkheid . Zoo 

zou de drossaard ,,·eêr va n zijn vroedschapsplaa ts cle

sistee ren, zou voo rtaan niemand meer clan één ambt 

tegelijk mogen bekleeden en zouden de ambten steeds 

aa ngeboden worden aan d e n oudste in ran~, lid der 

1 ) 1'ed . Ja a rboeken 17 8 3, Ll z. 10 521 1.+38 . 
•.ij N i-: 1: \,t: .:\'..: <l Jaar h. 17 2.t) l1lz. 197 5. 

conventie , en deze bedankencle, aan hem, die op• 

den oudste 111 rang volgde e n zoo vervolgens. D och 

degene, die het aangeboden ambt aannam, zou alsdan 

gehouden zijn dadelijk afs ta nd te doen van die per

manente post, waarmede hij reeds te vo ren mocht 

zij n geben eficeerd. In ' t vo lgende jaa r (1784) nam de 

regee ring ' t bes luit 2) dat vreemdel ingen niet ·voor 

a mbten 111 aa nmerking konden komen clan onder 

ze ke re geschikte bepa lin gen en dat naast de Ned. 

H ervormden ook burgers ,·an Roomsche en andere 

chri stelijke k erkgenootschappen toegelaten zouden wor

den tot ambten, welke in geen betrekking stonden tot 

ke rk of regee ring. D e beste ambten bleven echter voor 

de burgers of voor hen, d ie, volgens de bepaling, eenige 

jaren burgers ge,,·eest \\'aren. Knechts, vreemde! ingen 

zijnde, konden tot kleinere ambten niet aangesteld 

\\·orden , voorda t zij . burgers wa ren e n een bepaald 

aantal jaren 111 de stad of bij een heer, m een 

col lege geco n'Jm itteerd zij nde, gewoond hadden. En 

ni emand zou burger kunnen \\·orden tenzij hij binnen 

drie maanden na het ve rkregen burgerrecht zich met

tenrnon in de stad vestigde en het grootste ged eelte 

va n ' t jaar daar zij n werke lijk ve rblijf hield , t erwij l 

zij, die 't burge rrecht hadden, verpli cht waren deze 

zelfde bepaling, binnen een ha lf jaa r na ' t a fkondigen 

va n ' t besluit, na te komen. 

~-.\!on, ook richtten de burgers exercitiege nootschap

pen of vrijko rpsen op ten einde zich in den \l'apen

handel te oefenen e n het vade rla nd va n dienst te 

kun nen zij n. zoodra dit de hulp zijner zonen 110odig 

mocht hebben. E n toen er in 1784 g roote vrees be

stond voor een oorlog met keizer Jo ze f II, omdat 

deze de v ri je nart op de Schelde eischte. gaven de 

Staten der ,·e rschille nde gewesten bevel, wijl de de

fens ie in ee n allertreurigsten toestand \·erkeerde . tot 

ee n algemee ne wa pènin g· van het platte land. Hollan c\ 

g ing de ande re gewesten voo r. De gerechten der 

dorpen we rden aangeschreven 0111, b inn en korten tij d; 

op te geven het aantal der ,,·ee rbare mannen tussch eri 

den leeftijd va n I 8-60 jaren, te n einde deze in den 

,,·apenhanclel te doen oefenen. T eve ns werden lij sten 

gevraagd, "·aarin opgaaf gedaa n moest worden van 

hen. die niet bij machte waren zelve hun wapens te 

koopen. ·/ \ a n · deze onve rmogenden zouden wapens. 

verstrekt "·o rden. Ook zond men onderofficieren · naar 

de dorpen om de landlieden te oefene n. Deze aan-· 

schrijving, . alom van de predikstoelen a fgekondigd, 

üpclat de ingezetenen wel overtuigd zouden würden 

va11 de zorg van H . E. Gr. NI,1g. voo r ' t di e rbare 
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v ,iderland, vond nogtans, vooral ten platte lande , 

vee l tegen kanting. De boeren h ielden het nog steeds 

met Oranje en openl ijk verklaa rden zij wel voor den 

Prins, doch niet voor de Sta ten te " ·illen exerceeren. 

O,)k op de do rpen, in den omtrek van Gorinchem, 

was het ve rzet der boeren zoo, dat het tot oproerige 

tvoneelen aan le id ing gaf. Den 22en Januari 1785, ( 1) 

terwijl een ige lu i bezig ,1·aren zich te oefenen in een 

schuur, we rden zij door ee n 2 5 à 30 boeren, allen 

met stokken gewapend, overvallen en uiteengejaagd . 

H oewel den volgenden dag, ee n Zondag, het plakkaat 

der Staten opnieuw van den predikstoel ,1·erd afgele

zen , liet men zich 's middags op ondubbelzinnige 

w ijze uit teg·en dat bevel en tooiden velen zich als 

protest met oranjelinten en -strikken. 

Te Hoornaar was de geheele bevolking in rep en 

roe r en had men een oranjevlag van den toren uitge

s~oken. Zoodra de Gorinche rnsche burgemeesters hi er

va n kennis kregen, zonden zij den Stadhouder ,,an 

Jen Drossaard, van Diep e n brug ge, daarheen met 

last om de vlag van den toren te halen. D och de 

boeren van Hoornaar zetten onmidd ellijk een nieuwe 

vlag op hun toren en noodzaakten den Schout om 

zich naa r Go rinchem te begeve n en van de regeering 

aldaa r de in beslag ge nomen vlag te rug te eischen. 

Deze handeling, die als oproer ig werd aangemerkt , 

lok te onmiddellijk een ,raarsclllming de r Gorinchern

sc'.1e rcgeering uit t egen allen, die zich aan dergelijke 

a fke urenswaard ige overtredingen mochte n schuldig 

maken en zich beroepende op het bovenge noemde 

phkkaat der Staten van Holland va n I 6 Juni r 784, 

werd den Stadhouder des Drossaards bevolen zich 

,,naar behooren geadsisteerd, immediaat" naar Hoor

naa r te begeven , de vlag van den toren te nemen en 

haar binnen de stad te bre ngen. Deze waarsciHrn,ing 

werd eveneens te Hoornaar aa nge plakt en afgekondigd. 

Eenige dagen daarvoor hadden een 70-tal boeren , 

zoo van Hoornaar als elders, zich reeds naar Gou

dr iaan begeven , waar men eveneens geë ischt had dat 

de Oranjevlag op den toren zou gezet worden . Doch 

de schout R . van Slijpe belette dit en ve rzocht 

hulp van 't genootschap van wapenhandel te Schoon

h,wen. Op verzoek van burgemeesters van Gorinchem 

e:1 op last der Heeren S taten werd bevel gezonden 

aan de dragonders , te Raamsdonk in bezetting, om 

zich met eenig voetvolk naar Gorinch em te bege

ven en vandaar overal heen te trekken , waa r de be

velen der Gor inchernsch e ·regeerin g hen zou ze n<len. 

1) N ieuwe ~ed. Jaarb. 1785 1 bla<lz. 111 . 

2) Nituwe Ned. Ja:nb. 1 7851 bladz. 28 1. 
3) NitllW(: Ned. J:1:1r b. 1785, bbdz. 954 
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Twee cler hoofdaanlegge rs van de beweging te Gou

driaan werden gevat en in verzekerde bewaring ge

bracht. 

Het gerucht ve rspre idde zich dat 's :\ Iaandags , op 

den dag de r weekmarkt, den 31 sten Januari 1785 , 2 ) 

ve rsch eiden boeren naar Gorkum zouden komen, ge

tooid met Oranjestrikk en. Dit gerucht deed de Go

rinchemsche regeerin g maatregelen nemen. ' s Morgen s 

om half zes ,1·aren de offici eren van het kwarti er 

:VIarkt e n \Nestwagenstraat , met ruim 80 burgers, 

genom en uit alle compag11iën , reeds in de wapens. 

:\fot slaande trom en vliegend vaandel, t rokke n zij 

\·an 't huis van den kapitein naar de :\farkt, waa r 

men hun scherpe patronen gaf. E en gedeelte werd 

naar cl e stadspoorten gezo nden o m claar 1\'acht te 

h ouden, terwijl t\\·ee officieren met ruim 30 man het 

stad hu is bezet hi elde n. Patrouil 1es doorkruisten de 

s_tacl en 's micldags \\'e re! door een dezer patrouilles 

ee n touwslage rsknecht in het stadhuis in bewëlring· ge

bracht. omdat hij, dienst genomen hebbende bij de 

huzaren en zich van het handgeld bedronken heb-
bende, ,1,aarschijnlijk onder den invloed va n den 
drank, zich getooid had met o ranje, De 11,c:rvers 
e i,schten hem terug, doc h hun eisch 1\'ercl afge,1,ezen 
en men bracht den a;:rngehoudene over naar de ge-
\·angenis. 

O nd e r ee n gedeelte cler burgerij van de stacl zelve 

gis te het evenzoo. De reg·eeri ng zag zich clan ook 

genood zaa kt ,den 8 Juli 1785 :) ee n waarschuwing te 

publiceeren tot het te kee r gaan van de ver reg,a:rnde 

losbandigheid. die hoe langer zoo meer, door eenige 

ingezetenen beg·aa n we rd . H et hee tt e dat ni et alleen 

kinderen op Godontee re ncle wijze dagelijks zich lieten 

l10oren op straat door te vloeken e n te zweren, do0r 

op Zondagen den kerkdienst te sto ren en all erle i on

betamelijkheden te doen, maar ook de oude ren durf

den cle openbare veilighe id en de ru st te schenden, 

waardoor het vrije e n ongestoorde geb ruik va n 's hee

ren st rate n en wegen aan de goedgezi nd e burgers 

werd belemmerd. Ja - e n daar k:11,arn de aap uit 

de mouw - die gees t van losbandigheid open

baarde zich tevens in woeli ngen en partijschappen, 

gepaard met de duidelij kste blijken van oproerige 

oogmerke n, niet alleen door het !nope n langs de st raat 

bij nacht en ontijcl onder het make n van get ier en 

het roepe n van: ,,Ora11jf' óo,,elf, de patriottnt O/lft,-r", 

maar ook in het plegen van dade lijken moedw il , zoo

\\-cl tegen de optrekkende \\·achtcloenrie burgerij a]<; 
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tegen de leden van het exercitiegenootschap . En wijl 

tegen deze schadelijke losbandigheid ge\\'aakt diende 

te worden, gelastte de groot achtbare regeering, ge

dreven aan den eenen kant door hare vaderlijke zorg 

voor de belangen en het \\'elzijn der burgerij en aan 

de andere zijde doo r haar plicht tot ha ndhaving der 

o rde, rust en veiligheid , dat dc Stadhouder des Dros

saa rds scherp zou toezien en de overtreders onrniddcl

lij k in hechtenis zou doen nemen. 

Het meerendeel der Gorinchemsche regeering \Yas 

der patriotten partij toegedaan, cl . w. z. de aristocrati

sche patriotténpartij, de partij, die streed voor behoud 

van de macht onder haar coterie, alleen met een thans 
meer clan vroeger gelijkmatige vercleeling dier macht 

tusschen hare leden, doch met opz ij zetting va n den 

Stadhouder en zijn invloed. Van deze regenten, meer 

dan van de democratische patriotten, regende het schot

schriften , spotprenten en blauwboekjes op den Stad

houder, hoewel zij ze lven op hun beurt door de de

mocraten evenzeer werden geridiculiseerd . De demo

cra tische patriotten en hiertoe behoorde - behalve 

het eige nlijke volk, de kleine burgerij en de platte

landsbevolking, die uit traditi e steed s nog O ranjege
zi nd was -- het grootste gedeelte de r burge rs, be

doelden minder beperking van de Stadhouderlijke 

macht dan \\'el bevestigi ng van hun invloed op de 

regeering. Zij ve rlangden kiescolleges van burgers, 

d ie de dubbeltallen zouden opmaken , waaruit de 

Stadhouder de leden der vroedschap had te kiezen 

en die bevoegd waren de wenschen en g rieven der 

burgers aan de regeering kenbaar te maken. Den 

S tadh ouder wi lden ZIJ wel 111 ZtJne waardighede n 

handh aven, doch in elke daarvan zou hij ter zijde 

gestaan dienen te worden door een raad , zonder 

wiens voorkennis hij niets zou mogen uitrichten. Een 

meer constitutionecle regeering ve rlangden zij, hun 

le us was grondwettig he rste l. Zij stonden dus op een 
geheel ander en een meer zuiver democratisch stand

punt dan de zich patriotten noen,ende rege nten en 

bij dit g roote verschil kon in 't ve rvolg natuurlijk 

van samenwerking geen sp rake zijn en kwam er a l

lengs scheiding. 

De Hertog van lirunswijk had, nu intusschen ook 

het geheim van de acte van consulentschap \\'as uit
gelekt, den aftocht geblazen en was naar Duitsch

lancl vertrok ken ( 1784). Het geschil met keizer J o -

ze f II werd, door tusschenkomst van Frankrijk , 

bijgelegd en de Vereenigde Provincitn behielden het 

recht tot sluiting der Schelde tege n betaling aan den 

keizer van 9 1/ 2 millioen , \raarvan Frankrijk de helft 
voor zijn rekening nam (1785 ). 

D e aristocratische patriotten begonnen hoe langer 

zoo meer vrees te koes teren voor de in aantal en in

vloed wassende democraten . Utrecht was het centrum 

der democratische partij . Daar waren sinds eenige 

jaren bijeenkomsten gehouden van schutterij-genoot

schappen uit het geheele land om middelen te bera

men, waardoor de burgers op den gang van zaken, 

den invloed zouden ve rkrijgen , welke bun rechtmati g· 

toekwam. Een geregeerd worden naar wetten, waarin 

zij zelve of door hun ve rtegenwoordigers gestemd 

zouden hebben en welke vertegenwoordigers gekozen 

dienden te worden door het volk volgens een vast 

en ge regeld plan . Ook een beter toezicht op 't be

stuur der plaatselijke, gewestelijke en generaliteit;;

ge ldm iddelen en een jaa rlijksche rekening en veran t

woording daarvan. 
De mindere vo lksk lasse uitte echter telkens weêr, 

door 't zich tooien met oranje, hare gehechtheid aan 

den Stadhouder en zij n Huis. ·Zoover kwam 't dat 

de Staten van Holland, in hun haat aan 't Stadhm;

derschap, bij meerderheid van stemmen het drage n 

van Oranje en 't roepen van "Oranje boven " verbo

den. En toen , nada t de Staten van Holiand a,!ll 

hunne Haagsche gecommitteerden , zonder hiervan te 

hebben kennis gegeven aan den Stadhouder, hadden 

opgedragen om de bezetting op bepaalde uren in de 

res identie de ronde te laten doen en Z. H. kort daarop 
ook ' t recht ontnomen werd om de Haagsche bezet

ting het wachtwoord te geven - alle inbreuken op 

zijn gezag als kapitein-generaal - verliet de Stad

houder met zijn gezi n 's Gravenhage en vestigde zich 

eerst op ' t L oo, daarna te Nijmegen (1785 ). 

In verschillende steden hadden er woelingen plaats ; 

m A mersfoort waren door de meerderheid der re

geer ing , bij ge legenheid dat de burgerij aandrong op 

af?oening van door haar ingeleverde bezwaren, troe

pen ingeroepen . Doo r de democratische burgerij van 

de verschillende steden werd dit inroepen van troepe:1 

beschmmd als een "ope ntlijk attentaat op de burger

lijke vrijheid". Het smoren van de volksstern te 

Amersfoort werd alom in den lande bij hen, die er

kenning eischten dat niet het volk er was om de re

g·enten , doch dat de regenten er waren om 't volk, 

aangemerkt als een schending van de souvereiniteit 

des volks. In tal van steden - ook in Gorinchem ---.: 

werden verzoekschriften ingediend om bij de Staten 

der provinciën aan te dringen op een dadelijke terug

roeping der troepen. Door tal van burgers afgevaar

digd, leverden een zestal Gorinchemsche burgers den 

18 A ug ustus 1785 een dergelijk verzoekschrift bij 

hunne stedelijke regeering in. Men verzocht, behalve 
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de terugroeping der troepen, dat tevens door de Gor

cumsche gedeputeerden ter Staten van Holland bij 

H. Ed. Gr. Mog. vertoogen gedaan zouden worden 

ter voorkoming hiervan , dat in 't vervolg "geene 

,, ~roepen ter repartitie van Holland of tot die der 

.. :-;eneraliteit staande, nog ook geen hulptroepen va n 

"deze staat gebruikt (mochten) worden tege n eenige 

,,provinciesteden, Burgerijen of leden van dien en ein

,.delijk zodanige nadere bepalingen orntrend de Pa

"tenten te maken, waardoor dezelve troepen niet dan 
,,op uitdrukkelijk beve l van Hun Ed. Groot Mog. 

,,onzen wettigen Souverein, tot binnenlandsche expe

,,ditiën (zouden) worden geëmployeerd". De regee

ring van Gorinchem, na over dit verzoekschrift ge

raadpleegd te hebben, gaf den verzoekers te kennen, 

dat zij zulke besluiten hierop zoude nemen als met 

haar eed en plicht overeenkwam en dienstig zou zijn 

voor het welzijn der stad en van het vaderland . De ver

zoekers waren met dit antwoord van den voorzitten

den burgemeester echter niet tevreden en verlangden 

een nieuwe vroedschapsvergadering tegen Maandag 29 

Augustus I 785 , waarin een definitief beslui t zou ge

nomen worden . O nderwijl werd door de verzoekers 

een nieuw rekwest opgesteld, dat thans door meer 

handteekeningen gesteund \\·as. Aan hen werd echter 

bericht dat de commissie uit de vroedschap , in " ·ie r 

handen het verzoekschrift gesteld was, met ha,il" ant

woord tegen Maandag 29 Aug ustu s niet ge reed kon 

zij n en dat dus ' t belegge n van vroeclschapsvergacle

ring tegen dien da tum onnoodig was. 't Besluit was ech

ter reeds vóor dien tijd ge reed en werd clan ook aan de 

,;e rzoekers kenbaar gemaakt. De vroedschap, even-

ee ns van overtuiging dat geen burgertwisten door 

bloedig ge\\·e ld , doch veeleer door 't gezag der rede 

er enden te wordën beslecht , had bes loten hare gede

puteerden ter Statenvergadering order t e geven tot 

" mededi rectie ter spoedige voortzetting van ' t groo t 

"besoigne tot onderzoek van de propositie van heeren 

,,~edeputeerden der stad Schoonhoven" (hetzelfde wat 

door de verzoekers in hun rekwest gev raagd werd) 

en het daarover uit te b rengen rapport ten spoed igste 

te hare r kennis te brengen, ten einde zulk een fi naal 

besluit te nemen a ls tot behoud der burgerlijke vrij
he id zou noodig blijken. 1) 

Utrecht was de zetel der hevigste patriotten ; de 

burgerij zette daar de vroedschap geheel naa r haa r 

hand . Uit alle plaatsen waren daarheen hu lptroepen 

get rokken, ook ettelijke leden van 't exercitiegenoot

schap "de Eendrach t" te Gorinchem waren er heen
gegaan . Toen zij den 23en November 1786 weer 

l) Nieuwe Ned. J:13rb.i 17 85, blz. 10 -1 9 Ygl. 

huiswaarts keerden, we rden zij door den heer \N . B. 

Ca pp e lhoff, als kolonel-komrnandant van 't ,..,o-e

nootschap met een aanspraak verwelkomd en voor 

hun ijve r en bereidwillige ondersteunin g der Utre:ht

sche burgerij bedankt. 
Bekend is hoe de woelingen te Hattem en Elburg 

onderdrukt werden door het krijgsvol k , daarheen ge

zonden door den Stadhouder, op verzoek der Gelder

sche Staten, welk er hoofd hij was, volgens het Gel

dersche regeeringsreglement van 1672. Na deze on

derd rukking ontsloegen de Staten van Holland de 

troepen, die te hunner repartitie stond en. van den 

eed aan hun kapitein-generaal , den Stacl 110uder, en 

onthi eve n zij den raadpensiona ri s, Van BI e y s wijk, 

va n de ve rplichting om in overleg met den Stadhou

der te handelen. Overal heerschte verdeeldheid in de 

regeeringscollcges, overal namen haat en partij schap 

onrustbarend toe. Zelfs het stwl houclerlijk hof was 

verdeeld. F re cl c rik 'vV i 11 e 111 II va n Pruisen, 

schoonbroeder des Stadhoude rs, zond den Graaf v o n 

G ö r z naar ons land , ten einde een bemiddeling te 

beramen, te rwijl uit Frankrijk, op welk land de pa

triotten al hun hoop gevestigd hielden , D e Rayneval 

gezond en werd. :\1et den Stad houder werd echte r 

door deze bemiddelaars niet onderhandeld, wel met 

zijn gemalin , die zich zeer inte ressee rde voor de za

ken va n staat en gewoo nli jk geheel ;111derc inzichten 

had clan haar gemaa l. De voo rstellen , bij deze on

derhande lingen door cle aristocratische patriotte n, wier 

hoofd Cor n elis cl e Gij s e 1aar was, den Stadhou

der gedaan, kwamen in hoofdzaak hierop neer. De 

Stadhouder zou zij n ee n dienaa r der provincial e staten, 

zooclat deze het rech t verkregen wijzigi ngen in zijn 

instructi e te maken, terwijl de Stadhouder bovendien 

zelf zou moeten voorste ll en de vernietig ing van de bij 

de burgers zoo gehate regeerin gs reglementen in Gel
de rland , Overijse! en Utrecht. Deze patriotten wilden 

• clan mede\\·e rken tot het doen intrekken der resolutie 

va n Holland, waa rbij de Stadhouder geschorst was 

als kapitein-generaal en hem herstellen in zijn waar

digheden. Doch de Stadhouder weigerde perti nent 

een dienaar der Staten te zij n, zoodat de onderha nde

ling;en moesten afgebroken worde n. Ook met de de

mocrati sche patriotten stelde de jonge advocaat 

Schimrne lp e nnin ck, Von Görz in de gelegen

heid te onderhandelen. Deze deden, zooals ik hi er

vo ren reeds meldde, aanbod va n echt constitutionee!e 

voorstellen, doch èn de te6enwerki ng de r ari stoc rati

sche patriotten èn de stijfhoofd iihe id va n den Stad

houder om niet in eenige schikking te treden, zoolang 
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hij niet was hersteld in al ZIJn 11·aéndigheclen, deden 

de geheele zaak op niets uitloopen . 

Intusschen hadden de Staten van Holland besloten 

Dm de verdediging van hun gewest op te dragen aan 

vijf regenten uit verschi llende steden, die te \,Voerden 

een commissie , 1an defensie vestigden . Deze commissie, 

die de gehecle provincie in 11cêrb:tren toestand bracht, 

werd bijgestaan door een I liegend legertje, dat de 

provincie doortrok om de o ranjegezinde boeren te 

bedwingen en de schutterijen en exe rcitiegenootschap

pen te helpen bij het vera nderen der vroedschappen. 

De gemalin des St;1dhouders verliet in 't midden 

van 1787 Nijmegen met 't doel zich naar den Haag 

te begeven, de Haagsche volksklasse door haar ver

sch ijnen in geestdrift te brengen en, zoo ' t mogelijk 

was, door een omwentel ing den Stadhouder in ' t hem 

door de Staten van Holland ontnomen gezag te her

stellen. Aan de Goejanvern·ellensluis echter werd ze 

door eenige manschappen van het Goudsche vrijkorps 

aangehouden en door de co111rrnss1e van defensie uit

genoodigcl haar reis niet te verl'olge n. Hoewel de 

Staten van Holland dit optreden tegen de prinses 

goedkeurden, gevoelden zij zelve <::n haar ge1i1aal zich 

over deze handel wijze na tuur! ijk ten zee rste gekrenkt. 

Ook F re cl er ik 'vV i 11 e m II van Pruisen trok zich 

deze beleediging, zijn zuster aangecléian, ten hoogste 

aan. Onmiddellijk liet hij 1oldoening eischen , doch 

de patriotten weigerden die te geven . Zij werden in 

hun weigeren gesterkt, omdat zij bleven hopen op de 

steun van 't Fransche volk. En heimelijk had men uit 

Frankrijk ook wel wat geld en troepen hierheen ge

zonden , doch bij deze hui p bleef ' t, 11,rnt de gisting 

daar te lande gebood activiteit in eigen omgeving en 

bovendien had Engeland ve rklaard, dat het ge11·apen

derhancl zou optreden tegen elke poging, die aange

wend mocht worden om de tusschenkornst van l'ruisen 

te weren. Van Fransche zijde durfde men · dus voor 

't oogenblik niet veel meer te doen en de patriotten 

hier te lande zouden op eigen krachten moelen bou

wen in het weêrstaan der den Stadhouder te hulp 

gezonden Pruisische troepen, welke ten getale van 

20000, onder bevel van den hertog va n B runs 11· ijk, 

een neef van 's Prinsen vroegeren voogd, het land 

binnentrokken . 
Evenals 1n de meeste stemhebbende steden vari. 

Holland, was ook in Gorinchem de regeering, 11·at 

politieke gezindheid aanging, verdeeld . Het conser

vatief element werd er o.a . vertegenwoordigd door 

den regeerenden burgemeester BI e y s w ij k, de oud

burgemeesters d'Escury, van Hoer, Pornpe en 

S c hu y 1en burg h. benevens de raden ,-an Diepen-

bruggc, M. Snocck, Ouwens, van I\Ieerten, 

Vcrboo1n, Borcharen , J. Snoeck en van Gen

nep: tot hen, die de . meer vrijzinnige richting toeg·e•

daan waren, konden gerekend worden de beide andere 

regeerende burgemeesters van Barneveld en Daey, 

de oud-burgemeester van Noot en en de raden v a n 

Thye H annes, Toulon, de Gijselaar, de fre

mery en·van .Doorn. In April 1787 was; op last 

der meerderheid van de Gorinchemsche regeering , ia 

de dagbl.aden een bekendmaking openbaar gemaakt, 

waa rin zij zich te weer stelde tegen de betichting d:tt 

zij zich,- door 't beleid va·n den Engelschen g·ezant 

Har ris, voor geld zou hebben doen omkoopen om 

de partij des Stadhouders voor te staan. In twee 

anonieme brieven, .geschrel'en te Amsterdam, de eene 

den 26 Maart 1787 en oi1derteekend "11it 1taa1/l &-r 

brawuc .rl msterdamscllt' Burgerij e11 J 'o!i.?s- Vrie11de11 ", 
11de t,1·eede den 29' t e cl.a.v . en onderteekend "Vader 

!tmdcr;;, was deze beschuldiging gedaan en hoewel de 

meerderheid der regeering van oordeel was dat cL: 

zoowel onzinnige als hatelijke en lasterlijke inhoud 

dier brieven niet verdiende te zijn een onderwerp v,m 

ernstige bespreking, meende zij toch een premie van 

I ooo ducaten te moeten uitloven aan den onbekenden 

schrijver, indien hij mor zijn aantijging kon leveren 

het wettig bewijs (volgens hem onder vier leden be

rustende) of mocht hij zich zelf niet bekend maken, 

een premie van I oo clucaten toe te kennen aan den

gene, die den schrijver der brieven wist aan te wijzen, 

zóo, dat hij in handen der justitie viel. Koch van 

't eene, noch van 't andere kwam iets. 

'vVat van deze omkooping 11·aar zij, laat ik in ' t 

midden ; welke zijde evenwel de meerderheid der Go

rinchemsche regeering op pol itiek gebied gekozen had, 

bleek maar al te duidelijk ter vergadering der Staten . 

In Heu sden toch had de democratische burgerij hare 

eigen regeering aangesteld en ter vervanging van den 

vroegeren magistraat een college van negen gecom

mitteerden uit de burgerij ingevoerd . De drossaard 

van H eusden en t\\·ee der uitgestooten raden hadden 

hierover aan de Staten hun beklag gedaan, doch te

zelfder tijd was door de nieuwe regeering te Heusden 

een missive gezonden aan H. Ed. Gr. Mog., waarin 

zij privilegie verzocht om in de vergadering der Staten 

beschreven te mogen ,1·orclen. Dit willekeurig afzetten 

en aanstellen van regenten door een gedeelte der 

H eusdensche burgerij \\·erd als een verbazend stout 

stukje opgenomen en door de Ridderschap verklaard 

voor crimeu laesae majestatis. Eveneens niet alle ge

deputeerden ter 1·ergadering konden de stappen, door 

Heusclen 's burgerij gedaan, goedkeuren en bijzonder 
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waren heeren gedeputeerden der stad Gorinchem tegen 

deze nieuwigheid gekant. Ze vonden deze Heusden

sche démarches ten hoogste kwetsend voor H. Ed. 

Gr. Mog. en alleen · geschikt om te breken met alle 

begrippen van goede orde en onderdani gheid. En ten 

einde te verhoeden, dat de ::,ooge11aam de regeering van 

Heusden niet nog meer onwettige handelingen zou 

doen, stelden zij (de gedeputeerden van Gorinchem) 

voor - hiermede handelend geheel in den geest van 

hunne principalen, de meerderheid der Gorkumsche 

vroedschap - dat der ,:, oogenaa111de regeering van 

Heusc!cn zou beduid worden, dat zij , zoolang de Sta

ten nog niet uitgemaakt hadden of ze al clan niet al s 

wettig kon geleien, zich zou onth ouden van alle on

dernemingen, waardoor de ge" ·one gang van zaken 
kon belemmerd of gewijzigd ,,·orden. 

Uit deze houding, aangenomen door de Gorinchern

s che gedeputeerden ter Statenvergadering, bleek duide

lijk de gezindheid der meerderheid van de Vroed

schap. In de kwestie ov er de uitbreiding der Rotter

clamsche V roeclschap (van 24 tot 40 leden) sprak de 

Gorinchemsche vroedschap zich eveneens in afkeuren

den zin uit. Zij besloot in hare vergadering van den 

14 April r787 afwijzend te aclviseeren over het g un

stig Staatsrapport, te dier zake cien I 7 Maart te vo ren 

uitgebracht. 

De meer liberale rnincl erheicl, di e ten gunste van 

becloclcl rapport gestemd had, werd voor deze vacler

lanclslievende daad in de ni euwspapieren ten hoogste 

geroemd, terwijl de tegen gestemd hebbende meerder
heid op het heftigst aangevallen en ge laakt werd. 

Ofschoon de Gorinchemsche burgerij zich nog vrij 

wel algemeen kon vereenigen met de oude regeerings

instelling, kon het conservatieve gedeelte der vroed

schap toch niet zoo gemakkelijk de vrees van zich 

zetten dat _di e burgers, welke zich aan gesloten hadden 

bij de nieuwstaatsgezincle pa rtij , geholpen door de 

minderheid in de Vroedschap, ee rlang de hulp zouden 

inroepen van den gewapenden arm der vrijcorporisten 

van buiten om, evenal s zulk reeds elders geschied 
was (te Am sterdam, R otterdam , Schiedam, Gouda), 

ook in Gorinchem een gedeelte der regeering af te 

zetten . Een meer dan gewoon toezicht werd daarom 

door de regenten nooc\ig geacht op alles wat de stad 

inkwam. Schepen werden aan vi sitatie ondenrnrpen 

of zij ook gewapende man schappen of krijgsbehoeften 

inhielden, rijtuigen liet men niet oncloorzocht passee

ren en zelfs enkele personen werden ter visitatie aan

gehouden. De regeering was bovendi en zeer wei nig 

gesticht en wel eenigszins ve rontrust door een bij 

haar ingeleverd request, \rnarin de onderteekenaars, 

zonder thans te willen onderzoeken of de burg·erij niet 

zelve bevoegd was tot het aanstellen van haar verte

genwoordi gers , verzochten voor de vaceerencle vroed

schapsplaats in geen geval op de nominatie te bren

gen de H eer van cl er D oes, die \Yellicht voor die 

vaca ture in aanmerking zou komen, doch \\'el iemand, 

die doo r zijn erkende kunde en vaclerlandslievencle ge

voelens, meer dan v . cl. D o e s , daarvoor geroepen 

geacht kon worden. Dit echt de mocratisch request 

lokte een beweging uit der tegenpartij om een ver

zoekschrift geteekend te krijgen , geheel in tegenover

gestelden geest geredigeerd en de betuiging inhou

dende , dat men integendeel wel tevreden \l'as met 

het beleid der tegenwoordige regeering. 2 50 personen 

hadden dit tegenrequest , dat geheel opgesteld 11 as ten 

bel ieve der meerderheid in de vroedschap en moest 

dienen tot geruststelling der ari stocratische patriotten 

onder de regenten , geteekend, doch onder deze onder

teekenaars waren - zooals de tegenpartij beweerde -

oo k vrouwen, en personen , die niet als ernstige onder

teekenaa rs mochten aangemerkt worden, zooals jonge

lieden van even 16 jaar en omgekochte burgers uit 

den minderen stand , die ni ets te verli ezen hadden. 
De onde rteekenaars betuigden in dat tegenrequest dat 

"de begeerte van hunne medeburgers niet kon noch 

moest gehouden worden voor de stem des volks" . 

Dat ,, ;;;:ij niets vurige rs wenschten clan dat de geze

gende constitutie en regeeringsvvijze , ten opzichte van 

het politieke, waarvan het li eve vaderland het ge ruste 

genot had gehad tot het e inde des jaars I 779 en tot 

welken tijd het L and in 't gemeen en deze stad in 

het bij zonder zooveel heuglij ke v ruchten had genoten, 

onve randerd mocht blijven , de wettige regeering haa r 

vrije cl elibe ratien en resolutien mocht behouden , de 

goede burgerij in haar voorrechten en vrijheden mocht 

gehandh aafd worden , alle ve randeringen en schadelijke 

nieuwigheden mochten gewee rd en alle geweldclaclig

heclen door de efficacieuste micl clelen mochten tegen

gegaa n worden." Voorts ve rklaa rden zij te wenschen 

dat de vroedschap op geenerlei wijze zou gedoogen of 

daa rtoe zou besluiten dat (gelijk in andere steden) 

sommige leden van den magist raat uit hun bediening 

ontzet zo uden worden , veel m inder dat, tot bereiking 

van dat oogmerk, ge\\'apende personen van andere 

steden of plaatsen in de stad. zouden komen,;. Hier

door achtten zij dat "de burge rvrijheid ten sterkste 

zou \\·orden gevilipendeerd" en de binnentrekkende 

manschappen zouden clan ook door hen aangemerkt 

\\·o rden als "vijanden va n dezer stads- en burgeren

vrijheid" . 
Dit request, dat geheel in strijd was met het ge-
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voelen der nie uwstaa tsgezinde partij, ont lokte aan de 

redactie de r L eidsc he Courant va n de n 4 dcn Mei d.a.v. 

de volgende ontboeze ming : 

" Brave burge rs va n Kederland ! Ziet daa r de laatste 

"stap, welke de heerschzucht nog kan in ' t we rk 

"stellen nu zij ziet dat all e middelen door A msterdam 

,, en R otte rda m zoo manmoed ig zij n ui t den weg ge

" ru irnd ! Indie n wij dezen schok k unnen doo rstaan , 

"waarvoo r geen de minste zwarigheid is als wij maar 

,, moedig en met ve reende krachten arbeiden en ge

"durig op onze hoede zij n , dan is het vaderland, in 

,, spijt va n hen , die ons en onze v rij heid belagen , be

,,houden; maar zoo wij nu de handen slap laten han

,, gen , zij n niet alleen on ze pe rsonen , onze hu izen , 

"onze bezittingen in gevaar, maar ons vade rland , onze 

"vrijheid, de vrij heid onzer nakomelingen is in ee n 

,, onvermijdelijk gevaa r van totalen onderga ng " . 

Gorinchem had op die n tijd een vrij ste rke bezetting 

in , ten getale van 1600 man ongeveer. D en 16 Juni 

1 787 echter kreeg het regiment, onder bevel van W a I
d e c k , o rder van den Generaal-Majoor van Rijs se 1, 
om uit te trekke n naa r Vianen en L ek smond . D e 

bagage werd geladen in schepen , liggende in de Mer

wede buiten de \ Vate rpoort , waarop de ma rinie rs van 

van Sa Im, voorwende nde ook bevel to t opt rekken 

ontvangen te hebbe n, eveneens hun bagage begonne n 

in te lad en. 's Middags om vier ure n ongevee r trokken 

beide regimenten , waarbij zich ook de te Gori nchem 

in bezetting zijnde kanonniers hadden gevoegd, op 

naa r H erwijnen, waar op Geldersch g rondgebied halt 

gehouden werd . De schepen met bagage, \1·elke hen 

zo uden volgen , werde n echte r doo r den Gorinchem

schen magistraat, die protes teerde tegen een ontbloo

ti ng va n krij gsvolk in deze n kriti eken tijd , aan de n 

ketting ge legd . 
Gorinchem , nu geheel van b ezetting verstok en zij nde, 

werd door va n Rijs se 1 aa n de Gorinchemsche re

geeri ng het voo rst el gedaan om een ige aux iliairen 

(burgervrijkorpsen) uit D ord rech t te doen intrek ken , 

wij 1 hij door het concentree ren zijner troepen ciders , 

voor ' t oogenblik geen ande re hul p kon aanbieden cla n 

di e der burgerv rijkorpsen. Dit voorstel van v an 

Rij s se 1 werd ste rk gesteund door den Gorinchem

schen bu rge rk rij gsraacl. D och de meerderheid der 

vroedschap verklaarde zich niet be reid op dit voorstel 

in t e gaan, wij l ze , zooals bleek, uit wat h ie rvoren 

ve rmeld werd , een heili ge vrees koesterde voor de 

vrij corpsen , die ze niet onve rdacht hield van te zij n 

besmet met den geest der nieuw s taatsgezinde partij. 

Bovendien kon ze h aa r we ige ring rechtvaardigen door 

zich te beroepen en te wij zen op het request , van 25 0 

hanteek eningen voo rzien en waa rin uitdrukkelij k ver

klaard werd d at de o nclerteekenaa rs alle intrekke nde 

vr ijko rpe rist P.n als vija nden der st edelijke en burger

vrij heid zouden bescho1men. Dan nog meende men, 

dat de hulp van een roo à 200 ma n nie t veel betee

kende en geen vervang ing kon genoemd worden voor 

een uitget rokken bezetting van r600 ma nschappen, 

zoodat den 18 Juni dan ook in de vroedschapsverga

clering besloten werd "dat voo r d e geoffe ree rcle A uxi

,,lia ire Burger Corpsen voor als nog" zou worden be

dankt, welk beslu it ech te r niet genomen werd da n 

onder protest van de bu rge meesters B a rn e v e 1d t 

en Da e y en de vroedschappen va n T o ul o n , de 

G ij z e 1aa r, d e F rem e r y en va n D oo rn . 

N'a d it beslui t wendden zich de hoofd en van 't ge

nootschap voor den \\'a penha ndel e n van de burger

societe it tot den burge rkrijgsraad om adhesie te be

tuigen met den steun , doo r d ien raad aan ' t afges lagen 

voorstel van van R ijs se 1 ve rleend, den krijgsraad 

verzoekende voort te gaan met aandringen bij de 

v roedschap om de stad in behoorlijken staat van tegen

\1· ee r te stellen. De krij gsraad besloot daarop, hoewel 

tegen den zm van den kolonel de r burgerij \'a n 

G e nn ep, om bu iten toestemming van de regeering 

een lid van den krijgs raad naar \ t\Toe rclen te zenden 

en daar bij de co11t missie tot defens ie van de prov incie 

er op aan te d ringen dat een behoorlijk getal man-· 

schappen en kanonn iers naar Gorinche m gezonden zou 

\\'Orden ter beveilig ing der vesting. T egelijk besloot 

m en , dit echte r weêr onder protest van den kolonel 

v a n E e t e n , om Yan di t voornemen burge meeste rs 

111 kennis te stellen en teven s een adres aan de Staten 

te zenden met ve rzoek om steun bij de commissie ter 

defensie. D e meerderheid der vroedschap kon echter 

deze stappen van den krij gs raad niet a nde rs dan af

k euren e n de Staten lieten de beslissing geheel over 

aa n ' t bele id der commissie ter defeusie. Intusschen 

nam de vroedschap, den 2 3 J uni , met ingenomenheid 

een dankacl res \1·egens haar besluit tot ' t weige ren der 

vrijko rpsen in ont~angs t , ingezonden door die burgers , 

we lke zich tot heden niet k onden scharen onder het 

,·aandel de r nieuwere polit iek. 

De commissie ter defensie te \ t\Toerd en h ad ech te r 

toch bes loten een detachement auxil ia iren naar Gorin

ch em te zenden ter vervangi ng van ' t uitgetrokken 

kri jgsvolk en den 2 5 J uni reeds verschenen deze vrij 

korpsen voor de poorten . D e meerderheid d er vroed

schap kon evenwel niet beslu iten tot toelat ing, doch • 

aan den anderen kant, zag zij zich wel wat in verle

genheid gebracht door het zoo onverwacht en spoedig 

opdagen van een vrij ste rke burgerbezetting. Zoolang 
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men niet tot een besluit gekomen was, dienden de 

auxi liairen echter buiten de stad de beslissing af te 

wachten der vroedschap, welke intusschen van beide 

staatkundige partijen onder de burgers, recht tegen
over elkaar staande verzoeken moest aanhooren, het

geen haar het nemen van een beslissing natuurlijk nog 

minder gemakkelijk maakte. 

De advocaten de la Fai lle en v an Lom waren 

de wo, ,rdvoerders van dat gedeelte der burgerij , dat 

zich verklaarde tegen een toelating van de buiten de 

poort wachtende auxiliairen ; de leden van het genoot

schap van wapenhandel en van de burgersocieteit von

den partijgangers in die burgers , welke niets liever 

wenschten dan 't openen der poort voor de ter hu lp 

gezonden vrijkorpsen. De burgerkrijgsraad was intus

schen permanent vergaderd ter beraadslaging en ve r

zocht met twee gecommitteerden uit het exerciti e

genootschap en twee uit de burgersocieteit gehoor bij 

de nog steeds over een beslissing delibereerende vroed

schap. Ten gehoore toegelaten deed de secretaris van 

den krijgsraad de volgende toespraak, die, hoewel 

reeds elders afgedrukt, ( 1
) hier nogmaals een plaats 

verdient. 
Edele groo t ach tb. Heer en ! 

H eden a g t dagen had ik de eer1 uit naam Yan een wettig Collegie, nit tbt van 
den Burger Krygsraad, tot U E d. Gr Achtb. te spreken, de gevaarlyke toe:-tand 
va n deze Stad en van 't Va<le r la nd voor te stellen I er., zoo ik meen , op onwe
llerlegbare g ronden t e verzoeken, d:H deze Stad met alle m oogelyke en aangebo
den middelen , door middel van Auxi liairen, nadien er geen M ilitairen te beko
m e n waren, mogt worden verzekert tege11 de gedugte aanvallen Yan de Vyauden 
van H ollands Vryhe id en Onafhankelijkheid . Tha ns heb ik wede r de Eer, ui t 

11aam van dat zelve Collegie, maar te,·e ns uit naam van de Leden van Dir ec t ie 
va n he t gelegaliseerd Genootschap van \\.apenhandel, en van de D irectie van de 
Burger-Societeit , aan welke een groot aantal van Burgers de waarneming hnnr,er 
lx:1an gen hebben toevertr ou wd , tot Uw Groot Achtb. te spreken. Vergun ons, 
Jat wy andermaal eene ui terste poging doen, om L,: te bewege n tot datgene, wat 
dk braaf Burger, met reikhalz end ve rlan_gen te gemoet ziet! D e hulp die ons 

1 

uit overtuiging van de noodzakel ykheid, dat deze Stad moet beschermd worden , 
is toegezonden , door H un is toegezonden) die daartoe speciaal door den Souve 
rain gelas t en geauthoriseert zyn, legt voor de poort; en zal aan de bevelen van 
den Souve rein niet geobedieerd, - zal aan de gewapende Burgers , die hun hu i;;; 
en hav e verlaten , alleen om de \"ryheid te beschermen, een fletrissu re aange
daan worden , welke gewapende ~lilitairen ooit voor deze Stad ondervonden heb
ben? Neen! wy verzoeken, wy însteeren met :1llen moog \yken aand rang , niet 
alleen voo1· ons zehe , maar ook uit naam \"an alle de Leden van voorgemeld e 
Genoo tschap en Burger-Soc ieteit , wat zeg ik! uit na«.m van Ye rsche idene notabele 
eerste Hurgers dezer Stad , waarvan ,,·y de _go edkeuri ng U E cl . Gr. Ach tb. des ge
requireerd, door personele comparitie zullen doen bl yken dat deze onze Broeders, 
welke ter onzer hulpe zy n toegesch oten , zonder uitstel bi nnen onze muren mogen 
worden ontvangen. Indien wy tot een parthy behoorden, di e <l oor opschuddingen 
en samenrottingen hHJ'lll{' oogn~e rken willen ten uitvoer brengen , of hadd en wy 

nie t liever alles vermyd 1 wat in staat zou zijn geweest, om opschuddingen te 
veroorzaken, wij hadde n tot betoog van onze quali teit ten blyke der goedkeu ring 
van de bes te B urgers, allen de genen, uit ,,·ie r naam ik thancls spreke, wel kunnen 
doen ve rgaderen voor dit Raadhuis; rn a :cn- ,,·y zyn vyanden van dergelyke :;c\uik
l)arende bewegingen , en zoeken alleen door een bedaarde werkzaamheid het heil 
van het Vaderland te helpen bevorderen. Dan dit is zeker da t on<ler hun alrhands 
geen bandieten, geene, tegen wien het Officie Crimineel <lecreet van apprehensie 
heeft zonde r het te excecuteeren, geene Vrouwen , geene Kin deren van 16 jaren , 
geene van de allerlaagste Clas:,;c van den Burgerstaat, (1; welken ni et s te ver
liezen hebben ; maar over het algemeen Burgers gevonden worden, die voor zig 
zelve een aanmerkély k belang hehben in den welstand van 't Vaderland. Za l 1111, 

m et voorbygaan van ons verzoek, aan dat van de een mi sleid en door anderen 
opgerokkend Gemeen , 't welk misschien in den vyand van het Vaderbnd zynen 
Vrien d zou willen ontmoeten, worden voldaan en dat om een voorgewende vrees, 
0at er Burgerbloed zal gestort ,vorden? Keen Ed. Gr. Ach t b. Heeren ! laat geen 
ontydige vrees U bezielen ! laat die althan:e; geen dryfveer zyn om de Beveelen 

{ I ) Nieuwe Ned. Jaarb. 1787, blz. 1407 vlg. 
V erv olg op \Vagen aar. Deel XVJl, blz. 12 vlg. 

van den Souve rein buiten effect te houd e n ! La:-it die ge e n oorzaak zyn da t deze 
Sta<l, tot welke, wy zeggen het met zekerheid, de vyandel y"ke Trrrnpen daagelyk:-. 
meer en meer naderen, defen sie loos blyve ! \Vat reden is er , om \"(10 r de samen
ro ttingen en bloedige bedreig ingen V3.n een , wel losbandig , maar tog lafhartig 
Gemeen te vrezen? Allen , zoo a ls wy hier zyn, elk br::1a f Burger van deze Stad, 
heeft den laatsten droppel van zyn bloed over , to t bescher ming v:1.n zyne brave 
R egen ten , en tot kragtdadige beteugeling van alle tumultueuze bewegingen. En 
is dit nog niet genoeg, om ge rustheid te b:1.n:n en om all e vrees te doen vlieden? 
L aat dan het gelegaliseerd Ex erciti e Genootsch ap in de wapenen komen, en de 
onn1-;t zal in een ogenblik in eene grote tranquilliteit veranderd zvn. Ziet daar1 

Ed. G r. Ach tb. Heeren ! wat wy wenschten, U te mogen voordr:1.gen ! \V y zyn wel 
gevoelig voor de Eer, welke ons geschonken i:., voor de aandagt en het geduld , 
wa:nrnede wy zyn aan _gehoord; maar wy blyven alsnog aanhouden in on s 
gedaan ve rzoek:. \Vy bidden , als Lede n der 1\1:-i.atschapp~·e, - wv eischen, cd s 
Burgers

1 
dat ü E c . G r . Ach tb. ~een ogenblik zullen aarzelen om hier:1.:1.n te voldoen. 

En wy zullen hi erop een spoedig besluit verwagten . T erwyl wy ondertusschen 
Hem , in \Vien s hand alles is, en D ie den Regent geplaa t st en verordend heeft, 
alleen da:uom, op dat de ware belangen zyner Schepsel en , niet naar het dreigend 
voors tel v;in een c.pgezet Gemeen , maa r naar het voorsch rift van rede en bill yk 
heid , zouden behartigd worden, sm eken , a:111 "Ced . Gr. Achtb. h et nodig ligt t e
sch enken , om in dezen zod:1.nig besl uit te nemen, :ds met d e ware bebngen van 
de Stad en het Vaderland ovc:reenkome n . 

Nadat de t en gehoore ontvangen burgers weder uit

geleid waren, besloot de vroedschap toe te geven en 

de wach tende auxiliairen te doen intrekken . H et de

tachement , samengesteld uit H aagsche en A lkmaar

sche auxiliairen , werd aan de poort ontvangen door 

den burgerkrijgsraad , de officieren en directeuren van 

het genootschap van wapenhandel en de hoofden der 

burgersocieteit, welke twee aan twee de in trekkende 

vrijkorpsen voorafgingen . Achter hen sloten zich de 

andere leden dezer genootschappen aan, allen met 

sabels op zijde . T ezelfder tijd werd Loevestein, dat 

den r6en Juni tegelijk met Gorkum van bezetting ont

bloot was, toen de daar gestat ioneerde lui tenant Do é;

d er Ie in met zijn manschappen (mariniers van van 

Sa 1 m ) naar Geldersch grondgebied was overgegaan , 

eveneens door de auxiliairen bezet . 

Intusschen had de meer vrijzinnige minderheid der 

vroedschap, bestaande uit de regeerencle burgemees

ters van Barn e v e I cl en Da e y en de vroedschap

pen v an To u Ion, Enge I b e r t cl e Gijs e Ia ar, cl e 

F rem e r y en v an Doorn, niet gesticht over het 
afslaan van ' t aanbod van den Generaal-majoor van 

Rij s se I tot zending van auxiliairen, een klacht in

gediend bij de Staten van Holland en dezen b rief ver

zonden, denzelfden dag waarop de vroedschap de vrij 

korpsen - zwichtende voo r den aandrang des bur

gerkrijgsraads ·- had doen intrekken. 

In deze klacht werd de meerderheid der vroedschap 

o. m. beschuldigd van inconsequentie - wijl zij onmid

dellijk na ' t ontblooten der vesting door va n Rij s se 1 

een expresse gezonden had èn aan de Staten van H ol

land èn aan van Rijs se I om ter vervanging der uit

getrokken troepen zoo spoedig mogelijk nieuw garnizoen 

te zenden, en evenwel tegelijkertijd va n Rijs se I had 

bedankt voor de haar aangeboden hulp van auxiliairen 
op grond van redenen, die de onderteekenaars in 't 

{2) Dit doelt op de onderteekena ar s \"an het adres to t wering der auxiliairen . Zie hien·ore11. 
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geheel niet billijken konden - en van verregaande 

Dnachtzaarnheicl en roekelooshe id om de aan haar zorg 

toeve rtrou\\·d e vesting , ,,·ier behoud, uit hoofde van 

hare ligging, van belang geacht mocht worden voor 

geheel Holland, lil een kritieken tijd al s op dat 

t ijdstip , waarin ' t gevaar met den dag wies, aldus 

p r ijs t e geven . De advocaat van Lom en C o rnelis 

v an Diepenbru gge, de stadh oude r des D rossaards , 

werden in dit adres aangeweze n als de hoo fd en der 

1nrtij , welke alles aarn1·enclde om de bes luiten der 

Staten, genomen tot we lz ijn des 1·ade rlands , te ver

ijdelen. Zij \\·e rden genoemd als degenen die de lui , 

zoowel in de s tad al s in ' t land van Arkel aanzett 'en, 

ja noodzaakten tot ' t t eekenen van adressen, strijdig 

met de uitgedrukte intent ie van Hunne Gr . l\1og., 

hierdoo r de onderlin ge ,·ercl eelcl heid tusschen d e bur

g erij aa1rn·akkerend. De onde rteekenaars ve rzochten 

clan ook aan de Staten om zoodanige maatregelen te 

willen nemen , dat de stad zoo spoedig mogelijk van 

militairen of auxi liai ren en ook van kan onnie rs, ,yaar
van geen enkele binnen de veste \\·as, zou ,1·orden 

voorzien. Dit wàs, zooals wij zagen , gebeurd den

zelfden dag , waarop d e klacht ve rzonden we rd . 

D e S taten renvoyeerden di t ad res , ten fî ne ,, rn be

richt, den 2 6 e11 Juni aa n de Vroedschap, welke daa ro p, 

als ve rweerschrift , haar antwoord geteekend " Burge

1 7" 11rn eesteren en V roedschappen ", in zond den Juli 

d .a .v. D e verwee rde rs ,1· ierpen alle beschuld ig ing van 
zich af, hen doo r zes hunner rn ecleleclen aange1ne ven 

en ve rklaarden alle klach ten , ·oo r ongegrond. Niet 
minder clan hun zes mecleregenten , beweerden d e op

stel lers van dit ve rweerschrift de breuk te betreuren, 

die sedert eeni gen tijd in de onde rlinge ha rmonie der 

b urgerij ontstaan was, biddende dat het in toepassing 

brengen van de spreuk " E end racht maakt macht ", 

\\' aa rdoor de republiek g root ge 11·o rden was, ee rlang 

,1·eêr haa r zege nrijke vruchten zou mogen a fwerpen 

en het in zijn grootheid zoo zichtbaa r dalend e vade r

land voor ondergang zou mogen behoeden. 

D en ophef , die gemaakt we rd , over het aanrukken 

van vijandelijke t roe pen uit Gelderland , verk laarden 

zij voo r o\·erclreve n en de bewering dat de burge rij 

niet meer zou kunnen le\·eren dan tweehonderd man , 

in staat om de wapens te voe ren, noemden zij onge

g rond. Immers, volgens hen, bestond de wachtclocncle 

burgerij uit meer dan 400 , a llen behoorlijk ge11·apen

den , waarbij nog ge rekend moest ,1·orden een groot 

getal burgers, dat , hoewel niet opgeschreve n in de 

wacht, zich, bij werkelijk gevaar, onmiclclellijk be-

schikbaar zou stellen. D e beschuldigingen, ingebracht 

tegen van L o 111 en va n D ie p e n b rug ge bçgeer

clen zij niet nader te qu alifîceeren. T och waren deze 

beschuldigingen van te e rnstigen aard en van te vee l 

invloed op 't algemeen welzijn clan dat zij deze zaak 

onve rvolgd mochten laten. Zij berichtten daarom d at 

zij ' t noodig geoordeeld hadden een authentiek extract 

uit ' t adres hunner mederegenten, voor zoover dit de 

genoemd e beschuldigingen raakte, in handen te ste ll en 

van den Drossaard, F ra n ç o is C o r n e I is, baron 

v a n A e r s e n van S o 111 111 e 1s cl ij k, opdat deze 

claa1Yan 't nooclige gebruik zou kunnen maken. 1) 

De auxiliairen, wier inlating zoovee l tegenstand had 

ontmoet, zouden echte r niet lang tot hun volle geta l 

b innen G orinchem blij ven. A l heel spoedig toch kwam 

e r bevel van de com missie tot defe11sie te Woerden , 

dat de aux ilia iren van het Haagsche genootschap van 

wapenhandel weêr zouden uittrekken en den 5en Juli 

reeds had di e uittocht plaats. Beha lve de burge rij 
zeh·e en eemge manschappen van Raamsdonk had 
Gorinchem dus nu weêr geen andere verdedigers bin

nen de veste clan het kleine detachement der schut

te rij van A lkmaar. 

Door al dit gehaspel 11·erd de verhouding onde rling 

t usschen de burgerij - zooa ls te begrijpen is ·- met 

d en dag spannender en het wegnemen der H aagsche 

auxiliairen, prikkelde de democratische patriotten tot 

g rooter acti viteit en nauwere aaneensluiting. Zij be

g repen, dat zij op hulp van buiten al heel weinig 

staat konden maken, dat zij door hen, die thans nog 

de meerderheid in de regee ring vormden, van alle 

zijden tegeng·ewerkt werde n en dat zij in 't kritieke 

oogen blik wel zooveel mogelij k op eigen krachten 

zouden moeten steunen. Op ' t voorbeeld der Leidsche 

en Sc hiedamsche patriotten g ingen zij dan ook den 

12 Juli 17 87 de volge nde ve rbintenis aan: 

))\ \ ï j o ndc rge tcckende n1 allen bu rge r:. en inwone rs der stad Gorinche m, i n aan• 
)1111 e rki ng ne me nde de krit ieke om:. ta ndigh eid waarin he t \ ie,·c ,·adcrland zich 
)1hc vin dt, hoe ,·cle va n onze bn.tvc en ""e lden kende landgenooten reeds he t ,·oor-
1, werp g-..:w orden zijn van <le wraak van een opgeruid e n oproerig: ge meen e n hoc 
1zich , ·elen in deze :,, tad toeleggen om ht:t gemeen mede to t oproerige bc we g in-
1igen aan tt: s toke n, voorzi ende , da t di t allee n het nog o ,·c rgebleve n milldt:! is 
)10 111 lle hed oelin gc: n Ya n de Yijan de H van he t waar be lang van het vade rl and te 
,,doen g el ukken en O\"C rt uigd, dat z ij, aa n wie de handh::l.YÎn g de r rust, door het 
1imain tin e e rc n d...: r wetten Yan den souven:: in , is toe,·e rtrou wd , de oproe rig e bc wc -
1gingen me t , ·c rmaak z0uden aanschouwen, in plaats Yan den bravc n bu rge r 

1i daan ·oor te be veili gen, he bben bij deze on s plechtig Ye rbo nden, gel ijk wij o ns 
)1 µ\c:ch tig ,·e rbî11dc n bij deze, el kande r op all e wijzen en bij alle voorkomen de ge-
1,legenhecJc: n te beschermen e n te ,·c rded i~e n tegen al le zonda ni ge n e n tege n e lk 
i1c n e..:n iege lijk, w elke ons of ee n va n 0 ns ondergete~kc ndc n, zoo in o nze pe r

)':,,◊ ne n 1 n o uwen , kinde ren of bezit t in g en, zouden w illen benadeelen, j a, daarY OO r 

)1o ns goed en bloed te zulle n opoffe re n, ztd!ende w ij bij de e e rste begin selen \" :t il 

i1cenigcn f"itelijke n aa n val, elkan<lc r to t de n laatsten man hel pen ye rdedigc 1, 
,,zonde r da t wij daa rt oe ,·an ie ma nd , hij zij w ie h ij zij, ee nige beYelcn 1:ulle n \ ·-::r -

11 wach ten en da t wij 0 115 daare nboYen zullen w reke n aan hen, d ie op de e e nc o f 
11andere wijze aanstokers of aanmoedige r:-- ge weest zulle n zijn \"an de opkomc n.:1t: 
)1oproe ren of deze Yoc<ls el v e rschaft door he t mi sbrui ke n dier macht , welke ht ut 
1>t CJ t sluiting daarva n is Yerleend 

{ 1) Ecn ig e dagen la te r h.:gdcn de afge vaardigde n van Gorin chem ter ,·e rgadc ri ng dt.: r Staten va n Ho lland de ,·erklaring ·1f da t de verschill e nd e oaaangenaamh edc.:n 
t usschcn de meerderhe id en mi nder he id der \ ·rocdschap g t.:r c zcn, naar ,,·e<le rzijd:; ch genoeg en \\" aren \" t re ffen d . 
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1Tcr he\' es tiging van he t bovenstaande licbhcn wij ckzc me t on ze namen on• 
")1cle rteekcn<l en houden het van die waarde al:;o f wij h<:t \· O0r het oog v;rn een 
,1:dwetcml God onder eede hadden btkr:ichtigcl. F.n opd:1t een ieder ,·an deze 
,ion ze ge voelens en openlijke verhinteni s zou kennis drngen, zulle n wij deze d oor 
,ide publieke rieuwspapieren bekend maken. 

Geteekend in G orinchem den 12 Juli T787 en volgende da~en". 

Van den anderen kant deden de aristocratische pa

triotten, waaronder vele vroedschappen, hun best 

om zich tegenover de steeds v-rijmoecliger ,1·ordencle 

houding van den burgerkrij gs raad, schrap te zetten. 

Hun patriotisme, dat nooit veel beduid, doch in de 

eerste dagen der patriotische beweging eenigen sch ijn 

van zuiverheid gekregen had, door zijn anti-oranje-ge

zindheid, t oonde hoe langer zoo meer zijn naaktheid en 

de ware bedoeli ng de r regenten om het patriotisme 

te gebruiken als middel om hun oude macht te be-

houden, ja, kon 't, deze nog meer onafhankelijk dan 

vroeger, uit te oefenen, keek maar al te duidelijk om 

<len hoek. De meerderheid der vroedschap maakte 

zich van alle verzoeken, die in st rijd waren met haar 

conservatief begrip van regeeren, af door 't benoemen 

van commissiën, die tijden lang delibereerden en ten 

slotte weigerden toe te stemmen of met den patheti

schen dooddoener, dat men als goede regenten naar 

eed en plicht zou handelen, intusschen eigen belan g 

stellend boven dat der burgerij en slechts de stem dis 

;,otks erke nnend in die verzoeke n, ,1·elke , wijl ze door 

de conservatie,·e regenten geYn fluenceercl ,1·aren . door 

dezen beschomnl werden als te zijn gedaan in ' t be

lang van stad en vaderland, cl. w. z. in der regenten 

eigen belang. Invloed van 't volk op zijn regeering 

was iets, dat in regentenfamiliën nimmer erkend en 

steeds belachelijk gemaakt ,1·as en dat den regenten

kinderen van de ,Yieg uit, reeds voorgesteld ,1·as als 

indruischend tegen alle onvervalschte regentenbegrip

pen. En dreigde die invloed een oogenblik niet ge

keerd te kunnen worden, dan had men immers in 

octrooien en privilegiën, indertijd door de zorgende 

vaderen in ' t leven geroepen, een machtig boh1·erk 

om den aanval 111f~t succes af te slaan. \Vaar moest 

het heen als het volk zooveel invloed en macht er

langde, dat het ' t recht zou ,·e r krijgen tot zijn verte

genwoordigers in de regeering alleen hen aan te stel

len, die door hun daden en bek,1·aamheclen, 's ,·olks 

achting en vertromren vern·on-en hadden? Beteekende 

het dan niets meer te zijn geboren als lid eener regen

tenfamilie? Zij schuwden al die nieuwigheden, die 

niets anders beoogden clan een volksregeering en daar

mede een ondergang van stad en land. In de beslui

ten van de vergaderingen der Staten kon Gorkum dan 

ook, evenmin als in zijn vroedschapsbesluiten, mede

gaan met dat patriotisme, dat al deze nieuwigheden 

.zocht ingang te doen vinden. 
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Op 't platteland, waar de bevolking nog steeds 

overn·egend Oranjegezind bleef, konden de nieuwere 

politieke begrippen - echter weêr op grond van an

dere redenen clan bij de aristocratische regenten gol
den - e1·enmin ,1·ortel schi~ten. Daar protesteerden 

de boeren tegen 't patriotisme door ' t houden van 

tegenbetoogingen en het doen rondgaan van zooge

naarnde Oranjerequesten. De stad houder des Dros

saards van Gorinchem, de hiervoren genoemde van 

Diepen brug ge en zijn partijgenoot, de advocaat 

van Lom, stonden onder zware verdenking der 

Oranj epartij te zijn toegedaan en het teekenen dier 

requesten ten platten lande in de hand te werken. 

Te Hoornaar, ,1·erd beweerd, ,1·as een Oranjerequest 

geteekend, waarop éenzelfcle handteekening elfmaal 

voorklram en dit feit, ter vergadering der Staten van 

H olland door Gorinchem ter sprake gebracht, lokte 

- op het daartoe door Gorinchem gedane voorstel -

het besluit der Staten uit om dit request te stellen in 

handen van den baljuw van 't Land van Arkel, om 

te onderzoeken op welke wijze het met die ondertee

kening 11·as toegegaan. Hoezeer van Diepenbrug ge 

en 1· a n Lom Yan Oranjegezindheid verdacht werden, 

bleek ,1·el uit het voorstel van Dordrecht om vooral 

den baljuw te gelasten bij zijn in te stellen onderzoek 

niet de hulp in te roepen van deze beide heeren. 

Ook de met den dag sterker wordende geruchten 

der nadering van de den Stadhouder te hulp gezonden 

Pruisische troepen werkten verbleekend op de politieke 

kleur van sommige regeeringspersonen en enkele bur

gers. Hoe meer de waarschijnlijkheid veld won dat de 

Stadhouder, door de hulp van den Pruisischen koning, 

in zijn ,1·aardigheden zou hersteld worden, hoe moei

lijker het \'Oor de onstandvastigen ,1·erd om hun politieke 

gezindheid niet te tinten met ,rat oranje . D:::ze half

slachtigen nu, gevaarlijker dan de ruiterlijke tegen

standers en den toestand nog troebeler makend dan 

hij reeds was, diende m ·è n te onclerl(en nen. 'vVat de 

democratische patriotten wilden, wisten ze, en dit had

den ze ook onom1Yonden uitgesproken in hunne ver

bintenis van den r 2 Ju li r7S7. Doch toonen wilden 
ze nu ook ebt ' t hun ernst ,1·as en hunne overtuiging

zich niet enkel in ,1·oorden uitsprak. In Delft hadden 

de democraten doorgetast en het terrein gezuiverd: 

waarom zouden hun partijgenooten in Gorinchem zich 

eveneens niet ontdoen van datgene wat al hunne be

wegingen belemmerde, nl. het obstrueerend element in 

de vroedschap? Op aandrang ,·an de geconstitueerden 

·11van een él.antal burgers was tegen den 29 Augustus 

r 787 een vroeclschapsvergadering belegd. Deze ge

constitueerden, de heeren Teun is Horn eer, E 1· er-
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hard va n Braam, Arie van Dalen, Melchior 

S p e e Im a n , A d r i a a n G o e t z e e en 'vV. M e k e r n 

;verden op dien datum door een detachement van het 

gewapend genootschap naar 't stadhuis geleid en ge

volge! door eenige leden van den burgerkrijgsraacl , 

de officie rei1 van 't gewapend genootschap en de con

stituanten. Ten stadhuize verschenen , werde1~ de ge

constitueerden ter vroeclschapsvergaclerin g binnengela

ten, waar door den Secretaris van den burgerkrijgsraacl, 

den Heer A . Go et z c e, een kras ad res werd voorge

lezen, dat, na voorlezi ng, door hem aan de vroedschap 

overhandigd werd. 

In dit adres 1) betoogden de burgers dat de "steeds 

voortdurende en toenemend ongelukkige gesteldheid 

van het gefolterd Nederland" alleen toe te schrijven 

was aan de "discrepeerende denkbeelden" der ve rte

genwoordigers, die tot zulke uitersten oversloegen , dat 

me n elkaar op allerlei wijze de mogelijkheid zocht t e 

benemen om de hei lzaamste voorstellen to t besluiten 

te brengen en dat men door het gedurig overnemen, 

het eeuwig delibereeren en het handig commissoriaal 

maken en houden dier voorstellen, tijd en omstandig

heden liet glippen om iets te doen tot heil van 't va

derland. 

Toegeven konden adressanten eenigsz ins dat de bur

ger ij zweeg in die steden , waar men dit ve rderfelijke 

systeem in de regeering steeds voorgestaan had en 

\\'aa r de burgerij dus nooit anders gewend was, doch 

aa n zich zelve, aan de natie en aan het nageslacht 

zou de Gorinchemsche burgerij het nimmer kunnen 

verantwoorden indi en zij niet kloekmoedig haar banden 

ve rbrak en uitsprak wat haar op ' t hart lag. In Go

rinchem toch hadden vele regenten, in de eerste dagen 

van 't patriotisme, bij de burgers het patriotisme op 

allerlei wijze ingang doen vinden en zouden die burgers 
thans niet sp reken nu zij ondervonden dat diezelfde 

regenten éen lijn trokken met de vijanden van het 

vroeger door hen aangeprezen patriotisme? De stem 

van Gorinchem had eertijds ter hooge Statenverga

deri ng steeds in vaderlandslievenden gèest geklonken 

en hoe was dit sedert veranderd ! Hadden verscheiden 

regeerin gsleden - om maar enkele grieven te noemen 

- niet den invloed van 't volk op zijn regeering zooveel 

mogelijk tegengewerkt en zich aangekant tegen het 

toelaten van ter hulp gezonden vaderlanders, die als 

vijanden buiten de poort gesloten waren? Hadden 

krijgsraad en burgers niet t elkens van de meerderheid 

der regeering moeten ondervinden dat zij hen vijandig 

was en haar gunst alleen betoonde aan die burgers, 

die openlijk de besluiten der hooge Statenvergadering 

(1 ) In zün g eh ei:: l opge ncmen in de J\ ie uwe :N ed. Jaa rboe ke n 17 87 blz. ..p25 volg. 

afkeurden? Al deze handelingen merkten zij - adres

santen - aan als bewijzen dat het meerendeel hunner 

regenten over 't hoofd zag dat de Vroedschap ingesteld 

was om te zij n een orgaan tot heil van 't volk, dat 

door haar vertegenwoordigd werd, en niet een mid

del om enkelen de gelegenheid te geven hun eigen
belang voor te staan en op eigendunkelijke wijze heer

schappij te voeren. Regenten, welke zoo hun taak 

opvatt 'en, konden niet langer aanspraak maken op 

' t ve rtrouwen der burgerij en - verklaarden zij - wijl 

de macht der regenten alleen steunde op dat ver

trouwen , moest ve rlies van dat ve rtrouwen ook verlies 

van macht en waardigheid t en gevolge hebben. Op, 

dien grond verklaarden de constituanten niet langer 

als leden der vroedschap te erkennen de Heeren Jan 

S c hi I t h o u we r v an H o e y , A cl r. van C r u ij s

k e rk e n , A cl ria an Po rn p e, Dr. Tb . van Die

pen bru g ge, Matthijs Snoeck Huibz., Th. D.A. 

V e r b o o m, L. va n Mee r t e n , J. H . G . van Bo r c

h are n en J a n v an Ge n nep. Zij begeerden en 

ve rwachten dat die heeren terstond hunne plaatsen 

zouden ve rlaten en zich van alles, wat de regeering 

raakte, zouden onthouden , zonder zich daartegen op 

welke wijze ook, te ve rzetten, in welk geval hun vol

komen ve iligheid en bescherming van hun persoon en 

goederen ver ze kerel werd. 

Verder verzochten zij , dat onmiddellijk, nog voor 

' t slu iten de r ve rgadering , de opengevallen plaatsen , 

zonder nominatie te zenden aan den Stadhouder of 

electie af te wachten, provisioneel met vier nieuwe 

zouden worden vervuld, en het getal der vroedschaps

leden weêr zou ,vorden teruggebracht tot 17. Men 

trok de wettigheid van het getal van 24 in twijfel en 

wenschte hieromtrent eerst een onderzoek in te stellen. 

Wijl de tijdsomstand igheden geen uitstel wenschelijk 

maakten, begeerde men ook, staande de vergadering, 

beëediging der nieuw gekozenen. Dit alles verklaarden 

zij te begeeren onder de betuiging "dat zij wars wa

ren van alle ni euwigheden en naar gcene veranderingen 

trachtten dan alleen naar het verk rijgen van zulke 

rechten als waarop de burgers een niet te weêrspreken 

aanspraak hadden, doch welke zoo lang schandelijk 

verwaarloosd waren . Voorts dat zij den heerschenden 

godsdienst niet wenschten te ve randeren, doch te hand

haven en te beschermen, dat zij niet zochten in te 

voeren een volksregeering, waardoor het land zeker 

ten gronde zou gaan , doch een regeering samengesteld 

uit zulke personen, die hunne aanstelling niet aan een. 

Stadhouder of aan iemand, dezen ondergeschikt, en 

van wien zij dus afhankelijk waren, te danken hadden, 
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doch alleen aan de achting en genegenheid, door hun 

talenten en daden bij hunne medeburgers gewekt. " 

Verder was hun eisch dat de nieuw aangestelde 

vroedschappen ten spoedigste ter Statenvergadering 

zouden afgevaardigd worden en dat de stem van Go

rinchem daar in 't vervolg zich zoude regelen naar 

di e van Dordt en Haarlem, welke steden bekend ston

den de belangen van 't vaderland te behartigen en ten 

.s lotte dat, eveneens staande de vergadering, besloten 

zou worden tot "de Suspensie van den Stadhouder", 
waarover men reeds drie maanden gedelibereerd had . 

Een resumé der resolutie, op dit alles te nemen , 

verlangden de geconstitueerden zoo spoedig mogelijk 

t e ontvangen om daarvan terstond aan hunne consti

tuanten mededeeling te kunnen doen. 

Het besluit, in deze vroedschapsvergadering geno

men nadat de geconstituee rden waren heengegaan, 

was geheel in ove reenstemming met het adres. Gee n 

enkel verzoek werd afgeslagen . De uitzetti ng der 9 

regenten geschiedde en aangesteld werden de vier 

nieuw-voorgedragenen, de Heeren Ab r. Me t man, 

vV. B. Cappelhoff, I s aäc R o m en B a stiaan 

NI oer kerk. Door de geconstitueerden en de offi

cieren van 't genootschap van wapenhandel \\·erden 

zij van hunne \\·oningen afgehaald en ter vroedschap 

g eleid, waar zij onmiddell ijk beëedigd werden. 

De uitgezette vroedschappen hadden het om1·eêr 

e chter wel zien broeien; niemand hunner toch "·as ter 

v roedschapsvergadering verschenen, om getuige te zij n 

van zijn vernedering, doch ook omdat geen hunner 

deze vergadering, belegd op aandrang der geconsti

tueerden, voor wettig erkende. Zij ontvingen van wege 

de geconstitueerden aan hunne woningen de aanzeg

g ing van niet meer, in hun hoedani gheid van regent , 

t en stadhuize te verschijnen. 

De democratische patriotten hadden d us ook in 

Gorinchem de zegepraal behaald, hoe wel ve le burgers 

hun forsch optreden tot afzetting der regenten niet 

konden goedkeuren. Onder deze laatsten behoorde 

zelfs de luitenant-kolonel van 't gewapend genoot
.schap, de heer N o t z e 1, die , om deze gebeurtenis, 

voor zijn post meende te moeten bedanken. L ang 

echter zouden de nieuw-staatsgezinden niet van hun 

zegepraal genieten , zooals t rouwens overal in ' t land. 

Voor ' t oogenblik evenwel 11·aren de democrati sche 

patriotten baas, steunende op de macht der wapenen 

v an de burgerkorpsen en dagelijks groeide die m ::tcht 

aan door den toevoer van gedeelten van schutterijen 

en van exercitiegenootschappen uit verschillende ste

.den, hierheen gezonden om de stad te bewaken tegen 

een mogelijken aanval uit Gelderland van het krijgs-
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volk des Stadhouders. Over de geruchten van de 

nadering der Pruisen , welke geruchten reeds zoo vaak 

ijdel gebleken waren, maakte men zich , evenals elders, 

vroolijk . Toch meende men de verdediging der stad 

niet geheel te mogen overlaten aan de burger-vrij

korpsen en den 3en September I 787 trokken clan ook 

binnen het onlangs opgerichte regiment van Stern

ba c h , ter st erkte van 10 compagnieën en I com

pag ni e artillerie. 

Niettemin diende men , hoewel men de macht in 

handen had, van alle kanten op zijn hoede te zijn, 

want de teg·e npartij, die zich wel in het noodzakelijke 

geschikt had , doch wier geest niet gebroken was, 

liet gee n middelen onbeproefd om de thans bovendrij

vende partij afbreuk te doen . Vooral ook de oranje

gezinde boeren weerden zich, toen het gerucht zich 

verspreidde dat er plan bestond, ter beveiliging der 

stad, de Linge op te stoppen en op deze wijze het 

omliggende land onder water te zetten. 

Op het voo r de stad liggende Hollandsche wacht

schip " De Spion" werd verraad geconstateerd. Lui

tenant Aar cl e n burg kreeg achterdocht omtrent het 

gedrag van den commandant vV i t te van D a m, 

,velke achte rdocht aanmerkelijk gesterkt werd toen 

een Geldersch officier, S mit , aan boord kwam en tot 

zekerheid werd , toen van Dam hem zelf zijn plan 

kenbaar maak te om het schip in handen te spelen 

van den vijand. Aar cl e n bur g wilde hiervan echter 

niets weten , doch stelde eenige vertrouwden van het 

scheepsvolk met het plan van den commandant in 

kennis. Toen begaf hij zich naar de kajuit , waa r hij 

na den commandant door een pistoolschot in de dij 

verwond te hebben, dezen en Smit gevangen liet 

nemen, en daarna gevankelijk naar de stad deed 

brengen , va mYaar zij ove rgebracht werden naar 

vVoe rden. 
Jh r. A I e x a n cl er P h i 1i p van cl e r Cap e 11 en, 

voorheen ged iend hebbende onder de guardes du 

corps en kamerheer van den Stadhouder ge\1·eest 

zijnde , doch van wiens hof en partij hij verwijderd 

was, ,1·as doo r de Staten , ·an Holland tot kolonel 

van een regiment benoemd en belast met het opper

bevel over Gorinchem . Den I 2 cn September I 787 be
noemd, was hij den I 3 den 's avonds te 10 uur hie r

heen gekomen, hoe,rel hij bij de Staten zwarigheden 

geopperd had om zich met 't opperbevel van Gorin

chem te belasten, ,Yijl hij de vesting niet genoegzaam 

verdedigbaar achtte. Liever had hij zich dien pos t 

van den hals geschoven, doch op zijn bedenkingen 

werd geen acht geslagen en tegen zij n zin dus had 

hij het bevel aam·aard. 
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Zoodra hij hier aankwam, stelde hij een inspectie in 

en zijn onderzoek deed · hem nog meer 't onmogelijke 

van een verdediging der stad inzien. Het ontbrak 

toch niet alleen aan den noodigen krijgsvoorraad, maar 

ook manschappen ter bediening van 't geschut vond 

hij er niet. Ondanks deze ontmoedigende ontdekking 

nam hij nog alle mogelijke maatregelen om de vesting 

ten minste tegen overrompeling of verrassing te be
hoeJen, want daags na zijn aankomst kwam 't bericht 

in Gorinchem dat het Pruisisch krijgsvolk de grenzen 

"as overgetrokken. Dit bericht veroorzaakte hier bij 

velen een ge\\·eldigen schrik en sommigen ,1·isten niet 

beter te doen clan hun goederen te pakken en naar 

Gouda of elders te vluchten. De optimisten lachten 

echter om deze tijding, die reeds zoo dikwijls verspreid 

en gedurig weêr va lsch gebleken ,1·as. Niettemin keurde 

men de voorzorgsmaatregelen van van d e r Capellen 

goed. Die voorzorg was clan ook 't eenige wat de 

bevelhebber voor 't oogenblik doen kon, want het 

vVoerdensche defensiewezen had wel 't plan gehad om 

de stad met raad bij te staan, doch, behalve dat deze 

raad in dit kriti eke oogenblik al weinig gebaat zou 

hebben, had het vVoerclensche comité zelf de vlucht 

ge nomen naar Amsterdam. 

In den nacht van Zondag op :;\Iaandag den r6en _ 

J 7°" September was een detachement Pruisische troe

pen tot nabij de stad genaderd, zonder dat men 

daa rvan in de vesting iets bemerkt had. Van cl er 

Cape 11 en had dien nacht de ,1·achten doen verdub

belen en zorg gedragen, dat, zonder zijn uitdrukke

lijken, schriftelijken last niet gevuurd mocht worden. 

Ook had hij den eenigen afgerichten kanonnier, dien 

hij tot zijn beschikking had , gelast alle brandende 

lonten weg te nemen. 's Morgens om vijf uur werd 
hem nog gerapporteerd dat alles in orde en zeer stil 

·was , doch geen uur later ontving hij de tijding dat 

de Pruisen te Dalem stonden. Deze ,1·aren, begunstigd 

door den donkeren, regenachtigen nacht, in de grootste 
st ilte tot voor de · stad genaderd en hadden in allerijl 

hun geschut achter den weg tusschen hoog- en laag

Dalem opgesteld en alles in orde gebracht om het te 

laten spelen. 

Van der Capellen had nauwelijks ZIJn voeten 

buitenshuis gezet of hij werd verschrikt door 't neêr

vallen van bommen in de stad, weldra gevolgd door 

me.èrclere schoten . Om half zeven waren reeds 40 

schoten uit houwitsers gelost en ettelijke granaten in 

de stad geworpen , waardoor tal van daken beschadigd 

en een molen en een huis in brand geschoten werden. 

Met nog 7 of 8 kleine huisjes, bij den molen staande, 

brandde deze tot den grond toe af. T erstond deed 

van cl er Cape 11 en alle posten oprukken naar de 

ala rmplaats en door een der batterijen werd vuur ge

geven, dat echter geen uitwerking had, daar de Pruisen, 

zich achter den dijk goed gedekt hadden opgesteld. 

Na het hijschen der witte vlag hield het schieten op. 

Van d er Cape 11 en, die, zooals uit ' t volgende 

zal blijken, niet recht wist wat er aan de kanonadc 

,1·as voorafgegaan, gaf, wijl hij geen ander tot zijll 

dienst had, den onder-majoor van cl e Pij 1 last om 

met een tambour buiten de Dalempoort te gaan en 

den Pruisischen bevelhebber te vragen welke zijn eisch 

was. Het antwoord luidde dat de stad binnen een 

half uur opgeëischt werd. Zoodra van cl e Pij 1 met 

dit antwoord terug gekomen was, gaf van cl er C a

p e 11 en order aan den kolonel van S te r n ba c h om 

de kolonne tot den aftocht zoo op te stellen, als beiden 

den vorigen avond waren overeèngekomen en zich te 

begeven naar 't Papenclrechtsche veer om, zoo 't mo

gelijk vvas, Dordrecht te hulp te schieten. Van der 

Cape 11 en deed daarop een persoonlijk onderhoud 

met den Pruisischen bevelhebber baron van Rom berg 

verzoeken en reed ter Dalempoort uit tot aan de grens

paal van 't Hollanclsch gebied, waar hem van Rom berg 

tegemoet kwam. Van cl e r Cape 11 en betuigde on

middellijk zijn verwondering over het onverwacht be

schieten der stad. De Pruisische bevelhebber gaf hem 

daarop tot bescheid, dat hij dienzelfclen morgen den 

Pruisischen officier Win si n gerot h had gezonden OITt 

de stad op te eischen, een uur beraad toestaande. Toen 

hierop geen antwoord gegeven werd, was gemelde 

officier weêr naar de stad gegaan, vergezeld van een 

trompetter om te vragen of de Pruisische troepen wer

den toegelaten. Een burger-auxiliair, die niet te best 

op de hoogte scheen te zij n van de krijgsgebruiken, 

had echter toen hij den officier had zien naderen, ge

schoten op den trompetter, waarop beiden zich onmid

dellijk hadden teruggetrokken. Dit incident, verklaarde 

de Pruisische bevelhebber, had hem genoopt onmid

dellijk bevel te geven tot terugvuren en thans eischte 

hij van van der Capellen, nogmaals op last van 

den Hertog v an B r u n s w ij k en in naam van den 

Koning van Pruisen, de stad op. 

Van cl e r Cape 11 en wist niet wat hij hoorde, 

vooral het schieten op den trompetter verbaasde hem, 

wijl hij herhaaldelijk en uitdrukkelijk bevel gegeven 
had zonder zijn bevel geen schot te lossen. Voor 't 

oogenblik kon hij echter niet anders doen clan capitu

leeren. Hij verzocht daarbij dat alle burgers, die uit 

andere steden Gorinchem te hulp gekomen waren, on

gehinderd naar hun plaatsen zouden mogen terugkeeren. 

Dit werd evenwel geweigerd, doch toegestaan werd 
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dat de stad niet geplunderd zou worden , mits geen 

gewapend persoon zich uit de stad zou begeven, allen 

d e wapens zouden nêerleggen en alle krijgs- en mond

voorraad uitgeleverd zou worden. T ot deze belofte 

verbond va n d e r Cap e 11 e n zich . 

T erwijl buiten de Dalem poort gecapi tuleerd werd , 

openden de burger-hulptroepen en het regiment van 

S t e rn b a c h de Kanselpoort ( 1) en vluchtten in ver

warring naar Dordrecht en elders. Z ij beg re pen dat 

langer blij ven gevaarlijk werd en hun weerstand weinig 

zou baten. H et bevel , door va n d e r Cap e 11 en 

uitgevaardigd zoodra h ij in de stad teruggekeerd was, 

dat geen gewapende mocht uitt rekk en , miste dus zij n 

uitwerking , wij l zoo ongeveer alles 

wat wapens droeg gevlucht was. 

De opperbevelhebber, de Hertog 

va n Brun sw ijk, had de toren van 

A speren tot zijn observatiepost ge

nomen en zoodra h ij bemerkt had 

dat er door 't Pruisisch gesch ut bra nd 

ontstaan was in Gorinchem en kort 

daarop het kanonvuur gezwege n had, 

was hij met eenige officieren , onder 

geleide van huzaren, naar Gorinchem 

gereden. Hij bereik te de stad juist 

toen een regiment grenadie rs binnen

trok. Onmiddellijk stelde h ij zich aan 

't hoofd en nam bezit van de stad . 

's Morgens om acht uur had men 

reeds de Oranjevlag van den to ren 

en van 't stadhuis geheschen en in 

navolging daarvan staken de ach -

te rgebleven burgers hun vlaggen uit 
't Beschieten \'an Gorinchem duG r de Pruisen in 1787 . ondermijningen van 

en tooiden zich met O ranjestrikken. Toen van Bn111s

w ij k dan ook int rok, kwamen de magistraat en een 

g root aantal burgers hem onderdan ig te gemoet , hem 

dankend begroetend als hun verlosser en onder ' t roepen 

van "Oranj e boven! " 

V a n cl e r Cap e 11 e n deed on middellijk aan den 

H ertog van B run s wij k verslag van 't gebeurde. 

Deze was echter in 't geheel niet gemutst over het laten 

ontsnappen van de bezetting, de gewapende burgerkorp

sen en tal van ingezetenen , die bekend stonden als anti 

Oranj egezind en die oorzaak geweest waren van de 

beroering. V an cl er Cape 11 e n we rd clan ook , wijl 
d e voorwaarden der capitulatie in 't geheel niet nage

komen waren, als gij zelaar in verzekerde bewaring 

g ehouden. 

O nmiddellij k werden de gevluchte manschappen door 

de Pruisen nagezet , die er nog verscheidene achter-

(1 ) Zie het daarop bet rekking hebbende plaa tj e afged rukt op blz. 13 hierYoren. 

haalden -en naar de stad terugbrachten. Ook de Oranje

gezinde boeren lieten zich niet onbetuigd . Z ij vielen 

de vluchtende vrijkorperisten , d ie hen nog kortelings 

ontwapend hadden , met hooivorken aan en namen er 

vele van gevangen , die zij aan de P ruisen uitleverden. 

Ook in de stad was 't ve rre van rustig. De woningen 

van hen , die bekend stonden als de heftigste pat riotten, 

werden geplunde rd ~n deerlijk toegetakeld door 't Prui

sische krijgsvolk , dat zeer verbitterd was over de vlucht 

de r gewapenden. 

De thans weer bovendrijvende part ij onder de Go

rinchemsche burgers betoonde zich echter onder den 

ind ru k van 't oogenblik niet wraakzuchtig ; integendeel 

zij deed al ' t mogelijke om te ver

geven en te ve rgeten. De Regeerings

personen echter zouden zich in '. t ver
volg - zooals hierna vermeld zal 

worden - niet zoo ve rgevingsgezind 

en onpartijdig betoonen. Donderdag, 

den 20 September 1787, kwamen een 

500 à 6 0 0 bu rgers van beide pa r

tij en op de Groote Markt samen , 

waar men elkaar, zonder eenig ve r

wijt, de verzoenende hand toestak . 

In deze volkssamenkomst werd be-

sloten aan de regeering te ve rzoeken : 

,, r . dat de goede burger ij , uit aan

" merk ing van den kritieken staat de r 

"provincie in 't alge meen en van deze 

"stad in 't bijzonde r, alsmede ten 

"einde den \\·eg tot nieuwe ka balen 

"en alle wettig 

,,gezag éens voor al af t e snijden , 

"ten sterkste begeerde en b ij den Ed.Achtb. R aad 

,,aandrong dat de heeren gedeputeerden ter dagvaart 

"geiast zouden worden om te r ve rgadering voor te dragen 

"Zijne Hoogheid , in kwali teit va n Stadhouder dezer 

,, Provincie, te machtigen om, ten welzijn van het land, 

,,de regeeringen , des noodig zij nde, te veranderen" . 

"2. dat de gecommitteerde raad va n Th ije Ha nn es 

,,en de pensionaris B ij 1 e v e 1 d uit den H aag terug

,,geroepen zouden worden". 

Denzelfden dag van 't intrekken der Pruisen , den 

I 7 September, ve rgaderde de vroedschap , waarin tha_ns 

ook weer zitting genomen hadden de den 29 A ug ustus 

afgezette leden. Er werd ee n publicatie afgekond igd 

dat het exercitiegenootschap zich zou ontwapenen en 

den op 29 A ugustus aangestelde vroedschappen werd 

aangezegd, dat zij zich van a lle regee ringsdaden zou

den ,behooren te onthouden ; deze zagen dan ook van al 
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hunne aanspraken af en onderwierpen zich aan dit bevel. 

Van 't krijgsvolk, dat uit de stad gevlucht was, 

verspreidde zich ook een gedeelte over 't platte land, 

daar roovende en plunderende. De Hertog va n Bruns

wij k zond daarop kapitein Win s ing e r o th met 150 

man voetvolk en 50 paarden uit om over Giessendam 

naar Papendrecht te trekken en de plunderaars gevan

gen te nemen of te verjagen. Zoo werden dagelijks, 

ook doo r kapitein H i r s c h f e l d t, krij gsgevangenen 

binnen gebracht, welke later allen, onder een sterke 

escorte, overgebracht werden naa r \Vezel. Ook va n 

der Cape 11 en, die zich bij den Hertog te vergeefs 

had trachten te rechtvaardigen en verzocht had op 

zijn ee rewoord te worden v rijgelaten, ,verd, overal uit

gejouwd door 't volk , over Nijmegen naar Wezel ge

voerd . Daar werd zijn gezondheid, tijdens zij n gevan

genschap zóo aangetast, dat hij twee dagen na zij n 

loslating reeds overleed . 

D e pensionaris van Gorinchem, Mr. C. Bij I e v e I t, 

die ook te vee l voor de nieuw staatsgezinde partij ge

ijverd had, we rd den 20 September l 787 door de 
Gorinchemsche regeering, op voorstel en in naam van 

de voor het stadhuis vergaderde burgers, van zijn post 

vervallen ve rklaard en vervangen door Mr. J acob de 

1 a Fa i 11 e, raad in de Kamer van justitie te Vianen. 

D e zaken hadden dus een keer genomen. Zoowel 

hier als elders was de overwinning gebleven aan de 

Oranjepartij . De Prins was in het hem ontnomen 

gezag hersteld , de exercitiegenootschappen, de com

missie van defensie en 't vliegend legertje werden ont

bonden , allen , die wegens Oranjegezindheid gekerkerd 
waren, op vrije voeten gesteld en de raadspensionaris 

van B 1 eis wij k werd vervangen door den bekwamen 

staatsman vctn de S p iegel (1787-1794). 
Ook aan de Prinses werd de noodige voldoening ge

schonken voor den haar aangedanen hoon, door het 

ontzetten uit hun ambten en het verwijderen van haar 

persoon van die hoofden der patriotten, welke haar 

wel 't meest onaangenaam geweest waren. Verschei

den patriotten, die reeds aan hun persoon bemoeilijkt of 

in hun goederen benadeeld waren , vonden zich genood

zaakt voor 't oogenblik ' t land te verlaten om zich te 

dekken tegen de heftige antipathie der Oranjepartij . 

Franeker werd ze lfs op last der Staten ontpoort. 

Toen dàn ook in 't volgende jaar (1788) de Pruisen, 

rijker dan zij gekomen waren, het land verlieten, was 

er schijnbaar geen vuiltje meer aan de lucht. Alles 

scheen weer te blaken van liefde voor 't Huis van 

Oranje en overal werd deze liefde nog weliger aange

plant door ' t oprichten van Oranje-societeiten. Toen 

de 8st e Maart I 788, de verjaardag van den Stadhouder, 

naderde, waren de aanstalten, gemaakt tot viering van 

dit feest , a lom in den lande buitengewoon. Drossaard, 

burgemeeste rs, schout en schepenen van Gorinchem 
11vaardigden ·den 6e Maart daaraan voorafgaande - in 

navolging der meeste steden - een publicatie uit, 

waarbij een algemeene illuminatie gelast werd, zoo ter 

opluistering van den Prinselijken verjaardag als ter 

herdenking va n 't heugelijke feit der gezegende om

wenteling en der herstelling _van Zijne doorluchtige 

H oogheid in al zijn waardigheden. De illuminatie zou 

beginnen 's avonds om S uur en eindige n uiterl ij k mid

dernacht. Het afsteken van vuurwerk, het branden 

van piktonnen , het schieten met bussen, pistolen, 

snaphanen of ander gewee r en 't werpen van zwermen, 

voetzoekers of eenige andere "vuurmachines" was ten 

strengste verboden op een boe te van drie gulden, terwijl 

het dragen van oranjelint geboden we rd , op straffe, 

bij niet voldoening hieraan , van te worden aangezien 

voor een verstoorder der publieke orde en te zullen 

worden gestraft ingevolge de plakaten van H . Ed. Gr. 

Mog. Hoe dus wel de stemm ing ve randerd was! 
Evenals elders liep het feest op den 3 en Maart stil 

en ordelij k af. H et Gtrillon was de tolk der nationale 

stemming en in de Doelen wekte men die stemming 

op door een diner. 's Avonds werd de groote toren 

met lanta rens en 't stadhuis me t lam pions vedicht. Aan 

den voorgevel van ' t stadhuis was in een medaillon 

een geschilderd doek aan geb racht, waarop voorkwa

men het wapen van den Stadhouder, gehouden door 

een trompettende faam en de zeve n pijlen, saamgebon

den door een oranjestrik. Onder dit alles "A1ttiquas 
dabz't uuio 1,ires" (De vereeniging zal de vo rige krach
ten teruggeven). Alles was weêr "peis en vree" met 

,,oranje boven! " 

De afgezette regeeringslede n, waren, zooals hiervoren 

reeds bericht werd, door den Hertog· va n Brunswij k 

wêer in hun posten hersteld. Dit was echter slechts 

provisioneel geschied. vVant het verande ren der vroed
schappen we rd, na 't herstel van den Stadhouder in 

zijn waardigheden , door de Staten der provincien weêr 

aan Zijne H oogheid aangeboden. Den 23en D ecember 

l 787 waren hierheen reeds twee commissarissen van 

den Stadhouder gekomen, welke, volgens 't besluit van 

3 l October l 787 der Staten van Holland om in die 

provincie de stedelijke regeeringen te ve randeren, door 

Zijne Hoogheid daartoe benoemd waren. In de Doe

len hun intrek genomen hebbende, vingen zij reeds 

den volgenden dag met hunne werkzaamhèden aan, 

en den 9 en April van 't volgende jaar werd door hen 

die verandering tot stand gebracht . In het reglement 

voor de burgerwacht, dat 5en April 1788 door den 
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Prins was goedgekeurd, was onder artikel 2 opgenomen, 

dat de burgerij, die tot het houden van wachten en 

tochten gehouden was, zooals van ouds zou bestaan 

uit 4 vaandels of compagniën, volgens de vier kwar-

tieren, te weten: 1 't kwartier van de Markt en \,Vest-

Jonkh . Alexander Philip Baron van der Capelle. 

wagenstraat ('t blauwe vaandel ), 2 ' t kwartier van 

den Langenclijk- Kortendijk (' t Oranje vaandel); 3 ' t 

kwartier van de Hoogstraat en A rkelstraat ('t witte 

vaandel); 4 't kwartier van den Appelclijk en Haven

dijk ('t roocle vaandel). Onder 't laatste kwartier, 

werd nu bepaald, zouden begrepen zijn alle huizen , 

die aan de overzijde van de Haven oostwaarts gelegen 

waren. En buiten de gewapende burgerij, die als de 

alleen wettige staclsburgerwacht 'vVerd aangemerkt, zou 

er nimmer eenig gewapend burgerkorps binnen de stad 

mogen worden opg·ericht. 

A cl r. Maarte n Da e y, de burgemeester, die steeds 

de partij der minderheid gekozen had, was op zijn 

verzoek van zijn vroedschapsplaats ontslagen, hierin 

gevolgd door de heeren A cl r. v an K r u y s kerke 

die behoord had tot de den 29 Aug. 1787 door den 

·burgerkrijgsraacl afgezette vrceclschappen en A cl r. 

Hagoort. Dr . Nic. d e Fre mery , eveneens een 

der vrijzinnige mincl erheicl, die zich niet onbetuigd ge

laten had, waar het g·olcl . voor zijn part ij te strijden, 

was overleden , terwijl de andere zondebokken mr. 

Loci . van Toul on, mr. Abrah. va n Thye 

Hanne s , En ge 1be r t cl e G y se 1aa r en A n t h. 

Jan van Doorn niet verder geschikt geacht werden 

-0111 hun vroeclschapszetel te behouden. Onder de niemv 

aangestelden liep het meest in 't oog mr. Gerard 

van Lom, die , zooals hiervoren bericht werd, beticht 

was, in vereeniging met C o r n e 1is van D i epen

brug ge, den stadhouder des Drossaards, openlijk te 

zijn uitgekomen voor 't hoofd van die partij, welke 

alles had aangewend om, vóór de re.-,tauratie, de be

s!uiten der Staten , genomen tot welzijn van 't vader

land , te verijdelen , van die partij ook, welke Oranje

adressen doen teekenen en in 't algemeen de verdeeld

heid t usschen de burgers zeer in de hand gewerkt had. 

Zoowel vóór als na de restauratie hadden van Die

pe n brug ge a ls plaatsvervanger en va n Lom, als 

advocaat van den Drossaard, geen der plunderaars en 

der in 't oog der nieuwstaatsgezinde partij voor oproer

makers geldenden in de stad of ' t land van Arkel doen 

vervolgen of terechtstellen . Integendeel zij hadden die 

oproe rmakers beschermd, omdat deze behoorden tot de 

Oranjepartij en waren voortgegaan met het teekenen 

d er Oranjeadressen zooveel mogelijk te bevorderen. 

D:lt v an Lom dus gekozen werd in de nieuwe vroed

schap was het meest doorslaande bewijs voor de over

winning de r Oranjepartij, tot welke clan ook nu weêr 

de g-cheele Gorinchernsche vroedschap kon gerekend 
,1·orden te behooren. 

Care\ '\Villem F erdinar d Hertog Yan Bru nswijk en Luneburg. 

Doch, de Oranje6ezinclen en de partij der aristo
craten zouden zich in het genot der overwinning niet 

zoolang verheugen . De democraten waren nu wel tij

delij k onderdrukt door de; k racht der bajonetten, maar 
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de geest van verzet en· de zucht naar vrijheid, gelijk

heid en broederschap bleef gloren als een niet te dooven 

vonk, die weldra zou uitslaan tot een laaie alles in 

vuur zettende vlam in de kort daarop (1789) jn Frank

rijk uitgebroken groote omwenteling. Deze fameuse 

gebeurtenis deed de hoop der democratische partij hier 

te lande in dubbele mate herleven. 

Na de restauratie van 1787 slaagde van de Spie

gel (1787-1794), die van Bleiswijk als raadpen
sionaris vervangen had, er aanvankelijk in de Repu
bliek rustig en onzijdig te houden. Hij trachtte ook 

verbeteringen aan te brengen in de gebrekkige staats

inrichtingen, doch zijn loffelijk pogen stuitte af op de 

har1nekkigheid, waarmede de herstelde regenten hun 
gezag en de verouderde regeeringsinstellingen vast

hielden. De Stadhouder, die zich thans tegen de aris

tocratische patriotten had behooren te keeren, betoonde 

zich te verzoenensgezind jegens hen, van wie toch het 

eerste verzet tegen het stadhouderlijk gezag was uit

gegaan. Toch wist hij, hoewel hij de misbruiken, 
waarop de regentenmacht steunde, in stand hield , de 
regenten zelve niet voor zich te winnen; integendeel zij 

namen dezelfde houding van verzet als vroeger tegen-

over hem aan, wijl zij zijne welwillendheid aan vrees . 

en zucht tot zelfbehoud toeschreven. Bovendien ver-
bitterde hij, juist door zoo te handelen, de democra-

ten nog meer, wier wenschen met de belangen van zijn 

Huis best overeen te brengen waren geweest, wijl de 
democraten slechts een krachtig uitvoerend gezag en 

invloed der burgers op het plaatselijk en gewestelijk 

bewind verlangden. 

Na het herstel van den Stadhouder hadden tal van 

patriotten de wijk genomen naar 't buitenland, en wel 
hoofdzakelijk naar Frankrijk. Nadat in dat land de 

Nationale Conventie Lodewijk XVI had doen guilloti

neeren (1793) en alle vorsten tot de natuurlijke vijan

den der volkeren had verklaard, drongen de uitgeweken 

patriotten, hierin gesteund door de Jacobijnen, er bij 

de Fransche natie en de Conventie op aan, dat de 
erkenning van de rechten van den me11sch en deu 

staatsburger ook in hun vaderland met geweld van 

wapenen zoude worden ingevoerd. Zij achtten zich 

gerechtigd tot dezen maatregel over te gaan, wijl de 
Oranjepartij in 1787 eveneens vreemde hulp had inge

roepen. Nadat de Nationale Conventie in 1793 aan 
Engeland en de Vereenigde Provinciën den oorlog had 

verklaa·rd, trok Du m o u r ie z over de grenzen der 

Republiek, hierbij den weg gewezen door den uitge

weken Hattemschen advocaat Da ende Is, die thans, 

aan 't hoofd van het door de uitgewekenen opgerichte 

Bataafsche legioen, hoopte zijn vaderland binnen te 

rukken en daar een revolutionair bestuur in te stellen. 

Breda, Klundert en Geertruidenberg bezweken voor de 

Fransche wapenen, doch voor Willemstad, waar Van 

Boet ze Ia ar 't bevel voerde, stiet 't Fransche leger 

' t hoofd. Du m o u r ie z moest echter ook spoedig 

daarop terug trekken om de Oostenrijksche troepen 

tegen te houden, welke hem echter bij Neerwinden 
versloegen. Het oorlogstooneel verplaatste zich nu 

vooreerst weer naar de Zuidelijke Nederlanden, waar 

ook de zoon des Stadhouders, de Erfprins van Oranje, 

zich dapper onderscheidde, totdat de beslissende over

winning der Franschen onder Jour dan bij Fleurus 

( l 794) de Oostenrijksche troepen naar Keulen deed 
aftrekken, terwijl de Engelschen zich, onder 't plegen 
van allerlei gewelddadigheden, naar Hannover begaven. 

Intusschen werd de spanning hier te lande met den 

dag heviger . De nog aan de regeering zijnde partij, 
gevoelde zich, bij den voorspoed der Fransche wa

penen, steeds minder op haar gemak en hield een 

dubbel wakend oog op de democraten en bijzonder 

op de revolutiegezinden, die alles in ' t werk stelden 

om een totale ommekeer van zaken voor te bereiden. 

Sinds de gebeurtenissen van 1787 waren allen-vege 

opgericht z.g. leisgezelschappen, vereenigingen van bur

gers, welke, verlangende naar een volksregeering, ter 
bereiking van dit doel in hunne bijeenkomsten alle 

middelen beraamden. Hoofdzetel dier revolutionaire 

vereenigingen was wel Amsterdam . In Felix Meritis 

en in de vergaderingen van het Keezengezelschap 

,,Doctriua et Amicitia" waren onderwerpen als "vrij

heid, gelijkheid en broederschap", en "noodzakelijkheid 

der revolutie " aan de orde van den dag. Ook de 
kortelings opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Al

gemeen, welke door woord en geschrift nieuwere 

billijkheids- en humaniteitsbegrippen zocht ingang te 

doen vinden, haalde zich den haat der aanhangers van 

't Stadhouderschap en der voorstanders van de Staats

kerk op den hals. Wel werd het uitbreiden van den 

aanhang der revolutiemannen eenigszins gestuit door 
de berichten, welke hier aankwamen over de gruwelen 

in Frankrijk door het Schrikbewind bedreven, doch 
de stemming voor 't Stadhouderschap en de regenten 

werd hierdoor niet gunstiger. Het complot te Amster
dam was in voortdurende geheime verstandhouding 

met het Fransche leger en toen in 't begin van 1794 

de Amsterdamsche democraat I r ho v e van Dam 
door Da e n de 1s werd aangespoord in Holland zoo 

spoedig mogelijk een omwenteling te weeg te brengen, 

daarbij de verzekering gevend dat men op de hulp 

van 't Fransche leger zou kunnen rekenen, trad Van 
Dam in overleg met een vijftal vertrouwde partij-
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genooten , waaronder K r a y en h o f f en G o ge 1. Om 

verschillende redenen kon niet tot een dadel ijke om

wenteling besloten worden. Onder de patriotten toch 

heerschte nog te veel versch il van meerring , en de 

Roomsche landgenooten , d ie vroeger op h unne hand 

geweest waren, gaven, na het gew€1d in Frankrijk 

bedreven, evenals de gereformeerde predikanten thans 

h un afkeer van Fransche hulp te kennen. Ook ver

dubbelden de regenten hunne waakzaamheid en de 

werkzaamheid van het revolutionaire comité diende 

zich voor 't oogenblik te blij ven bepalen tot een 

geregelde verstandhouding met de clubs elders in 

't land en met het Fransche leger en tot het in 't ge

heim b ijeenbrengen van wapenen . 

Het regentengezag bleek nog zoo krachtig, dat de 

revolut ionairen geene omwenteling durfden beginnen, 
zoolang de Franschen niet aan deze zijde van den 

Moerdijk hunne verschijning gemaakt hadden. Dit zou 

plaats hebben in 't laatst van 1794. Den geheelen zo

mer waren troepen geconcenteerd langs de oevers van 

de Maas en de Waal en de vestingen in uitersten staat 

van verdedig ing gebrach t. Ook Gorinchem maakte een 

der punten van verdeding uit ; verscheiden magazijnen 

werden binnen de stad in orde gemaakt en alles was 

in de weer om de vesting te versterken. Dagelijks 

trokken hier troepen door en buiten de Kansel- en 

Dalempoorten heerschte een buitengewone levendigheid 

door de daar gekampeerde soldaten: Engelsche en Hol

landsche huzaren, ruiters van v an T e y 1 en van v an 

0 ye n , Zwitsers, Fransche emig ranten enz. In zijn 

natuurl ij ken vijand, het water , zocht thans het land 

zijn bondgenoot. Overal werden de sluizen geopend 

en verhakkingen en insnijd ingen in de dijken gemaakt 

om inu ndatie te bewerken . In October begon 't water 

te wassen . De sluis te Dalem was opengezet en tot 

omtrent een uur rondom Gorinchem werd men enkel 

water gewaar. De coupures op de dijken en t egen

over Loevestein en vVoudrichem waren gereed en 

het geheele z.g . Monnikenland stond blank. Gere

geld trok nog bezett ing in de stad. Den 9en October 

kwamen hier weer 300 manschappen aan, die weldra 

door nog 20J zouden gevolgd worden en het hoofd

kwartier van 't Hollandsche leger werd naar Gorinchem 

verplaatst. In Bommel lagen 700 man Engelsche troe

pen en in de Bommelerwaard nog 3000 . Voor Bom

mel lagen tal van schepen en eenige kanonneerbooten. 

Hooger dan Tuil mocht de vVaal niet bevaren worden 

en de schepen werden daa r met geschut tegengehouden. 

Een uiterste poging werd gewaagd om het voortschrij

dende Fransche leger, onder opperbevel van P i cheg r u, 

dat reeds Nijmegen en den Bosch in zijn bezit had, 
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tegen te houden, daar ook de vroeg invallende vorst 

de krijgsplannen der Franschen begunstigde. Reeds 

vóór den 2ren December zat de Maas op sommige pun

ten vast en ging de Waal vol drijfijs . 

Pi c heg r u beraamde het plan om tegelijkertijd van 

alle kanten aan te vallen en de Hollanders in al hunne 

verdedigingsposten in de Bommelerwaard te bestoken. 

Den 2 rn December I 794 ' 's morgens zeer vroeg ' gaf 

Da e n cl e 1 s de zoo lang gewenschte bevelen aan zijn 

brigade van r 500 man om den inval in de Bomme

lerwaard te wagen. Bij Driel trokken de Franschen 

met geveld geweer de Maas over en wijl de tegen

stand gering was, waren zij spoedig meester van de 

Waard . De stad Bommël viel in hun handen en het 

S taatsche en Engelsche leger trok terug ove r de 

W aal , in 't fort Loevestein en in Gorinchem. 

' t Ligt niet in 't bestek van dit werk om het Fran
sche leger in al zijn zegevierende tochten te volgen , 

genoeg zij ' t dat de Stadhouder zijn zaak verloren 

zag en besloot met zijn familie het land te verlaten 

( r8 Januari 1795 ). De Nationale Conventie had ver

klaard geen overeenkomst met de Vereenigde Gewes

ten te willen sluiten eer de Stadhouder zich verwijderd 

had en Zijne Hoogheid begreep dus - gelijk hij ook 

verklaarde - dat zijn langer verblijf op 't oogenblik 

de vrede en rust van 't land in den weg stond . Daags 

na 't ve rtrek van den Prins werd door Hunne H . Mog. 

besloten aan de commandanten der vestingen Breda , 

Bergen op Zoom , Steenbergen en \ i\Tillemstad, kennis 

te geven, dat zij zich bij een aanval der Franschen 

op de best mogelijke wijze met hun aanvallers dien

den te verstaan en op dienzelfden dag (19 Januari 

1795) geschiedde op deze wijze ook de overgave van 

Gorinchem. Reeds den vorigen dag (Zondags) waren 

de Franschen, die Gorinchem ingesloten hadden , 

handgemeen geworden met de Hollandsche troepen. 

Men liet , na eenige minuten met klein geweer ge

schoten te hebben, het ges~hut van de wallen spelen 

zonder echter schade aan te richten. De Franschen 

konden dit vuur niet beantwoorden, wijl zij nog 

geen belegeringsgeschut hadden aangevoerd . 's Avonds 
werden van de vesting uit , twee molens, die dicht 

onder de stad stonden , in brand geschoten, waar
door, indien de wind uit een anderen hoek gewaaid 

had, een groote ramp voor de stad zelve had kunnen 

ontstaan . Den volgenden dag, van 's morgens tot 

's middags, bulderde het geschut onophoudelijk van 
de wallen en werden verscheiden huizen te Dalem 

met gloeiende kogels in brand geschoten . De Fransche 

generaal O s ten zond den commandant der stad, den 

Generaal-Majoor A. L. v an O y en, op staanden 
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voet een opeisching , onder bedreiging dat, zoo hij 

langer voortging met het vernielen der bezittingen 

van de burgers , hij met 't geheele garnizoen buiten de 

capitulatie gesloten en over de kling gejaagd zou wor

den. En de Franschen, die intusschen g rof geschut 

o ntvangen hadden , hadden zeker aan deze bedreiging 

gevolg gegeven , indien aan hun ve rzoek niet voldaan 

was. De capitulatie werd dan ook gesloten. 's vVoens

dags werd de Dalempoort door een Fransche wacht 

bezet; Vrijdags trok het ga rni zoen van vVoudrichem 

en Loevestein (dat eveneens onder van O ye n 's bevel 

gestaan had) hier binnen en vertrok met 't Gorinchem

sche garnizoen, terwijl de Franschen bezit namen van 

Gorinchem , met welke vesting nu tevens de provincie 

Holland in hunne macht was. De provincie Utrecht 
had zich ook overgegeven en te Amsterdam kwam 

de door een g root gedeelte van 't Nederlandsche volk 

gewenschte revolutie tot stand. 

Met het ve rtrek van Willem V eindigde hier voor 

goed het Stadhouderlijke bewind en tevens het be

staan van de oude, federalistische R epubliek der Ver

eenigde Nederlanden. De verouderde , onhoudbare 

staa tsinrichting was in duigen gevallen en op haar 

ruïne ontstond een nieuwe staat, naar Fransch model 

ingericht als eenheidsstaat, die voorloopig den naam 

zou voeren van Bataafscbe Republiek. 

III . HET FRANSCHE TIJDVA K . 

(1795-1 814.) 

(Iets uz't Gor i1tclte11t's gescltiedmis tijdem de Bataafse/te Republiek, ollder !tet KoJtink rijk Holland 

m gedurmde de inlijving 

e omwenteling had het foede ratieve 

stelsel der oude R epubl iek vernie

tigd , het beginsel van eenheid had 

gezegevierd en Gorinchem ,vas thans 
ook in handen der O\·en\·innende 

staa tspartij , welke r aanhangers met 

gejubel de Fransche broeders als ve rlossers en brengers 

der gedroomde vrijheid, gel ijkheid en broederschap 

inhaalden. Nog denzelfden dag der capitulatie we rd 

ingesteld een provisio11eele directie , volgens de ke uze 

der burgers, daartoe vergaderd in de sedert l 787 ge

sloten , doch nu weêr heropende Burgersocieteit, sa

mengesteld uit de burgers ' C. B y 1e v e 1cl , C. van 

d e r M e y van O os te r h o u t en S. C. van A p

p el t e re, Secretaris en den 29 Januari d. a. v. werden 

alle burgers, die tot dusver de stedelijke regeering 

hadden uitgemaakt, van hun posten ontzet . Voor den 

tijd van twee ma~nden werd nu aangesteW een pro
v isioneele muniápalitett, bestaande uit 18 leden, terwijl 

in de plaats van een drossaard een pro·visi·oneele H oofd

officier benoemd werd. H et kiezen dier representanten 

geschiedde door de burgers, daartoe saamgekomen in 

bij !tet Franse/te /.:ei::,errij/.:.) 

c&o--- - --

de Groote Kerk, wijl het gebouw der Burgersocieteit 

t e klein was om de menigte t e bevatten. Bij die ge

legenheid h ield de burge r S . C. van Ap p el t ere 

een van zij n vurige toespraken , waarvoor hij in dien 

tijd een zekere ve rmaardheid binnen Gorinchem genoot. 

Reeds de n volgenden dag besloten deze representan

ten om de ve rschillende kerkleeraars kennis te geven, 

dat zij voortaan zich niet meer houden zouden aan de 

voorschrifte n , afgekondigd door eenige personen, die 

·zich voorheen onder den naam van Staten van Holland 

"het bestuur d ier provincie aangematigd hadden ." Zij 

namen dit besluit, overtuigd als zij waren "van de 

onvoegzaamheid dat de leeraars der christenen zich 

in h unne plechtige aanspraken aan den oneindigen God, 

bij de voordracht van eenige nietige stervelingen, be

dienden van een aantal ijdele eeretitels waarin 't gezond 

verstand niet anders kon zien dan treurige bewij zen 

van den dwazen hoogmoed, waaraan ' t menschelijk ha1;t 

zich somtijds overgeeft en omdat dergelijke eeretitels 

in 't gebed, niet alleen voor .eiken verlichten vereerder 

van het H oogste \Vezen ten uiterste aanstootelij k , 

maar ook regelrec;ht strijdig moesten geacht worden 
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met de lessen van -nederigheid, welke zoo sterk door 

den godsdienst der christenen wordt aanbevolen". De 

leeraars werden dus verzocht in hunne gebeden een

voudig te bidden voor de personen, welke door den 

w Zl des 110/ks in de regeering geplaatst waren. Alles 

echter tot zoolang als te dien opzichte eenige andere 

bepalingen door de provisioneele representanten des 

Hollandschen volks zouden gemaakt zijn. 

Den 3 en Februari van het eerste jaar der Bataafsche 

vrijheid (r795) plantten de Gorkumsche burgers vóor 

't Stadhuis op de Groote Markt, hun vrijheidsboom. 

De groote blauwe steenen , welke daar ongestoord ge

legen hadden sinds r 45 9, toen den I 5 Maart daarop 

geplaatst werden de palen, welke de verhevenheid 

schoorden , waarop Ka r e 1 van C h ar 1 o i s als Heer 

van Arkel gehuldigd was, werden weggeru imd en -

evenals elders in Holland - maakte de Gorkumsche 

burgerij, broederlijk en zusterlijk , een rondedansje 

om den boom onder 't zingen van vrijheids- en ver

lossingsliederen, terwijl mutsen en hoeden versierd 

waren, in plaats van met Oranjelinten , met de natio

nale cocarde. Men twijfelde er niet aan of thans zou 

h et "duizendjarig rijk ", waarvan geprofeteerd was, 
een beg in krijgen. 

't Moet gezegd worden, dat de nieuwe stedelijke 

regeering zeer gematigd en loyaal optrad, en dat de 

thans aan 't bewi nd zijndcn zich onthielden van elke 

wraaknem ing op of 't geven van aanstoot aan de 

leden der door hen overwonnen partij . In ha re pu

blicatie van den 3 I en Januari r79 5 ve rklaa rde de pro

visioneele municipaliteit het "onbestaanbaar te oordee

len met het karakter van brave volksvertegenwoordi

gers" om diegenen hunner medeburgers te ve rvolgen 

of van hun bestaan te beroven, die over de belangen 

des vaderlands een andere zienswijze mochten gehul

digd hebben. Integendeel , zij achtte het een harer 

voornaamste plichten om de belan gen van alle bur

gers, zonder onderscheid, op de meest mogelijke wijze 

te behartigen. Diensvolgens hadden clan ook de pro

visioneele representanten besloten alle stedelijke be

a mbten binnen Gorinchem, voorloopig in hun posten 
te handhaven, hen ve rmanende om zich, zooals ' t 

echte vaderlanders en deugdzam e burgers betaamde, 

van de waarneming hunner ambten naar behooren te · 
kwijten. 

Dit besluit stak gunstig af bij de resolutiën na de 

restauratie van 1787 door de regenten der toen zegevie

rende aristocratenpartij genomen . Toen waren verschei

den ambtenaren, om politieke redenen, van hun ambt 

ontzet, anderen, wijl ze zich geen aanhangers betoonden 

der oude orde van zaken, van de bediening der open-

bare posten uitgesloten. In de jaren r787-- r788 en 
I 790 waren door de Gorinchemsche vroedschap ver

schillende partijdige resolutiën genomen ten opzichte 

de r gilden, wat betrof het aanstellen van boekhouders, 

hoofdli eden, dekens of zege laars. De regenten hadden 

in die dagen de gilden gelast om een aantal brave 

burgers van hunne gildeposten àf te ontzetten àf hen 

slechts daarin te handhaven indien ze wilden verklaren 

dat de politieke kleur der regeering ook de hunne zou 

zij n . Den 23en Februari 1795 werden, bij besluit van 

de provisoneele representanten der gemeente, al die 

onbill ijke en onrechtvaa rdige resolutiën ve rnietigd, wij l 

men thans de meening was toegedaan dat "geen ver

schil van denkbeelden eenigen Burger (mocht) of (kon) 

uitsluiten van zijne rechten als lid der maatschappij". 

De g ilden vve rden clan ook - zoo luidde verder het 

beslu it - in de verkiezing h unner dekens, hoofdlieden , 

boekhouders of zegelaars voortaan volkomen vrij eu 

onbelemmerd gelaten ; niet op "denkbeelden", maar 

alleen op braafheid en kunde diende men in ' t ver

volg bij die keuze acht te slaan. 

Ook ten opzichte der leden van de verschillende 

godsdienstige gezindten werd wat meer bill ijkheid en 

gelijkheid betracht . Dit bleek toen in Februari r 795 
door een commissie uit den grooten kerkeraad der 

Ned. gereformeerde gemeente aan de provisioneele re

presentanten een verzoek gedaan werd tot het houden 

eener algemeene collecte t en behoeve van die gemeente 

en hare armen. Dit verzoek in overweging nemende, 

waren de respresentanten van oordeel "dat de nood

lij denden van alle godsdienstige gez indten dezelfde 

aanspraak hebben op de liefdadigheid hunner meer 

bedeelde natuurgenooten" en men stond het verzoek 

r 7° 11toe slechts in dier voege dat op den Februari 

's morgens ten ro ure "een algemeene liefde-inzameling 
ten behoeve van de noodlijdenden in ' t algemee1t zou 

mogen gehouden worden door de armbezorgers der ver

se/tillende gezindten , geassisteerd door eenige leden van 

de municipaliteit". De opbrengst zou onder de armbezor

gers worden ve rdeeld naar evenredigheid van het ge

tal der behoeftigen, die elke gemeente te verzorgen 
had. De representanten noodigden alle burgers uit 

om "gelijk het deugdzame burgers en echte menschen

vrienden , maar "vooral , gelijk het aanklevers van den 

,,weldadigen godsdienst van Jezus betaamt, door da

"den te bewijzen dat zij niet ontaard (waren) van dat 

"verheven gevoel van medelijden en belangneming in 

"de rampen hunner broeders dat door den Schepper 

"der natuur zelf in 't menschelijk hart gelegd is en 

,,door een ruime en edelaardige mededeeling te too

"nen, dat zij ijverige navolgers en echte kinderen 
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,,(waren) van dien goeden vader aller stervelingen, 

"die de liefde zelve 1s en die den eenen mensch tot 

"nut en vertroosting van den anderen op deze wereld 

"geplaatst heeft ". Extracten van dat besluit zouden 

worden ter hand gesteld aan alle kerkleeraars binnen 

Gorinchem om ze, na het eindigen hunner rede, aan 

de gemeente voor te lezen , daarbij de leden aanspo

rend tot een milde bijdrage. 
Uit deze besluiten blijkt wel dat bij de Gorkumsche 

provisioneele municipaliteit het ernstig st reven voorzat 

om de schoone leuze "vrij heid , gel ijkheid en broeder

schap" niet te doen zijn een holle klank. Door daden 

zochten de nieuwe vertegenwoordigers der burgeri_i 

uiting te geven aan de humane beginselen, uitgespro
ken in de bepalingen omtrent de rechten van den 

mensch en den staatsburger, rechten, tot nog toe 

maar al te zeer miskend door een kaste van egoYsti

sche, heerschzuchtige regenten, wier streven het steeds 

geweest was slechts eigen familieleden in de regeenng 

te zetten en invloed, macht en geld onder elkander, 

met uitsluiting van alle buiten hun kaste staanden, te 

verdeelen. Het volk was zoo langzamerhand geheel 

onmondig verklaard waar het gold zijn vertegenwoor

digers in de regeering te kiezen. Ook aan dit onrecht 

zou thans een einde gemaakt z1Jn. Den 28 Maart 

r79 5 werd de Gorkumsche provisioneele regeering ont

bonden en verkoos de gemeente, om aan te blijven tot 

Mei r796, r 8 burg·ers tot hare representanten. Al 

deze voorrechten en vrijheden dankte de burgerij aan 

het Fransche volk, door welks hulp het mogelijk ge

worden was dat thans de adem der humaniteit ook 

ging· over de lage landen der Bataafsche R epubli ek, 

welker voorgangster zoovele jaren gekluisterd was in de 
knellende banden van een ondragelijk regentendespo
tisme . Om uiting te geven aan hunne dankbaarheid 

voor de verlossing werd den r r Juni r 79j door de 

Gorinchemsche burgers een burgerfeest gevierd, bij 

gelegenheid der ratificatie van de gesloten alliantie 

tusschen de Fransche en de Bataafsche republiek. :Men 

hield een optocht, waarin de humane begrippen der 
nieuwe orde van zaken symbolisch voorgesteld werden 

door ettelijke maagden, kanonschoten werden g·elost 

te Gorinchem, zoowel als te vVoudrichem en te Loe

vestein en op de Groote Markt werd de burgerij , na 

een plechtigen ommegang, door den burger, tevens 

secretaris der gemeente, S. C. van A p p e 1tere, 
uit naam der representanten toegesproken met de vol
gende rede, die ik hier onverkort ,,·êergeef, ter ken

schetsing der gevoelens dier dagen : 

]Wedeburgers ! 
)1Uwc vertegenwoordiger:; dcelen met geheel bun hart in d ie welgeplaatstc 

>ineugdc, ,ye}kc de zegepraal der vrijheid verzegelt. E u wat wonder? ~ a een 

>1akeligc sla\·ernij van meer ·d·rn zeven jaren, zien wij thans door het gesloten e~ 
)1plechtig bekrachtigd verbond t usschen de Fransche en Bataafsche republiek, d e 
)izon de r vrijheid op Hieuw van a chter de nevelen, die haar zoo lang bewolkten, 
))hervoortre den met meerder majesteit dan waarmede zij zich immer aan ons oog 
i1 vertoonde Zij zijn niet meer, die gruwzame ketenen, welke reeds te lang aan 
1)onze halzen rammelden! De Catilina's, d ie deze! ve gesmeed hadden 1 zijn nêer-

11geveld of ontvluch tten, al sidderend , het licht de r vrijheid, o·, volk, gij zijt 
1)vrij en gij kunt, zoo gij wilt, eeU\vig vrij bl ijve n. \Vclaan, toon dan door uwe 
)1daden, dat gij der vrijheid niet onwaa rdig zijt , u door uwe bondgenooten aange

)ibracht. Vergeet nimmer, dat belangelooze vaderlandsliefd e, dat een onwankelbare 
)1gehechtheid aan deugd en braafheid de eenige middelen zîj n 1 door welke het 
>1groo tsch gebouw, waarvan thans de grondslagen zijn gelegd, kan worden opge-
11trokken. Volg in al uwe daden deze onfeilbare leidsvrouwen, zoo ·waarlijk zal 
)1eens dat geluk, in welks verru kkend voor uitzicht wij ons thans verheugen, aan 
" het Bataafsche gemecnebest ten deele worden, zoo waarlijk zal steeds de lieve 
)1vrijhcid in onzer midden wonen . 

11 Achtbarc grijsaards! Gij, die door de algemeene vreugde ve rj ongd uwe krach_ 
11 tcn herzameldet, om de prachtige triomfkoets der vrijheid te. volgen, gij moest 

1/t is waar, het grootste deel uwer levensdagen iu slavernij doorbrengen. -Maar 
)i welk een hemdsche troos t ! Uw zonen en uw dochte rs zullen Yrij , zullen ge-

1)\ukkig zijn; gij zult heengaan in vrede, daar gij het goede van uw vaderla nd 
1aanschouwd he bt . 

11 Bemîn11el1Jke, frisscbe maagcknrij, welker natuurlijke bevalligheden nog one i11 -
1dig schooner worden door dat edel vuur der vrijheid, 't geen in uwe aan minnige 
Jioogen tintelt eu 't welk tt\\"e harten veredelt. De natuur vormde u o m te bc
Jihag en, zij vormde u om door onwederstaan ba re Lekoringen het mannelijk hart 
)1zac htken s te boeit:n . \Vel aa 11 1 maakt van dat toon~rvermogen 1 waarrnede gij alles 

)1ku nt uitvoe ren, gebruik om het vaderlau.::l te dienen. H et staat aan u om nieuwe 
1,-rie nden aan de deugd, nieuwe helden aan uw vaderla nd te schenken. Da t 

1inooit de snoodaard, d ie de nijhcid haat, den toegaug t o t uwe t ee<lcre harten 
)1\"erwerve of met u,\"e liefde ve n, aard1gd wo rd t. !\immer moet uwe zachte han<l 
J1;'.Îch paren dan aan die ch:s j ongelings, di c hi..:t vaderland, die de vrijhe id, die 
)ide deugd bemint. D an \,·aa rlijk zult gij eens gelukkige moeders van een vrij
J1 geborcn kroost worden, en, ,,·elk een heerlijk loon! de teedere dankbaarhei d van 
1ecn crkentt lijk nagcsbcht zal uo:;; uwe gedachtenis zege1'.en ! 

>) H eldhaftige burgerschaar, die het !likkerend metaa l in helde11vuisten wringt
1 

>)die niet sc hroomde te wapen te s11cllcn om clcr zuchtende vrijheid hulp te bieden . 
J1Van U\\·en moed, van uwe burgcr trou w Yerwac hten uwe vertegcnwoord1gers, 
1JVerwacht het vadcrland alles. Blijf steeds de teug el des oproers, de schrik der 
))dw ingelanden . \\. ees t Brutussen en Scaevola 's, ,,·anneer het ee nmaal de vader • 

iila ndsc he vrijheid m oct1t gelden en Z\\"eert, gelijk andere Spa rtanen, dien statigcn 

11 eed, dat gij ve eleer U\\. on tzielde l~jken op uwe schilden zult doen terugvoeren 

)idan immer te gecloogen da t eeu trotsch gewcl<lcna~Lr wede r den geha ten schcpter 
)) ill cle,.-:e gt:\\·estelt L O U Z\\"aaicn . 

11 0, mochten wij allen, als trouwe kimlereu des vaderlands, aau onze vcrplich
:.i ti ngen beantwoorden 1 :\iochte!l wij allen bij de ve rheve n liefde voor de vrijheid 
Mi e nog \·crhcvl"ner liefde voor de deu.:,;;d vocgen ! .i\iocht de broederschap, di e 

)1 bn·allige zuster de r vrijheid, o veral h.,re wddadige treden he e n richten! Gewi s, 
)1dan zal het vade r Lrnd vcrder gered wordcn e11 die goecle Vader der stervelîngcni 
11d ic Zij11 ::.chepsele11 niet Lot de slavernij, maar tot <le vrijheid, niet tot rampen, 

lllnaar tot geluk ::.chiep1 za l met een gunstig oog op onze welgemeende pogrngen 

,, neerzien '" 

Yer brîjzel overal het juk der s la \"ernij 
ü G od ! 0 God ! ge ef vrede aan clc aa rde 

Eu uiaak het rn e nschdom ,·rij. 

En zich vervolgens tot de Fransche troepen wen

dende , sprak de vurige patriot: 

,- Et vou s, magnanimes guerriers, clont la b ravo ure héroiquc a répandu l'épou-
11 \·ante 1Jar111i les tyrans 1 bienfaitcurs de l' humauité, clou t l' Europe etonnèe ad-

11mire k:s vc rtus sublimes. R ecevez de notre communei dont vos bras ont brîsé 

nies fcr::. , les rcme rc iments les plus vifs po ur la li be rté, <1ue vos armes victorieuses 
11 nous ont r e ndue. Rece,·ez nos rernercîmcnts pour la bonne conduite, que vous 
11 ne cesse z de tenir parm1 nous, une conduite, qui est a u-clessus de toutes nos 
,, louanges . 

R è p ublica i11s frança is ~ ~ o u::. étions toujours uuis à \' O U S par !'amour ::.acré 

,, de la li berté. 2\l ous al!ons l'è11e encore plus é troitement e t, :'t jarnais, par l'heu-

11reux traité cl'amitié entre les deux n3.tio ns, d1Jnt nous célébrons la fète. Nous 

"y o us suino ns dans la carrière glor ieusc de la liberté, nous serons les émules de 

,,vo tre gloire et a,·e c vous: 

~ ous ne rcco11n:litrons, 

En clétestant les rois, 
(Juc i amollr des vcrtus 
Et \'empire des lois." 

J ammer, evenwel, dat het d en Patriotten zoo spoedig 

duidelijk zou worden dat hunne verwacht ingen te hoog 

g·espannen waren en dat ze zich wel eenigszins bedro

gen in hunne Fransche broeders, op wie ze zich met 

volle vertrouwen verlaten en die zij als bevrijders van 

' t vaderland juichend ingehaald hadden. 

https://zege1'.en
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N u de Franschen zich hier eenmaal genesteld had

den zouden de Bataven niet zoo spoedig v,rn hun lastig 

en kostbaar gezelschap ontslagen zijn en ons land zou 

ondervinden, dat het niet tot zoo'n geringen prijs door 

de F ra nsche Republiek tot Bataafsche zuster geprocla

meerd was. Om de betrekkingen tusschen beide repu

blieken te regden, werden do0r onze nieuwe Staten 

Generaal, op dezelfde wijze herschapen ,tls al onze 

regec ringscolleges in een comité va 11 provisioneelc be

windvoerders, de Heeren B 1 au w e:1 Meijer als mi

nisters plenipotentiarissen afgezonden naar Parijs. Niet 

als afgezanten van den Staat, maar als afgevaardigden 

der pat riotten, werden zij in Frankrijk's hoofdstad door 

het Comité du Salut Public ontvangen en al heel spoe

dig kwamen zij tot de kennis, dat er van eene onaf

hankelijke Bataafsche Republiek geen sprake kon zijn, 

zoolang aan Frankrijk niet vergoed waren alle kosten 

door dien staat ten onzen behoeve gemaakt. De eischen 

van het Comité du Salut Public waren echter zoo hoog, 

dat de gezanten niet tot een overeenkomst konden 

komen, en twee leden van het Comité , de Heercn 

Siéyès en Rewbe Il, kwamen daarop naar den 

Haag, waar zij met vijf daartoe door de Staten Gene

raal aangewezen burgers het Haagse/te 11erdrag sloten, 

waarbij bepaald werd, dat Frankrijk tot loon voor 

zijne hulp en de erkenning van ons land als Bataaf

sche Republiek zou hebben JOO rnillioen gulden, de 

steden Maastricht en Venlo met Staats-Vlaanderen, 

terwijl de Vlissingsche haven en de scheepvaart op 

Rijn, Maas en Schelde zoowel voor Franschen als 

voor Jlataven geopend zou zijn . Met 't oog op E nge

land sloten beide Republieken een aanvallend en 

verdedigend verbond en werd bovendien in 't geheim 

overeengekomen, dat onze Republiek eene bezetting 

zou krijgen van 25000 Franschen, die geheel ten 

-onzen koste gekleed, gevoed en bezoldigd zouden 

worden. Deze laatste overeenkomst kostte ons land, 

- wijl de Fransche troepen (Sans-Culottes), zoodra 

zij goed in de kleeren zaten, onmiddellijk ve rvangen 

werden door andere, die aan alles gebrek hadden,

in 9 jaren 74 millioen gulden. Tot dekking van al 

deze uitgaven was herhaaldelijk eene gedwongen geld

heffing noodig, terwijl wij bovendien in betaling 

moesten nemen de Fransche assignaten, die weld ra 

alle waarde verloren. Onzen handel werd een onbe

rekenbare schade toegebracht , doordat Engeland ons 

den oorlog verklaard en onmiddellijk, na het binnen

rukken der Franschen, enibargo op onze koopvaardij

schepen gelegd had. De nieuwe Staten-Generaal had

den voor onze koloniën, waar onder 't bewind der 

compagnieën een wanbestuur geheerscht had, twee 

comités benoemd, eén voor de Oost-Indische bezittingen 

en eén voor de Koloniën in Afrika en Amerika, maar 

reeds in I 79.3 waren de Engelschcn meester van de 

Kaapkolonie. E1::n poging om die kolonie te hernemen 

faalde, ,v ij i ' t N eclerlandsche scheepsvolk bij na alge

meen Oranjegezind was en de Engelschen, bewerencle 

beslag te leggen op onze bezittingen in naam van 

Stadhouder vV i 11 e m V, met de O anjevlag in top 

vochten. Achtereenvolgens verloren wij clan ook aan 

Engeland Malakka, Ceylon, de Molukken Demerary, 

Essequebo en Bc:rbice (welke laatste drie koloniën wij 

met de Kaap nimmer terug kregen) en in I 801 was 

enkel nog .Java in ons bezit. 

Om een nieuwen regeeringsvo rm voor de Bataafsche 

Republiek tot stand te brengen werd het land verdeeld 

in districten van I 5000 en elk district weêr onder

verdeeld in grondvergaderingen van 500 inwoners. 

Deze grond vergaderingen verkozen elk één kiezer en 

de 30 kiezers, die elk district op deze wijze kreeg, ver

kozen weêr een representant. Gekozen werden r 26 

representanten, die samen uitmaakten de nationale 

vergaderi11g en zoodra deze in den Haag bijeenkwam, 

werden de Generale Staten ontbonden. Thans diende 

men ' t volk een constitutie te geven, doch, wijl de 

nationale vergadering verdeeld was in twee hoofdpar

tijen, bleek deze arbeid niet zoo gemakkelijk: Volstrekte 

eenheid in de regecring over geheel 't land was de 

wensch der z.g. U11itarisse11; de .fèderalisten daaren

tegen meenden, dat geen sprake kon zijn van een 

Bataafsch volk, zooclra het gewestelijke of plaatselijke 

belangen aanging en dat dus de Bataafsche Repu

bliek diende te zijn een bondg·enootschappelijke staat. 

Ook de U nitarissen waren weêr verdeeld in hevige 

en gematigde en door dit verschil van meening kon 

de nationale vergadering niet voór 't volgende jaar 

( r 797) een ontwerp-constitutie indienen. Als te fede

ralistisch werd dit ontwerp door de grondvergaderingen 

verworpen (Augustus I 797), waarop een nieuwe nati

onale vergadering gekozen werd, welke echter evenmin 

tot overeenstemming gera:.S:en kon . 't Volk toonde 

duidelijk zijn misnoegen, dat nog sterker werd, toen 

een vloot van I 5 linieschepen onder den vice-admiraal 

De Vv inter bij Kampercluin bijna geheel door de 

Engelschen vernield werd. De president der nationale 

vergadering, Mi cl cl er i g h, aangespoord door den Fran

schen gezant en den luitenant-generaal Da en cl e 1 s, 

ging, om een einde te maken aan de wassende onrust, 

over tot een staatsgreep. Den 22 Januari r 798 werden 

28 federalisten en moderaten, leden der nationale ver

gadering, gevangen genomen en de heftige U nitarissen, 

die gezegevierd hadden, gaven zich nu den naam van 
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constitueerende vergadering, representeerende !zet Bataaf

sclte volk Een nieuwe constitut ie werd thans ontworpen, 

·welke door de grondve rgaderingen, eveneens gezuiverd 

van alle obstrueerende elementen , met overgroote stem

menmeerderheid den 23 April 1798 aangenomen en 

in de constitueerende vergadering op den 1 Mei l 798 
geproclameerd werd. De souvereine en wetgevende 

macht zou nu berusten bij het vertegc1twoordigend 
ü clwam, dat permanent was, uit twee kamers zou 

bestaan, en vijf directmre1t zou kiezen, welke bekleed 

werden met het uitvoerend gezag en bij gestaan werden 

door 8 agmten (ministers). De republiek werd verdeeld 

in 8 departementen en de leden der departementale 

en plaatselijke besturen, (welke voortaan alleen admi

nist ratief zouden zijn) evenals die van 't vertegenwoor

digend lichaam, zouden gekozen worden door kiezers, 

aangewezen door de grondvergaderingen. De geldmid

delen van den staat kwamen onder één beheer, elk 

departement kreeg één gerechtshof en eenige rechtban

ken en elke gemeente had een vrederechter. De pijn

bank werd afgeschaft en de kerk van den staat 

gescheiden. Dit was ongeveer de inhoud der nieuwe 

staatsregeling. 

De constitueerende vergadering, die thans had be

hooren af te treden, besloot echter, bij wijze van 

exceptie, haar eigen leden in het vertegemrnorcligencl 

lichaam zitting te doen nemen. Dit vond echter geen 

genoegen bij ' t volk en D a e n cl e 1 s deed, met goed

vinden van ' t Fransche Directoire, de leden van 't uitvoe

rend bewind en 't ve rtegenwoordigend lichaam gevangen 

nemen en riep het volk op om, handelende overeenkom

stig de grondwet, een 111 eLrn·e volksvertegenwoordiging 

te kiezen. 

Bij artikel 6 der aclditioneele artikelen tot de acte van 

staatsregeling was bepaald, dat in elke gemeente het 

kerkgenootschap, dat er de meeste leden telde, tegen 

een geldelijke vergoeding, binnen een bepaalden tijd, 

een keus kon doen uit de kerken en pastoriën, voor 

zooverre deze gebouwen niet gesticht waren door het 

kerkgenootschap, dat ze op dat oogenblik in gebruik 
en bezit had. De aldus genaaste kerken en pastoriën 

zouden, ten allen tijde, in 't bezit en onder 't beheer 

blijven van dat kerkgenootschap, "·aaraan ' t was toe

gewezen. Alleen de torens, aan de kerkgebom,·en 

gehecht , en de klokken werden verklaard eigendom 

te zijn en te blijven van de burgerl ij ke gemeenten. 

Om uitvoeri ng te geven aan dit a rti kel had de mu

nicipaliteit ( 1) der gemeente Gorinchem, bij haar beslui t 

van den 19 Juli l 798, goedgevonden om de besturen 

der H ervormde, Katholieke en L uthersche gemeenten 

binnen Gorinchem te gelasten aan een daartoe benoemde 

commissie uit de municipaliteit te doen toekomen een 

nauwkeurige opgaaf van het getal der leden, respectieve

! ijk tot hun kerkgenootschap behoorencle, en ui t deze le

den voor elk genootschap te doen benoemen drie commis

sarissen. Voor de Ned. Hervormde gemeenten traden 

als zooclanig op de burgers Johanne s K nep p e 1-
h out, Mr. Huib e rt Eliza van Meerten en 

Dirk Rozen b u r g, voor de Roomsch Katholieke 

gemeente J ohan van Sc h aa len , Mattheus Ever

h a r cl u s M e u 1 e m a n en V i n c e n t H o m m e s en 

voor de Luthersche gemeente Car e 1 Lo cl e wijk cl e

N o t ze l , Jan Willem Thij sse n en David Chris

toffel Linclner. Den 26 Februari 1799 verschenen 

deze commissarissen met een commissie uit de muni

cipaliteit, bestaande uit de burgers Me 1chi or Sp e e 1-

m a n , F r a n ç o i s A n t h o n y T r e t en T e u n i s 

Horn eer Senior, leden van den Raad benevens den 

Secretaris der gemeente, Simon Cor n e 1 is van 

Appeltere, voor Ewoud Bol en Corstiaan van 

Go u cl ria a n , Schepenen te Gorinchem ten einde de 

volgende verbi ntenis aan te gaan en met hunne hancl

teekeningen te bekrachtigen. (1) 
De groote kerk en de ka pel (3) in de Arkelstraat, 

met al hetgeen daartoe behoorde, zouden eigendom 

blijven van het Hervormde kerkgenootschap, onder 

beding dat dit ke rkgenootschap aan het Roomsch

Katholieke zou uitkeeren een som van elf honderd 

gulden , in 6 termijnen te betalen, en dat de kleine 

kerk op den Havendijk met alles "·at daarin was in 

vrijen eigenclorn zo u overgelaten en gegeven worden 

aan de Luthersche ge meente, welke daarvoor afstand 

deed van alle uitkeering in geld, die zij anders ten 

laste van 't Hervormd kerkgenootschap had kunnen 

doen gelden. ( 4) 

Al hetgeen omtrent het recht van begraven en de 

begraafplaatsen in de groote kerk en de kapel tot dien 

tijd had plaats gehad, zou blijven op den ouden voet , 

(1) In 1796 was de titel van het stedelijk regeeringscollege veranderd in Ra ad der Gemeen te en was 't getal der raadsleden bepaald op 14:. In 179~ :Vijz ig_de 
zich die titel in mu n ic i pa] i t e i t, toen den 28 l\Iaart de nieuwe ledeu werden aangesteld en beëcdigd door de daartoe benoemde agenten btJ he t administratief 
Bt>stuur van het voormalig gewest H ol land tot het reorgani see ren van de municipaliteiten in het district Oosterland. H et _getal dier leden was 7. Die titel bleef 
gehandhaafd tot 1803 Bi,i Art. 147 de r cons titutie van 17 98 was aan de plaatselijk e besturen echte r alle onafhankelijkheid en daarmede alle wetgevende macht 
on tnomen . 

(2) Een afschrift van dit contract werd n,ij toegezonden door den H eer Thl. F. Boonzajer1 oud-notaris, aan wiens welwillende be langstelling ik zeer veel verpli cht ben. 
(3) Sedert 17 97 was de kapel, die tot toen als 2de kerk bij de H ervormde gemeente in gebruik geweest was. ten gebruike afgestaan aan de ,vaalsche gemee nte , die 

voór dien tijd ha re bijeenkomsten hield in de zg. kleine kerk op den .Havendîjk, \Yelke kerk na de volkstelling van 1795 ook aan de Luthersche ge meente in ge
bruik gege ven Vl'erd. 

(4) De kleine kerk op den Havendijk was ten gebruike afges taan aan de Luth ersche gemee nte; de eigendom behoorde echter aan de bu rgerlijke ~emeen te Gorinch e1!1. 
Yan dien eigendom was echter hij raadsbesluit van 14 F ebruari 1799 afs tand gedaan te11 behoeye der gezamenlijke ke rkgenootschappen. Hie rdoor werd men ui__ 
staat ges teld de mak op de hierboven genoemde wijze af te doen . 



283 VAN ARKEL'S OUDE VESTE. 

.zonder dat de leden der Katholieke of Luthersche ge

·meente met eenige verhooging of vermeerdering van 

rechten, deswegen te betalen, bezwaard zouden mogen 

worden boven de leden van 't Hervormde kerkgenoot

schap en dat ook de leden der beide voornoemde kerk

genootschappen zouden worden vrijgesteld - indien 

·zij verkozen hun lijken buiten de stad te doen begra

ven - van de anders uit dien hoofde aan de groote 

kerk verschuldigde rechten en zulks alles totdat daar

omt rent door den dadelijken aanleg der nieuwe, gepro

]ecteerde begraafplaats buiten de stad, bij het stedelij k 

bestuur een generale verandering zou zijn vastgesteld. 
Den 30 Juni 1800 gaven de commissarissen der Roomsch

katholieke gemeente volledige kwijting aan het Ned. 

Hervormd Kerkgenootschap voor de verschuldigde 

/ I IO0.-, welke waren uitgekeerd in 6 termijnen en 

wel den 12 April 1799 / 300.-, den 3 Ju li d.a.v. 

f 200.-, en den 1 October en 3 l December l 799 

en den 5 April en 30 Juni l 800 telkens / l 50.-

Toch, hoeveel verbetering werd aangebracht in de 

toestanden, die zich, jammer genoeg, te lang gehand

haafd hadden , de stoffelijke welvaart van 't land echter 

·was ve rre van gunstig. Handel en nijverheid kwijn

den tengevolge van ons ve rbond met F rankrijk en de 

schuldenlast was bij na niet meer te dragen. Hoewel 

de staatskerk was afgeschaft, ,,·erden de andere kerk

genootschappen, vooral het Roomsche en het Israëliti

sche, toch altijd nog bij het Hervormde achtergesteld. 

In Gorinchem (zooals wij hierboven zagen) en ook 

elders was men artikel 6 der additioneele artikelen 

nagekomen, doch in het departement van den Dommel 

b.v., waar de Hervormden toch verre in de minderheid 

waren, slaagden de Roomschen e r niet in een enkele 

pastorie terug te krijgen. Hierover ontstond bij het 

Roomsch gedeelte der bevolking natuurlijk misnoegen; 

meer algemeen was het misnoegen, dat de regeerio.g 

ondervond van de sterke centralisatie van bestuur, die 

de constitutie voorsch reef. Het uitvoerend bewind had 

te beslissen over alle departementale en plaatselijke 

aangelegenheden en hierdoor werd het in die mate 

met werkzaamheden overladen dat de zaken slecht, 

langzaam of in 't geheel niet werden afgedaan, terwijl 

de departementale en gemeentelijke besturen morden 

over het onbeduidende van hun mach t. Te midden 

van de steeds wassende ontevredenheid deden de Engel

schen en Russen onder bevel van den Hertog van 

Y or k een landing bij den Helder. Da en cl e 1 s , de 

aanvoerder der Bataafsche troepen, moest voo r hen 

wijken en de schout bij nacht Story was gedwongen 

de Bataafsche vloot nabij den H elder aan de Engel

schen over te geven, omdat het Oranjegezinde scheeps-

volk weigerde te vechten. Na een overwinning bij 

de Zijpe op den Franschen generaal B rune, ves tigde 

Y o r k zich te Alkmaar waar zich de Erfprins bij 

hem voegde. Deze had inmiddels te vergeefs getracht 

een tegenomwenteling te bewerken in de oostelijke 

provinciën. De slag, die kort daarop bij Bergen ge

leverd werd, viel echter ten nadeele van de Engel

schen en Russen uit en veertien dagen later werden 

zij · bij Castricum zoo beslissend geslagen dat het 

gehede leger gevangen genomen had kunnen worden. 

Men liet hen echter den vrijen aftocht, waarop zij zich 

weer inscheepten ( 1799). 

Met recht mocht de winter van I 798 /99 onder de 

strenge winters ge rekend worden. Vreeselijk was de 

koude, alles was toegevroren, de levensmiddelen stegen 

steeds in prij s en men duchtte terecht, dat, zoodra 

het leed der strenge koude voorbij zou zijn, de dijk

breuken wêer onnoemlijk wee over een groot gedeelte 

van 't land zouden brengen. Deze bezoeking bleef 

dan ook niet ui r. In de ve rgadering van het Verte

genwoordigend Lichaam werd door het Uitvoerend 

Bewind een hartroerend ve rslag over den toestand uit

gebracht en de beide Kamers keurden het voorstel 

goed om het U itvoerend Bewind te machtigen tot het 

beschikken over roo,ooo gulden uit 's Lands Kas tot 

leniging van den nood. Ook van particuliere zijde werd 

veel gedaan en tal van tooneelgezelschappen alsmede de 

Broederschap der Vrij metselaars gaven door hun gel

delijken steun blijk van hartelijke deelneming in 't lot 

der ongelukkigen . 

Ook voor Gorinchem zat de rivier den 4en Februari 

1799 onbewegelijk, terwijl het water langzaam waste. 

Sedert den w en werd eenige val merkbaar, die aan

hield tot den 13en Februari. Eerst in den nacht tus

schen den 19en en 2oen Februari kwam er werking in 

't ijs . Dien nacht ,rns het ijs vóor Bommel in bewe

ging geraakt en 2 uren later begon de rivier bij Vuren 

te kruien. · Op den 2oen brak het ijs voor Gorinchem 

los. Het ijs kruide op tegen de borstwering bij den 

runmolen, op den wal tusschen de V-.J ater- en Dalem

poort en, buiten de vVaterpoort, waar het ijs tegen 

den dijk opschoot, werd het steenen wachthuis, daar 

staande, geheel door het opkruiende ijs ingesloten. 

In 't bezit van een paar plaatjes, kan ik den lezer 

daarvan nevensgaand een afbeeld ing geven. Gelukkig 

t rad dien dag eensklaps een val van enkele duimen 

in en ,,·erd de stad voor verder onheil gespaard. 

Het uitvoerend bewind was intusschen tot de over

tuiging gekomen dat de constitutie van 1798 herziening 

eischte en op zij n voorstel benoemde het vertegenwoor

digend lichaam een commissie tot het ontwerpen van 
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ee n nieuwe grondwet. De meerderheid van het verte const itutie zoowel de plaatselijke als de departemen

genwoord igend lichaam kon de n a rbeid dier commissie t ale besturen , behoudens de eenheid van het opper

niet goedkeuren ; alleen drie der di recteuren waren er bestuur 111 den staat , hunne onafhankelijkheid van 

mede tevreden en pleegden raad met Bon a par t e , bestuur en de bevoegdheid t ot eigen wetgeving . 

D e vrede van A miens ( r 802 ), 

schonk een welkome verademing. 

Alle veroverde bezittingen , uitge

zonderd Ceylon, we rden door E n

f-;e land aan ons terug gegeven . D e 

handel begon wêer op te leven en 

in dat jaa r vielen - wat in la nge 

nie t gebeurd was - 4000 r ij k ge

laden koopvaarders onze havens 

binnen. Doch ongelukkig brak het 

\·olgencle jaar de oorlog tusschen 

Fra nkrij k en Engeland op nieuw 

uit. B o napar t e eisch te voor 

dezen oorlog van de Bataafsche 

R epubliek veel meer schepen en 

geld clan zij we l in staat was te 

verschaffen , wa nt , om een klein 

H et kruien van ' t ijs op en t egen de borstwering bij den runmolen . ( 20 Febniari 1 799) denkbeeld t e geven van de zware 

lasten waa ronder de Bataven gebukt 
d ie intusschen eerste consul van Frankrijk geworden gingen , zij hier ve rmeld dat het onderhoud der Fran

was (1800). B o n ap a rte verzeke rde zijn steun en, sche troepen hun in dien tijd ongeveer 230 millioen 

h ie rop bouwende, verklaarde de meerderheid van ' t g ulclens gekost had. H et niet bij machte zijn om deze 

uitvoerend bewind aan ' t vertegenwoordigend lichaa m, ondragel ijke lasten op te brengen, sch reef B o nap art e 

dat zij door de g rondvergaderingen zou laten stemmen toe aan onzen gebïck'.(,,en re;;ecri ngsvorm, te meer 

over de ontworpen constitutie , 

waarop de beide kam ers werden 

gesloten . Aan de stemming werd 

echter niet deelg·enorn en met d ie 

opgewektheid, welke men wel 

verwach t had en na afl oop ve r

klaa rde het uitvoerend be,1 ind 

hen , d ie ni et rnedeg·estemcl 

haclclen als voo rstemme rs. De 

tweede constitutie kon hi er 

als aangenomen gezegd worden 

( I 80 I ) . Men k reeg t hans aan 

' t hoofd der R epubliek een 

staatsbewind van twaalf perso

nen en een wetgevend lichaa m. 

D it lichaam zou slech ts tm ::e

maal in ' t jaar, voor hoogstens 

twee maanden, bij een komen , 
DczcLt 1ng van het ij:, te~en den dijk e n he t inslui ten d oor 't ijs va n het stc encn waehtl1u is bu it e n de \ Va t e r poor t. 

m iste het recht van initiatief (20 F ebruari 1799 ) 

en van amendement en 11·as 

dus tot voonYaarcl elijke aann eming of ve rwe rping der daar het bewind, door zij n veelhoofcligheicl , bewezen 

voorgedragen wetten verplicht . Ook het k iezer~g eta l had heel weinig kracht te ku nnen ontwikkelen. Na -

werd ingekrompen , doch de namen en g renzen de r po 1e on gelastte clan ook , nadat hij zich in I 804 tot 

vorige gewesten hersteld. Ook herkregen bij deze Keizer had weten te verheffen , aan den gezant der 
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Bataafsche Republiek te Pa rij s, Rutger J a 11 Schim

m e l pen n in c k van der Oye, om een nieuwe 

grondwet voor de Republiek te ontwerpen , waaraan 

het monarchaal beginsel ten grondslag zou leggen. 

Van die taak kweet Schim me 1p en n i n c k zich 

naar genoegen van den K eizer en , terwijl men ook 

nu weer de thuisblijvers onder de kiezers als voo r

stemmers telde, werd in 1806 de derde grond wet door 

het volk goedgekeurd . Sch im me 1pen n i n c k kwam 

aan 't hoofd der Republiek t e staan als raadpensionaris 

met de vrije beschikking over leger en vloo t , het 

recht om gezanten. hoofdambtenaa rs en officieren aan 

te stellen en het oppe rbestuur over de fînantiën . Hij 

werd voorts ter zijde gestaan door vijf secretarissm 

7;an staat (ministers) en ee n staatsraad van 5 tot 9 

leden. Tweemaal 's jaa rs zou het wetgevend lichaam 

bijeenkomen te r beraadslaging over die ontwerpen, 

welke door den raadpensionari s zouden ,,·orden voor

gedragen . Schimmelp en ninck was dus bekleed 

met een bijna vors telijk gezag. Hij wendde dat echter 

aa n tot algemeen welzijn van 't Bataafsche ,·olk en 

met medewe rking van den financier V o ge 1, \·oerde 

hij algemeene belastingen in, zooals het patentrecht 

en de grondbelasting, waarvoo r hij een kadaster ont

wierp. Bijzonder ve rdienstelijk maakte hij zich door 

de we t op 't lage r ondern·ijs ( 1806), \\·elke voorbereid 

was door V an der P a 1m en thans onder leiding 

van Van d e r E nd e zou wo rden uitgevoerd. Toch 

bleef de R epubl iek gebukt gaan onde r de ged\\·ongen 

deelneming aan de door J\ a po Ie o n gevoerde oor

logen, waarvoor gedurig nog meer ge ld geëischt werd. 

Sc himmelp en ninck , hoe ve rdi enstelijk ook, \\'as 

naar den zin des Keizers evenm in de man, d ie hem 

gezoegzaarn steunde in zijn eerzucht ige plannen, te 

meer daar Schim rn e 1pen n in c k ' s streven steeds 

gericht bleef op het behoud van een ige onafhankelijk

heid voor de R epubliek. De Keizer nam dus een ander 

middel te baat. Hij dacht de Republiek, door haa r 

een zijner bloedverwanten tot e rfelijk hoofd te geven, 

tot meer voortdurende en meer volgzame onderwerping 

aan Frankrijk te brengen. Onder het voo rwendsel dat 

Schim m e I pen n in c k , die aan gezichtsverzwakking 
begon te lij den , niet mee r geschikt was voor zijn veel 

omvattend ambt , gaf de K eizer duidelijk zij n wil te 

kennen om de R epub liek bij 't Fran sche rijk in te 

lijven, tenzij zij zijn broeder Lo cl e wijk tot K oning 

koos. Tegen den raad van Sc hirnm elpe nninck , 

die het volk in deze wilde la ten beslissen, werd be-

fI ) Gorinchem heh oorde destijds tot <le ie kb sse ; w ij l <le gem eente meer da n 
worden R aad cl e r Gemeente. Den , s Jan uari van da t j·iar wer <l de 

sloten door het groot besogne, (het wetgevend lichaam, 

de staatsraad en de secretarissen van staat) om een 

gezantschap naar Parij s te zenden met de opdracht 

den Keizer te verzoeken om zijn broeder Lod ew ijk 

tot K oning te geven. Schi m me 1pen n in c k legde 

den 2 Juni 1806 zijn ambt neer en bij publicatie van 

6e 11den d.a.v., te Parijs geteekencl, we rd het volk 

bekend gemaakt dat de Bataafsche republiek, onder 

bestuur van L odewijk Nap o I e o n , ve randerd was 

in het ko ninkrijk Holland (1806-18!0). Nadat deze 

de regeering had aanvaard, bepaalde de constitutie 

van 1 806, \1·elke veranderingen thans in het staatsbe

stuur moesten worden ingevoerd. De regeeringstaak 

\\·ercl opgedragen eerst aan 4, later aan 8 ministers. 

Het wetgevend lichaam zou voortaan bestaan uit 39 

leden en bij de wet van I 3 Apri l 1 807 werd "de 

tegen\\·oordige oppervlakte van het Rijk" verdeeld in 

10 departementen, die elk bestuurd zouden worden 

door een landdrost terw ijl elk departe ment verdeeld 

\Yerd in kwartieren, welke een drost tot hoofd hadden. 

Alle gemeenten van 't Rijk werden verdeeld in 2 klassen. 

Tot de 1e klasse behoorden de steden met 5000 in

woners of meer ( 1) en in elke gemeente de r I e klasse 

was het bestuur in handen van ee n burgemeester, 

door den Koning voor 2 jaar te benoe men (doch wêer 

herkiesbaar) en van \Vethouders. Deze hadden plaats

vervangers. In iedere gemeente \\·as ook een vroed

schap, wier ledenget;:il, evenals dat der wethouders en 

plaatsvervangers bepaald werd ; de vroedschappen, ver

kozen voor 5 jaren doch weder herk iesbaar, werd en 

doo r den Koning benoemd. 

H et streven van K oning Lodewijk (,,de lamme 

Koning" in de wandelin g genoemd ) was in de eerste 

plaats ~ ederlancler te zijn , de partijen te vereenigen 

en 't belang van het Rijk op den voorg rond te stellen. 

H oe\\·el hij de staatsgelden niet met zuinigheid be

heerde en zij ne hofhouding - ook door het onophou

del ijk \·e rplaatsen zijner res identi e - schatten verslond, 

wist hij toch de genegenheid der Nederlanders te winnen 

door zijn belangstelling en deelneming met woord en 

daad in de ramp van Leiden, waar in 1807 een kruit

schip in de lucht vloog en in de ellende, ve roo rzaakt 

door de overstroomingcn in Zeeland ( 1 808) en in Zuid

Holland en G elderland (1809). Bij dezen watervloed 

ve rkeerde ook Gorinchem in ' t laatst van J anuari 1809, 

in groot gevaar. R eeds lang van te voren had men 

maatregelen genom en om het dreigend gevaar, dat, 

door den ontzettenden toevoer van wate r, met den 

5 000 inwoners te lde In 1 803 was de titel van 't stedelijk regeeringscollege weêr ge. 
municipaliteit doo r den fungeerenden H oofdofficier ontbonden, krachtens aansch rijving 

t! l1 aulhori sat ie van het Deµartement aal Bc,tuur van Holland en dienztlf<len dag werd de ni e uwe Raad ben oemd. Ook werd in <lat jaar een wijziging gebracht 
ln 't reglement YüOr 't aans te llen <ler scheµent:n . Den 4 Fe bruari 1808 werd de Raad door den Drost Yan ·r K warti e r llordrecht opnieuw ontbonden en dienzelfden 
d::ig had de bt:tediging plaats van de ÜÜ dee rt-et va.11 Kon ing Lodewijk dd . 20 Januari 1808 benoemde burgemeester , wet houders en ~c hepenen. 
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dag nijpender werd , af te wenden. Langs den Korten

en den Langendijk waren k isti ngen , gevuld met mest , 

ter hoogte van 3 voet , aangebracht , vóor de poorten, 
bij de Melkheul en de watergangen had men de schot

balken gereed gelegd en op de Melkheul was de ket

t ingmolen gangvaardig gemaakt , ten einde bij mogelijke 

doorb raak, de stad ten minste voor overst rooming te 

vrijwaren . Deze voorzorgen bleken niet overbodig 
11want den 29ste Januari b rak een kritiek oogenblik voor 

Gori nchem aan. Het ijs in de rivier ,1·as losge raakt 

en aan 't drijven gegaan, doch door de opstopping 

boven Hardinx veld , zette zich daa r wêer een dam, 

die het afkomende water van Maas, \,Vaal en Linge 

opstuwde tot een ongekende hoogte. Daarbij bleef 

het water, hooger de ri vieren op, nog steeds wassende 

zoodat den 30 Januari, op clen middag, het water 

tegen de kistingen in de stad tot omtrent drie voet 

gestegen was. Aan den bee r buiten de Arkelpoort 

berstten de zoogenaamde zogmuren en tegelijk scheurde 

de oude \tVolphersche dijk , tusscbcn het huis ten halve 

en de herberg "de Zwaan ", welke scheur op som mige 

plaatsen vrij breed was en op ande re plaatsen dicht 

langs de sterk afgeslagen buitenkru in ging. Binnen 

de stad spoot het water op ve rschillende plaatsen van 

den K orten- en Langendijk en 

aan de \ Vaterpoort uit de straat 

op en door de kisting heen. 

Het gevaar was ten top en de 

overstrooming der stad scheen 

niet meer te verhoeden te zijn · 

's Narniddags om half vié:r ver

spreidde zich de treurige tijding 

dat de Kortenclijk doorgebro

ken was en werkelijk was de 

kist ing, die het Lingewater 

moest keeren, op t,Yec plaat

sen bezweken , \Yaarcloor het 

water, van een hoogte van om

streeks 12 voet, met een vree

selijk geweld van de Hoog

straat, de Kapelsteeg en de 

Eendvogelsteeg in de beneden

stad stortte. Alles scheen ve r

Koni ng zich begeven had , was hij , door het opkruien 

de r ijsschotsen niet bui ten gevaar. Aangemoedigd door 

Zijne Majesteit, togen de karabiniers der garde onder 

aanvoering van generaal T a r a y r é, in de stad dade

lijk aan ' t werk. ZQQ_wel door woorden als door goud 

spoorde de K oning de. ~ anschappe~ en de burgerij 

aan om hun laatste k rachten in te spannen. Generaal 

T ara y r é gaf zijn soldaten bevel om onmiddellij k de 

straten op te breken, ke isteenen, aarde en alles wat 

voor de hand lag in de doorgebroken gaten te stoppen. 

Hierdoor een tijdelijke stremming bewerkend, was men 

in staat voor de gaten nieuwe k istingen aan te brengen. 

H et stoute voorbeeld, door de karabiniers gegeven , 

werkte opwekkend. Alles wat handen had toog aan 

' t werk; burgers, de gewapende burge rwacht, de 

overige in garnizoen liggende t roepen , allen boelen 

hulp. Beurtelings werd elk ko rps tot den arbeid ge

roepen en door de straten zag men in geordende rij en 

mannen, vrouwen, militairen, tot kinde ren toe, bezig 

met 't opbreken der sti-aten en 't aanvoeren van mate

riaal tot demping der gaten. Niets werd ontzien, men 

gaf wat men te geven had. Bedden, matrassen , dekens, 

tapijten, zeilen, huiden , kleecleren, mest en wat niet 

al. Ook alle bruikbare voorraad, zoowel uit ' t arse-

loren te zijn; niemand koesterde Het be zwijken der kistin g op den .K ortendijk en bovenaan de Hoogstraat te Gori nche m. 

nog eenige hoop op 't behoud 

van de stad en zelfs de mannen, naar wie in deze angstige 

uren aller oogen gericht waren, gaven den moed op. 

Vereenigd t rad men echter op om zoo mogelijk het 

gevaar nog af te weren. Koning L o de wij k was 

zelf naar de bedreigde punten heengesneld. Op den 

Dalemschen dijk, even buiten de stad, werwaarts de 

130 Januari 1809 . ) 

naai als uit 't magazijn van fou rn ituren , werd afgele

ve rd en 's avonds om 7 uur was er weer eenige hoop 

dat de stad gespaard zou bl ijven , wijl op dat tijdstip 

alle openingen gestopt waren. \tVel was de nacht nog 

een angstige, daar het gevaar van tijd tot tijd wêer 

dreigender werd, doch doo r het onafgebroken werken, 



287 VAN ARKEL'S OUDE VESTE. 

wist men de stad te behouden. En toen den volgen dat land ve rbood en alle Engelsche waren confisqueerde. 

den morgen het water begon te vallen, zóo , dat het Aan den geringen handel, die hier nog gedreven werd, 

om half acht reeds 24 duim onder dijkshoogte stond, gaf men daarmeê den genadeslag. De Engelschen zonden 

was het gevaar gelukkig geweken en Gorinchem voor in I 809 een vloot van 400 oorlogschepen uit, die zich 
overstrooming behoed . na een hevig bombardement meester maakte van Vlis

singen en spoedig daarna waren 

geheel vValcheren met Schouwen 

en Duiveland in Engelsche macht. 

Op 't einde des jaars waren de En

gelschen echter genoodzaakt Zee

land wêer te ontruimen , geplaagd 

als zij ,,·erden door de Zeeuwsche 

koortsen en ook doordat de Fran

schen gelegenheid hadden een flink 

leger tegen hen af te zenden , wijl 

de E ngelsche opperbevelhebbe r 

C hat ta m verzuimd had, na 't in 

bezit nemen van den mond der 

Schelde, de werven en arsenalen te 

A nt\\·erpen te doen vern ielen. Tegen 

de invoe ring der conscriptie, waar

tegen het Bataafsche volk gekant 
Koni ng Lodewijk Xapole on op den Ualèmschen dij k. d anua ri 1809.J 

bleef, en de ve rnietiging van een 
De minzame wijze van opt reden des K onings bij gedeelte der staatsschuld bleef koning L o cl e wij k 

den watervloed van I 809 \\·as wel geschikt hem popu Ka p o 1 eo n zich heftig verzetten. Ook liet h ij oog-

lair en bij ' t vo lk bemind te maken. Onder zijn be 1 uikencl het ontduiken der bepalingen van ' t continen
stuur ook kreeg de Rijn een nieu\\·e uitwatering bij tale stelsel toe. D it een en ande r, gevoegd bij het 
Katwijk (1 807), werden 
vele dijken verbete rd, 

straatwegen aangelegd en 

de tot nog toe provin

ciaal gebleven rechtsple

ging algem een gemaakt 

door de invoering van al

gemeene wetbo eken , de 

Fransche Codes , inge

richt voor ' t kon inkrijk 

H olland ( r 809 ). Met de 

welvaart des lands za g 

't er echter treurig uit . 

Men bleef gebukt gaan 

onder den zwaren druk 

van de verplichte deelne

ming aan de oorlogen, 

die Keizer Na p o 1 e o n 

onvermoeid bleef voeren, 

in welke oorlogen de 
Üvt:n ocht v;u1 Lodt:wijk S apo\ eon ovtr de rivic:r (Louwmaand r809 .) 

Bataafsche troepen zich 

dapper onclerscheiclclen. E n clan het s i n<ls I 806 inge- 111 bezit nemen van Zeeland door de Engelschen, 

voerde continentale stelsel, waarbij de Keizer, misnoegd bij \\·eiken inval h ij meer moed en beleid van de 

dat Engeland niet voor zijn wil bukte , allen handel met Hollanders en hun koning gewenscht had, wekte 
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bij den keizer het misnoegen tegen zijn broeder Lo -

d ew ijk Nap o 1eon. Vooral die inval zat den keizer 

dwars en juist die inval deed hem 't voorwendsel aan 

-de hand, om, ter betere bescherming van zijn rijk, 

Zeeland en de streken bezuiden de Waal bij Frankrijk 

in te lijven en in verschillende plaatsen Fransche be

.zettingen te leggen. (Besluiten van 24 April en r 5 Mei 

r 8 10). Hij zond ook troepen af om de hoofdstad te 

bezetten en douanen om den sluikhél.ndel te keer te 

gaan. Lodewijk Napoleon vatte het plan op 

Amsterdam tot het uiterste te verdedigen en de ge

heele Bataafsche natie te wapen te roepen, doch zijn 

ministers wisten hem van dit stoute plan af te brengen, 

. -omdat een strijd met den machtigen keizer een roeke

loos pogen was en een noodlottig verloop moest heb

ben. De koning van Holland zag dit toch ook wel in en 

zich heimelijk naar Teplitz begeven hebbende, deed hij 

daar afstand van de regeering ten behoeve van zijn oud

sten zoon, onder voogdij zijner gemalin, koningin H or -

ten se. Aan deze beschikking over de kroon stoorde 

de keizer zich echter niet en bij decreet van 9 Juli 

r 810 lijfde hij het koninkrijk Holland bij het Fransche 

keizerrijk in met aanstelling van den goedwilligen 

grijsaard Leb run, hertog van Plaisance, tot gouver

neur-generaal. Hiermede was een einde gemaakt aan 

onze onafhankelijkheid. Leb run vvas een goedwillig 

man, niet doof voor de klachten der Hollanders, die hem 

hun misnoegen te kennen gaven . Bij den keizer be

pleitte hij hunne belangen met warmte, doch de mach

tige imperator wilde niet van klagen hooren en eischte 

o nvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan zijn wil. 'vVat 

die wil beduidde zou het Hollandsche volk maar al te 

spoedig gewaar worden. De Fransche wetboeken, 

thans ongewijzigd, werden r Januari r 8 r r ingevoerd, 

een staatsbankroet werd vastgesteld, waarbij de renten 

tot een derde werden teruggebracht (tierceering der staats

schu ld) · en het land verdeelde de keizer in 8 departe-

menten: Zuiderzee, Boucbes de la !Vleuse, Bouches 

de l'Escaut, Bouches du Rhin, Issel supérieur, Bou

ches de l'Issel, La Frise, Ems ocidental en Ems 

oriental. Met dit laatste departement was het koninkrijk 

Holland reeds vergroot. Thans kreeg men prefecten 

en onderprefecten over de departementen en in de 

gemeenten werden aangesteld maires, adjunct-maires 

en een municipale raad. (1) Ook de gevreesde en zoo 

zeer gehate conscriptie we rd ingevoerd, waa rbij de 

prefecten van de departementen der Zuiderzee en van 

de Bouches de la Meuse, De C e 11 es en De S tas -

sar t zich bijzonder gehaat maakten, wijl zij met on-

(1) Den 28 Februari 181 r werd te G orinchem d e Schepen bank ont bonden en 

verbiddelijke gestrengheid en onmenschelijke hardheid 

uitvoering aan de conscriptieverordeningen gaven. Een 

tergende censuur legde de vrijheid der pers aan banden 

en de bepalingen van het continentale stelsel werden 

strenger dan ooit te voren gehandhaafd. Alle fabrieks

goed, dat van Engelsche herkomst was, werd in 't open

baar verbrand, waardoor schatten aan de vlammen 

werden prijs gegeven. De prijzen der koloniale waren 

stegen zóo, dat de bevolking zich voor artikelen als 

koffie, thee, suiker en stroop moest tevreden stellen 

met surrogaten zooals gebrande rogge en cichorei, 

salie- en lindebladen enz. enz. Beetwortelsuiker was 

een artikel van weelde geworden. Evenals in Frank-
rijk kwam het monopolie van den tabakshandel aan 

den Staat (la régle). Tal van vroeger welgezeten lie

den vervielen tot armoede, huizen en buitenplaatsen 

werden voor een appel en een ei van de hand gedaan 

of gesloopt, luxe als rijtuigen en dienstpersoneel schafte 

men in menigte af. Het verkeer werd belemmerd door 

het binnenlandsche passtelsel en de politie had overal 

hare geheime agenten, die met Argusblikken contróle 

hielden Fransch moest onderwezen worden op de 

scholen, elk officieel stuk, elke openbare akte, iedere 

courant was gesteld in de Fransche taal met de Hol

landsche vertaling er naast. Het volk diende met 

kracht en ge1\'eld verfranscht te worden. 

De opsomming van dit een en ander geeft slechts een 

klein staaltj e van de schandelijke onderdrukking, en 

vernedering waaronder het Nederlandsche volk, tijdens 

de Fransche overheersch ing, leed en verklaart het ver

langen dat _zich algemeen uitte bij de burgers om het 

ondragelijke juk zoo spoedig mogelijk af te schudden 

en hun verloren nationaliteit te herwinnen. Zij, die 

hadden medegewerkt om de Franschen als bevrijders 

in 't land te halen, hadden thans berouw over hun 

vroegere voortvarendheid en schaamden zich over hun 

bemoeiingen, die zulke verschrikkelijke gevolgen had-

den na zich g·esleept. En toch hoe men zuchtte en leed, 
nog zou de maat der plagen niet volgemeten zijn. Na 

den voor N apoleon noodlottigen tocht naar Rusland 

werd een groot getal van hen, die eerst in 't volgende 

jaar in de conscriptie vielen, gedwongen onder de wa

penen te komen en om het volk de mogelijkheid tot 

opstand zooveel mogelijk te benemen, werd een garde 

d' Jwmzeur opgericht, samengesteld uit jongelingen van 

de aanzienlijkste familiën, die verplicht werden hun 

kostbare uitrusting zelve te bekostigen en den gewel

denaar, in naam als eerewacht, dÓch werkelijk als gij

zelaars, naar Frankrijk te volgen. De middelen, die 

daan oor in de plaat~ ingesteld een T ribunaal ter eerste instantie en den 8 Augustus 
d.a.v. werd door den onder-Prefec t van het 3e arrondissement in het Depa rtement van de ~londen van de ~Iaas geïnstalleerd de Gorinchc:msche regeering, zooals 
deze door den Keizer benoemd was. 
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Napo leon thans te baat nam, duidden echter op 

verzwakking zijner macht . Twee uitstekende Neder

landers, de hoogleeraar Kemp e r en Fa 1c k, op dat 

oogenblik kapitein eener afcleeling nationale garde te 
Amsterdam, kwamen overeen om van de hachelijke 

omstandigheden , waarin de Fransche overheerscher 

thans verkeerde , partij t e trekken ter herkrij g ing van 

onze zoo vurig verlangde onafhankelijkheid. Hun was 

bekend dat door Gij s b e rt K a r e 1 Graaf Van H o

ge n cl or p, die met het oog op de naderende bevrij
ding reeds een schets van een nieuwe g rond wet ont

worpen had, Van cl e r D u y n va n Ma a s cl a m en 
Va n Limbur g S t y rum te 's-Gravenhage, in ver

eeniging met nog enkele moedige vade rlanders, bij 

eenkomsten gehouden werden ter bereiking van hetzel fde 

doel , nl. de vrijmaking van Necle rlancl uit de macht 

van den Franschen keizer, de instelling der const itutio
neele souvereiniteit van het Huis van Oranje en de 

vernietiging der oude part ij schappen. De slag bij 

L eipzig , die N ap o 1e on ' s macht den genadestoot 

gaf, deed het Fransche bestuur hier te lande met zorg 

en vrees de toekomst tegemoet zien en verd ubbelde 

de werkzaamheid der Haagsche heeren. Ieder hunner 

stelde zich in betrekking tot vier personen, wier namen 

ni et bekend gemaakt werden, doch die zich verbonden 
om, op hun beurt, eveneens eenige medewerke rs naast 

zich te nemen en, om des te beter de nasporing·en der 

Fransche politie te ontgaan, werd van deze verbinte-. 

nissen en hunne afspraken niets op schrift gesteld. Op 

deze wij ze was het complot spoedi g tot een 400-tal 

uitgebreid. Een omwenteling stond voo r de deur. 

Inm iddels naderden de Prui sische en Russische troe

pen, die thans den grooten impe rator in zij n eigen 

gebied zouden bestoken, onze g renzen en de Fransche 
ambtena ren, zich tha ns niet meer vei lig wanende tus

schen een vreemde en hun vijandig gezinde om geving, 

begonnen successievel ijk aanstalten te maken tot het 

verlaten hunner posten. R eeds den I I en Mei I 8 r 3 had 

Nap o 1eo n er zijn ministe r van oorlog op ge"·ezen 
dat Gorkum, in de tegenwoordige omstand igheden, 

van 't grootste belang was, omdat over die plaats de 

terugtochtsweg de r Fransche troepen uit Holland naar 
F rankrijk moest gaan. Naar Gorkum zochten dan ook 

in ' t begin van de omwenteling de vluchtende K eizer

lijke ambtenaren, die nergens veel moed aan den dag 

legden, nu 't hun keize r tegensloeg, hun toevlucht, om 

vandaa r veilig naar hun vaderland te kunnen aftrekken. 

I len geheel en zomer van r 8 r 3 ( 1) was de F ransche genie 

al werkzaam geweest om zoowel binn en als buiten de 
stad de vestingwerken te verste rken en daa raan uit-

breiding te geven. De g rachten, voornamelijk aan de 

oostzijde der stad, naar den Dalemschen kant, werden 

uitgediept en batterijen, verschansingen en een bedekte 
weg buiten de Dalemsche poort opgeworpen. De Zui

der-Lingedijk was, door een k romming , waarin een 

kapitale sluis gemaakt werd, aan de stadsvesten aan

gesloten en ook de Noorder-Lingedijk werd tot den 

daa r toen staanclen papiermolen in een rechte lijn om

gelegd . Voor de A rkelpoort wierp men een z\\'are 

batterij met barrière op , bezet met schanskorven en 

gedekt door g rachten, terwijl men reeds vroeger voor 

de ·waterpoort een dergel ijke ve rsterking had aange

legd. Voor deze werkzaamheden moesten tal van boa

men geveld en landerij en verg raven worden en werd 

een d rukbezochte herberg, tevens bouwmanswoning, 

bui ten de A rkel poert staande , afgebroken. Op de 
wallen plaatste men een 70-tal stukken geschut, veel 
werkhout werd dagelijks aangevoerd en de krui tkelders 

en magaz ijnen werden goed voorzien van kruit en 

lood. ' t Bericht van de nadering der geallieerden ve r

dubbelde de werkzaamheid de r Franschen en deed hen 

nog meer geschu t en krijgsvoorraad aanvoeren. 

In ' t begin van November lnrnm de groote stroom 

der F ransche vluchtelingen naa r Gorkum zetten; zoo

dat men toen niet meer voldoen kon aan alle aan

vragen om logis en men geen vervoermiddelen genoeg 

had om al deze menschen verder te brenge n. De stad 

zag in die dagen een bont mengelmoes van Fransche 

ambtenaren in haar straten. Alles wat uit Holland 
wegtrok, kwam hierheen: de H ertog van P 1ai s an c e, 

de prefecten van de monden van de iVIaas en Zuiderzee, 

generaa l M o 1i t o r, de plaatselijke commandanten van 

's-Gravenhage , Delft en andere plaatsen , directeur

generaal van politie met hunne mindere beambten , 

geëmploieerden van de droit s-réunis, douanen met hun 
vrouwen en kinderen, in één woo rd een leger van hun 
post in den steek latende ambtena ren. Sommigen ver
toefden hier eenigen tijd , doch 't meerendeel ·1ervolgde 

zoo gau,,· mogelijk zijn weg, via Breda, naar ' t zuiden. 

De hertog van P 1ai s a n c e ve rtrok reeds den I 3en 

November, doch eerst den 2 ° 11 December reisden de 
prefecten met den onder-prefect van ' t arrondissement, 

waarin Gorcum gelegen was, en verdere F ransche ge

emploieerclen af. 
Den r 3cn November werd de stad, die, sinds de 

inlijving bij F rankrijk , onde r bevel stond van den 

commandant Lang!ois, op keizerlijk bevel verklaa rd 

in staat van beleg, waardoor het burgerlijk in een 

militair bestuur overg ing . De bezetting , reeds niet 

onaanzienlij k, en best~ande ui t een compagnie a rtillerie 

[1J )d e n· zie hi en ·oor he t "\Terh:la l betn::k kelijk het beleg1 bornbarde Dlent en de ove rgave v:1n Gorinchem, in den winter van 1813 en 18 r..i 1 door D. de G r a :.1 f r'. 
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veteranen, een bataillon koloniale troepen of zooge

naamd strafbataillon (van den Helder gekomen), een 

bataillon garde soldée van Amsterdam, 50 man kust

bewaarders, benevens een compagnie Nationale garde 

uit Friesland, te zamen ongeveer r 2 à r 300 man, werd 

den 19 November aangevuld met het eerste en tweede 

regiment Nationale garde van Brabant. De zending 

van deze regimenten , die uit Antwerpen kwamen, was 

reeds, bij het hiervoren aangehaalde schrij ven des 

keizers van den r r Mei gelast aan generaal Ra 111 pon, 

die dan ook tegelijk met deze regimenten hierheen 

kwam en, als gouverneur der stad, het opperbevel 

over het garnizoen op zich nam. ( 1
) De bezetting was 

thans uitgebreid tot ongeveer 5000 man. Natuurlijk 

konden al deze manschappen niet gehuisvest worden 

in de kazerne en nog minder mogelijkheid bestond hie r 

toe, toen later nog een compagnie artillerie, 300 ma

riniers van de vloot te Antwerpen en een gedeelte 

van het bataillon N. G . van het Departement du Nord 

hun intrede deden . Het grootste gedeelte der man

schappen en officieren moest clan ook bij de burgerij 

worden onder dak gebracht en deze inkwartieri ng bleef, 

het geheele beleg door, zeer drukkend, daar er huis

gezinnen waren , die r 2 tot zo manschappen weken 

lang in huis moesten dulden. 
Geschut en schietvoorraad was er genoeg, doch aan 

verschill ende ande re dingen "·as er aanvankelijk gebrek, 

zooals gebleken is uit een onderschepten brief van den 

oorlogskommissari s te Gorkum aan generaal Mo 1i t or 

te Utrecht, waarin geklaagd werd dat daarin aangege-

ve n goederen, gereedschappen, doch vooral geneesmid

delen, welke waren toegezegd, niet waren aange

komen. Om in de meest noodzakelijke behoeften te 

voorzien, werden de omliggende dorpen afgeperst. H er

haaldelijk ook werden uitvallen op Dordrecht gedaan; 

de laatste uitval op de Merwestacl had plaats den 30,ten 

November. De Franschen, die teruggetrokken waren, 

bleven overnachten te Giessendam, in de hoop verster• 

king te krijgen uit Gorkum, waarmede dan een nieuwe 

aanval op Dordt ondernomen zou worden. 'vVerkelijk 

was den volgenden dag die ve rsterking met geschut in 

aantocht , toen er onverwachts bevel gegeven werd , 

ook aan de manschappen te Giessendam, tot terug

trekken. Utrecht was ontruimd en de P ruisen waren 

te Kuilenburg en te Vianen binnengerukt, zoodat men, 

op 't bericht hiervan, 't veiliger oordeelde terug te 

trekken op Gorkum en daar alle macht te concen

treeren. Door dezen terugtocht, die niet door nieuwe 

uitvallen werd gevolgd, waren de dorpen langs den 

Dorcltschen dijk echter meteen verlost van de gewel

denarijen, waaronder zij in den laatsten tijd van de 

Gorkumsche bezetting geleden hadden. Van nu af ble

ven de poorten van Gorkum clan ook gesloten, doch 

aan die burgers, die de stad wenschten te verlaten, werd 

de uittocht alsnog toegestaan, van welk verlof door 

3e11verscheidenen werd gebruik gemaakt. (Na den 

December, toen de poorten finaal gesloten werden, be

stond hiertoe geen gelegenheid meer.) Dien zelfclen 

dag werd de burgerij gelast 's avonds brandende kaar

sen voor hare vensters te zetten en warm eten en drinken 

gereed te houden, wijl krijgsvolk zou doortrekken, dat 

zich eenige uren hier zou ophouden. Dit was het volk 

van generaal M ol i t o r, die reeds eenige dagen hier 

zijn hoofdkwartier gevestigd had, terwijl zijn troepen 

te Utrecht waren gebleven. Deze troepen trokken van 

Utrecht, door Gorkum, af op Bommel en wijl onder 

hen volk was, dat deelgenomen had aan de geweld

daden te 'vVoerclen, was men in Gorkum wel bevreesd 

voor deze "helden". Doch de stads-com mandant 

L ang l o is, hie: in bijgestaan door den plaatsmajoor 

L. van ' t Sant, deed dit volk, nadat het slechts een 

paar uren in de stad ve rtoefd had, zonder inkwartie

ring, vertrekken en aan een gedeelte, dat achteraan 

kwa.m, werd zelfs de doortocht door de stad geweigerd. 
Men kwam dus met den schrik vrij. 

Van nu af werden a lle toebereidselen gemaakt om 

de vesting voor te bereiden op een insluiting· en bele

gering. Vele burgers hadden reeds kazementen in ge

reedheid gebracht, anderen schoorden hun kelders met 

balken en stutten en bedekten deze met mest, hout, 

takkenbossen en alles wat men als beveiligingsmiddel 

dienstig achtte. D e genie was met niet minder kracht 

aan 't werk getogen om alle toegangen tot de stad af 

te sl uiten. T e Dalem, vóor de Arkelpoort (aan den 

dijk naar den destijds daar staanden papiermolen) en 

vóor de Kanselpoort, aan de herberg "de geborsten 

flesch", werden zware palissaclee ringen, verhakkingen 

en doo rsnijdingen in de dijken gemaakt en bij de 

reeds bestaande barrières , maakte men vóor de poor

ten nog ande re en sterkere. Ook op en tegen de 

stadswallen bracht men overal versterkingen aan. 

Men wierp zelfs binnen de stad een zoogenaamcl fort 

op tusschen de Kalkhaven en den wal, strekkende van 

de Dalem poort tot den mond der groote haven. Van 

alle kanten _werd dit "fort" door stevige stormpalen 

omgeven, een gedeelte der boomen, staande lan gs de 

(1) Generaal Ramp on betrok het huis van den H eer Rijs oor t In de Arkebtraat, waar hij biee f tot den 1ocn Januari 1814, toen hij ove rging naar het fraaie 
huis van J uffrouw D e Nötzel, aan de haven . D e noodige mcubels 1 het zilver en glaswerk, het tafel - en becldegoed, de keukengereedschappen enz, werde n 
alle, op requisitic , door de voornaamste burgers geleverd Later werd dit alles, voor zoover 't nog aanwezig was, aan de eigenaars teruggegeven, 1Jc Stadscom· 
mandant vestigde zich in het h uis van den Heer J. H. G. \. a n B o r c har c n in de Kelestraat. 
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K alkhaven, moest geveld en verschillende huizen daar 

ter plaatse moesten ontruimd worden. Zoo o.a . de stads 

bank van leening (toen op de Kalkhaven), destijds ge

houden door Mej. de \Veel . cl e B 1y, die met al haar 
"pandj es" in allerij l ergens elders een onderdak moest 
zoeken. Later kwam hier nog b ij een batterij in den hoek 

van den "Krinkelwinkel ", waardoor de ri vier meer van 

nab ij zou kunnen bestreken worden. Ook werd hier de 

rivierdijk , van deze batterij af tot de herberg "de gebar
sten fl esch ", aan de binnenzijde afgestoken en werd 

op de kruin van den dijk een wal aangebracht, die 

tot borstwering zou kunnen dienen , terwijl men den 

dijk aan den buitenkant van stormpalen voorzag. Met 

.alles wat om de stad als een sta-in; clen-weg voor de 

ve rdediging werd geacht , werd aangevangen tot sloo

pi ng. Boomen en lanen werden geveld, tuinen ve rnield en 
tal van tuinhuizen, sçhuren en woningen· moesten be

zwijken onder den moker der vernieling . De L inge

dijk , aan de oostzijde der stad aansluitend aan de 

vestin g, en de dijk van de Alblasse rwaarcl werden op 
zekere diepte doorgegraven, ten einde 't terrein om 

de vesting aan alle kanten te kunnen onder ,rnter 

zetten. Ook opende men de schuif der sluis aan de 

W aterpoort b ij "den T ol" , ,1·aarcloor het water, weken 

lang, doo r de stad in de Alblasse rn·aarcl liep en 

voornamelijk de Gorkumsche polder overstroomd werd. 

De doorsnijding te Schotdeuren van de Zeclerikkacle 

werd al kort daarna weêr dichtgemaakt , omdat de 

geall ieerden dezen post a l heel spoedig bezetten en de 
Franschen te rugdrongen op de stad . 

Den zden en 3en December besteedde de Fransche 

bezetting tot ve rnieling va n nog een 60 à 70 woon

en tuinhuizen en koé' pels in den omtrek , tot welker 

slooping men geen tijd meer had en die men thans, 
na ze vooraf met brandstof gevuld te hebben , aan de 

vlammen prijs gaf. De gloed was geweldig en tal van 

boomen , schuttingen en heiningen werden tevens door 

't vuur aangetast. Tegelijkertijd steld e men pogingen 

in 't werk om de Dalemsche sl ui s , over welke de kru in 

van den dijk , t evens de toegangs,reg tot de stad ging, 
door buskruit te doe n springen. Die pogingen mis
lukten echter ; alleen de deuren waren gesprongen en 

men was genoodzaakt den boog der sluis te sloopen 

met moker en houweel. Door het openen van die sluis 

stelde men het benedengedeelte der Necle rbetuwsche 

lande n aan een geheele overstrooming bloot. 

Dalem bleef in 't vervolg een betwist punt voor be

legeraars en belegerclé' n en dit dorp heeft dan ook, 

meer dan eenig ander in den omtrek van Gorkum, 

in de rampen van het beleg gedeeld. T wee en dertig 
woni ngen en vijf en twintig schuren g ingen , behalve 
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nog de watermolens, een steenen korenmolen en ette

lijke hooi- en g raanbergen, in vlammen op. Van het 

schoolgebouw , dat in een fo rt herschapen was, bleef 

niet veel meer staan clan de met schietgaten doorboorde 
muren en de kerk zoowel als de pastorie ontkwamen 
ter nauwernoocl aan een finale slooping. De verwoesting 

was, na de capitulatie van Gorkum , ontzettend en de 

schade , alleen te Dalem geleden , werd op meer clan 

100.000 gulden geschat. 

In den namiddag van den 3en December r 8 r 3 ont

stond een algemeen ala rm onder ' t ga rnizoen , dat zich 

gedeeltelijk naar de wallen begaf en piketten naar 
buiten zond . Up den A rkelschen dijk waren de voor

posten slaags geraakt met Kozakken , waardoor de van 

a lle gemeenschap verstoken burgers thans de zekerheid 

erlangden dat de gealliee rden, Russen en Pruisen, tot 
bij de stad genaderd waren. 't Gevecht was echter 

van wei nig beteekenis , doch de stadspoorten werden 

thans fi naal gesloten en de burgerij kreeg aanzegging 

dat zij zich , na 7 uur 's avonds, in geen geval buiten 

hare huizen of op de wallen mocht begeven. De uitvallen 

van 't garnizoen herhaalden zich sedert dit gevecht 

dageli jks, doch meer, zooals bleek, om proviand binnen 
te halen dan wel om den vijand te bestoken. Van 

r:5alem en A rkel \\·erd ge regeld nog roof binnenge

bracht, runderen, va rkens, aardappelen, tarwe, have r, 

boonen , hooi , brandhout enz. enz., en op daartoe ge

requi reerde wagens en karren - so ms 20 à 2 5 t e
gelijk - ve rvoerd naar de magazijnen en bergplaatsen. 

In den loop van den zomer had men reeds meel, ge

zouten vleesch , rij st, zout , jenever enz., opgeslagen in 

"de T ol, " en in het Oude-Mannenhuis was een g roote 
voorraad wijn en gezouten spek opge legd , waarvan , 

na 't beleg , nog zooveel over was, dat het voor spot

prijzen kon te koop geboden worden. Naar deze twee 

gebouwen werd thans ook veel van ' t geroofde ge

bracht. Ook zou later het Burg·e r-Kinderweeshuis in 
allerijl ingeruimd ,rnrden voor een bergplaats van 

koren , waardoo r de weezen elders moesten geherbergd 

en de groote kelder, waarin vele de r meest gegoede 
inwoners huisraad en kostbaarheden geborgen hadden, 
in g roote haast ontru imd moest worden. Ook werd 
tijdens ' t beleg de " K apel" in de A rkelstraat gebruikt 
voor berg ing van het van Laag-Dalem geroofd e hooi 

en koren ; men dorschte hier zelfs het koren . 

Aan de inr ichting van een hospitaal scheen men tot 

nog toe niet gedacht te hebben, ten minste men had 

er nog geen werk van gemaakt. H et g roote en fraaie 

huis van de erven van wijlen burgemeester Van L o m 
werd thans in gebruik genomen en met den meesten 

spoed in orde gemaakt voor zoover men daartoe bij 
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machte was. Want, behalve dat er al heel weinig 

geneesheeren en heelmeesters bij de bezetting waren, 

had men nog grooter gebrek aan meubilair, instrumen

ten en zelfs ook aan geneesmiddelen. Het schip met 

hospitaalbehoeften, dat vóor het vertrek van den com

missaris van oorlog uit den Haag, daar in gereedheid 
was gebracht, toefde t e komen en is ook nooit gear

riveerd. En men had er in de verwarring niet aan 

gedacht om die behoeften uit Utrecht aan te voe ren, 

voordat generaal lVI o 1i t o r zich vandaar had wegge

maakt. De stad moest dus aan meubilair en andere 

zaken geven wat zij geven kon en van de burgerij 

werd thans en later het ove rige gerequireerd, dat door 

de wijkmeesters aan de huizen werd opgehaald . A an 

den staf der militaire geneesheeren werden teve ns toe

gevoegd de praktiseerende geneesheer G. S e b e 1, voor

heen chirurgijn-majoor, tot chef en de oud chirurgijn

majoor J . Wit t, tot clzttrigie1t prinápal. Bij de apo

thekers en drogisten werden alle voorhande n genees

middelen in beslag genomen. Van de artike len drop 

en kina was echter zoo we ini g in voorraad, dat men 

later beproefde voor dit laatste artikel een sur rogaat te 

vinden in run of eikenboomschors, omdat e r veel koo rt

sen heerschten onder de bezetting . G edurende de ge

heele maand December r 8 r 3 en in J anuari en F ebru-

a ri van ' t volgende jaar werden de burgers onophou-

delijk tot afg ifte van goederen geprest , ' t zij ten be

hoeve van 't hospitaal, 't zij ten behoeve van de bezet

ting. In dien t ij d werden o.m . geeisch t 650 beclde

lakens, 160 dekens, 800 hemden, oud linnen, pluksel 

en ,vat niet meer! Bij de kaarsenve rkoope rs vroeg 

men afg ifte van eenige honderden ponden kaa rsen, b ij 
de wijnkoopers nam men ongeveer 700 ankers wij n 

in beslag (behalve den wijn bij particulieren ge naast), 

dé brouwerij van den heer V a n B o r c h a ren moest 

2 5 tonnen bier leveren en ook een d uizendtal Aesschen 

azijn en jenever (1) eischte men. Voorts legde men de 

hand op 2600 ponden rijst en gepelde gerst, eenige hon
derden ponden pruimen, al het koren, aanwezig bij de 

korenkoopers, bakkers en pa rticulieren, eenige honderden 

ponden mout (voor de jenevers tokerijen), ruim 2000 boo

men, balken en planken, bijna 7000 takkenbossen (voor

namelijk voor de milita ire bakkerij , die door de genie in 

de "Tol" was inge richt), ongeveer 30000 metselsteenen 

en tegels, roooo pond bewerkt en onbewe rkt ijzer, 

9000 pond lood, 45 hoed steenkolen, een groote voor
raad hooi , stroo, mest, enz. enz., t e vee l om hie r 

in den breede te vermelden. 

Den 4en December waren te Giesendam K ozakken 

en Pruisische jagers aangekomen, waarop men daar 

al spoedig van den toren de Hollandsche vlag deed 

wapperen. Terwijl de inwoners van Giesendam den 

volgenden dag (Zondag) in hun kerk een dankstond 

hielden voor hunne verlossing uit de Franche macht, 

werd de burgerij in Gorinchem gedwongen het kro

ningsfeest van den Franschen Keizer te helpen vieren. 

Het garnizoen hield g roote parade, ' t meerendeel der 

autoriteiten woonde een Te Deum bij en de burgerij 
moest 's avonds van half zes tot zeven uur haar huizen 

illumineeren. Dienzelfden dag werd ook, bij omroe

ping , het bevel des K eizers bekend gemaakt, dat men 

zich voor een jaar van de noodige levensmiddelen diende 

te voo rzien, daar de stad reeds van drie zijden was 

ingesloten. Hierui t was dus wel af te leiden dat ge

neraal R a m p o n zich voorbereidde op een verdediging 

tot het uiterste. Daar het natuurlijk onmogelijk was _ 

bij een totale a fs luiting van de toch al kaal geplun

derde omgeving ·- aan dit bevel gevolg te geven, 

werd deze orde r, eenige dagen later, den r 9en De

cember, teruggebracht tot een termijn van vier maanden. 

Dagelijks nu hadden er aan de voorposten kleine 

gevechten en schermutselingen plaats, van te weinig 

belang echter om hier in den breede vermeld te worden. 

Van meer beteekenis was het gevecht van den s en De-

cember. De Prui sen en Russen , die , zooals hierboven 
gezegd is, den 4en te Gièsendam waren aangekomen, 

staken den gen , nadat zij de voorposten te Hardinks

veld ve rdreven hadden , vandaar de rivier over naar 

W erkenclam , teneinde ook daar de voorposten terug 

te dringen. Op dat oogenblik waren in vVerkendam 

een 50-tal mariniers met eenige gens d 'armes en dou

anen. Deze waren echter niet bij machte de geallieer

den tegen te houden en de gevraagde hulp ( r 50 ma

riniers in 6 vaa rtuigen van Gorkum afgezonden) kwam 

te laat. Men trok d us t erug op Sleeuwijk, waar 

' t gevecht nog eenigen tijd voortgezet werd aan 't veer. 

T en laat -,te waren de teruggedrongen Franschen echter 

genoodzaakt hun post te verlaten en over te steken 

naar Gorinchem. H et bezetten van Sleeuwijk was 

voor de gealliee rden van groot gewicht. Hierdoor toch 

sneden zij Gorkum af van den straatweg naar Breda, 

dus van den weg naar Parijs (den door Napoleon aan

gelegden straatweg Amsterdam-Parijs) en kwamen zij 

recht tegenover de te belegeren stad te staan. Gorin

chem werd dus a l nauwer in- en steeds meer van de 

gemeenschap afgesloten. Wat er in het vaderland 

voorviel op dat oogenblik wist Gorinchem's burgerij 

niet. Daarbij heerschte er - zooals t e begrijpen is -

(J) ~an j eneve,r, hoe zui nig ook n~~t de )\Oorlammen" was omgesprongen, _kwam reeds einde D ece mber 1 8q gebrek. :i\ fen hee ft toen van begin Janua ri ] 814 to t hc't 
einde van t be leg de branderij van den H ee r va Il B o r C hart: n 111 gebruik genomen. Een de r ofli.cieren van de Brabantsche Na tiona le Gardc brander van 
beroepi was me t het beheer belast. 1 
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een bijna volslagen stilte in handwerk en nering en 

ging de burgerij zwaar gedrukt onder de sterke in
kwartiering. Het voedsel, den soldaten uit de maga

zijnen verstrekt, ,vas niet voor hun voeding voldoende, 

zoodat de burgers van hun toch al niet ruimen voor

raad ook nog aan het garnizoen moesten afstaan. 

Toch had generaal Ramp on voor zijn soldaten genoeg 

levensmiddelen onder zijn bereik en die voorraad was 

in de laatste dagen nog door roof uit de onmiddellijke 

nabijheid van de stad vermeerderd, doch hij wilde 
reeds aan 't begin zoo zuinig mogelijk zijn om het 

beleg des te langer te kunnen volhouden, zijn hoop 

steeds gevestigd houdend op het "geduchte leger, dat 

te Antwerpen geformeerd" heette te worden en nu cf 

later tot ontzet zou opdagen. Gebrek heeft de bezet

ting - dank zij de ontzaglijke voorraden levensmid
•delen - gedurende het beleg niet geleden. Nog een 
.ander middel nam Ramp on te baat om zijn voor

raden zoolang mogelijk te doen strekken. Hij begon 

n.l. den 9en December met een gedeelte der "schamele 

.gemeente" de poort uit te zenden en deze uittocht 

werd de volgende dagen herhaald, totdat hij ·ongeveer 

van een 300-tal arme stumperds ontslagen was. Zij 

werden door gens d 'a rmes tot den laatsten voorpost 

der Franschen gebracht en waren clan verder overge

leverd aan de genade der belegeraars. 

Dit wegjagen duurde zoolang totdat de belegeraars 

,de verjaagden niet meer ontvangen wilden. 't Platte 

land, dat toch al zwaar leed onder de vernieling en 

plundering des oorlogs, werd door dezen toevoer van 
een menigte aan alles gebrek hebbende menschen 

nog meer belast. Bovendien had Ra m p o n , al was 

hij dan ook van den straatweg afgesloten, nog gerneen

·schap met de Maas, daar \i\Toudrichem en Loevestein 

nog in 't bezit der Franschen waren. Den 1oen Decem

ber voeren dan ook nog drie schepen uit den Bosch 

geladen met rogge, haver en andere behoeften de 
·Gorinchemsche haven in en denzelfden dag kwam voor 

de laatste keer de post uit Brabant binnen. Van alle 

kanten ingesloten en van alle gemeenschap afgesneden 

·zou Gorinchem eerst zijn den r 5en December, toen ook 

vVoudrichem en Loeveste in in handen vielen der ge
allieerden, . zonder dat deze veel tegenstand onclervon
·den, daar een bezetting (nationale garde) niet tot verde

diging gezind was en overhaast de forten verliet bij 

•de nadering der geallieerden . De commandant, alleen 

achterblijvend, moest deze Jobstijding aan generaal 
Ramp o n gaan overbrengen. Bij zijn komst te Go

rinchem werd hij onmiddellijk in arrest genomen en 

voor het front der troepen als eerloos en lafhartig ver

.klaard. Trouwens ook onder de troepen van Ram-
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pon zelf, met name onder de Brabantsche en Hol

landsche N. G. en onder hen, die eerst sedert kort 

door dwang· de wapens hadden moeten opnemen 

waren verscheidenen, die niets liever wenschten dan 
weg te loopen en naar huis terug te keeren en 

bovendien was het gehalte voor een groot gedeelte 

van dien aard, dat zoowel officieren als soldaten beter 

den ploeg clan de wapenen konden hanteeren. Tijdens 

het beleg ijverde Ramp on dan ook dagelijks voor 
ge regelde en betere wapenoefening. De compagnie 

Hollandsche N . G. van 't regiment van Texel werd 

(daar deze verdedigers niet zoo heel betrouwbaar 

bleken) den r6en December op order des generaals ont

wapend en buiten dienst gesteld . Zij werden in 't ver

volg alleen gebruikt aan den arbeid voor de verschan
singen, palissadeeringen enz. En zoodra het ijs de 

wateren bevloerd had, deserteerden de soldaten bij 

hoopen . Ook de krijgstucht liet veel te wenschen over, 

de belegerden spraken met de vijandelijke vedetten 

op de voorposten (men zeide dat ze heel vriendschap

pelijk soms een glaasje dronken), zij kwamen na ' t appèl 

lui onder de wapenen, ze hielden hun wapens en klêe

ren in niet al te netten toestand, enz. enz. altemaal 

vergrijpen en tekortkomingen, waartegen Ramp on 
te ve rgeefs in zijn dagorders boete en straffen bedreigde. 

Zijn vertrouwbare en beste troepen waren natuurlijk 

de Fransche en op deze heeft hij dan ook bij zijn 
verdediging hoofdzakelijk moeten steunen. 

Aan den Brabantschen oever der rivier, vóór Sleeu
\\·ijk, waren kanonneerbooten gestationeerd, alle be

mand met Hollanders. Het getal dier booten was in 

' t laatst van December tot 14 gestegen. Was tot nog 

toe het kanonvuur van weinig beteekenis en niet schrik

barend geweest, ook omdat de kanonschoten, door 

de bezetting afgevuurd op de transporten, die dagelijks 

langs de Sleeuwijkschen oever der rivier voorbijtrokken, 

van den kant der belegeraars onbeantwoord bleven, 
den 28 December zou den Gorkummers een voorproefje 

gegeven worden van de vreeselijke kanonades, waaraan 

zij de volgende maanden zouden worden blootgesteld. 

Tegen den middag van dien dag werd, van de batterij 
op den Pelwal, een hevig kanonvuur geopend op de 

kanonneerbooten van den vijand. Deze liet~n, evenals 
de batterijen te Sleeuwijk, thans den aanval niet on

beantwoord en wierpen hun I 2 en r 8 ponders met 

donderend geweld op de wallen en batterijen der stad, 

zonder gelukkig ditmaal al te groote schade aan te 
richten. Dit wisselen van kanonvuur tusschen de flo

tille en de bezetting werd thans dagelijks voortgezet, 

totdat den wen Januari r 8 r4 (' t was intusschen nijpend 

koud geworden en de vorst was . ingevallen) de kanon-
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neerbooten, door het vele drijfijs, genoodzaakt waren 

de wijk te nemen naar een veilige schuilplaats, beneden 

Hardinksveld. Het ijs baarde een nieuwe vrees voor 

de burgers. Men wist in Gorinchem wat ijsgang be

teekende; de catastrophe van 1809 lag bij ' t meerendeel 

der burgerij nog versch in 't geheugen. Voor vele 

soldaten daarentegen was het ijs een uitkomst, want 

de desertie nam thans nog grootere afmetingen aan. 

De diensttijd van een groot gedeelte der bezetting en 

wel van bij na de helft der Brabantsche N. G. liep met 

1 Februari ten einde en zij verheelden 't niet dat ze 

met dien datum, in weerwil van generaal en officieren, 

de wapens verlangden neêr te leggen. Was de aanval 
door de geallieerden dan ook uitgesteld tot dien tijd 

of later, het ware niet onwaarschij nlijk geweest dat de 

overgave der stad, door een groot deel der z.g. ver

dedigers toch al begeerd, verhaast ware geworden. 

Den 13en Januari 1814 ging het ijs in de Merwede 

vastzitten en, gelukkig voor de stad en hare om

geving, geraakte het omstreeks half Maart heel zachtjes 

los zonder dat eenig onheil gebeurde. Vóór dat de 
rivier zich vastzette, had men het beurtschip op Rot

terdam, toebehoorende aan C. Koek, met veel moeite 

door het reeds dikke ijs naar den mond der haven ge

sleept. De mariniers hadden het beurtschip ingericht 
tot kanonneerboot en er vier stukken geschut van 4 en 

6 pond op geplaatst. De bedoeling was hiermede de 
rivier, voor den ingang der haven, te bestrijken. V cel 
heeft deze geïmproviseerde kanonneerboot echter niet 

uitgericht. 

' t Lijdt geen twijfel of de bondgenooten hadden Go
rinchem een tijdlang gespaard ter wille van de burgerij, 

van welke men overtuigd was, dat zij niets liever 

begeerde dan onmiddellijk hare poorten te ·ontslui
ten voor hen, die gekomen waren om Nederland het 

gehate Fransche juk van de schouders te lichten. On

geveer negen weken nu hadden de geallieerden, in steeds 

nauweren cirkel, Gorinchem ingesloten, doch tot nog 

toe waren de aanvallen op de stad van weinig betee
kenis geweest. Alle hoop voor hen om de stad door 

verdrag in handen te krijgen scheen wel ijdel, zoodat 

eindelijk het hooge belang om Gorinchem uit de 

macht der Franschen te krijgen, de geallieerden wel 

moest doen besluiten om krassere maatregelen te ne

men en door forsch optreden Ramp on tot overgave 
der vesting te dwingen. Den 22en Januari 18 14 zou 

daartoe de eerste poging gedaan worden. Na een ge

vecht tusschen de voorposten aan de Dalem- Arkel

en Kanselpoort, werd 's morgens r I uur de alarmtrom 

geroerd en, tot groote ontsteltenis der burgerij, die 

zich in hare kelders en kazematten borg, liep het gar-

mzoen te wapen en begaf zich naar zijn posten. Tegen 

den middag begon men de stad van zeven batterijen, 

gelegen tusschen Woudrichem en het Sleeuwijksche 

veer, met grof geschut en mortieren te bestoken, welk 

vuur van de wallen der stad op even moorddadige 

WtJze beantwoord werd. Tot ongeveer halfvijf 's mid
dags duurde dit vreeselijk vuur, in welken tusschentijd 

ruim 300 houwitzers en bommen op de stad geworpen 
waren, waardoor tusschen de 80 en 90 huizen aanmer

kelijk beschadigd en een 16-tal vernield, althans onbe

woonbaar gemaakt werden, zoodat de schade, door dit 

eerste bombardement veroorzaakt, op 50 à 60000 gul

den begroot werd. Hoewel enkele inwoners gekwetst 
waren, doodel ijk gewond werd dien dag niemand. De 

heer H. Ravenswaay echter, die reeds eenigen tijd 

ongesteld was, en bij het zien nêerslaan van een hou

witzer met behulp van zijn zoon zijn huis wilde 

verlaten, schrikte zoo hevig, dat hij op eenige schreden 

afstands van zijn woning, door een beroerte getroffen, 
neerviel en stierf. 

Na dit bombardement volgde den anderen dag een 

schriftelijke opeisching der stad in naam van den 

Pruisischen Koning. Na gehouden beraadslaging werd 
deze eisch echter door generaal Ramp on onvoorwaar

delijk afgewezen. Behalve aan de ramp eener bele

gering, was de stad sirids enkele dagen ook blootge

steld aan 't gevaar van overstrooming. Het ij s en de 
daarbij komende sterke was van 't water, maakten den 

stand der rivieren bij een eventueelen dooi, hoogst ge

vaarlijk. De maire en de municipale raad achtten het 

hun plicht den bevelvoerenden generaal van de bele

geringstroepen op dit gevaar te wijzen en daarom werd 

door hen den 24en Januari een adres opgesteld, waarin 

die bedenkelijke toestand werd uiteengezet. Men hoopte 
hierdoor een opbraak van 't beleg te bespoedigen. Doch 

generaal Ramp o n , in wiens handen dit adres moest 

worden gesteld, ten einde diens goedkeuring op dezen 

stap te erlangen, oordeelde dat van zijn kant geen 

bekrachtiging van dit besluit en geen toestemming tot 
overbrenging aan de voorposten kon verleend worden, 
hoewel hij den maire vrijheid liet om met ' t adres te 

handelen naar goedvinden. Men beproefde nu den brief 

naar buiten te krijgen, doch alle middelen faalden; de 
brief werd toen niet verzonden. 

In plaats van een opbreken van ' t beleg, begon 

dienzelfden dag 's avonds om 1 r uur de tweede aanval. 

die, met kleine rustpoozen , werd voortgezet tot den 

volgenden morgen 7 uur. Behalve tal van woonhuizen 

werden bij dit bombardement, dat weêr vreeselijk was, 

deerlijk gehavend de groote kerk, het tuighuis en het 
groote hospitaal, dat op dat oogenblik vol ,vas met 
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zieken en gekwetsten. Den volgenden dag werd voor 

een aantal vrouwen die zich liever aan de genade der 

belegeraars wilden overgeven dan te blij ven in een 

belegerde vesting, waar zij elk oogenblik in doodsge

vaar verkeerden, verlof tot uittocht verzocht. Generaal 

Ramp on willigde dit verzoek in en in den voo rmid

dag trokken, onder geleide van den plaatselijken 

commandant, vele der voornaamste dames. waaronder 

hoogst zwangere waren, de Arkelpoort uit. Doch de 

Pruisische voorposten wilden haar niet doorlaten en 
gaven haar te kennen, dat zij onm iddell ijk naar de 

stad terug moesten, wat dan ook geschiedde . 

\,Vel schoolde dienzelfden dag een groote menigte 

burgers, waaronder uit alle standen, voor het huis van 

Generaal Ra rn pon samen, wel besprak men allerlei 

plannen om hem hun verlangen te kennen te geven, 

ter voorkoming van verder 

middel te beproeven, doch 

met den generaal gesproken 

-den bevelhebber nog niet aan 

stel om de stad over te geven. 

onheil, het een of ander 

men ging uiteen zonder 

te hebben. Men durfde 

te komen met een voor

Alleen de heer Ra u ". s, 

maire, tevens, na 't vertrek van den sous-prefect, diens 

ambt w·aarnemende, waagde het om generaal Ramp on 

in een brief nog eens nadrukkel ijk te wijzen op het ge-

woord in dan dat hij het schrijven ontvangen had. 

Aan te nemen is echter dat deze pogingen niet zonder 

invloed gebleven zijn op een vervroegde ov€rgaaf der 

stad. 

Den 26e 11 Januari ,s avonds om r r uur, (het gewone 
klokje der verschrikking voor de burgerij) begon een 

nieuw bombardement, dat, niet zoo hevig als de vorige 

aanvallen, duurde tot 4 uur 's morgens, doch waardoor 

weêr een aantal huizen zeer beschadigd en e:::nige ge

heel onbewoonbaar gemaakt werden. En ook den vol

genden dag moest de stad nog twee aanvallen door

staan, waardoor opnieuw veel materieele schade werd 

aangericht. Gelukkig had de burgerij echter bij geen 

der aanvallen menschenlevens te betreuren. 

Een nieuwe poging van den maire, die zich met ko

lonel D e C at e r s en een az'de-de-cainp van den ge

neraal een dag later naar de belegeraars begaf, liep 

weer vruchteloos af. Te Schelluinen werd een samen

komst met Pruisische officieren gehouden, waarin nog

maals gewezen werd op het dreigende gevaar van over

24•11strooming. Ook bleek dat de brief, den door 

den municipalen Raad opgesteld, nu eerst in 't bezit 

gekomen was van den bevelvoerenden generaal der be

legeraars, Zie 1in s k y, die destijds zijn hoofdkwartier 

te Werkendam had en dat de verdien

stel ijke maire bovendien den generaal 

nog ee n persoonlijk schrijven had doen 

toekomen, waarin hij in warme bewoor

dingen de belangen van Gorkum's burgerij 

en den gevaarvollen toestand der stad had 

voorgedragen . Kort nadat de maire de 

stad verlaten had, was ook een parlemen

tair der belegeraars voor de Kanselpoort 

verschenen met een brief voor generaal 

Ramp on. Deze brief hield eveneens 

schikkingen en voorstellen in, het water, 
de dijken en den stand der rivieren be

treffende. Doch alle pogingen om de 

stad van nieuwe aanvallen te verschoo

nen faalden en het krijgsbelang gebood 

om de stem der menschelijkheid het 

zwijgen op te leggen. 
In den nacht tusschen Zaterdag en 

Zondag' den 29st en -30s•e n Januari I 8 I 4 

werd de stad gebombardeerd zoo heftig, 

dat, hierbij vergeleken de vorige aan

tijdens he t bombardemen t, ten ge Yolge Yan een in:Ûaande bom . 

vaar, waarmede de stad door het water bedreigd werd, 

hierin gesteund door den ingenieur Go e koop. Doch 

-op den brief kwam van den generaal geen ander ant-

vallen slechts kinderwerk konden ge 

noemd worden. ' t 'vVas een verschrikke-

lijk weer, storm, sneeuw, hagel, regen, 't scheen dat 

alle natuurelementen waren losgebroken en zich wilden 

vereenigen met de macht der menschen om de stad 

.Brand in het huis van IVIevr. de \Ved. de R eus in de 1-lolenstraat, {29- 30 Januari 18q), 
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te verdelgen De meeste burgers hadden zich ter 

ruste begeven toen tegen den gewonen tijd van 

't begin der aanvallen (half elf , elf uur) het geschut 

der belegeraars bleef zwijgen. Men meende dat 

het woeste weêr aan dit zwijgen niet vreemd was. 

Doch een half uur na middernacht, toen de bur
gerij in haar eersten slaap was, werd zij opgeschrikt 

door 't gedonder van 't geschut. Half gekleed en 
in de grootste verwarring ontvluchtte ieder zijn huis 

om een veilige schuilplaats te vinden in de daarvoor 

ingerichte kelders en kazematten, welke , door het 

ontploffen der bommen en houwitzers niet dan met 

groot levensgevaar konden bereikt worden. H et kanon

vuur was verschrikkelijk en duurde tot den aanlich ten
den morgen voort, toen men berekende dat de belege

raars ongeveer 500 bommen, houwitzers en kogels in de 

vesting geworpen hadden. A l gauw na den aanvang 

van 't bomba rdement , ontdekte men brand in 't loge

ment "de Doelen " in de Molenstraat, die echter geluk

kig spoedig gebluscht kon worden. Doch heviger was 

het vuur dat ongeveer tegelijk, eveneens in de iV[olen

straat, het huis van mevr. de wed. De R e us aantastte, 

tengevolge van een daar uitbarstende bom. Een regen 
van vonken, aangewakkerd door den stormwind, vloog 

over een groot gedeelte der stad en deed 

ook elders gevaar voor brand ontstaan . 

Zoodra de vlammen uitsloegen, richtten 

de belegeraars op dit punt hun vuur, 

zoodat het gevaar van doodelijk get roffen 

te worden, gevoegd bij het barre weder, 

het blusschingswerk tot een daad van 

doodsverachting en zelfopoffering maakte. 

In ' t begin van 't jaar I 8 I 4 had de 
maire, in afspraak met generaal Ram

pon , achttien opperbrandmeesters be

noemd , aan wier hoofd geplaatst was de 

ingenieur A. Go e koop. Deze maat

regel was goed genomen, daar de sol
daten, zoowel in de huizen waar zij in

gekwartierd waren als elders, 's nachts 

vreeselijke vuren stookten . Die brand

meesters hadden nu in ' t vervolg 's nachts 

vaste posten te betrekken, teneinde da

delijk bij de hand te kunnen zij n indien 
er gevaar was. Thans bij den brand 

van het huis in de Molenstraat waren 

geholpen doo r eenige soldaten, waaronder vooral de 
mariniers zich verdienstelijk maakten, mocht men 

er in slagen den brand, te midden van het groote 

gevaar der snorrende kogels, meester te worden. 

H et huis brandde geheel uit en de vernieling werd 

bespoedigd doordat tijdens den brand nog 2 bommen 

in den vuurgloed neerploften, terwijl de sneeuwbui 

hielp om de zich allerwege verspreidende vonken te 

dooven. T oen de vlam op 't hevigst was, verspreidde 
zich 't gerucht dat er nog meer huizen, waaronder 

ook ' t vVeeshuis , door 't vuur waren aangetast. Die 

ongelukstijding drong dadelijk door tot in den kelder 

van den heer H. va n Aken, een kelder grenzende 
achter aan 't W eeshuis. In dien kelder had de heer 

van Ak en met zij n gezin en nog wel een 70 andere 

pe rsonen een beveiligend dak gezocht. Terwijl de 

takkenbossen, ter beschutting voor den kelder geplaatst , 

reeds door de vonken ontvlamd waren, verliet deze 
ongelukkige schare, onder angstig geschrei en het 
vreeselij k bombardement, haar schuilplaats om elders. 
het lijf te bergen. 

De vern ieli ng overal aangebracht door den kogel

en vuurregen was ontzettend. In het Tuigl1tiis in de 
Boerenstraat viel een bom op den zolder, waar een 

Ht:t ont plo ffen \' all <l rie kruitki sten op de Pe lwal (30 Januari I8q ) tij<lens het beleg. 
de heeren A. Go ekoop en M. van De l'elrnolen ,,ui c.le Hee,:en Broek smit en V:-t n der K oog we rd hierdoor zeer geh avend. 

de r K oog de eerste, die zich aan 

't hoofd van eenige moedige burgers stelden en met groote voorraad brandstoffen bewaard werd, spatte 

spuit B onmiddellijk ter hulp snelden . Later volgden daa r uiteen en stak een gedeelte lont in brand, waar

de andere spuiten en met assistentie hiervan en ook naast een groot aantal pektoortsen lagen. Door de 
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handigheid van eenige werklui , die hier steeds de 

wacht hielden, werd dit gebouw echter, en daarmee 

een groot gedeelte der stad , voor vern ieling behoed. 

Het groote hospitaal, dat bij een vorige beschieting 

reeds erg gehavend was, werd thans zoodanig bescha

digd, dat de zieken en gekwetsten voor eenige dagen, 

totdat de schade aan 't hospi taa l zoo goed mogelijk 

hersteld was, moesten worden overgebracht naar het 

T uighuis , waar echte r geen vuur mocht wo rden aan

gelegd, zoodat de ongelukkige n deerl ijk van de kou 

te lij den hadden. 

W at echter schier ongelooflijk schijnt , niemand de r 

inwoners kwam in dien vrecselijken nacht om 't leven 

en slechts enkelen werden gewond . Treurig was echter 

de aanblik der stoffelijke schade. 

Reeds te 9 uren begon den volgenden morgen het 

geschut der belegeraars opnie uvv los t e branden en 

moesten de zoo zwaar beproefde inwo ners, na een on

beschrij f elijken nach t van doodsangs t , opnieuw een 

schuilplaats zoeken in kelders en kazematten. Deze 

besch ieting had bovendien een noodlottige gebeurtenis 

tengevolge . Drie k ru itki sten, gevuld met meer clan 

2000 pond buskruit en met geladen houwitze rs, staande 

op de batterij van den Pel wal , sloegen - door welke 

oo rzaak is nooit gebleken , ' t zij dit gebeurde door 

't vuur de r belegeraa rs, 't zij doo r dat van de batte rij 

zel ve •- ui teen en deden de gehecle stad en den grond, 

op eenige uren in 't rond, als bij een aa rdbev ing da

veren en schudden . De kanonnie rs. die deze batterij 

bed ienden, werden gedeeltelijk gedood, gedeeltel ijk 

zwaar gekwetst , en ove ral door de stad raapte men 

de ve rminkte lichaamscleele n van de vaneen gescheurde 

lichamen der dooden op. De Pelmolen(*) van de heeren 

Br oe k s mit en Van d e r K oog , in welks nabij

heid het k ru it zich bevond, werd dee rlijk gehavend, 

zoodat de schz,cle op wel r 3000 g ulden we rd begroot. 

D e verdere schade, h ierdoor in de stad, en wel hooîd

zakelijk in de nabijgelegen wijk C aangebracht, we rd 

op niet minder clan roo ,o:::>:J g ulden geschat . De aanval 

der belegeraars duurde tot 's namiddags 3 uur en ein

digde natuurlijk ook nu weêr met groote vernieling op 
versch illende punten der stad . Zoo we rd o .m . ook de 

Luthersche kerk door een bom geheel onbrui kbaar 

gemaakt. Aan merk waardige voorbeelden van b ijzon

dere bewarin g heeft het ook hier, ge lijk elders b ij be

legeringen, niet ontbroken. Door een wonder vaak 

werd het leve:1 gespaard der menschen , saamgepakt 

in kelders . of kazemat~en , hoe \\· el deze schuilplaatsen 
meer cl an eens door bommen getroffen werden. D e 

(':') Kadat deze mole n na ·t be leg hersteld was1 blee f hij in aanwezen to t 1877. 
gron d af en sede ,t werd h ij nie t hcrliou wd . De Pel molen ,,·a -; toen eigendom 

G r a a ff in zijn "gesch iedverhaal" heeft t reffende voor

beelden opgeteekend van deze bijzonde re ontkoming 

aan den dood . 

Gelukkig zou deze beschieti ng de laatste zijn, wijl 
intusschen onde rhandelingen waren aangeknoopt . Nie

mand der inwoners wist echter hiervan , niemand wist 

op dat oogenblik gelukkig ook, dat , ware geen toena

dering van de zijde van generaal R a mp o n gekomen, 

de stad onmiddellijk , en wel 48 uren lang , met kracht 

zou zijn beschoten. De ve rlossing was nabij ! 
In den avond van dienzelfden dag, zoo vol jammer 

en schrik , kondigde de trompet van een de vesting 

naderenden parlementair de komst van een vredebode 

aan. Dadel ijk kwamen eenige der voornaamste burgers 

b ijeen, ui t \\-ier midden een commissie van 7 leden be

noemd werd om den mai re te ve rzoeken dat hij door 

zijn invloed een gehoor bij den bevelhebbenclen Gene

raa l zou bewerken . Die comm issie bestond uit de 

heeren G. vV. Boot , W . va n B r e da, A . J. H ae f

k e n s, C. van Maar e n, G. Se bel , C. We ij er s en 

D. cl e G ra a ff. Het gevraagde onderhoud werd toe

gestaan door Ram p o n , aan wien men - hoewel men 

nog niet van overgave durfde spreken - op klagelijke 

wijze den allertreurigsten toestand der vesting en van 

hare inwoners schetste, hem verzoekende de ongeluk

kige burgerij voor ve rdere rampen te sparen. R a m p o n 

hoorde de commissie met welwillendheid aan , doch hij 

meende zich nog steeds t~ moeten beroepen op zijn 

eer en zijne ve rantwoorde lij k heid, die hem , als t rouw 

soldaat , ve rboden de stad ui t de macht des keizers te 

geven, te meer daar nog nergens een bres geschoten 

was en het aan middelen ter verdediging en aan 

mondbehoeften niet ontbrak. H ij beloofd e echte r voor 

de burgerij te zullen doen wat eer en plicht hem 

toelieten. 

' t Is niet onmogel ijk dat deze stap der burgerij er 

iets toe b ij gebracht heeft om de onderhandelingen, d ie 

nu spoedig geopend werden, te bespoedigen, doch meer 

waarsch ijnlij k is ' t, dat de onbetrouwbaarheid van 't 

' t grootste gedee lte van ' t garnizoen en de ge ruchten 

dat B o n apa rt e s toestand hoe langer zoo hachelijker 

werd, R a m p o n tot het luisteren naar overgave heb

ben doen besluiten. \Vat er waa rs zou zijn in 't ge

rucht, dat hij een aanzienl ijke geldsom voor de ove r

gave zou bedongen en ontvangen hebben, is niet aan 

mij te beslissen. Hoe het zij, de vijandelijkheden 

werden van nu af gestaakt. vVat er onderhandeld 

werd , bleef voor de inwoners echter vooralsnog ge

heim en hoewel zich van dag tot dag nieuwe teekenen 

Op den ee rsten K erstdag van dat jaar - ' t was danig koud - brandde h ij tot de n 
van de n Hee r J. 1'. a n t va n A nd e 1. 
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opdeden, die hoop gaven op een spoedige verloss in g, 

een angstvallige onzekerheid omtrent de n uitslag de r 

gevoerde onderhandelingen bleef bestaan. Een oogen

blik zelfs dacht men nie t ande rs of a lle hoop was ijdel 

geweest . E en ge ruch t deed de ronde, da t alle onde r

handelingen eensklaps afgebroken waren en de vij an

delijkheden onmidclel ij k zouden hervat worden. Dade

lijk liepen de beangstigde inwoners te hoop en al mor
rende en mompelend van ove rgave de r reeds genoeg 

geteisterde veste, begaf men zich in groo ten getale naa r 

d e woning van generaal Ra rn po n. Eenige vrouwen 

ve rstoutten zich gehoor te vragen. Zij werden door 

den generaal met meer welwillend heid en ka lmte aan

gehoord dan vier burgers, die daarna bij hem binnen

drongen. Met den degen in de hand we rden deze burgers 

doo r Ramp o n afgewezen. Ook de rna ire en de 

plaatselijke commandant werden op st raat aangespro

ken en lastig gevallen. E en opschudding van de in

woners dreigde, te meer daar een gedeelte van 't ga r

nizoen tot ve rzet ophitste en der burgerij hu lp beloofde, 

wellicht echter met de minder ee rlijke bedoeling om, 

indien 't tot een uitba rsting gekomen ware , van de 

gelegenheid geb ru ik te maken tot rooven en pl unde ren. 

Want onde r hen, die spoedig daarna op bevel van 

R amp on met geladen geweren de straten doo rkruis

ten om de orde te herstellen, waren er, die eenige uren 

t e vo ren de burgerij een dreigende houd ing tegen 

Ra rn p o n hadden aang·e raden. Ook de gens d 'a rmes 

werden gelast op te zitten en twee stu kken geschut, 

geladen met schroot , ,,·e rden opgesteld op de groote 

markt voor de Hoofdwacht. Gelukkig we rd de gist ing, 

dank zij ook de overreding va n mee r doordenkende en 

bezadigde burgers, tot bedaren geb rach t, zonder dat de 
gewapende a rm tu sschenbeicle behoefde te komen. Al

leen we rden tegen den avond van d ien dag vij f burgers 

uit hun hu izen gehaald en gevangen gezet. Na eenige 

dagen werden zij echte r wêer ontslagen. 

Van aanvallen bleef de stad intusschen verschoond 

en ' t lekte uit dat tot \Voensdag 2 Februari de vij 

andelijkheden zouden gestaakt blij ven, teneinde wecler

zijclsche commissarissen in de gelegenheid te stellen in 

nade re onderhandeling te t reden. E indelijk clan, den 

4den Februari r 814, werd te Schelluinen in de pasto rie 

bewoond door p redikant H i 11 eb ra n cl s, waar ook tot 

nog toe de onderhandelingen gevoerd waren, de capi

tulatie gesloten . De burgerij en de bezetting bleven 
echter nog tot Maandag, den 7 de n in ' t onzekere. Toen 

was echter alle twijfel opgeheven, wijl op d ien dag vijf 

Pruisische generaals binnen kwamen om den staat der 

magazijnen op te maken en deze te ve rzegelen. Spoe

dig daarna deed ook een co mmiss ie uit den Waterstaat, 

met den Inspecteur-generaal BI an ke n aan 't hoofd, 

haar intrede. Deze heeren waren gezonden door de 

belegeraars om met een gelij ke commissie, benoemd 

door de belegerden en bestaande uit den Dijkg raaf 

vV . Mek e r n , den Heemraad van 't Land van Arkel, 

J. v an cl e r C rui s se n van H oe y en den ingenieur 

A. G o e koo p, ingevolge a rtikel 2 der capitu latie, 

de nooclige schikkingen te beramen tot stopping der 

gemaakte doo rsnijdingen in de dijken en het overloo

pen van 't water te stuiten. We k unnen ons voorstel

len welke de gewaarwording van generaal Ram p on 

moet zijn geweest, toen hij, bij dagorde r, de bezett ing 

moest bekend maken met haar aanstaande gevangen

schap. Zij 11 voorwaarde toch, ve rvat in a rt. 6 der 

capitulatie, waarb ij h ij gewild had da t het garnizoen 

met alle krijgseer en behoud van wapenen en bagage , 

langs den ko rtsten weg naar F ran kr ijk zou aftr ekken , 

was afgeslagen en ve randerd aldus: dat het garnizoen 

als k rijgsgevangen naar de staten van Z. M. den koning 

van Pruisen, aan deze zijde van den vVeichsel, zou ge

voe rd worden. H et uittrekken met k r ijgseer werd wel 

ingewill igd, doch de wapens moesten buiten de Arkel

poort worden neêrgelegcl . A lleen de offi cieren moch

ten hun degens en die soldaten en onderofficie ren, ,velke 

versierd waren met het teeken van 't Legioen van eer, 

hun sabels behouden. 
Generaal Ra mp o n vleide zijn soldaten echter met de 

hoop, dat de a lgemeene vrede hen weldra aan hun va

derland zou teruggeven en dat ook hij in alles met 

hen hetzelfde lot zou deelen. De mecledeel ing van 

hun aanstaande gevangenschap deed echte r bij een 

g root gedeelte der bezetting den geest van verzet en 

oproer, die zich tot nog toe toch al te veel had ge
openbaard, toenemen en werkte de desertie in de hand . 

Geheele compagniën verlieten haar vaandels en den 

dag na R. a mp o n ' s meclecleeling vluchtte bijna een 

geheel batalj on Nationale Garde van A ntwerpen, me t 

de ransels op den rug, over 't ijs de stad uit . Niet

tegenstaande Ram p o n ' s ernstige vermaning, h ield de 

desertie aan , totdat ten laatste de Pruisische voorpos

ten de deserteurs aanhielden en hen terugbrachten naar 

de stad , waar ztJ in verzekerde bewaring werden ge

steld. 
Geruchten over het openbreken van een der k rui t

magazij nen doo r kwaadwill igen, deden de inwoners in 

een aanhoudende vrees voor nieuwe onheilen leven. 
E r was toch nog een g roote voorraad van di t gevaar

lijke goedje aanwezig en de ramp op den Pelwal lag 

nog ve rsch in ieders geheugen . Deze vrees vermeer

derde nog toen den 10 F ebruari , 's morgens vroeg, 

de b randklok allen ui t den slaap wekte. Een huis, 
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staande aan de Arkelpoort en toebehoorende aan D in -

gen a Van Arke 1, waarin een wacht gehuisvest 

was, stond in lichte laaie , In de nabijheid van dit 

huis was veel kruit geborgen en duizenden vonken 

deden elk oogenblik vrees voor ontploffing ontstaan. 

Dank zij de krachtige tusschenkomst der brandspuiten 

bleef de brand beperkt tot dit perceel en werden erger 

onheilen voorkomen, doch na dit ongeval besloten de 

opperbrandmeesters ~ wijl sterke vermoedens van 

kwaadwilligheid tegen de wacht bestonden - in over

leg met den maire en Generaal Ramp on, om 's nachts 

een brandwacht op de been te houden . Een derde 

gedeelte der manschappen van een spuit betrokken nu 

voortaan, onder bevel van een opperbrandmeester, 

's nachts de brandwacht in de oude Hoofdwacht , ter

wijl patrouilles uit de burgerij de straten bleven door

kruisen om toezicht te houden. Op order van generaal 

Ramp on hadden deze burgers het recht van toeg·ang 

ook tot de militaire wachthuizen en konden zij, daar 

waar zij te veel vuur of licht zagen , bevel geven tot 

tempering of overgaan tot dooving. Deze brand wacht 

bleef aan tot 20 Februari, toen de stad definitief over

ging, en bewees ontegenzeggelijk groote diensten aan 

de burgerij . 

Begon de burgerij , door de gegronde hoop eener 

nabijzijnde volkomen verlossing, wat ruimer adem te 

halen, die vreugde werd wel getemperd door den 

aanblik van het tre,urig·e tooneel der verwoesting en 

der schade, allerwegen aangericht en waaraan men , bij 

gebrek aan 't nooclige materiaal, oogcnblikkelijk niet 

veel kon herstellen. Van de ongeveer r400 ,voningen , 

welke het stadje op dat oogenblik telde, waren er 

geen 300 onbeschadigd gebleven en deze bestonden 

voor 't grootste deel slechts uit kleine huisjes in stegen, 

uit schuren. stallen en dergelijke van minder belang 

zijnde gebouwen . In \i\Tijk C alleen , waar voor 't 

meerendeel flinke woonhuizen stonden, werd de schade 

echter op niet minder clan ro6ooo gld geschat. Alle 

schade bijeen genomen, ook die veroorzaakt aan de 

stedelijke en rijksgebouwen, beliep binnen de stad 

ongeveer 300,000 gld. en met de vernieling, buiten 

clè veste aangericht, nog roo ,ooo gld. meer. Hierbij 

gerekend was nog niet de schade in handel, nering 

en bedrijf geleden, welke tijdens de belegering vrijwel 

geheel stilgestaan, eigenlijk reeds een k wijnend be

staan gevoerd hadden sedert den afstand aan den keizer 

door koning Lo cl e wij k, in l 8 r o, van het tegenover 

liggende Land van Altena. De winstgevende scheep

vaart langs de Maas was van toen af, gesteld als zij 

was onder de scherpe contróle der keizerlijke douane , 

vrijwel voor Gorinchem verloren. 

Op Vrijdag, den r8 Februari kwamen weêr Prui

sische commissarissen in de vesting om de magazijnen 

over te nemen, en den volgenden dag liet de maire 

twaalf burgers bij zich ten stadhuize noodigen om hen 

te verzoeken een gedeelte der burgerij op te roepen 

ten einde twee compagnien gewapende manschappen te 

vormi:n, welke den volgenden dag voor de bewaring 

van rust en orde zouden zorgen.( 1) Aan dit verzoek 

werd met alle welwillendheid voldaan. Zaterdag, r9 

Februari en de daarop volgende nacht werden door 

de verheugde inwoners besteed aan ' t vervaardigen 

van groenslingers en vlaggenclraperiën , voor zoover 

m en deze versieringen kon machtig worden, om op 

deze wijze ook uiterlijke teekenen van blijdschap te 

geven over de verlossing , welke den volgenden dag 

een voldongen feit zou worden. En zoo brak dan 

eindel ijk de blijde morgen van Zondag, den zoen Fe

bruari 1814, aa n. Nadat een gedeelte van ' t Pruisische 

krij gsvolk was binnengetrokken en de posten bezet 

had , begon om tien uur 's morgens de uittocht van 

't garnizoen, toen nog ongevee r 3000 man sterk, door 

de Arkel poort . Voorop gingen Generaal Ramp on 

met zijn staf en de beide commissarissen van Oorlog, 

gezeten in drie rijtuigen. Na een kort onderhoud met 

den Pruisischen bevelhebber, reden deze rijtuigen, onder 

geleide van eenige Pruisische officieren en huzaren den 

straatweg op naar Arkel met verdere bestem rning naar 

Utrecht. Het overige krijgsvolk, Franschen, Brabanders, 

ook Hollanders, en de Friesche N ationale Garde, welke 

laatsten echter reeds tijdens het beleg ontwapend waren, 

werd buiten de Arkelpoort in een weiland door de Pruisen 

ingesloten en legde daar de wapens nêer. De Hollan

ders en Friezen hechtten dadelijk de Oranjecocarde op 

hun borst en keerden naar de stad terug, vanwaar zij, 

na verloop van enkele dagen, naar hun haardsteden 

terugkeerden . Ook de geheele compagnie artillerie 

veteranen trok de stad weer in en, van hier naar 'Nou
drichern verlegd zijnde, ging deze compagnie later naar 

Delft en vervolgens naar Frankrijk. Alle overigen wer

den, onder Pruisisch geleide, naar de p laats hunner 

gevangenschap gevoerd. 

De vreugde onder de inwoners en onder de tal

rijke schare, van elders, vooral op schaatsen hierheen 

gestroomd, was buitengewoon. Ieder sierde zich met 

Oranje, de Hollandsche vlag wapperde wêer van de bres 

geschoten woningen en luide klonken de vreugdekre

ten en het "Oranje boven! '' Vooral groot was de 

(1) Deze compagni ë n stonden onder 't opperbevel va n de n maire. B ij de 1e compagn ie werden aangesteld de HH . J. C. S c har p, re kaptn. , J. C. l\t e u l e man, 
2e kaptn., J Spijker, re luitnt., D. de G r a a ff , idem , F. de Y eer, 2e lui tnt. , J. K ra a y v e 1 d, idem, en bij de 2e compagnie: J. F . van Rij soort, 
1e kaptn, , R. R o m Jzn., 2e kaptn., G. H. van H oey, le luitnt ., B. van Eet en, idem, C. van Maaren, 2e luîtnt. J.C. B oo nzajer, idem. 
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vreugde toen de zoo gehate gens d'armes van hun 

paarden stegen, ontwapend werden en vuor goed de 

vesting verlieten, Nadat het garnizoen was afgt:trok

ken, begaven zich de inmiddels in de stad gekomen 

en door Z. K, H. vV i 11 e m I aangestelde Commissa-

ris-generaal van het toenmalige Departement der mon

den van de Maas, de Heer Van Tets van Go u

d ria an en de Districts-Commissaris, de Heer Donker 

Curt i u s, ve rgezeld van den ma1re en eenige leden 

van het stedelijk bestuur naar buiten om bij den Prui

sischen bevelhebber hun opwachting te maken. Het 

Pruisische en Hollandsche krijgsvolk ten getale van 3 à 

4000 man, dat niet ter geleide der gevangenen was 

afgetrokken, met een afdeeling ruiterij in de voor- en 

achterhoede, toog nu, onder ' t spelen der muziek van 

de burgermuzikanten, stadwaarts, Aan de barrières 

genaderd, werden de sleutels der vesting op een wit 

satijnen kussen aan den commandant der troepen, 

met een toepasselijke aanspraak, aangeboden. Dade

lijk toonde de bevelhebber deze sleutels aan de over

winnaars, welke daarop een luiden vreugdekreet aan

hieven, welke dadelijk weerklank vond bij de niet mm

der opgetogen burgerij, D e Commissaris-generaal en 

de Districts-commissaris riepen vervolgens de regee

ringspersonen ten stadhuize bijeen, waar deze van den 

eed, aan den Franschen keizer gezworen, ontslagen en 

onmiddellijk weêr 111 hun ambt bevestigd we rden in 

naam van Neerland's Souvereinen Vorst. Hierop 

volgde de uitroep van Z. K. H, vV i 11 e m I als sou

verem Vorst en werd 's Vorsten afkondiging van de 

aanvaarding der Souvereiniteit afgelezen van de pm 

van 't Stadhuis. Daarna proclameerde de commissaris

generaal, de Heer Tets van Go u cl ria an het vol

gende: 
)1 Het oogenblik, waarop eene vreemde magt uwen grond Yerlaat, is dat, op 

>ihetwelk ik Ulieden, in den naam van \V i 11 e m den Eer s ten, " ou verein. 
>1Vorst van Nederland, als H ollanders begroete en Nationaal Bestaan, \"rijheid 
11en Onafh·rnkelijkheid aankondige ! 

,1Ja, Bewoneren van Gorinchem! terwijl het eedgcspan der Fra nsche G roo ten 
>1lafhartig hunne zetels verliet, en zich ir... uwe s tad vestigde, te rwijl het van 
11daar eerst ecne overheersching poogde te bestendigen, welke voor den Neder
iilander te lang ondragelijk was geworden om zonder geweld te kunnen \"oort
ilduren en daarna hunne vlugt uit uwe vesting en het nauw insluiten en bel e
i1geren van deze door de troepen van den Staat en deszelfs Bondgenooten, 
,1Ulieden tussche n angst en hoop deden dobberen, was Nederlands redd ing aan
i1gebroken ! was het voor Frankrijk verloren, hervattede het volk zijne oude veer
likracht en1 ondersteund door zijne aanzienlijken, ja, hetgene meer zegt, zigtbaar 
,.en wonderdadig: door G od<lelij ke A\111agt ~cschra:1.gd, pla ntte het de banier der 
)ivrijheid overal op de puinhoopen van het Fransch geweld en, moede van al de 
11::;chokken der vroegere omwen telingen door de ondervinding wijs geworden , door 
Mampen vereenigd, schaarde het zich onder de ban ieren van Oranje en droeg 
)imet hart en hand aan den waardigen telg van den Eersten \Y i 11 e m een sou
ilvereine magt op, welke zoo wel de bron als de waarborg van on:, nationaal 
>igeluk moet daarstellen . 

11 Dit alles klinkt nieuw in uwe ooren; al deze gebeurtenissen waren voor Uli eden 
iizorgvuldig verborgen gebleven e,1, veidhee:-en, die zich tot drog redena ren in 
))Ulieder midden hadden opgeworpen 1 predikten op uwe markten de grootheid en 
11magt van Frankrijk, de verguizing en ellende van Nederland, op het oogenblik 
>lZdf dat de vinger der Godheid aan de muren der Tuillerien de \·erne-dering 
))Van den dwingeland der wereld tcekende, in gehee l Europa de zaak de r regt
,ivaardigheid handhaafde en het Nederlandsche hart weder voor een eigen Yors t 
iien een eigen vaderland deed kloppen. 

i1ûok gijlieden, ingezetenen van Gorinchem, zijt thans vrije Kederlanders1 van 

)1h et Fransche juk ontslagen, aan U\ve eig<:11e regering teruggegeven en onder het 
nvaderlijk bestuur van eenen Vorst wt:clergebragt wiens geboor te en opvoeding in 
11 011s midden, wiens taal en zeden, wiens stamhuis en g0dsdienst, ja. hetgene nog 
nmeer zegt 1 wiens doel eu inborst ons aller rust, vrijheid, geluk en voorspoed 
,iverzekeren ! De tolk van dezen Vorst van Nederland hij Vlieden te zijn, uit 
11Hoogstdeszelfs naam Vlieden zijne deelneming in uwe rampen, zijn belangstelling 
,1 in uwe herstelling en zijne gunstige bezorgdheid voor uwe teederste belangen te 
)imogen toezegge n1 is mij van e<.;nen pligt t e kwijten, welke met de gevoelens van 
,imijn hart evenzeer instemt als het in die van onzen Vorst Ulieclen het onderpand 
11 g eeft voor het welzijn uwer huisgezinnen en het geluk uwer kinderen>i! 

,,\\Taant niet 1 brave bcwoneren van Gorinchem ! dat Gijl. bij Vorst ofVaderland 
,,verget t'n waart toen uwe Lenaauwingen ten top klommen en verwoesting van 
"Luiten, honger en ellende van binnen, angst en wanhoop verspreidden; waant niet 
,.da t, naar het voorbeeld van den voormaligen overheersche r van Nederland, 
,,bloed en tranen, eigendommen en bezittingen aan willekeur, uitbreiding van 
ngezag of noodeloos geweld wie rden opgeoffrrd; neen 1 de belangen der wereld 1 de 
11 s tand en voortgang der bondgenooten1 uwe ligging, de belemmeri ng der stroornen, 
"het gevaar van verwoesting door het watcr 1 de ver Hieling van belangrijke streken, 
"zoowel door de vijanden als door het noodzakelijk verblijf der belegeraren, de 
"hoop der Franschen om, door het bezit ,,.-an d~n sleutel van Holland, eenmaal 
))weder onze vrije halzen onde r het juk te brengen, Ulieder eigene ellende, welke 
"bij langere voortdu rin g , on oYerzien baar was 1 waren meer dan genoegzame drang
" rede11en om Vlieden, cluor een kortstondig lijden, cleelgenooten te maken van het 
"volk::;g eluk, hetwelk uwe mecle-Nederlanderen door den godclelijken zegtn was 
"te Leur t gevallen; neen cl(:: vorst van Nederland kent uwe tranen 1 deelt in uwen 
,,d ruk met al de deelneming van eenen landgenoot en hij beeft m\j den las t aan
,,betrouwd om het ooge nblik, waarop hij zijn bestuur ook ove r Glieden aanvaardt, 
,,de blijken zijner vaderlijke bezorgdheid te doen ondervinden en a:rn U allc11 , 

"J ie het beho(::ven of verlangeJ1, die verkwikkingen, die levensbehoeften en dien 
11onderstand aan te brengen, welke in eenen ruimen voorra~1d voo r uwe oogeu 
"staan en zoo a::rn:.tonds

1 
door de tusschenkomst van Uwe Bestuurclcreu, aan 

Ul ieclen zullen worden uitger ei kt. 
--Urave ingezetenen \·an G orinchem ! Yerheugt U met al uwe landgenooten over 

nhet geluk, dat ook Ulieden te betH t valt; de dagen van treuren en de uren van 
,, kom mer staan door jaren van welva:ut e n blijdschap te \Vorden afgewisseld. 

,,Dankt nog heden in uwe tempels den Almagtigen voor Zijne redding en be
,,wa ring; laat uwe vreugde diè der Nederlancleu zijn, dat is: met nationale zeden 
"stemmen; vcreeni g t u allen met ons voor Nederland en Oranje en laat het 
,.dankbaar geroep : 11 Leve \Villem de Eerste souverein vorst van 
11N e cl er la n cl ." aan al uwe landgenooten doen kennen, dat gijlieden m e t hen 
"en evenals Zij, met terzijdeste lling van alle vroegere partijschappen, plegtig 
,,zweert het \'aderland aan Uwe nakomelingeu onafhankelijk over te brengen" 

De daad bij het woord voegend, werden op 26 

wagens een groote hoeveelheid vleesch, brood, gepelde 

gerst, azijn, zout, olie, jenever, boter, kaas, stokvisch, 

tabak en gemaakte mans- en vrouwenkleecleren aan

gevoerd , te rwij 1 men bovendien nog 6 schoone ossen 

te r stad indreef. Deze vorstelijke gift werd door den 

Heer H. J. van Go u cl oever, bijgestaan door de 

Heeren H , J. van Eeten, J. van Maa r en en 

C. vV e y ers, aan de meest behoevenden uitgereikt. 

Ook de oproep om den Almachtige voor Zijne 

redding te danken bleek geen vergeefsche. 's Namicl

clags om 4 uur werd, 111 bijzijn van de Heeren Van 

T e t s v ;1. n G o u d r i a a n en D o n ke r C u r t i u s 

benevens al de aanwezig zijnde leden der verschillende 

regeeringscolleges, een clankstoncl gehouden 111 de 

Groote Kerk, De oudste der toenmalige predikanten, 

Ds. T hooft hield, naar aanleiding van Joh . V vers 14 
een toepasselijke rede en besloot met een hartelijke 

dankzegging aan den Allerhoogste voor de bijzondere 

bewaring en de verlossing uit den bangen nood . 

Met een gezelligen maaltijd in De Doelen, waartoe 

ook vele Pruisische hoofdofficieren genoocligd waren, 

werd deze gedenkwaardige dag in de geschiedenis van 

Arkel 's veste besloten. 

Dat de vreugde algemeen was, wie zou er aan kun

nen twijfelen? Men ,vist thans wat er tijdens het 

https://cschra:1.gd
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angstige beleg, toen men van alle gemeenschap met 

de buitenwereld was afgesloten, had plaats gevonden 

in Nederland. Men wist thans dat Nederland vrij was 

onder 't bewind van een Oranjevorst en dat Gorinchem 

zich weer mocht rekenen tot een vrije Nederlandsche 

stad. Was het dus te verwonderen dat men feest 

vierde, dat men zich tooide met de zoo lang verbo

den Oranjecocarde en dat men dankbaar opzag tot 

den grijzen Gorkumschen tor~n, van welks top de ge

hate adelaarsvlag was verdwenen en weer vroolijk 

wapperden de fleurige banen van Neerland 's dundoek! 

--- - - --~ 

En begrijpen kunnen we, dat het thans aan zichzelf 

en aan Oranje teruggegeven volk van Nederland hart

grondig instemde met de gelukkige ontboezeming, 

uitgesproken in het rijmpje, gebakken in den onlangs 

bij het baggeren van een wijk in de gemeente Has

kerland gevonden kalken pijpekop: 

18r3 

De vrijheid is hersteld, 

Wij mogen Gode loven ; 

Verlost van vreemd geweld , 

't Is weêr Oranjeboven ! 

JIJ. Iets uit Gorincftem's geschiedenis teffdens /zet Koninkrijk der Nederlanden . (r814-heden). 

---qp---

LJ zijn thans genaderd tot het hoofd

stuk, dat het slot zal vormen van 

mijne aanteekeningen betreffende Go

rinchem 's historie. Was het in de 

vorige hoofdstukken gewenscht meer

malen iets in te lasschen uit de 

staatkundige geschiedenis des vaderlands in 't algemeen 

om daardoor een inleiding te geven tot - en tot 

beter begrip te komen van de plaatselijk-historische 

feiten, wijl bijzondere toestanden in veel gevallen het 

best verklaard worden door de algemeene te releveeren, 

in het thans te behandelen tijdvak heb ik dit achter

wege gelaten re om 't boek, dat toch reeds dikker 

geworden is clan oorspronkelijk vermoed kon worden, 

geen grooter uitzetting te geven en 2e, omdat Gorin

chem in de politieke geschiedenis des lands, na r 8 r 4, 

geen rol van beteekenis meer vervuld heeft. Na de 

catastrophe van 1830, toen België, dat, volgens de 

bepalingen van 't Weener Congres in r 8 r 5 , onder 

't bestuur van Koning \i\Tillem I met Noorcl-Necler

lancl vereenigcl was, in opstand kwam en zich met 

Fransche hulp afscheidde, wisten de opvolgende vorsten, 

Koning vV i 11 e m II, Koning W i 11 e m III en Koningin 

W i 1he 1min a ons land buiten oorlog met de Euro-

peesche mogendheden te houden en werd ook in den 

Fransch-Duitschen oorlog van I 870-7 I gelukkig onze 

neutraliteit bewaard. vVel kostte ons het status quo, 

waarin Koning \i\Tillem I, gesteund door het Noord-Ne

derlanclsche volk, na 1833 volharclcle, schatten gelcls en 

waren de z.g. gewijzigde 24 artikelen, die in 1839, bij het 
met het intusschen vrij geworden België gesloten tractaat, 

werden aangenomen voor ons minder voorcleelig dan 

de vóor het status quo door ons geweigerde 24 arti

kelen , doch de oorlogsfakkel bleef ook in dien kritie

ken tijd buiten ons land . Toch waren wij genood

zaakt meermalen het oorlogszwaard te trekken in onze 

overzeesche bezittingen (de opstand op Java onder 

Diepo Negoro, r825-r830 en de nog steeds niet 

beëindigde oorlog met Atjeh, in I 873 begonnen, om 

slechts twee der voornaamste expedities te noemen) 

en laaide op politiek- en kerkelijk gebied in den boe

zem van ons eigen land de oorlogsvlam helaas meer 

clan eens fel op. Doch sedert de groote beroering in 

Europa van r848, toen ook ons volk een herziene 

grondwet erlangde, en voornamelijk tijdens het laatste 

kwart der rge eeuw, ging ons land een gezegende 

periode van rust en welvaart in. 

Aan het ,-vijze en vredelievende regeeringsbeleicl, 

dat ons land buiten Europeesche verwikkelingen wist 

te houden is het te danken dat de vesting Gorinchem 

na het vreeselijke bombardement van 1813-14, aan 

't slot van 't vorige hoofdstuk in den breecle omschre

ven, haar wallen en muren tot heden niet meer bloot

gesteld zag aan het moorddadig vijandelijk vuur en 

dat zij, als marktplaats van het oude Land van Arkel, 
hare burgerij rust kon schenken en deze kon doen 

deelnemen in de algemeene welvaart en vooruitgang. 

Nog eenmaal evenwel na I 8 r 3 , zou Arkel's veste het 

oorlogszwaarcl boven 't hoofd hangen. 't Was in 't laatst 

van I 830, toen zij, tengevolge van de hierboven ver

melde scheuring met België , in staat van beleg werd 

verklaard. De voorzorgen, toen genomen, schenen 
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een naderend onheil te voorspellen . Men begon de 

vestingwerken te verbeteren en te versterken , men 

voegde er nieuwe buitenwerken aan toe , palissadeerin

gen werden gemaakt en kanonnen op de wallen ge

plaatst. 1) Doch de dreigende wolk ging gelukkig over 

Gorinchem heen, zonder haar oorlogszwangere schoot 

te hebben ontlast . De staat van onzekerheid duurde 

echt er nog tot 1839, toen eerst een definitief traètaat 

met België gesloten werd. 
Hoewel dan Gorcum 's wallen en muren sedert r 8 r 4 

een gelukkige periode van rust doormaakten , ten 

doode werden ze niet opgeschreven. Vesting was 

Gorinchem van de geboorte af geweest, vesting zou 

Gorinchem blijven en ' t is nog een vesting. De 

gunstige ligging der plaats ten noorden der breede 

Merwede, een natuurlijke verdedigingslim iet des lands , 

zou haar uit strateg isch oogpunt belangrijk doen blij

ven . Ze zou dan ook niet deelachtig worden de gun,;t 

in de r9e eeuw zoovele andere oud e vestingen des 

lands geschonken, die hare muren en vvallen zagen 

vallen, zich vrij naar buiten konden uitbreiden en ont

wikkelen en hierdoor 't getal harer bevolking en hare 

stoffelij ke welvaart zagen toenemen. T ot den huidigen 

dag is Gorinchem ingesnoerd in een zijn groei e n 

bloei belemmerend vestingcorset en is de stad ge

doemd te blijven binnen haar beperkten aa rden cirkel, 

de vestingwallen. Van ontm::i.nteling kon voor Gorin 

chem geen sprake zijn en helaas in 1874 werd hierop 

vooreerst alle uitzicht benomen. Immers nog tijdens 

het ministerie De Vries-Fransen van de Putte we rd 

in 187 4 de vestingwet aangenomen, waarbij de hoofd-

verdediging des lands geconcentreerd werd om Am-

sterdam, welke stelling zou beschut worden door de 

z.g. nieuwe Hollandsche waterlinie, waarin de vesting 

Gorinchem als zuidelijk grenspunt werd opgenomen. 

Wat het zeggen wil dat een plaats de twijfelachtige 

eer geniet van vesting te zijn, weet ieder, die binnen 
de vestinglinie woont. Immers tusschen de buiten

grenzen van vestingwerken en de lijnen , welke als z.g . 

"verboden kringen" zijn aangeduid , dus binnen een 

zeker rayon om de vesting, is het niet geoorloofd te 

bouwen, houtgewassen te planten of eenig werk te 

maken dan voor zoover zulks bij de wet van 2 I De

cember 185 3 (St. no . 1 28) is toegestaan of daartoe, 

overeenkomstig hare bepalingen, verg unning is ver

leend. Buiten de wallen heeft Gorinchem zich dus 

niet kunnen uitbreiden. Een kleine concessie te dien 

opzichte is gedaan door het Kon . Besluit van 2 5 Octo

ber 1899 (St. no. 222 ) , toen door den inmiddels aan-

gelegden spoorweg en het g raven van het Merwede

kanaal de lokale gesteldheid rondom Gorinchem een 

groote verandering had ondergaan. Bij dat besluit 

werd, met wijziging van de lijst van vestingwerken, 

vastgesteld bij Kon. Besluit van 24 Augustus I 897, 

bepaald dat de vesting Gorinchem voortaan in haai~ 

geheel zou behooren tot de vestingwerken der ie l~lasse 

en dat op de in de laatste kolom der gewijzigde lijst 

aangeduide perceelen, ofschoon binnen een verboden 

kring liggende, de wet van 2 I Dec. I 8 5 3 niet van 

toepassing zou zijn. De hierbedoelde perceelen ziin 

de terreinen , gelegen ten noorden van de ri vier de 

Merwede en t en westen van de westelijke boorden van 

het Merwedekanaal en van de voorhaven daarvan bij 

de Merwede. S edert kan dus op die terreinen buiten 

de vesting, welke van zelf in waarde moeten stijgen, 

gebouwd worden en vooral met het oog op de ont

wikkeling van nij ve rheid en fabriekswezen is deze con

cessie niet van belang ontbloot. 

Onmiddellijk hierop moet ik echter laten volgen, 

dat tegenover het nadeel van vesting te zijn, hier

boven aangeduid, ook weder voordeelen staan, welke 

anders niet genoten konden worden. Ik bedoel de 

voordeelen, verbonden aan het verbruik van een groot 

garnizoen, zooals Gorinchem huisvest , welke voordee

len der burgerij natuur! ijk te n goede ·komen. 

Bleef Gorinchem sinds I 8 r 4 gespaard voor den gee

sel des oorlogs, niet ontkwam de stad aan de klauwen 

van den waterwolf , het gevreesde monster, dat haar, 

door alle eeuwen van haar bes taan hee n, steeds met 

kracht besprongen en haar met ve rnieling bedre igd 

heeft. Aan hoogen wate rstand is Gorinche m wel ge

wend. Vrij geregeld elk vcorjaar is de rivier, welke 
bij gewonen waterstand, op dit punt van samenvloeiing 

van Maas en vVaal, reeds een g roote breedte heeft, 

aangezwollen tot een geweldige watermassa. In 't voor

jaar, als de zon haar kracht begint te doen gevoelen 

en sneeuw en ijs op de bergen doet smelten, ko

men langs Rijn en Maas ontzettende watermassa's. 

afzetten , die den wate rstand in den benedenloop van 

die rivieren en van hare vertakkingen schrikbarend 

doen stijgen. Bij zoogenaamde "open" rivier, ten 

minste wanneer niet weste lijke winden het water op

stuwen en zijn ontlasting in zee bemoeilijken, is het 

gevaar voor overstrooming en doorbraak der dijken 
- vooral tegenwoordig -- g rootendeels weggenomen, 

doch wanneer de rivier "zit ", d. w. z. dat zij toege

vro ren is, kan de groote waterafzet van den boven

loop de vreeselijkste uitwerking hebben. Vooral vroe-

(l) Gedurende 1830 waren in Gorkum iugekwar ti erd geweest 514 offic ieren en 29263 onderofficie ren en man schappen en gedu rende Januari 183 1 113 officie re n en 6482 
onderofficieren en manschappen, in 't geheel dus 36372 personen, van welke 25875 huisvesting en voeding 1 10497 enkel huisvesting on tvingen. 
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ger, toen men niet zooals thans, de ijsdammen ,vist 

te doen springen met dynamiet, was het gedeelte van 

ons land , dat doorgang geeft aan de groote rivieren, 

meermalen het tooneel van de jammerlijkste verwoes

ting en ook de I ge eeuw heeft tal van verschrikkelijke 

doorbraken tengevolge van het opgestuwde ijs in hare 

geschiedrollen geboekstaafd. Enkele dier doorbraken, 

welke voor Gorinchem na I 809 gevaar opleverden, 

wil ik hier noemen. 

Na de angstige catastrophe va n 1809 , dient in de 

-eerste plaats vermeld te worden de watersnood van 

Januari 1 820. Allertreurigst was he t vooruitzicht voor 
11 

eGorinchem 's ingezetenen op den 26st dier maand . 

R eeds 's morgens was er door kwel een overstrooming 

binnen de stad ontstaan, waardoor de stad aan de 

overzijde der haven onder water gezet werd, doch 

door vercenigcle kracht wist men 't water verder te 

keeren. Maar de geheele bemuurde en bedijkte stad 

was niet meer clan een e iland, van alle kanten door 

een dreigend aanschuivende ij szee ingesloten. Ge\\·el 

dige ijsscb o! len, tegen de stad aandrijvencl, baarden 

door hun grootte en hun onstuimige kracht enkel angst 

~_:+.-'!,.. ,'f ;c,; 

den dijk, waarbij de vloeddeuren uitsprongen, die, 

zooals men naderhand ontdekte, door het ijs waren 

doorboord. H et gevaar nam met het oogenblik toe . 

De kloekste ingezetenen, bijgestaan door het garni

zoen, spanden alle krachten in tot het afdammen van 

poorten en sluizen. Doch ook de grootste krachts

inspanning had niets gebaat, als niet een ander onge

lukkig voorval den gapenden watermuil van de stad 

had afgewend. De zwakke dijk nl., die het sinds 

r8 r8 gegraven uitwateringskanaal naar Steenenhoek 

van het omliggende land scheidde, was bezweken en 

door deze breuk sto rtte het woelende, schuimende 
water in het nieuwe kanaal. A lle kracht van ijs en 

stroom kantte zich nu tegen de sluis, buiten de 

A rkel poort, die in r 8 r9 was gemaakt en deze was 

niet tege n zooveel kracht bestand. De waaierdeuren 

sloege n met geweld uiteen , de noodbalken braken en 

werden met den vloed meegesleurd. Het water stortte 

donderend in de sluis, de brug werd overstroomd en 

onk de groote keerbalken tusschen de sluis en de 

batterij . werden met het daarop zijnde houten dak, 

in een oogwenk weggesli ngerd . Nog den volgenden 
dag teekende de gemiddelde 

: ,q_t·• waterstand op de peilschaal 

14 voet, soms zelfs eenige 

d uimen daarboven. De arbeid 

de r ingezetenen tot behoud 

de r kistingen ging onafge
}f. broken voort en de kleine 

wiel ingen, hier en daar ont

staan, evenals het lek onder 

de spuisluis bij de Water

poort, werden gelukkig ge

stopt. Eerst in den avond 

van den 27 sten mocht men 

zich, bij een val van ' t water 

tot r 3 voet 7 duim eenigs

zins behouden rekenen en 

ofschoon er den z8 sten weer 

5 duim was werd geconsta

teerd, bracht de val 's avonds 
Overstronm ing der Kanaa!:,luis te Corinche m o p :6 J:rnu ari 18 26. tot r z voet r duim een meer-

en ~chrik voor de inwoners, die elk oogenblik vrees 

dat hun stad door den vloedstroom zou worden mee

gesleurd en bedolven . De dijk over het Wijdsch ild 

tusschen de stad en Dalem was vernield; de Zederik

sluis aan den Arkelschen Dam was bezweken. De 

stroom had geen keering meer en waar geen schot

balken gereed waren, schuimde het water de poorten 

in. 's Middags tusschen 4 en 5 uur, viel een aanmer

kelijk gat tusschen de sluis en de buitenbatterij op 

dere geruststelling. Ontzet

tend was echter de toestand rondom de stad, wijl 
door het bezwijken van de Zuider- en Noorder-Linge

dijken, de Vijf-Heerenlanden geheel overstroomd 

werden en door den aanhoudenden toevloed van het 

\\;ater, de gansche Alblasserwaard, binnen 3 etmalen 

in een volkomen ijszee herschapen was. 

Ook bij den hoogen waterstand van 1841 liep 

Gorinchem gevaar door het bezwijken der kisting in 

de Dalempoort, waardoor het water met geweld in 
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de Dalemstraat drong, en dat gedeelte der stad ern

stig bedreigde. Doch ook toen mocht de volhardende 

werkzaamheid der ingezetenen het gevaar bedwingen. 

En eveneens bij de doorbraken van r 8 5 r en r 86 r , 

hoewel dan niet rechtstreeks, was ook Gorinchem 

weer zijdelings betrokken en stelde de gemeente haar 

poorten gastvrij open voor de ongelukkigen uit de 

naburige dorpen in de doorgebroken Tieler- en Bom

melerwaarden. Z.M. Koning \iVillem III , die persoon

lijk de plaatsen der ramp bezocht en vooraan stond 

waar hulp verschaft moest vvorden, kwam toen ook 

in Gorinchem, waar velen der ongelukkige vluchtelin

gen uit den omtrek in de scholen gehuisvest waren. 

Niet alle hooge waterstanden ku~nen hier afzonderlijk 

in herinnering gebracht worden en met vermelding van 

den doorbraak te Brakel en Pouderoyen, tengevolge 

van den hoogen rivierstand in Maart r 876, toen ook 

de dijk te Vuren in wanhopigen toestand verkeerde, 

meen ik de lijst der doorbraken te kunnen sluiten, 

welke in meerdere of mindere mate gedurende de 

r9e eeuw gevaar opleverden voor Gorinchem, de 

plaats, aan welker inwoners Graaf Floris V in zijn 
11brief van den 23ste Februari r 28 r tolvrijheid verze

kerde, ook wanneer "die plaats tengevolge van over

strooming of dijkbreuk naar elders zou moeten verlegd 

worden". De toestand van toen was natuurlijk een 

hoogst ongunstige, doch hoezeer die toestand met het 

voortschrijden der eeuwen verbeterde, de ligging van 

Gorinchem îs altijd begeerlijk voor den waterwolf ge

bleven. Gelukkig echter is het nooit zoover gekomen 

met Arkel's stad , dat zij werd weggespoeld. Wel 

heeft zij sinds hare wording een heftigen kamp moeten 

voeren met het water, doch, worstelend heeft ze over

wonnen en krachtiger steeds is zij uit den strijd met 

dit element te voorschijn getreden. 
Bij haren strijd tegen 't water tot behoud van haar 

grondgebied waren de stad vooral tot schut dezelfde 

wallen en muren, welke haar in den groei van dat 

gebied steeds belemmerd hebben. ·want na de uit
legging van omstreeks r600 - welke niet zoo aan

merkelijk kan genoemd worden - heeft zij geen ver

grooting van terrein ondergaan, waarvoor hare muren 

zich verplaatst hebben. De omtrek van Gorinchem 

van omstreeks r6oo is dan ook nagenoeg dezelfde van 

thans. Deze insnoering, hoewel haar groei naar buiten 

tegenhoudend, heeft echter gelukkig niet kunnen be

letten haar groei als stad binnen hare muren , haar 

aanwas van bevolking en een daarmee gepaard gaanden 

oeconomischen groei. Gorinchem's vesting-zijn heeft 

de plaats niet opgeschreven tot "doode stad" en vooral 

gedurende 't laatste kwart der r9e eeuw is ook door 

haar een krachtige stroom gegaan van verjongd leven 

Op dit een en ander te ,vijzen zal hoofdzakelij k de 

strekking zijn van het overzicht, in dit laatste hoofd

stuk van Gorinchem's historie te geven. 

Het uiterlijk aanzien der stad en ook dat van hare 

onmiddellijke omgeving heeft in de r9e eeuw, en vooral 

in het laatste kwart dier eeuw, een groote verandering 

ondergaan. Gorinchem is niet achter gebleven met 
zich uitwendig te moderniseeren en door deze moder

niseering is, naast veel ve randering, ook in vele ge

vallen verbetering aangebracht. Werd hierdoor wel 

eens te veel weggenomen van het typisch- oude of het 

bouwkundig- mooie binnen- of van het natuurschoon 

onmiddellijk buiten de veste, het algemeen belang der 
inwoners stelde eischen, welke niet altijd rekening 

konden of mochten houden met particulier bela ng en 

natuur- of bouwkundig schoon. Aan de stad als 

handels- en marktplaats diende de noodige aandacht 

geschonken en te veel conservatisme , te veel zucht 

om - ook uitwendig - de oude toestanden te hand

haven, zouden de stad, door haar isolement, op stof

felijk gebied in de achterhoede gebr2.cht hebben. Aan 

dit meêgaan met haar tijd heeft de stad het dan ook 

te danken dat zij - niettegenstaande haar vesting-zijn 

en haar daaruit volgend onvermogen tot uitbreiding 

van terrein - in den loop der r9e eeuw het getal 
harer inwoners meer dan verdubbelen zag. Van een 

plaatsje, dat in r 796 nog slechts 5000 inwoners telde, 

was Gorinchem in 1840 een stedeke geworden met 

meer dan 8000 , in r 860 met ongeveer 9000 en thans 

besomt het getal harer inwoners reeds r 2000 inwoners. 

Als handels- en marktplaats was Gorinchem, haar 

grootte in aanmerking nemende, nimmer onbelangrijk 

geweest. Immers de natuurlijke, geografische omstan
digheden hadden het stadje, gelegen aan de monding 

der Linge, aan den noordelijken oever der Merwede 

en te midden eener vruchtbare streek , als van zelf 

aangewezen tot een centrum van handel, tot het 

oeconomisch aantrekkingspunt en de marktplaats van 

een groot gedeelte van de Alblasserwaard, de Vijf

Heerenlanden en de Tielerwaard, waar rundvee, 

paarden, schapen, hoenders, zuivel, granen enz. ter 

markt gevoerd werden en langs de groote rivieren 

verder gezonden konden worden. Bovendien leverde 

de Menvede visch in overvloed en moest dus het vis

sche rsbedrij f hier een der voorname bronnen van in

komst en bestaan der inwoners worden. Natuurlijke 

bronnen tot voeding van nijverheid bestonden hier 

niet, doch met den handel ontwikkelde zich van zelf 

eenige industrie binnen de stad. En als onmiddellijke 

gevolg van het floreeren als marktplaats, was de ont-
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wikkeling van een niet onbelangrijke winkelnering, die 

haar grootsten omzet besomde op de drukke markt

dagen, wanneer van heinde en verre uit den omtrek 
de marktbezoekers waren toegestroomd. 

Vooral op den wekelijkschen marktdag (Maa ndag) 
en op de jaarlijksche vee- en paardenmarkten, welke 

laatste door hare belangrijkheid en haren omvang een 

Nederlandsche bekendheid hebben, krijgt men van Go

rinchem den indruk van een bedrijvig handelsplaatsje. 

Op die dagen kan de drukte buitengewoon zijn en 

wordt men eerst gewaar welke beteekenis Gorinchem 

onder de kleinere Nederlandsche handelsplaatsen in

neemt. 't Was dus niet te verwonderen dat hier, waar 

de handel zulk een beteekenis verkregen had , bui

tengewoon sterk gevoeld werd het isolement, waarin de 

stad verkeerde, nadat de stoom reeds lang zijn revol u

tionnairen intocht, ook binnen Nederland, gedaan had. 
Terwijl bij den aanvang van 't laatste kwart der 19e eeuw 

reeds verscheiden plaatsen, van minder hanclelsbeteekenis 

dan Gorinchem, in 't spoorwegnet waren opgenomen, trok 

Gorinchem, wat verkeersmiddelen 21anging, van den 

stoom nog geen ander profijt dan dat, welk e de stoom

booten konden aanbieden. En dit profijt was zeer 

betrekkelijk. Immers wanneer bij vo rst ' t verkeer te 

water gestremd werd, vvas Gorinchem vrij wel van de 

buitenwereld afgesloten. 

Reeds sinds I 830 was Gorinchem in het stoomboot

verkeer opgenomen. In dat jaar kwam den r I en April 

in de vaart de stoomboot "Willem de Eerste", va
rende in het beurtvee r tusschen Nijmegen en Rotter

dam. Van Nijmegen ging di e boot eiken Zondag , 

Dinsdag en Donderdag 's morge ns ten 7 uur, van 

Rotterdam vertrok ze eiken Maandag, vVoensdag en 

Vrijdag 's morgens om 6 uur. Op de drie laatstge

noemde dagen ging er 's morgens om half vier een 

diligence af aan de Bier kade tè 's Gravenhage, die 

vóor ' t vertrek der boot van Rotterdam daar aankwam. 
De stoombooten tusschen Gorinchem en 's Hertogen

bosch en van Rotterdam op Middelburg, Antwerpen 

en Londen, alsook de diligence van Gorinchem over 

Breda naar Antwerpen , stonden met deze boot in 
verbinding. Dan was ook in de vaart gebracht de 
stoomboot ,,]ulia " op 's Hertogenbosch. Sedert I April 

1830 reed er zelfs dagelijks een diligence des morgens 
7 uur van Utrecht naar Gorinchem, welke diligence 

in onmiddellijke aansluiting was met de "Julia". Door 

deze nieuwe regeling konden reizigers die van Utrecht 

kwamen, ook dadelijk van Gorinchem naar Dordt en 

Rotterdam per stoomboot vertrekken. Men was dan 

om 1 uur in Dordt; om half drie te Rotterdam. Al

leen ' s Zaterdags was er geen gelegenheid. Om l I 

uur 's morgens reed weêr een diligence van Gorinchem 

naar Utrecht af, na aankomst der ".T ulia" en deze rit 

stond in correspondentie met de diligence , die 's mid

dags om 3 uur van Utrecht naar Amsterdam (onder
neming J. B. van Gend en L oos te Antwerpe:1) _ver

trok. In September 1830 werd bovendien nog in de 

vaart gebracht een volksschuit van Gorinchem op 

Viarnm vice versa, correspondeerende met de "Julia" 

en met de vliegende nachtschuiten van Utrecht op 
Amsterdam. Van Gorinchem ging de volksschuit 

's morgens om half twaalf, na aankomst der "Julia", 

van Vianen om half acht , na aankomst der volks

schuit van Utrecht. 
Sedert ve rmeerderde steeds het getal der stoombooten, 

welke Gorinchem in hare vaart aandeden of Gorinchem 

als uitgangspunt kozen ter verbinding met omliggende 

gemeenten en elk rechtgeaard Gorkummer herdenkt 

hierbij nog met dankbaarheid den ondernemingsgeest 
van wijlen den Gorkummer Abraham Quakernaat, die 

in concurrentie met de ond erneming Fop Smit, door 

't in de vaa rt brengen van stoombooten op Rotterdam 

den handel en 't verkeer van zijn geboorteplaats groote 

diensten heeft bewezen. Gorinchem was clan ook, van 

't oogenblik dat in N ederlancl stoombooten in de vaart 

kwamen, in niet ongunstige conditie en die toestand 

werd steeds gunstige r, doch het groote inconvenient , dat 

de binnenlandsche stoomvaart aankleeft, n.l. bij vorst tot 

stilstand gedoemd te zijn, kon ook door den stoom niet 
vermeden wo rden. Was men in den beginne dus zeer 

gebaat geweest door de verbetering, die de snellere 
verbinding der stoomvaart teweegbracht, nadat eerst 

het particuliere initiatief later 's Lands Regeering de 
stoom ook als voermiddel te land in toepassing hadden 

gebracht, haak te Gorinchem - zooals te begrijpen 

is - naar een verbinding met of opname in het zich 

allengs uitbreidende spoo·rwegnet. Die wensch zou ech

ter niet zoo spoedig in vervulling gaan. 
De winter van 1871-72 was een ouclerwetsche. F::e.rst 

het ij s en daarna de mist deed meer clan anders het 

isolement gevoelen, waarin Gorinchem verkeerde. Er 

was ontevredenheid op de Regeering, dat zij nog steeds 
draalde met opname van Gorinchem in het spoorweg-

net, iets wat men van Regeeringswege had verwacht 

als een billijke vergoeding voor de afname der plaat

selijke accijnzen. Immers in l 866 was de accijns op 

't gemaal, de voornaamste der plaatselijke accijnzen, 

die jaarlijks p. m./ 25000,- opleverde aan de gemeen
tekas ontvallen. Volgens de nieuwe regeeringsbeslui

ten dienden de gemeenten voortaan, als zij gelei noodig 

hadden, hierin te voorzien door aanwending van het 

haar afgestane aandeel in 's Rijks belasting op 't per-
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soneel · en door de vergunn ing tot het heffen van een 

inkomstenbelasting der inwoners . Niettemin werd aan 

Gorinchem toegestaan nog tot ultimo April 1869 door 

te gaan met het heffen der plaatselijke belasting op 

' t g~distilleerd , welke accijns nog een jaarlijksche bate 

van / roooo,- à/ l 2000,- afwierp, vvelke termijn -

dank zij de bemoeiïngen eener commissie uit den ge

meenteraad - in ' t beg in van I 869 werd verlengd tot 

ultimo December l 87 I. In Mei l 8JI besloot de ge

meenteraad andermaal tot het benoemen van een com

missie met gelijk mandaat als de ee rste commissie. 

Men verwachtte ten derde mal e succes van dezen stap, 

t e meer daar de gemeente door de oprichting in dat 

jaar van eene hoogere burgerschool - nog vóo r dat 

het cijfer der bevolking, doo r de wet van 1863 op 

l 0000 inwoners gesteld, haar daa rtoe verplichtte - zware 

finanti eele lasten op zich genomen had. Doch minister 

Thorbecke was niet geneigd Gorinchem d itmaal op 

te nemen in de door hem voorgestelde ui tzonderi ngs

wet. E en ad res van den Gemeenteraad aan de Tweede 

K amer, gesteund door eenige leden der Kamer, waar

onde r ook de Gorkummer, de H eer Begram van Jaars

veld, mocht niet baten. Met 33 tege n 29 stemmen 

werd het voorstel verworpen. 
De G emeente had dus op eigen in it iatief, voordat 

de we t haa r daartoe verplichtte, een hoogere burger

school opgericht, was uit 't bezit gesteld van hare 

heffing der plaatselijke accijnzen, had in 't vooru it

zicht spoedig ook te zien opheffen de ar rondissements

rechtbank (de laatste zitt ing werd gehouden 8 Mei 

I 877) en kreeg niettegenstaande al deze nadeelen , 

haar ve rzoek om opname in 't spoorwegnet vooralsnog 
niet ingewilligd . In de zitt ing van den Gemeenteraad 

van 24 Januari 1872 werd toen besloten een ad res te 
zenden aan den K oning , waarvan afschrift gezonden 

zou worden aan de leden der S taten Generaa l , ten 

e inde aansluiting te krijgen van Gorinchem aan 't alge

meen spoorwegnet, hetzij doo r ee n ve rbinding met de 

bestaande spoorwegen, hetzij door een verbindingslijn 

met het station Geldermalsen of Culemborg. De Ka

mer van K oophandel en fabrieken, in l 85 I opgericht , 

schonk bij een gemotiveerd adres adhaesie aan 't adres 

van den Gemeenteraad, dat bovendien gesteund werd 

door een verzoekschrift van niet-l eden dier Kamer, 

onderteekend door 504 firma 's en mannelijke meerder

jarige ingezetenen. Intusschen was reeds meermalen door 

particulieren concessie voor den aanleg van een ver

bindingslijn aangevraagd. Zoo door de Heeren A. J. 
van de Water c.s. voor den aanleg van een zijtak, 

(r) Sedert 1844 was de Bank van Leenlng \'Oo r rekeni ng de r Gemeente gehouden. 
admi nistratie gdikw ideerd. 

aanvangende bezuiden het station Geldermalsen tot 

den Vijfden Uitgang te Gorinchem , een lijn van circa 

21000 meters zonder beduidende kunstwerken. Doch 

de hooge eischen door de militaire genie gesteld voor 

verbetering en verandering der bestaande vestingwer

ken, maakten de uitvoering dezer plannen door parti

culieren vrijwel onmogelijk. Ook later gedane aanvra

gen tot concessie door particulieren, o. a . door de 

Rotte rdam sche Bank c.s., mr·. A. J. Nieuwenhuis te 
Parij s en anderen leverden geen resultaten op, door

dat de gevorderde overbruggingen de kosten van aan

leg te hoog zouden opgevoerd hebben voor een voor

deelige exploitatie . Men zat echter, ook in den Ge

meenteraad , niet stil. In Februari l 87 3 begaf zich 

een comm iss ie uit dien raad, bestaande uit burge

meester Noorderbroek en de raadsleden Visser van 

IJzendoo rn , Merk es van Gendt en van Tienhoven naar 

den Haag om de zaak der spoorwegaansluiting nog

maals te besp reken met den Minister van Binnenland

sche Zaken, die in de zitting der Staten Generaal van 

27 Nov. 1872 verklaard had, dat het een ernstig punt 

van overweging ui tmaak te bij de Regee ring of en in 

hoeve rre het wenschelij k zou zijn van Staatswege meer

dere spoorweglij nen aan te leggen of het leggen daar

van door Rijkssubsidie te bevo rderen. 

De R.egeering zette nu ook gang in de zaak en na

dat in November 1876 de Gorinchemsche Kam er van 
Koophandel en F abrieken nogmaals in een adres aan 

den Koning gewezen had op den niet onaanzienlijken 

handel, die hier ged reven werd , en de aanleg van Staats

wege eener spoonvegl ijn Dordt-Gorinchem-Kuilen

burg werd aanbevolen, had in J uli l 87 5 de indiening plaats 
aan de Tweede K amer van het R egeeringsontwerp tot 

aanleg van S taatsspoorwegen, waarvoor in 't vorige 

jaar een subsidie van 40 mi llioen gulden was aange

vraa gd. Onder de in het R egeeringsontwerp - dat 

spoedig daarna tot wet verheven werd - opgenomen lij

nen, kwam ook de lijn Dordt-Gorinchem-Tiel-Elst 

voor. 

Den 17" 11 F ebruari 1876 besloot de Gemeenteraad tot 

ve rhuring aan den Staat van het lokaal der gewezen 

Bank van Leening in de Gasthuisstraat, tot welker op

heffing den 21 Februari 1873 besloten was (1). Het 

gebouw zou thans ingericht worden voor de bureau

lokalen der Staatsspoorwegen, wijl Gorinchem als stand

plaats was aangewezen voor den eerst aanwezenden 

Ingenieur der Staatsspoorwegen, belast met de leiding 

der lijn Dordt--Elst, van welke lijn de uitbakening reeds 

in Mei r 876 plaats had. De onteigening der terreinen 

:t-.fot r J uli 18 74 werde n de beleeni ngen ges taakt en met 1 Januari 187G werd de 
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liet echter nog op zich wachten en toen in Juni 1877 
de Kamer van Koophandel haar 25-jarig bestaan fees

telijk herdacht, werd tevens besloten een adres te ver

zenden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 

om de prioriteit te verzoeken van den aanleg der sectie 

Gorinchem--Geldermalsen . De onteigeningswet werd 

toen kort daarop - in de zitting der T weede Kamer 

van 12 April 1878 - aangenomen en in Mei 1879 had 

de aanbesteding plaats voor het maken van een aarden 

baan, de kunstwerken, den bovenbouw, de overgangs

en eenige verdere werken 

voor de lijn Gorinchem

Geldermalsen, welke lijn 

dan ook den l December 

1883 feestelijk voor het 

verkeer geopend wer cl. 

Met de opening van de 
lijn Gorinchem-Dordt 
moest nog geduld ge
oefend worden tot den 
zomer van l 88 5. Eerst 

den I 5 Juli van dat jaar 
had de opening van dat 

gedeelte plaats met een 

algemeene feestviering, 

waarvoor door den Ge

meenteraad, in zijne zit

ting van den 26 Juni een 

krediet van f l 500,

werd toegestaan. 

't Is te begrijpen dat 

door den aanleg van de 

spoorweglijn de omge-

ving der stad in uiterlijk zeer gewijzigd ,Yerd. ?llidden 

door de fraaie "Hoven" had de spoorweg een coupure 
gemaakt, een stuk afsnijdend ook van het z.g. nieuw 

plantsoen, dat in 181 8 was aangelegd, toen, bij het 

graven van 't kanaal naar Steenenhoek, ( 1) de mond 

van den Schotdeurenschen vliet gedempt en door be

planting in plantsoen herschapen werd. 

Ook de z.g. exercitiekamp of het "exerceerveld", 

gelegen even buiten de Kanselpoort, tusschen den dijk 

·,an 't Steenenhoeksche kanaal en den Schelluinschen 

Vliet, kwam tot het verleden te behooren . Op het daar 

opgehoogde gedeelte was nu het station verrezen. De 

uitgang van het plantsoen naar den Kanaaldijk werd 

sedert afgesneden en een nieuw aangelegde parallelweg, 

sinds dien tijd beplant met lindeboomen, die welhaast 

een lommerijken bladerentunnel beloven te worden, 

loopende evenwijdig met den spoorweg, zou voortaan 

uitgang geven aan 't plantsoen en aan de langs dien 

weg gelegen perceelen naar de z.g. ,,bantjes" langs 

den Schelluinschen Vliet, terwijl bij den uitgang van den 

parallelweg de Schelluinsche Vliet ten behoeve van den 

spoorweg overbrugd werd. Het nu ingekorte plantsoen, 

vóór den aanleg van den spoorweg een wel bezochte 

wandelplaats der Gorkummers, had sedert zijn attractie 

verlo ren en 't dient gezegd - van gemeentewege werd 

sedert ook niet veel meer gedaan om het tot een aan-

H et Spoon,·egs t<-1.tîon t t: Gorinchem . 

trekkelijk parkje te maken, zoodat het thans geen andere 

bestemming heeft dan die Yan speelplaats voor kinde

ren en openlucht-instructieplaats voor de hoornblazers 

van 't garnizoen. ' t Is wel jan~mer dat van gemeente
wege niet meer zorg en geld kan besteed worden voor 

't onderhoud van een stedelijk plantsoen. Sinds jaren is 

men al bezig met het dempen van den Schotdeurenschen 

vliet langs de Haarsche kade, tot welke demping door 

de Gemeente het puin en de niet verkoopbare rommel 

der vuilnis gebezigd wordt . Reeds een groot gedeelte 

is gedempt en de Gemeente zal hier mettertijd kunnen 

aanleggen een openbaar plantsoen of wandelpark, dat 

Gorinchem tot heden mist. 

Hoewel aan alle zijden om ringd van water, zou Go

rinchem in den loop der 19de eeuw, door het graven 

van kanalen, nog meer water op zijn wallen zien toe-

(1) D oor ' t g raven van het Steenenh oeksche Kanaal was destijds ook vervallen <le overtoom die de Schotdeurensche \' li et of de oude vao.rt op \ïanen vroeger had om 
de schepen uit de Linge in di en vliet te brengen. ' 



VAN ARKEL'S OUDE VESTE. 

stroomen. Allereerst heb ik het oog op het Kanaal van 

Steenenhoek, een kanaal in vroegere eeuwen reeds ont

worpen, doch eerst in r 8 r 8, onder de regeering van 

Koning 'Willem I, die ons land tal van kanalen be

zorgde, gegraven. Dit kanaal is een verlenging van de 

Linge en werd gegraven als afvoerkanaal van deze rivier 

en van de Zederik, waardoor het de landen tusschen Rijn 

en Waal, van Pannerden tot den Lingedijk, in hunne wa

terloozing verlichting moest geven. Het loopt uit de grach

ten van de stad (sèdert het g raven van het kanaal 

voor de ve rbeterde Keulsche vaa rt, nab ij het stations

plein omgelegd) west waarts naar Steenenhoek, 1
/ ~ uur 

t en \V. van Neder-Hardinxveld, waar het door sluizen 

in de Merwede uitloopt en heeft een lengte van onge

vee r 1½ uur. Kort na het g raven van dit afwate

ringskanaal, werd, nadat in I 822 de waterweg van 

Amsterdam naar Vreeswijk , de eigenlijke Keulsche 

vaart, verbeterd was, in r 82 5 aangevangen met den 

aanleg van het Zederik-kanaal. De loop van dit 

kanaal was: beginnende aan de Lek beoosten Vianen 

tegenover de Vreeswijksche slu izen, zu idoostwaa rts 

volgende de waterleidi ng de Vlieter, zich te Meerkerk 

vereenigende met de Zede rik, vandaar in zuidelijke 

richting de Zederik volgende tot den Arkelschen 

dam, daar den loop der Linge aannemende en 

door de stadshaven in de Merwede uitwaterend . Het 

moest beschouwd worden als de verlenging van de 

Zuid vVillems-vaart en de zoogenaarnde Keulsche 

vaart, om de schepen van Amsterdam komende tot 

de L ek bij V reeswijk, vandaa r een doorvaart te ver

schaffen op de Merwede en omgekeerd. Hoewel in 

den beginne beantwoordend aan het doel, waartoe het 

gegraven werd, bleek het in den loop der jaren hier 

aan niet meer te ku nnen voldoen en eischte de ge

meenschap te water tusschen de hoofdstad des Rijks 

en den Rijn dringende voorziening en verbetering. Her

haaldelijk werd op deze noodzakelij kheid gewezen en 

de Regeering was dan ook van oordeel dat de be

slissing over dit voor de binnenlandsche en inte rnatio

nale scheepvaart gewichtige vraagstuk niet mocht 

,Vorden uitgesteld. Was er aanvankelijk alleen sprake 

van verbetering van den bestaétnden ,vaterweg, ,vaaraan 

blijkens de ramingen destijds zeer bescheiden eischen 

werden gesteld, omstreeks r 87 2 trad het plan tot 

het graven van een nieuw kanaal door de Geldersche 

Vallei, ter verbinding van Amsterdam met de Boven

\Vaal, op den voorgrond en het vraagstuk trad met 

dit voorstel een nieuwe faze in . 

Ter voorziening in een gemeenschap van Amsterdam 

met den Rijn kwamen thans drie ontwerpen in aan

merking. 

I. Verbetering van de bestaande vaart. 

2. Aanleg van een kanaal van Vreeswijk langs den 

gekanaliseerden Hollandschen IJsel tot Achthoven 

naar en door de Bijleveld rloor de Kromme Mij

drecht en den Amste l naar Amsterdam; 

3. Het kanaal door de Geldersche Vallei en de 

Betuwe naar de vVaal. 

' t Was voor Gorinchem natuurlijk niet van belang 

ontb loot welke de keuze zou zijn van deze ontwerpen, 

waaraan later nog werd toegevoegd dat van den hoofd

ingenieur Waldorp, die een nieuwen waterweg voorstelde 

rechtstreeks van Amsterdam naar Gorinchem, bestemd 

om de hoofdstad zoowel met den Rijn als langs de Lek 

met Rotterdam te verbinde n (het z.g. nieuwe Gorin

chemscl1e kanaal). De Gorinchemsche Kamer van 

Koophandel was ook hier weer, evenals bij den aan

leg van den spoorweg, op haar post. Zij weerde 

zich dapper tot steun van het ontwerp De Klerck 

(ve rbetering van de bestaande Keulsche Vaart) ·en 

bestreed met kracht het ontwerp van minister Tak 

van Poortvl iet, die, bij de indieni ng van zijn reusachtig 

kanalenplan, dat van de Geldersche vallei ten nauwste 

verbonden had aan de overige door hem voorgestelde 

kanalen. De Amsterclamsche afgevaard igde Rutgers 

van Rozenburg deed echter bij amendement een Noord

Brabantsch kanaal uit het ontwerp verdwijnen en hier

mede had de geheele kanalenwet van minister T ak 
voor de broeders aan gene zijde van den Moerdijk 

haa r aantrekkelijkheid verloren. En gelukkig voor 

Gorinchem . want thans viel het ontwerp en tevens 

het ministerie Tak, dat opgevolgd werd door het 

ministe rie De Klerclc H et oude ontwerp werd ter 

zijde gelegd en daarmede was het spook van de Gel

dersche vallei voor Gorinchem op de vlucht gejaagd. 

Een verlichting was het voor Arkel 's stad toen de 

T weede Kamer in Juni I 88 r de wetsvoordracht de 

Klerck aannam , waarbij de richting der Keulsche 

vaart gehandhaafd bleef langs Gorinchem en toen in 

Juli van datzelfde jaar het ontwerp ook door de Eerste 

Kamer werd aangenomen, toonde de geheele Gorin

chemsche burgerij hare vreugde door het uitsteken 

der vlaggen. 

' t vVas een gewichtige dag voor Gorinchem die 28 

Juli r 88 I en den volgenden dag verscheen in 't Staats

blad de wet tot aanleg van een kanaal ter verbinding 

van Amsterdam met de Merwede, waarvan het eenige 

artikel luidt : 

"Voor rekening van den Staat wordt een kanaal 
"aangelegd, breed in den bodem ten minste 3.10 meter 

"onder den waterspiegel, van het Noordzeekanaal bij 

,,de Stads Rietlanden te Amsterdam met een ombui-
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"ging ten westen langs U trecht , langs V reeswij k en 

,, Vianen tot in de Merwede bij G or inch em " . 

Er zouden echte r nog l 2 ja ren moeten ve rloopen 

-ee r de Keulsche vaart bij Gorinchem was, zooals wij 

h aar thans kennen . E erst in 't laatst van Feb rua ri 

I 887 viel de laatste boom van de eenig-mooi e kastanj e

faa n , de Gorkumsche wandellaan , die ja ren lang den 

Wolpherschen dijk verbonden had met de:1 dijk van 

' t S teenenhoeksche K anaal en lagen honde rden hoo rn en 

geveld op de vestingwallen, \\'aa rdoor de stad zich 
haar krans van g roen 

ontnomen zag. En ' 

was reeds November 

l 892 toen eerst we rd 

a anbesteed het weg

g raven van een ge

·deelte van den ouden 

vVolpherschen d ijk tot 

vorming van den mond 

-der voorhaven, (waar

d oor het geheele z.g . 

zwaanspoldertje werd 

opgeslokt) zoodat het 

kanaal niet voor het 

einde van l 893 vol

tooid kon zij n. Doch 

't was ook een reus

achtig werk geweest, 

dat de onmiddellijke 

omgeving der stad ge

heel ve rvormd had. 

H et noordelijk ge

d eelte van 't werk om-

vatte den bouw van 

een schutsluis bij de 

a lgemeene begraafplaa ts, het maken van een gedeelte 

kanaal benoorden die sluis en bezuiden die sluis met 

-een daaraansluitend, om te leggen gedeelte Stee nen

hoeksche kanaal met wederzijdsch e dijken, het ver

zwaren van den noordwaarts aan bastion I der v<:>sting 

aansluitenden noorder L ingedijk en het inrichten en 

daartoe belang rij k uitb reiden van den vestingwal tus

schen de bastions I en III. Door deze verzwaringen , 

inrichting en uitbreidingen, beide geëischt door de Al

blasserwaard , moesten de coupure, genaamd de Ar

k el poort, nagenoeg geheel en een daa rbuiten gelegen 

brug geheel vernieuwd worden en twee duikers, een 

bij de genoemde coupure en een onder de rechterfl ank 

van bastion II, worden verlegd. Voorts werd de oever 

van het Steenenhoeksche K anaal nabij het S tationsplein 

vooruitgebracht , de weg, genaamd de "Nieuwe Hoven" , 
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omgelegd , de parallelweg verhoogd, de hevel buisle iding 

voor de wate rbezorging van het station gedeeltelijk 

ve rlegd en moesten in ' t belang van de mi lita ire ver

ded ig ing, ve rschi llende t raversen , emplacementen, op

r illen en zandophoogingen op en bi nnen den vest ing

wal gemaak t worden. 

H et bestek van het zu idelijk deel omvatte: den bouw 

van de Merwedeschutsluis, het maken van een gedeelte 

kanaal met een om te leggen gedeelte v n het Steenen

hneksche kanaa l benoorden d ie slu is en van de V<)O r-

D e inga ng de r "Ho ven" 

haven binnen den Merweded ij k, al les met wederzijdsche 

dijke n, den bouw van een gronddt•iker onder het Mer

wedekanaal en het S teenenhoeksche kanaal en van een 

brug met beweegbaar gedeel te over het laatstg;;noemde 

kanaal , het inrichten en daartoe belang rijk uitbreiden 

van den vestingwal tusschen bastion 11[ (dit werd ver

g raven) tot en met een deel van bastion IV tot keering 

van Geldersch inundatiewater en evenzoo van een deel 

van bastion I V tot en met een deel van bastion VI 

tot rivierdijk. 

Door deze uitbreiding, ve rzwaring en verleggin g moest 

de coupure, genaamd de Kanselpoort, doo r een nieuwe 

meer buitenwaarts gelegen coupure ve rvangen worden en 

werd een nieuwe brug buiten de Kanselpoort gemaak t, 

welke in 189 1, nadat een hulpbrug b ij de v\'a rmoes

straat 4 j aren dienst gedaan had, voor ' t ve rkeer ge-
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opend werd. De opheffing van bastion III maakte den 
aanleg noodig van een bomvrije caponnière in bastion 

IV , ten Oosten van het bu itenhoofd der nieuwe Mer

wedeschutsluis, terwijl ten westen van die sl uis, een 

blindeerbaar magazijn moest worden gebouwd, dat 

tevens werd ingericht als onderbouw voor de sluiswach

terswoning. Voorts werd, met gedeeltelijke gebruik-

poort, waardoor breed en hoog geladen wagens niet 
konden passeeren. Hoe jammer uit een historisch en 

oudheidkundig oogpunt ook, de poort moest om deze 

reden afgebroken worden en werd vervangen door een 

6. ro M. breede coupure. Ook de aanlegplaats buiten de 

vVaterpoort, het z.g, ,,hoofd " of "nieuwe werk", werd 

thans wate rvrij opgehoogd, welke ophooging geschiedde 

De bru? over de K..eulscht \·aart bu it en de Kanselpoort 

making van den Zuider St.ecnenhoeksc11cn krrnaaldijk, 

een nieuwe dijk ge maakt langs de v\ 'estzijde van de 

voorhaven, werd de steenen beer tusschcn b2stion VI 

en den Menveded ijk Ycrzwaard en verhoo6d, maakte 
men op en binnen de vestingwallen, in het belang der 

militaire verdediging, ve rsch illende trawrsen, emplace
menten, oprillcn en za-ndophoogingen en werden, bij 

wijze van grondberging, breede en ho-:>ge bermen ge

maakt aan de voorhavcnzijde van den Krinkelwinkel

dijk en van den ouden \Volpherscl1cn dijk. 
Het doorgraven van den oude n vVolph erschen dijk 

tot vo rming va n èen mond de r voorhaven, welke in 

December I 892 werd aangevangen, had ten ge vo lge 

dat de toegang va n de stad tot de ri vier niet a:1dcrs 

meer mogelijk was dan door de smalle en lage Water-

\1 ] T ot het beplan ten van h tt ,, \\·erk" ' mt t kast a1~jeboomtn was ov ergegaan na een 

en <l'! nieuwe ~Ienn:deschutsluis bij de Voorha \·en. 

met grond, afkomstig van de doorgraving voor de voor

haven, terwijl de op het "werk" geplante kastanje

boom en 1
) eveneens in de hoogte werden gebracht en 

de beide houten koffiehuizen, alsmede alle andere daar 
staande gebouwen en kramen en het kadewerkershuisje, 

opgeruimd of naar elders verplaatst werden. De Wol

phersche dijk, die nu ophield waterkeering te zijn, 

werd tot aan de uitmonding der voorhaven van ge

meentewege beplant met boomen, die eerlang een heer

lijk~ wandellaan langs de rivier beloven te worden. 
Voor het maken van het nieuwe gedeelte in het be

staa nde Steenenhoeksche kanaal (de gedeeltelijke om

legging) moes t de oude "Kom" van den Schelluinschen 

vliet, waarop de grondduiker der stad uitmondde, verval

len en werd een nieuwe kom en een nieuwe grondduiker 

besl~i t. van den gemeen teraad, in ~1aart 1884 genomen. 
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:gemaakt. Vooral de onteigening van dezen gronddui

ker, die tot waterafvoer diende voor het westelijk deel 

·der stad langs de Melkheul, vorderde een langdurig 

-0verleg. Overeenstemming tusschen de Gemeente en 

het Rijk werd in den beginne niet verkregen, zoodat 

de zaak aanleiding gaf tot een procedure, waarin de 

Arrondissementsrechtbank te Dordt in r 88 7 vonnis 

wees. Eerst later kwam met de Gemeente een over

eenkomst tot stand, waarbij in hoofdzaak werd bepaald : 

d e vervanging van doorsneden of ingenomen wegen door 

nieuwe, de verlenging van 

-duikers onder den ves

tingwal bij de Arkelpoort 

en bastion II, zoomede 

het maken van aanleg-, 

los- en laadplaatsen langs 

de nieuwe "Kom" van 
·den Schelluinschen vliet 

e n aan de binnenzijde van 

-den rivierdijk langs cle 

voorhaven. Verder werd 

-daarbij het onderhoud 

·dier werken geregeld, 

onder toekenning aan de 

Gemeente van een uit

keering door den Staat 

van / r5000,-- in eens 

voor 't onderhoud der 

nieuwe wegen, verlengde 

duikers en der los

en laadplaats langs de 

,, Kom " van den Schel

luinschen vliet. 

OUDE VESTE. 3rr 

was clan dat aan het einde dier eeuw, ook binnen de 

vesting zou een Gorkumrner , die de stad gel<:encl had 

zooals zij zich vertoonde na het beleg van r8 r 3, het 

Gorkum van 19::io niet meer herkend hebben. Wat 

al ve randeringen en verbeteringen sinds dat noodlottig 

beleg ! In r 8 r 3 zag Gorkum er nog zeer bescheiden uit 
en na het bombardement was het bovendien in alle hoe

ken bcscha.cligcl en gehavend. Tal van woningen eischten 

dringend herstel en de toen nog bestaande doch reeds 

bejaarde Groote kerk (sedert ve rvangen door de tegen-

}Je nieuwe 1,Kom" Yan den Schelluinschen Vlie t bui ten de K anselpo )rt . 
Ingrijpend waren dus 

·de veranderingen geweest 

rondom de stad tengevolge van dezen kanaalaanleg. 

Vele concessies waren gebracht aan het uiterlijk schoon 

d er omgeving, doch als compensatie daarvoor moest 

gelden het groote belang, dat de inwoners hadden bij 

het behoud van de vaart van Amsterdam op den Rijn 

e n omgekeerd langs hunne veste. En een voldoening 

voor Gorinchem was het , toen het den I Mei r 893, 

's middags om I 2 uur , zonder eenig feestelijk vertoon, 

de Keulsche vaart voor 

nadat den 4en Augustus 

van het Noordzeekanaal 

vVas buiten de vesting 

de scheepvaart geopend zag, 

van het vorige jaar het vak 

tot de Lek reeds geopend was. 

eerst de aanleg van het Stee

nenhoeksche- en het Zederikkanaal , later het maken 

van den spoorweg en het graven van de verbeterde 

Keulsche vaart oorzaak geweest, dat het aanzicht rondom 

de stad van het begin der r9<le eeuw een geheel ander 

woorclige Groote kerk ) had veel door de dreuning van 

't bombardement geleden, terwijl het kerkje der Lu

therschen op den Havenclijk zooclanig door twee bom

men getroffen was, dat het niet zonder gevaar geacht 

werd voor den kerkdienst en dus in den zomer va11 

r8r4 ontruimd moest worden. De bestrating, riolee

ring, waterafvoer, d ri nkwate rbezorging, straatverlich

ting, politie , de posterij en de gemeenschap met cle 

omliggende plaatsen, alles liet natuurlijk te wenschen 

over en kon niet in de schaduw staan bij den toestand, 

zooals d ie thans is. Ook het getal der inwoners be

droeg toen nog niet de helft van tegenwoordig en 

mocht Gorinchem ook destijds gerekend worden tot 

de welvarende lanclstacljes, niet onbeteekenend als markt

en handelsplaats voor den omtrek, een blik in de ver

slagen van de sinds r 8 5 r opgerichte Kamer van K oop-
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handel en Fabrieken doet duidelijk zien _dat Gorinchem, 

wat ambachts- en fabrieksnijverheid, handel, visscherij, 

scheepvaart enz. betreft, in de tweede helft der 19° 

eeuw steeds in beteekenis is vooruitgegaan. Verschil

lende industri ëen, die aan 't begin der r9° eeuw hier 

bestonden en toen floreerden, zijn natuurlijk thans ver

dwenen, doch daarvoor in de plaats kwamen andere 
en met meer ve rscheidenheid, dank zij ook de toepassing 

van den stoom in de industrie, waaraan de oprich ting 

te danken was o. m. van de ook buiten Gorinchem 

bekende Gorinchemsche fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, een stoom meelfabriek en een beetwortel

suikerfabriek, een stoommosterdfabriek, een machinale 

schoenenfabriek en een fabriek van melkproducten. Naast 

deze ondernemingen bezit Gorinchem thans nog gun
stig bekende bierbrouwerijen, ve rschillende courant- en 

boekdrukkerijen, verscheidene sigarenfabrieken en ta

bakskerverijen, een azijnmakerij, een distilleerderij , 

een zeepziederij, koekbakkerijen, een stoomfabriek voor 

suikerwerken, grutterijen, meubelmakerijen, touwslage

rijen en zeilmakerij, steenhouwerijen, een fabriek van 

metaal- en koperwerken, wagenmakerijen enz., enz., 

terwijl de handel in g ranen, hout en steenkolen er niet 

onbeduidend is. In navolging van andere steden open

den de ,vinkeliers steed s meer en steeds fr aa iere ma

gazijnen en winkels en was het gemeentebestuur in 

aanhoudende zorg voor het ve rbeteren en het ve rfraaien 

de r aan zijne administratie en zorg· toevertrouwde 

veste en het in 't leven roepen van tal van instellingen 

van openbaar nut , die vroeger onbekend waren. De 

aanvoeren aan de gemeentewaag van kaas en hennip 
zij n nog altijd belangrijk en die van paarden, hoornvee , 

varkens, schapen, pluimgedierte, zuivel, n ·uchten enz. 

op de week- en jaarmarkten kunnen nog steeds met 
die van andere marktplaatsen van gelijke beteekenis 

als Gorkum wedij veren. Ook de aanvoer van rivie r

visch aan de gemeentelijke vischmarkt is ve rre van 

onbelangrijk en hoewel het visschersbedrijf 1) te Go
rinchem ni~t meer is wat het vroeger was, en het be

staande zalrntractaat dit bedrijf niet vooruitgebracht 
heeft, toch is en blijft het visschen naar riviervisch 
een bron van bestaan voor een zeker gedeelte van 

Gorkum's inwoners en werpt dit bed rijf een bate af 

voor de gemeentekas, sedert de verordening van r April 

1876 in werking trad, waarbij bepaald werd dat nie-

mand in het aan de Gemeente toebehoorend vischwater 

mag visschen dan met schri:telijke en tegen storting 
van een vastgesteld bedrag verleende toestemming van 

B. & W., terwijl alle visch, gevangen in het water, 

waarvan de Gemeente beweert het vischrecht te be

zi tten, in het openbaar bij afslag op de gemeentelijke 

vischmarkt moet worden verkocht (met uitzondering_ 

van prikken en met den hengel gevangen visch), van 
de opbrengst van welken verkoop door de Gemeente 
ten haren behoeve ro 0 ~ wordt ingehouden . De scheep

vaart werd , na de opening der verbeterde Keulsche 

vaart, langs Gorinchem van zeer groote beteekenis en 

de voordeelen hierdoor afgeworpen voor den nering

doenden stand zijn niet verwerpelijk. En vergelijken 
wij de gemeenschap der stad met de haar omringende 

plaatsen, zooals die was toen de ee rste stoomboot in 

de vaart kwam, en het goederen- en personenvervoer 

van toen met thans, clan is de uitkomst verrassend. 

Behalve door de verbinding per spoor, wordt die ge

meenschap thans onderhouden door een 2 5-tal stoom

booten, terwijl het getal der marktschuiten en vracht

rijders niet zooveel ve rminderd is bij vroeger verge
leken. 

Neen, ik herhaal het, mocht thans iemand, die het . 

Gorkum van r 8 r 3 gekend heeft, den Gorkumschen 

grond bet reden, hij zou niet vee l meer van dien 

vroegeren toestand terugvinden. De stad naderend. 

van den Dalemschen kant zou hij zich daar nog 't best 
thuis gevoelen. \Nel vreemd en ongekend voor zijn 

oogen en zijn begrip zouden zijn de talrijke stoomboo

ten, op- en afva rend langs de rivier en niet direct helder 

zou het hem worden waartoe de bazalttongen in de rivier,. 

die wij als "kribben" kennen , dienen, doch zijn oog 

richtend naar de overzijde der rivier, zou hij daar 

terugvinden het oude L oevestein en het bedaagde 

Woudrichem, vóor hem zou hij nog onveranderd zien 

oprijzen de Dalempoort, de eenig-overgeblevene der 

vier stadspoorten, en boven alles uit zou op hem neer

zien de oude, doch nog hechte , massieve Gorkumsche 

toren. De bad- en zweminrichting zou mogelijk tot 

een vraag aanleiding geven en ook vergeefs zou ge

zocht worden naar een der t wee molens, die van 

oudsher stonden op den vestingwal , tusschen den mond 

der haven en de Dalempoort. Alleen de oliemolen aan 

den mond der haven is tot heden blijven staan. 

(4) Aan 1t' ·welwillendheid van den Gemeente -Ontv:rnger, den Heer " ' · F. Emck, dank ik de ,·ol ger,de mededeeling a"l.ngaande l:et vis3chersbedrijf, zooals het tegen
woord1g te Gorinchem wordt uitgeoefend. Sedert de verdwijning van de zandplaten in de rivier de Merwede, gingen gelijktijdig voor de visschers de ophaalplaat• 
sen voor de zt:gens verloren. 01u in dit vi•rlies te voorzien, werd de spil, waarruede de netten opgedraa id worden en die vroeger op de zandpla ten stond, overge ... 
bracht op een vast vlot, dät in de rivier met ankers wordt vastgelegd. Daar nu bij het volgen v~rn deze methode slechts op een beperkt gedeelte van het visch• 
w 1tcr 'kan ge vi scht worden, kwam de Heer G. i\l e u 1e werf , tegenwoordig wethouder der Gemeente, in 1883 op de gt.dachte om een toestel te maken, waar
mede o ver het geheele Gorinchemsche vi schwater kan gevi sch t worden. D it toestel , galg of klepvlot genartmd, bestaat uit een vlot, waarop een galg staat ,.. 
dit: de klep, waartegen de zegen wordt opgetrokken 1 kan doen rijzen of dalen. Het geheel wordt ve r·p laatst door een sle ep stoombootje, terwijl de zegen, die 
zich tusschen de sleepboot en het klcpvl ot bevindt , stroomafwaarts g;:1ande wordt ingehaald, in tegenstelling met de spilvisscherij, hierbov en ~enoemd, waarbii 
de zi:gen tegen stroom in wordt opgeh aald. l :e spil - en galg of klepvl otvisscherij zijn beide door de Gemee nte) eigenares van he:-t vischwater, verpach t aan de. 
Gorinchemschc Vischm aatschappij , directeuren de H .H . G. ::\1 e u l e werf en J. H. E m c k \Vz. 



313 VAi'i ARKEL'S OUDE VESTE. 

Doch de Dalempoort doorgegaan zijnde , ..zou ver

bazing na verbazing zich thans meester maken van 

·-den voor-historischen bezoeker, die, uit zijn graf her

r ezen , een wandeling zou willen doen door het Gor

kum van heden. Hoe zich het Gorkum van heden 

-dan ,vel uitwendig voordoet r 
Van de oude Dalemstraat (het visscherskwartier) is 

-ongeveer niets overgebleven. Ze is, zooals vrij wel 

.alle straten, in een nieuw kleed gestoken door de 

-eigenaars harer huizen , die àf door verbouwing àf 

door geheele vernieuwing het grootste gedeelte der 

·o ude gevels en huizen deden verdwijnen, alleen spo

radisch nog een ouden gevelsteen of een kogel uit 

' t beleg van I 8 I 3 sparend en weêr inmetselend, als 

een herinnering aan vervlogen tijden . De vertakking, 

·die de Linge, behalve de thans nog bestaande "groote 

haven", vroeger binnen de stad had en die gevormd 

werd door het "kleine haventje" en de "kalkhaven" ,. 

is thans verdwenen. Beide haventjes zijn gedempt 

-en herschapen in nette straten, het z.g. ,,Laantje" , 
Visschersdijk en gedempte Kalkhaven. Ook de Ket

tingbrug· en de Lange Jozijnbrug, die de Kalkhaven 

-overspanden, zijn natuurlijk met de demping van 

't water vervallen. Nadat het besluit tot demping der 

Kalkhaven genomen was, werd in r 8 73 door den 

Gemeenteraad besloten tot aanplemping ook van het 

-overige binnenwater, eerst van de gedeelten, loopende 

van den duiker bij de Dalempoort tot aan de noord

.z ijde van de brug aan het eind van de Burgstraat en 
van de heul tusschen de Blauwe Torenstraat en Vis

schersdijk tot kort aan het sluisje bij de Linge , later 

,(in r882) van het haventje aan den Visschersdijk. 

Door deze demping kreeg hier de stad een veel net

ter aanzien en werd het getal der huizen in deze 

stadswijk aanmerkelijk vermeerderd . Bij de Lombard

steeg ( de steeg, welke haar naam van deze hier reeds 

vóór de I 6" eeu11· bekend geweest zijnde instelling 

-ontvangen heeft, evenals de L ombardstraat) , is de 

Bank van Leening, die tijdens het beleg van r 8 I 3 

-o ntruimd moest worden, sinds lang verdwenen. Over

geplaatst van de Kalkhaven naar de Gasthuisstraat , 

än het huis, waarin thans de winkel "Self-Help" ge

vestigd is, werd de Bank daar van I 844 af gedreven 

voor rekening der Gemeente , totdat die instelling , 

na het Raadsbesluit van 2 r F ebruari r 87 3 , we rd op

geheven. Met I Juli r 87 4 werden de beleeningen 

gestaakt en met I Januari 1876 werd de administratie 

geheel gelikwideerd. 1) 

Van de m1de Kalkhaven , zoo als zij was toen ze 

werkelijk tot haven diende, is , behoudens de enkele 

doch verminkte geveltjes van een paar oude huizen , 

thans niet veel meer terug te vinden. Schilderachtig 

was die oude Kalkhaven buiten kijf, doch geen Gor

kummer, die haar gekend heeft , zal, dunkt me, haar 

in dien toestand terugwenschen en den ruil betreuren , 

die sedert hare demping gemaakt werd. Thans toch 

is het vuile haventje met zijn besijpelde, afbrokkelende 

walmuren van vroeger herschapen in een ruimen weg 

met een breed , verhoogd voetpad, aan beide zijden 

beplant met boomen en omsloten door trottoirbanden , 

afkomstig van de Steigertrappen, welke indertijd 

gelegen waren langs de Kriekenmarkt, op dezelfde 

wijze als dit thans nog het geval is langs het Eind 

van den Langenclijk. Die trappen vervielen en in de 

plaats daarvoor kwam een kademuur, welke kademuur 
tegelijkertijd werd doorgetrokken langs den Appeldijk 

van de Peterbrug tot het z.g. Mekern-pleintje, waar 

de trappen eveneens vervielen. Ter plaatse, waar 

vroeger de Vischmarkt gehouden werd en welk straat

gedeelte ook thans nog dien naam draagt, is de sedert 

r 8 7 r opgerichte gemeentelijke Hoogere Burgerschool 

gebouwd, met ee n afzonderlijk gymnastieklokaal in 

den grooten , achter de school gelegen en door een 

ijzeren hek van den openbaren weg gescheiden tuin. 

In deze H. B. S. worden tevens de lessen der Rijks

normaalschool voor opleiding tot onderwijzer gege

ven , welke instelling in Februari I 872 geopend werd. 
Verrees aan de noordzijde der Kalkhaven een school 
voor middelbaar onderwijs, aan de zuidzijde zou een 

ruime openbare school voor lager onderwijs plaats 

vinden, van welke de bouw in 't begin van 1874 werd 

aanbesteed. 

Het "Laantje" voor 't grootste gedeelte en "Visschers

clijk" geheel, zijn nieuwe straten geworden na de 

demping. Vooral "Visschersclijk" is een nieuwe straat, 

die het uiterlijk aanzien dezer vroeger onaanzienlijke 

stadswijk zeer ve rhoogd heeft. Achter "Visschersdijk", 

ingesloten door- en grenzende aan de stadswallen waren 

vroeger bleekerijen , zooals wij op alle oude grond

teekeningen der stad clan ook aangeduid vinden. Nog 

in mijn jeugd werd daar druk gebleekt en de z.g. 

"bleekersslootjes", door den Gorkumschen volksmond 

verbasterd tot "blikken slootjes" waren, bij de minste 

vorst, 's winters het aangewezen terrein voor Gorkurn's 

jeugd om er de eerste krabbels op de wankelende 

schaats te leeren. Thans is ook daar, door bebouwing, 

~l) In Januari 1885 werd dit fr aaie hcc rcnhuis, dat s ind:, 1876 aan den Staat der ~ederbnden verhuurd was voo r he t vestigen va n bureaulokalen voor den aan te 
legg en spoorweg, door de Gemeente in publieke ve iling verk ocht ,·oor f 130.5 0 .- aan den Heer D. J. d u Croo. 
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niet veel meer van den vroegeren toestand terug te 

vinden en als een welkome verschijning van den 

nieuweren tijd begroet het tegenwoordig geslacht in 

d at stadsgedeelte den watertoren van de Gorkumsche 

d rinkwaterleiding. Vroeger, d. w. z. voor r 886, werd 

het drinkwater betrokken uit de particuliere en de 

gemeentelijke, openbare pompen, ook wel door som

migen uit de haven of de rivier. Nadat echter in 

r882 aan het Gemeentebestuur aanvraag gedaan was 

om concessie tot het aanleggen en exploiteeren van 

een drinkwaterleiding, werd die concessie in December 
1884 - nadat in dat jaar ook van den heer H. F. 

Schomerus te Rotterdam een zelfde aanvraag was 
ingekomen - met algemeene stemmen verleend aan 

den heer P. Langeveld Pzn . te Hardinxveld. Den 

22 Mei 1885 werd de acte gepasseerd en het ·waarborg

kapitaal à f roooo gestort, welke som gerestitueerd 

werd den 2 5 October r886, toen de werken geheel 

voltooid en naar genoegen van het gemeentebestuur 

opgeleverd waren. Den 2rn Juli van dat jaar was 

de leiding echter reeds voor het gebruik geopend. 
Op de Groote Markt werden aan twee brandkranen , 

sJangen gekoppeld, waarmede het water tot boven 

het Stadhuisdak gespoten kon worden en tegelijkertijd 

werden de mainkranen opengezet, waardoor het water 

gebracht werd in de huizen van hen , die reeds aan
sluiting van hun perceelen met de hoofdleiding hadden. 
Gorcum had dus van toen af ook een drinkwaterleiding, 

terwij l de Gemeente, uit kracht der verleende concessie, 

kosteloos verkreeg het door B. en 'vV. verlangd wor

dende water voor de gemeente-lokalen en inrichtingen 

bij de Gemeente in gebruik, voor de verversching de r 

urinoirs en de doorspoeling van privaten in de gemeente
lokalen , voor de besproeiing van pleinen en straten , 
bij brand en bij beproeving der brandbluschmiddelen . 
De Gemeente geniet bovendien, te rekenen van het 

6<le jaar der exploitatie, gedurende den verderen loop 

der concessie, die voor den tijd van 50 jaren verleend 

is, 20°~ van de jaarlijksche zuivere winst, onder welke 

winst verstaan wordt het jaarlijksch bedrag der ont

vangsten wegens waterverbruik boven f 15000,-. 

Na verloop van 25 jaren sedert het verleenen der 

concessie en verder elke vijf jaren daarna heeft de 

Gemeente het recht de concessie te doen eindigen en 
den eigendom der drinkwaterleiding over te nemen 
tegen een door drie deskundigen te schatten prijs, 

mits den concessionaris een jaar te voren van de 

voorgenomen naasting kennis gegeven is. Thans wordt 

de Gorinchemsche waterleiding geëxploiteerd door de 

Maatschappij tot exploitatie van Waterleidingen m 
Nederland. 

De terreinen der waterleiding, waarop zich bevinden 

de watertoren met hoog reservoir, de filters, en bezii1k

bassins, ketelhuis, putten enz., zijn alle gelegen binnen 

de vesting. Het water wordt door een circa 800 M. 

lange hevelleiding uit het stroomgebied der Merwede 

gevoerd in een verzamelput, vanwaar het in een der 

bezinkba·ssins wordt ingelaten. Nadat het voldoende 

bezonken is, wordt het door de pompmachines op de 
filters gebracht. Na de filt ers gepasseerd te zijn komt 
het in een waterkelder van circa 400 M 3• inhoud en 

vandaar wordt het naar de stadsleiding en in het 

hoogreservoir gepompt. Het hoogreservoir heeft een 

inhoud van 300 M 3
.; de bodem ligt op 24 M. boven 

A. P. of circa 20 M. boven de hoogst gelegen straten 
der stad. 

De werken werden in het laatst der maand Juni 

I 88 5 aangevangen en onafgebroken voortgezet, hoewel 

de langdurige winter de uitvoering zeer vertraagde. 

Het geheel werd ontworpen en uitgevoerd door den 
ingenieur J . Schotel te Rotterdam. 

De Keizerstraat, loopende parallel aan den Visschers
dij k en in dezelfde lijn als de ·westzijde der Kalkhaven, 

zouden wij zonder nadere aanduiding kunnen passeeren, 

indien in deze afgelegen straat niet gevestigd was een ge

bouw, dat met een enkel woord dient genoemd te wor

den n.l. de gevangenis, thans uitsluitend bestemd voor 

veroordeelde vrouwen. Vroeger was de z.g. Gevangen

poort in de Boerenstraat, op den hoek van die straat en 
de Zusterstraat, waar later de stallen en koetshuizen wa

ren van wijlen jkhr. F. G. E . Merkens van Gendt. 

In 't midden der 19e eeuw diende dit huis nog tot 
Huis van Arrest. Volgens Van der Aa was het toen 

een zeer oud gebouw, dat vóór vijf eeuwen, met vele 

verwulf de kelders, tot woning diende aan een Bour
gondisch edelman, K annevan genaamd, en waarin ten 

jare 1403 een verraad tegen Jan van Arkel ontdekt 

werd. Nadat de toenmalige Minister van Justitie, 

mr. 'vV. M. baron du T our van Bellinchave, in 1885 

(Nov.) de stad bezocht had om een inspectie in te 
stellen naar de gevangenis in de Keizerstraat, ten 
einde deze in te richten tot gevangenis voor vrouwe

lijke veroordeelden, die zware of liever gezegd lang
durige straffen moeten ondergaan, had in Maart r 887, 

het eerste transport van 31 vrouwelijke gevangenen 
van 's-Hertogenbosch naar hier plaats. Met de stoom

boot "Metta" kwamen de vrouwen aan, die afstapten 

op den Havendijk tegenover de Korenbeurs, waar de 

doorgang door artillerie en politie was afgezet. Door 

den doorgang van de Korenbeurs liepen zij , onder 

geleide der marechaussés, naar de daarachter gelegen 

gevangenis in de Keizerstraat, een zeer eenvoudig 
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gebouw, in overeenstemming met zijn bestemming, 

somber en afstootend. De Keizerstraat strekt van 

de Burgstraat tot de Blauwe Torenstraat, de straat 

loopende van de Korenbrug tot den Visschersdijk en in 

welke straat, onmiddellijk grenzende aan de vesting

wallen, de z.g. ,,Luiewacht" , een der militaire gebouwen 
sta~t. 

De Burgstraat, van de Oude Vischmarkt tot de Visch

brug, is een zeer oude straat, hoewel met uitzondering 

van een paar nog bestaande oude gevels (in de eerste 

plaats van het huis op den hoek aan de Kalkhaven) 

niets meer die oudheid in herinnering brengt. Vroeger 
liep zij uit op de Burgpoort, welke uitgang gaf naar 

den "Keizerlijken" burcht der Arkels. Tegenwoordig 

heeît zij haar oud kleed afgelegd evenals de Robbert

straat, de aan haar parallel Ioopende straat aan 't an

dere (zuidelijke) eind der Kalkhaven en vandaar uit
gaande op de Peterb1,ug. Van "Robbrechtstoren" den 

naamgever der Robbertstraat en van zijn omgeving is 

niets meer terug te vinden . 

Langs de Oostzijde der haven strekken zich, opvol

gend, uit van de wal bij den havenmond tot de Peter

brug: de Kriekenmarkt, van de Peter- tot de Visch

brug: de Appeldijk, van de Visch- tot de Korenbrug 

{aan de Linge): de Havendijk. De namen "Krieken

markt" en "Appeldijk" behoeven geene nadere verkla

ring. Hier was in vroegere tijden de aanvoer en werd 

markt gehouden van boomvruchten, iets wat thans niet 

meer het geval is; op den Havendijk echter heeft de 

korenhandel tot op heden zijn zetel en zijn beurs behou

den. Vroeger waren deze havenkaden ook aan den water

kant met huizen bebouwd, alleen hier en daar ruimte 

latend voor een steiger tot los- en laadplaats, zooals 

dit thans nog is op den Langendijk en den Kortendijk . 

In den loop der r9e eeuw zijn echter zoo langzamer

hand die huizen, welke sta-in-den-weg's voor den handel 

waren, uit het particulier bezit overgegaan in dat der 

Gemeente, welke ze deed sloopen, zoodat op 't oogen

oogenblik nog slechts een paar huizen op den Appeldijk 
onmiddellijk aan 't water staan. Ook deze zullen ech

ter mettertijd verd\\·ijnen, waardoor dan over de geheele 

lengte der haven een vrije kade zal verkregen worden. 
Kriekenmarkt, Appel- en Havendijk vormen een aan

eenschakeling van fraaie woonhuizen met sporadisch 

een winkelhuis er tusschen, terwijl de pakhuizen, die 

men er vindt, hoofdzakelijk bij den graanhandel in ge

bruik zijn. Vroeger had men in deze wijk twee stoom

meelfabrieken, de thans nog bestaande van de firma 

Kant van Andel op den Appeldijk en die van de firma 

Teunis van Andel aan 't eind van den Havendijk. De 

fabriek van de laatste firma, die op het groote, zich 

langs een gedeelte van de Keizerstraat uitstrekkende 

terrein, ook een stoomoliemolen gevestigd had, brandde 

in den avond van den IO"' November 1887 tot den grond 
af. 't V.'as een ontzettende brand, die een regen van 
vonken over de benedenstad bracht, tot groote angst 

van het kermisvolk, dat op de Groote Markt, op de 

Groenmarkt en in de Molenstraat reeds zijn tenten had 

opgeslagen ('t was eenige dagen vóor de kermis) en 

alle middelen aanwendde om de neervallende lappen 

van brandende meelzakken te dooven en van de linnen 
en houten tenten en kramen te verwijderen. De fa

briek werd niet herbouwd en sedert is een gedeelte 

der terreinen met woningen bezet. Een andere fabriek, 

die een tijdlang eveneens aan 't eind van den Haven

d ijk gevestigd was, de fabriek voor machinale houtbe

werking "De Linge" , van den heer J. H. F. Muller, 
is sedert ook verdwenen. Het gebouw dezer fabriek 

was oorspronkelijk een openbare lagere school (de z.g. 

armenschool) die als zoodanig in gebruik is geweest 

totdat de nieuwe school op de Kalkhaven gereed was. 

Op het terrein der fabriek "De Linge" zijn sedert nette 

heerenhuizen gebouwd. Ongeveer in 't midden van 

den Havendijk is de Korenbeurs, in welker lokalen ook 

eenige jaren de ambachtsschool gehuisvest werd. Tevens 
is in de Korenbeurs een gebouwtje voor de vischmarkt, 

welke daar gehouden wordt gedurende de wintermaan

den, wanneer de vischmarkt op het "VJerk" buiten 
de \Vaterpoort, die alleen 's zomers in gebruik is, ge

sloten wordt. Dat op den Havendijk een tijdlang het 
kerkje der Luthersche gemeente en de Synagoge der 
Israëlitische gemeente gevestigd was, is uitvoeriger ver
meld in de hoofdstukken op deze kerkelijke gemeenten 

betrekking hebbende, afgedrukt in het eerste gedeelte 

van dit boek. 

\i\Tanneer wij de middelste der drie, de haven over

spannende bruggen, de Vischbrug (waarop in den beginne 
de vischrnarkt gehouden werd, voordat ze naar de thans 

ook niet meer voor dat doel gebezigde Vischmarkt 

verhuisde en waarop toen de "vischstallen" stonden) 

zijn overgegaan, hebben wij het terrein der bovenstad 

verlaten en wordt het gebied der ten westen der ha

ven en veel lager liggende benedenstad betreden. 
Rechts loopt van de Visch- tot de Korenbrug de 

Kortendijk, links gaat van de Visch- tot de Peterbrug 

de Langendijk met zijn verlengde "Het Eind", dat 

zich uitstrekt van de Peterbrug tot de Waterpoort, ter

wijl recht voór ons hellend afloopt de Hoogstraat, in 

haar verlengde, van de Arkelstraat tot de Haarstraat, 

Gasthuisstraat geheeten en, van de Haarstraat tot de 

Kanselpnort, vVestwagenstraat genaamd. Langendijk 

en Hoog-Gasthuisstraat kunnen de winkelstraten bij 
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uitnemendheid genoemd worden, de Gorkumsche Kal

verstraat en Nieuwendijk. Kortendijk en Langendijk, 
hoewel beide langs de haven ioopende, zijn aan weers

kanten met huizen bezet, alleen aan de havenzijde 

hier en daar een open ruimte latend voor een los- en 

laadsteiger; het "Eind", de Gorkumsche "Bocht", is 

echter slechts aan ééne zijde bebouwd. Hoewel in het 
verlengde loopende van den Langendijk kan de Kor

tendijk, als winkelstraat, niet staan in de schaduw van 

de Gorkumsche Kalverstraat, ofschoon, vooral in de 

laatste jaren, ook de Kortendijk wat uiterlijk aanzien 

betreft, in gunstiger conditie verkeert dan vroege r. 

Vroeger zelfs had de Korten dijk een niet onverdachte 

reputatie, doordat er danshuizen en andere inrichtingen, 
die bezwaarlijk den toets der moraliteit kunnen door

staan, gevonden werden. Thans is deze straat van 

zulke "smetten vrij" en zetelen er vreedzaam in de ver

schillende winkels en pakhuizen koopmanschap en 

nering. De nering heeft zich ook genesteld in bijna 
alle huizen van den L angendijk - de z.g. ,,gesloten 

huizen", die men er tegenwoordig heeft, zijn te tellen ·

en het uiterlijk der winkels wordt gaandeweg fraaier, 
en moderner. Eigenaardig is, dat in deze winkelstraat 

de kerk der Hersteld Luthersche gemeente gevonden 

wordt. (Zie het hoofdstuk dier ke rk in het re gedeelte 

van dit boek). Op het terrein van den tuin, naast de 

societeit " De Gezelligheid" , gelegen aan den haven

kant, werd in r 899 de stoomzuivelfabriek "Pasteu r" ge
bouwd voor rekening der naamlooze vennootschap van 

dienzelfden naam, die zich ten doel stelt het bereiden 

en verkoopen van gepasteuriseerde melk, geconserveerde 

levensmiddelen en verder van alles wat tot een fabriek 
van melkproducten behoort. T evens zijn aan de fabriek 

lokalen verbonden, wa.ar hare artikelen verkocht en 

geconsumeerd kunnen worden. De tuin, op welks 

grond deze fabriek verrezen is, was een z.g. ,,overtuin", 

behoorencle bij het heerenhuis, staande aan de west

zijde van den Langendijk, vlak tegenover dien tuin. 

Hij strekte zich uit ter breedte van het heerenhuis en 

was van den openbaren weg gescheiden door een fraai 

gesmeed ijzeren hek, in welks midden zich een niet 

minder fraai gesmeed ijzeren, dubbel poorthek bevond, 

dat gedragen werd tusschen bewerkte harclsteenen 

posten, welke gekroond werden door twee mooie hard

steenen leeuwtjes als houders van wapenbordjes. Voorts 
hield de poortboog een jaartal in van Romeinsche cijfers. 
't Geheel was een mooi stuk rococco-werk, dat echter, 

jammer genoeg, verkocht en naar elders verhuisd is, 

zooals zooveel is weggevoerd àat oudheid- en geschied

kundige ,vaarde had. Door het hek van dien overtuin 
had het heerenhuis een vrij uitzicht op de haven. 

Een bijzonder treurig feit heeft deze straat, in hare 

historie van den laatsten tijd te boeken. 't Was toch 
in deze straat, dat in den nacht van den g en op den 
r oden Juni I 902 , een zware uitslaande brand ontdekt 

werd in het huis, bewoond door den hoedenfabrikant, 

den Heer De Hosson (het ze huis van den hoek aan 

de Vischbrug). H et huis stond in een oogwenk in 

lichtelaaie en, daar de straat smal is, werd al heel 
gauw de tegenover gelegen boekwinkel van den Heer· 

Van Eck door het vuur aangetast. Verder sloegen 
de vlammen over naar de bakkerij van den Heer 

Overes, terwijl tegel ijkertijd de perceelen van de Hee

ren Snoek en Van den Heetcamp, gelegen ter weers-

zijden van het huis, waarin de brand ontstaan was , 

en dat van den goudsmid Hooydonk ( op den hoek 

van de Hoogstraat), vlam vatten. De huizen van de 

Heeren De Hosson en Van Eck brandden geheel uit , 

terwijl de andere door 't vuur aangetaste perceelen of 
voor 't grootste gedeelte vernield werden àf belangrijke 

brand- en waterschade beliepen. Doch grooter clan 
het materieele verlies, in dien nacht geleden , was het 
verlies van menschenlevens bij dezen brand te betreu

ren. ':'Jaren de h eer De Hosson en zijn vrouw at 

met moeite gered over de daken der buren, geen uit

weg vinden kon mej. Maria Hindrikx, een inwonende 

modiste, die van het balkon in de Haven sprong en 
eenige uren daarna levenloos werd opgevischt, terwijl 

late r onder de puinhoopen de verkoolde lijken wer

den teruggevonden van twee dochtertjes van den heer 

D e H osson, een meisje van r 2 en een van r 4 jaar. 

Tegenover de steeg, welke hieraan haar naam ont-

leend heeft, de Kraansteeg, stond vroeger de kraan, 
waarmede lasten uit- en in de schepen geheschen wer

den. Aan den kraansteiger vindt men het korendra

gershuisj e en een brandspuithuisje. 
Het "Eind" van den Langendijk, vanwaar men uitgaat 

naar de rivier door de coupure genaamd vVaterpoort, is 

een fraai stadsgedeelte, uitsluitend bijna bestaande uit 
deftige heerenhuizen. Evenals de tegenoverliggende Krie

kenmarkt is het "Eind" langs den havenkant met boomen 
beplant, iets wat vooral 's zomers dit stadsgedeelte 
een schilderachtig aanzien geeft. Behalve de sluis, 
onmiddellijk aan de rivier, en die aan het andere eind 

bij de Linge, heeft de haven op het "Eind" nog een 
keersluis, waarvan de bouw begonnen werd in 1873. 

Is de Kalkhaven in de kermisweek het aangewezen. 
terrein voor caroussels en andere kermisvermakelijk

heden, die uitsluitend in gesloten tenten of spellen te

bewonderen en te genieten zijn, het "Eind" geeft i11 

dien tijd plaats aan de poffertjeskramen, terwijl "Flora" 
er in den bloementijd 's Maandags haar bloemen- e11 
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plantenmarkt houdt . Vroeger had men, van het "Eind " 

gaande naar de rivier, een aardig gezicht op de mooie, 

thans verdwenen en in 's Rijksmuse um te Amsterdam 

geplaatste Waterpoort; gelukkig is de oude oliemolen 

bij den mond van de haven nog niet ve rd we nen . H et 

gezicht, dat men van ' t " Eind" heeft op dien molen 

met het z.g . ,,\\·itte huis" en de villa "Marianna" van 

den oud-burgemeester, den heer C. va n A ndel, t reft 

de meeste vreemdelingen. 

Langs de T olsteeg, die haar naam 

gekregen heeft van den vroege ren to l , 

en het daar nog staande "Tolhuis" (in 

1698 gebouwd) komt men in de , aan 

E ind en Langendijk evenwijd ig loopencle , 

lVIolenstraat. Het T olhuis werd, nadat 

het aan zijn oorsp ronkelijke bestemming 
onttrokken was , t en gebruike afgestaan 

voor a rtilleriekaze rne, tot welk gebrui k 

het, wegens ondoelmatigheid, t hans niet 

meer gebezigd wordt, terwijl de plaats, 

waar vroege r de tuin van den ontvanger 

de r tollen was , in 18 3 l werd ingericht 

tot stukkenpark en in 1838 tot affuit

loocls. Thans is het T olhuis of de T ol

kaze rne nog steeds een der militai re ge

bouwen. De Molenstraat is mede ee n 

de r oudste straten der stad, het stads-

gedeelte , waar het slot van 'vVille rn van 

Beie ren stond en waar (in de R evetsteeg) Jonker 'vVi llem 

van Arkel in 14 I 7 sneuvelde. In deze, thans ook 

veel gemoderniseerde straat, t reffen we -- hoewel clan 

in uiterlijk niet onveranderd - nog dr ie instellingen 

aan, welke a lle op een r espectabelen leeft ijd ku nnen 

t erugzien, n .l. de Doelen, het Oude Mannenhuis en het 

Weeshuis, (thans het weeshuis der H ervo rmden), uit

voeriger behandeld in het ee rste gedeel te van di t boek 

(zie de daarop betrekking hebbende hoofdstukken). 

Als gebouwen uit de ze helft der 19e eeuw dienen in 

deze straat vermeld te worden het R . K . \ Vees- en 
Armhuis (zie het daarop betrekking hebbende hoofd

stuk) en de daartegenover gelegen L oge der V rij met

selaren "Orde en Vlijt''. H et gebouw der Loge werd 

ve rbouwd in den toestand , zooals het thans is, in 188 5, 

nadat wijlen Jhr. F. G. E. Merkes van Gendt (over

leden N ov . 1884) bij testamenta ire beschikking de in

stelling met een legaat bedacht had. Op een gedeelte 

van het terrein van 't oude Mannenhuis, in welk ge

deelte een tijdlang het Departement van de Maatschappij 

tot Nut van 't Algemeen (opgericht 20 Januari 1825 ) 
heeft gezeteld en ook eenigen tijd de Gork umsche 

werkinrichting (geopend 23 Januari r 877, thans verdwe-

nen) huisvesting vond, is sedert het fraaie gebouw van 

de nieuwe "Gorinchemsche Bank " (vroeger op den 

Langendijk) verrezen, waa rvan de bou,v in Nov. 1884 

we rd aanbesteed en welk gebom\· een sieraad der Mo

lenst raat is. Op den hoek de r R evetsteeg staat de 

militaire broodbakkerij . Ook de Molenstraat is een 

der straten, opgenomen in de ke rmisdrukte ; hier wor

den de koek- speelgoed- en suikerwerkkramen ge

plaatst . D e Molenstraat , d ie behalve door de T olsteeg, 
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doo r de Born- en 'vVeess tegen met den Langenclijk 

ve rbonde n is, mondt uit op het hoofdplein de r stad, 

de Groote Markt . 
De Groote }Iarkt is met de Hoogst raat verbon

den door de K elestraat , met den L angendij k doo r 

de K erk- en Kraanstegen, t erwijl de beide straat

openingen ter weersz ijden van 't stadhuis gemeen

schap geven met de daarachte r gelegen Groenmarkt 

en ' t Oude K erkhof. L angs de westzijde de r Groote 

::VIarkt is in r 8 5 8- 60 het tegenwoordige stadhuis 

gebouwd , t er vervanging van het toen bouwvallig ge

worden oude gemeentehuis (zie het hierop betrekking 

hebbende hoofdstu k) en op 't midden van 't marktplein 

ve rrees sedert 1898 een mooie , monumentale fo ntein , 

de \ Vilhelmina-fo ntein , naa r den naam van H . M. de 

K oning in gedoopt. A an de zuidz ij de, op den hoek der 

Molenstraat , staat het gebouw de r "Groote Sociëteit" , 

de Gork umsche ,, \Vi tte" , een nette huizinge, in de 

laatste jaren veel verbouwd en verbeterd. Niemand 

minde r clan de schilder H oytema schilderde de clécors 

voor de wanden de r sociëteitszaal. T ege nover de 'vVil

lemskazerne bezit deze sociëteit nog een buitensociëteit 

met fli nken tuin en èen muziektempel, waa r 's zomers 
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meermalen concerten gegeven worden voor de leden. 

De naam "Kolfbaan", waaronder deze buitensociëteit 

nog steeds genoemd wordt, herinnert aan de oorspron

kelijke bestemming. Vroeger toch was in dezen tuin 

een baan, waar de sociëteitsleden zich oefenden in- en 

zich vermaakten met het thans vrijwel vergeten en 

alleen in Friesland nog beoefende spel van het kolf

slaan. 't Was in den tijd van de "vadermoorders", de 

,,zijden stropdassen" en de lange pijpen . 

Tegenover het stadhuis, langs de oostzijde der markt 

e n op den hoek van de Kraansteeg, staat de Hoofdwacht , 

een mooi gebouwtje, welks geboorte dagteekent van 

r784·. Mccht mijn wensch nog eens in vervulling gaan, 

dan zou ik gaarne zien dat dit gebouwtje werd ont

trokken aan zijn militaire bestemming, door het Rijk 

in gebruik werd afgestaan aan de Gemeente en werd 

ingericht tot een gemeentelijk museum of een Gor

kumsche oudheidkamer, waarin men alles samenbracht 

en ordende wat betrekking heeft op de geschiedenis 

der stad (nog beter op de geschiedenis van het Land 

van Arkel) of eenige lokale, oudheidkundige \\·aarde 

bezit en om die reden in de t ermen kan vallen om op 

de plaats zijner geboorte bewaard te blijven. \t\'ant een 

oudheidkamer mist Gorkum! Al is er veel (helaas te 

veel!) door achteloosheid vernield en vergaan, uit 

winstbejag naar buiten verkocht of, bij gemis van een 

oudheidkamer, aan musea elders geschonken of in bruik

leen afgestaan, zooclra in Arkel's stad, - een plaatsje, 

rijk aan historie in verhouding· tot zijn g rootte en zijn 

beteekenis onder de Hollandsche steden, - een kern 

gevormd werd (en die is nog wel te vormen! ) clan 

twijfel ik niet of er zou binnen ettelijke jaren al wel 

een bescheiden Gorkum sche oudheidkamer in 't leven 

te roepen zijn. Er is, dunkt me, nog wel het een en 
ande r in 't bezit van Gorkumsche familiën, dat voor 

dit doel in aanmerking kan komen en dat gaarne zou 

worden afgestaan , 't zij in bruikleen, ' t zij in eigendom 

door schenking of legaat, ,,·anneer in Gorkum maar 

was een openbare verzamel- en bewaarplaats, ,1,1.ar 

men wist, dat wat men wil afstaan vei lig en wel nog 

een zekeren tijd voor het nageslacht bewaard za l wo r

den. Het Gemeentebestuur zou zeker gaarne het wei

nige, dat de Gemeente bezit, aan de bijdragen van 

particulieren toevoegen en een beroep op alle ingeze

tenen om geen gevelsteentje, geen boek of plaat\\·erk, 

geen schilderij, of wat clan ook, wat lokale historische 

of oudheidkundige \\·aarde bezit, van de hand te doen 

anders dan aan de gemeentelijke collectie, zou, dunkt 

me, niet te vergeefs gedaan worden. 

Doch samemverking en steun zijn in de alleree rste 

plaats noodig , geldelijke steun ook, zoodat er, bij voor-

komende gelege nheid, op veil ingen elders, waar iets 

te koop geboden wordt ,rat in G orkum's oudheidkamer 

thuis behoort, ook gekocht kan worden. Een huis 

tot berging van zulk een collectie is natuurlijk onmis

baar en op de Hoofdwacht zou ik, - ook om het 

gebouwtje - daartoe in de eerste plaats ' t oog richten, 

tenzij een vrijgevige schenker of legataris zijn stadge

nooten zou willen ver rassen met een andere, eveneens 
geschikte gelegenheid, elders in de stad. v\·ant al 

zou ik het beheer dier collectie gaarne willen stellen 

onder het Bestuur der Gemeente, niet in het g·ebouw 

der Gemeente, het Stadhuis, zou ik in een der loka

len de oudheidkamer opgeborgen willen zien. Het be

staan van zulke collecties ten Stadhuize toch is ge

woonl ijk slechts aan enkelen bekend en een museum, 

uitgestald in een afzonderlijk, daartoe ingericht huis, 

lokt , zomn:l s tadgenoot als vreemdeling·, eerder uit 

tot een bezoek clan wanneer het weg·g·escholen is onder 

het collectief begrip en in het veelkamerig samenstel 
van een Gemeentehuis. 

De Groote Markt is het hoofd- en door de gebou
wen en woonhuizen. die het omringen, zeker ook ,1·el 

het mooiste plein der stad . Hier evenals in de belen

dende Kelestraat en langs de Groenmarkt is zoowel het 

centrum van de weekmarkt als van de kermis, die van 

3e 11 4c11den tot den Maandag in November gehouden 

wordt. Als een bijzonderheid van historischen aard 

dient nog vermeld te worden, dat langs den noord

kant der Markt gevonden wordt het poortje van het 

huis van Daetselaar, waarheen Hugo de Groot gebracht 

werd in de boekenkist, toen hij van Loevestein ont

snapte. In I 88 r werden van Engelsche zijde pogingen 

in 't werk gesteld om dit poortj e voor een aanzienlijken 

prijs te koopen . Uit het huis zelf werd in I 886 een 

deur en een schotje verkocht, die naar Delft zijn geg·aan. 

Achter het stadhuis staat een niet fraaie, monumentale 

en door de Faam bekroonde Stadspomp van gegoten 

ijzer, op welker wanden de volgende opschriften zijn 

ingegoten : 

WILL EM 1. WILLEM ll. 

K oning der i\'"cdcrlanc\cn 1 gcbori.:u Kou in g der N ede rla11deu, gebore n 
·.q. Augustus 1772. Ycr laat Neder • 6 D ece mber 1792 (2uatre bras en 

16land in 1795; komt op Nedcrland's \Vaterloo Juni 1815 Ticn 
roepstem tcn1g 30 November 181:~  daagschc vcldtogt 1831. Aau\·aardt 
Aanvaa rdt de regecring 2 Dece m de rcgcering 8 Octobcr 1846 (-;rond
ber 1814. Beslu it tot de instelling wetshe rzîcnrng 1848 . Overleden 17 
van de l\ edcrlandsche Handelmaat .:\l aart 1849. ,,, 
schappij i11 1824 Doet afstand van 
de kroun 8 October 18,10 Over

/ 111 

G orinch e m werd tijden s de F ran
leden 12 18-13 se /i e o verhe e rsching in s taa t van December 

lielcg verklaard 18 Novembe r 1ör3,\\'ILLEM lil gebombardeerd v~rn 28 Decem ber 
Koning der Ncdc rlandeu , geboren 18 13 tot 30 Januari 18 14, door de 

1 9 Fe brua ri 18i 7 lngehuldigrl 1 2 Franschen ontruim d 20 Febr uar i 
\1 ei 1849 Bezoekt Gorinchem 2 4 1814 Vierde het 5o-j arig herin neN 
Januari 18ó1 t ijdens den watersnood ringsfeest van zijn bevrijding 2o Fe• 
in Gelderland en J\ oord -Braband. bruari 1864 . 

Achter deze pomp is , evenwijdig aan het Stadhuis, 

sedert een goede twintig jaren , op een verhoogd 
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voetpad van klinkers een open botermarkt opgericht, 

niet meer dan een dak van gegolfd ijzer, rustende op 

gegoten ijzeren pilaren. Hier moet tegenwoordig alle 

boter, die ter weekmarkt wordt aangevoerd, te koop 
geboden worden, zóó dat natuur- en kunstboter ge-

. scheiden staan. Vroeger werd de botermarkt gehouden 
in de Gasthuisstraat, langs de zuidzijde van den hoek 

der Kruisstraat tot het tuinhek van 't Vrouwenhuis, 

in aansluiting met de kleine kaasmarkt, die haar gebied 

heeft vandaar tot de Tinnegietersteeg, en die daar tot 

heden gebleven is. De g roote kaasmarkt wo rdt ge

houden achter het Stadhuis bij de Waag. 
In het stadsgedeelte achter het Stadhuis en in 

dezelfde lijn van dit gebouw staat de kerk der Ned. 

Hervormde gemeente of de z.g. groote kerk, in I 849-5 r 
gebouwd ter vervanging van de bouwvallig geworden 

en sinds I 844 voor den dienst gesloten St.-Janskerk, 
terwijl naast de kerk, aan hare achterzijde, de oude 

to'ren oprijst . (Zie het hoofdstuk dier kerk). Het 

begrint en met boomen beplant plein ter weerszijden 

van kerk en toren is het terrein van het oude kerkhof, 

evenals de ook begrint en met boomen beplante ruimte 

tusschen de voorzijde der kerk en den achterkant van 

't Stadhuis. De naam "Oude K erkhof" leeft thans nog 
in dien van ' t plein voort, terwijl de namen der, aa n 

de kerk ter weerszijden evenwijdigloopende, straten 

Groenmarkt en Zusterhuis zijn. Op de Groenmarkt 

stonden natuurlijk van ouds de groenboeren met hun 

,,groen" voor. Thans is de wekelijksche groen ten

markt, annex zaadhandel, in de Hoogstraat of liever 

de Gasthuisstraat tusschen de Tinnegietersteeg en Ke
lestraat , waar in den daarvoor bestemden tijd Vrijdags 

ook markt van boomvruchten gehouden \\·ordt, terwijl 

die vruchtenmarkt 's Maandags op de weekmarkt haa r 

handel heeft langs de Noordzijde de r Groenmarkt . Aan 
de Groenmarkt, op den hoek der Tinnegietersteeg, is 

het post- en telegraafkantoor met tegenwoordig ook 

een telefoonbureau. Vóór I 895 was post- en telegraaf
dienst niet in één gebouw vereenigd; het telegraaf

kantoor zetelde toen in een der lokalen van de Ko
renbeurs, dus in een lokaliteit der Gemeente, aan het 
Rijk verhuurd. Trouwens tot I 88 r was dit ook het 

geval met het gebouw van het Postkantoo r. In dat 

jaar echter werd door het Rijk het belendende huis, 

vroeger bewoond door mej. de wed. De Stigter aan

gekocht voor j 6600 en werd de Gemeente bereid 

- gevonden ook het gebouw van 't postkantoor aan het 

Rijk over te doen, zoodat van Rijkswege thans een 

belangrijke uitbreiding en door verbouwing ook veel 

verbetering aan het Postkantoor kon gegeven worden. 

En in Juni I 894 werd aanbesteed het inrichten van 

't postgebouw voor den met I September van dat jaar 

te vereenigen post- en telegraafdienst, zooals wij 't thans. 

kennen. Eenige huizen van het Postkantoor af staat 
het Oude Vrouwenhuis, een deftig Heerenhuis, met een 
breed front. Dit wel met aardsche goederen gezegende 

gesticht vond vroeger, vóór I 865, dak in de Haarstraat. 

In I 865 echter werd het royale huis van den heet· 

\V.A. Viruly Verbrugge, staande met het front naar de 

Groenmarkt en een uitgang hebbende in de Gasthuis

straat, door H.H. Regenten van het Oude Vrouwen
huis aangekocht en de instelling van het te klein ge
worden perceel in de Haarstraat naar het huis aan de 

Groenmarkt overgebracht. A a n deze zijde van de 

Groenmarkt vinden we ook nog het Gasthuis- of het 

z.g. ,,Kansel"poortje, een oud poortje, slecht en recht, 
met een drichoekigen top, bekroond door een ijzeren 

kruis. In den driehoekigen top vermeldt een ingemet

selde steen het jaartal I 39 r. ' t Poortje geeft ingang 
tot een smalle, gedeeltelijk open gang, tusschen 't Oude 

K erkhof en de Gasthuisstraat, waar eveneens een poortje 

is en waarvan het houten hek, vroeger geopend, sedert 

enkele jaren gesloten is. Over het gangetje aan den 

kant der Gasthuisstraat , loopt, ter diepte van dit per

ceel, de bovenbouw van het daar staande huis, zoodat 
het gangetje daa r dus een zoldering heeft . Dit over

dekte gedeelte wordt gebezigd tot bergi ng van brand
ladders. Het poortje aan den kant van ' t Oude Kerk

hof is steeds open, wijl het gangetje daar een achteruit

gang geeft aan de belendende huizen. ' t Gasthuis
poortje is een van de weinige overblijfsels, die Gorkum 
nog bezit, van bouwwerk uit vroegere eeuwen en het 
behoorde oorspronkelijk tot het Gasthuis, dat daar ter 

plaatse stond en waarvan clan ook de Gasthuisstraat 

haar naam ontvangen heeft (zie het hoofdstuk over het 

Gasthuis). 
De straat, loopende langs de zuidzijde van kerk en 

toren, heeft haar naam ontleend aan het vóor de Her

vorming daar geweest zijnde Zusterhuis of klooster 

van s,e Agniet of Agnes, welks terrein thans geheel 

met gewone huizen is bebouwd. Dit stadsgedeelte rond

om kerk en stadhuis, dat in de laatste jaren ook veel 

verfraaid is door geheele of gedeeltelijke vernieuwing 
der daar aanwezige woningen, is een der oudste wijken 

van de stad . . Van dit gedeelte uit, waar van den be
ginne de K erk stond, werden binnen de latere ommu

ring der stad de verschillende straten aangelegd . Langs 

de westzijde van den toren loopt de Krijtstraat, in haar 

verlengde tot de Gasthuisstraat, Kruisstraat geheeten. 

Achter den toren was tot I September I 879 de 

Latijnsche school, tot welker opheffing met dien datum 

besloten werd. Nadat jn April I 882 met de slooping 
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dier school was begonnen, verrees daa r de openbare ' t stadje vormden, was aan het einde der Schutters

lagere school voor minvermogenden, die wij er thans g racht de _opgang tot den z.g. ,,Pelwal" en tot den 

kennen. In ' t verlengde van de Krijt- Kruisstraat wal, die in noordwestelijke richting de vesting inslu it 

loopt de Boerenstraat, van den hoek van ' t Zusterhuis tot de Kanselpoort. Deze wallen nu zijn sedert voor 

tot de Krabsteeg, De Zusterstraat en de Revetsteeg, 't publiek afgesloten; alleen nog voor ' t publiek toegan

parallel loopende aan het Zusterhuis, verbinden de kelijk zijn de wallen tusschen Kansel- en Arkelpoort, 

Molenstraat met de Boerenstraat. In de Revetsteeg die tusschen Dalempoort en den Vijfden Uitgang en 

vinden we nog in een der huisjes den steen ingemet die tusschen Dalempoort en den mond der haven. Op 

seld ter herinnering aan ' t sneuvelen van Jonker \Villem den Pelwal stond tot Kerstdag 1877, toen hij afbrandde, 

van Arkel(t 1417). De Zusterstraat heeft, evenals het de bekende Pelmolen, die tijdens het bombarde

Zusterhuis, haar naam ontvangen van Stc Agnieten ment van I 8 1 3-14 bijna geheel vernield werd. 

klooster of Zusterhuis. ' t Is een stille straat en daar Langs den voet van den Pelwal loopt de voortzetting 

door uitstekend geëigend voor scholen, van welke inrich van de Schuttersgracht, die langs een duiker onder 

tingen er, behalve een bewaarschool, in deze straat en de Tolsteeg en door een sluisje even buiten de vVater

in het tusschen Zusterhuis en Zusterstraa t loo pend e poort gemeenschap heeft met de Merwede . Hierdoor 

'. steegje verscheidene zijn. Aan de zuidzijde der Zuster kan gespuid worden op de stadsgrachten in de bene

straat is een tusschenschool voor jongens, tot \\'elks denstad en op de gemeentelijke riolen. De Schutters

oprichting in de Raadsvergaderi ng van 30 Juni I 882 gracht vervolgt, onder de stei: nen heul bij de Hooge T o

besloten werd, ter vervangin g van een vroege r daar be renstraat door, in de gracht, die de terreinen der kazerne 

staande tusschenschool , die in r 883 gesloopt \1·erd. In omspoelt. Bij ' t magazijn voor militaire kleeding, in de 

het steegje en,- den hoek omgaande, in de Zusterstraat vVestwagenstraat tegenover het Melkpad, komt het 

vindt men een tusschenschool en een burgerschool voor g rachtwater \\'eer langs een duiker, onder het Melkpad 

meisjes, beide nieuw gebouwd, na de slooping in r 882 door, in het grachtje bij de Melkheul, vanwaar het 

van de toen bestaande burgerschool voor meisjes, terwijl verder langs een duiker onder de vestingwal, het Mer

de burgerschool voor jongens aan ' t eind der Zusterstraat wedekanaal e n het kanaa l van Steenenhoek afvloeit door 

(zuidzijde) sedert verbouwd \1·erd en haar front :-::reeg een sluisje in de Kom van den Schelluinschen Vliet. 

aan de Boerenstraat . Ook de Spaarbank van de Maat Vroeger was het plein, dat wij thans als Melkpad 

schappij tot Nut van ' t Algemeen, vroeger ze telend kennen, ook gedeeltelijk water, dat verder doorliep in 

in het Oude Mannenhuis, daarna in de Zusterstraat in een grachtje langs het Vijf Maagdenlaantje. Dit water 

een buiten gebruik gestelde bewaa rschool, we rd in I 889 is echter sede rt gedempt. 

onde r dak gebracht in het fraaie gebouw, dat wij er Het recht om het wate r der grachten en der riolen 

thans kennen en dat in de plaats van het huis der van de benedenstad in den boezem der "Overwaard" 

bewaarschool kwam. Zoowel Boerenstraat als Zuster te doen afloopen heeft de stad reeds in de r6c eeuw·

straat hebben na I 880 een geheele metamorfoze onder verkregen. Hi erdoor wordt natuurlijk de Schelluinsche 

gaan. Vele nieuwe en fraa ie gebouwen en woningen Vliet zeer verontreinigd en dat is er in den loop des 
ver_hoogen thans het uiterlijk aanzien dezer bij uitstek tijds niet beter op geworden, zoodat meermalen over

•
stille straten, waar winkelhuizen niet gekend worden. deze afloozing door de plattelandsbevolking geklaagd 
Aan het eind der Boerenstraat (westz ijde), tusschen werd en het waterschap het in 't laatst der 19e eeuw 
deze straat en de daarachter loopende Schuttersgracht niet bij protest alleen liet, doch overging tot het slui
staan 's Rijks tuighuizen , groote militaire gebOLnl"en, ten van het sluisje . Die sluiting werd echter op last 
zonder eenig uiterlijk schoon, doch hecht e n wel door der gemeente Gorinchem verbroken en het hierop 
timmerd, 1) een reclame voor den I se eeuwschen bou11" . door het waterschap aangevangen proces tot schade

Hebben deze militaire gebouwen, sinds hun geboorte vergoeding en rechtsherstel heeft voor het watersch ap 

geen verandering ondergaan, niet alzoo de Schutters negatieve gevolgen gehad. .De toestand bleef zooals 

g racht en de geheele daaraan grenzende Nicu11·stad. hij steeds geweest was, alleen werd door de Gemeente 

Een vijftien jaren geleden, toe n een gedeelte der ves getracht door het maken van een filter aan de kom van 

tingwallen nog niet voor •' t publiek gesloten was zooals den Schelluinschen Vlie t de verontreiniging van ' t boe

thans en toen die wallen, beplant met mooie, zware zemwater zooveel mogelijk te beperken. Een oplos

iepen, (sedert geveld), een gezelligen wandelweg rondom sing· van de quaestie, die beide partijen kan bevredi-

(t) l u 1754 werd e e n ~traatjc , loopcnde uit de: Bocrenstra;it 11 rt rt r het hr1utcn bru,::;gc tjc ( waar.sch ij nl~jk een hruggetj c U \.'C r ck Schut tc:rsgrrtcht vóór het Kriekc n~traatjc) 
g- e trokkc n aan den g ron d, waarop to<en hc t nÏC U\\"C m ag~Hij n w.; rd gcbo:.i ,ni . 
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gen, en die tot heden niet verkregen is, zou echter in 

de toekomst wel. te wenschen zijn. 

Het stadsgedeelte, besloten tusschen de Schutters

gracht en den vestingwal (ook de terreinen der \,Vil

lemskazerne c.a.) is eerst na 1600 binnen den bemuur

den cirkel der stad getrokken. ' t Is het stadskwartier 

der Nieuwstad c.a. een naam, thans nog gedragen door 

de straat, evenwijdig loopende aan de Schuttersgracht, 

van de Hooge Torenstraat tot 

den vestingwal bij het Krie-

kenstraatje. In deze wijk werd 

oorspronkelijk zeer weinig ge

bouwd; het grootste gedeelte 

der terreinen bestemde men 

tot tuinen binnen de veste , 

te rwijl buiten de veste de ge

goede burgerij haar tuinen of 

hoven aanlegde ter wee rszij 

den van den wandelweg bui

ten de A rkelpoort, die daar

aan ongetwij feld zijn naam va n 

Oude en Nieuwe Hoven ont

leend heeft. Voor en tijden s 

het beleg van I 8 r 3-14 werden 
deze buitentuinen erg bescha

digd en ve rnield , zoO\rel aan 

boo men en plantsoen als a an 

koepels en tuinhuizen. Thans 

heeft men in de hoven nog 

slechts een enkelen tuin ; de 

meeste dier vroegere tuinen 

zijn herschapen in hoveni ers

land . Op het groote terrein 

tusschen de Nieuwstad en den 

vestingwal stond in de rse eeuw het fraaie heeren

huis van den heer van Krimpen . 't 'vVas eigenlijk 

een soort van buitenplaats binnen de vesting, een uit

gestrekte tuin met vijver, koepels, plantage, enz. 

In de 19e eeuw werd dit groote stuk grond jarenlang 

bezeten door wijlen den heer Bierwagen, die er ee n 

warmoezienlerij van gemaakt had, totdat na diens dood 
de eigendom overging op den heer van ' t Hul! die de 

warmoezierderij nog eenige jaren eerst zelf exploiteerde, 

later verhuurde . Daarna werd het geheel als bouw

grond in perceelen verkocht en thans is nagenoeg het 

geheele terrein met huizen bebouwd . Een nieuwe 

straat werd hier ook aangelegd, parallel gaande aan 

de Nieuwstad, en die, wijl ze loopt in ' t verlengde van 

de, in de laatste jaren ook zeer verfraaide Pomp- of 

Fonteinstraat, de verlengde Pompstraat genoemd is. 

In deze wijk, waar verscheidene nette woningen ge-
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bouwd zijn en zelfs een huizenblok verrezen is, speci

aal bestemd voor de gehuwde onderofficieren van 't 

garnizoen, staat ook de bijzondere school voor chris

telijk onderwijs, die vroeger in de Zusterstraat was. 

De Nieuwstad heeft, bij vroeger vergeleken, een 

metamorfoze doorgemaakt, die, wat het uiterlijk betreft, 

haar ten goede gekomen is en ook de Kriekenstraat 

en Schuttersgracht hebben sedert heel wat terrein af-

De ~ ic 11 \\' e K 8. ze r n e. 

gestaan voor den bouw van nette woningen. Daarvoor 

opgeslokt werden tui nen en de leerlooierij langs de 

Schuttersgracht op den hoek der Krieke nstraat; gebleven 

van het oude, hoewel ook niet meer in den vroe

geren toestand, doch veel ve rbete rd en opgeknapt, zijn 

een der lcerlo•Jierijen , de bierbrouwerij "De drie Snoe

ken, " tusschen de Nieuwstad en de Schuttersgracht en de 

"Kolfbaan, " waarvan bij de vermelding der Groote 

Sociëteit reeds gesproken werd . 

Op de terreinen, waar wij thans de kazernes vinden, 
stond in de I 3c1e eeuw het huis van Paffen rode. In 
I 826-27 werd op deze terreinen de 'vVillemskazerne 

gebouwd, geheel ten koste der stad. Het breecle, ruime 

gebouw was voor dien tijd een flinke kazerne met een 

ruim exercitieplein, omgeven door een laan van 

iepen en een gracht. De artillerie was toen gehuis

vest in de secle r.t niet meer voor kazerneering ge-
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bruikte T olkazerne; de infante rie vond in de nieuwe 

vVillemskazerne dak. Oorspronkelijk was de ruimte 

v oldoende, maar bij late re uitbreiding van ' t garnizoen, 

w as men genoodzaakt gaa nderijen in de zalen aan te 

brengen , ,vaardoor de lig ruimte eens zoo groot werd 

gemaakt . D och uit een hygiëni sch oogpunt kon dit 

redmiddel , hoe prakti sch ook bedacht , geen verdedi

ging vinden, wijl de beschikba re hoeveelheid zuur

stof in de lokaliteiten er niet door vermeerderde en 

op den duur bleek toch ook de ni euwe rui mte weer te 

klein, vooral als een nieuwe militaire lichting onder de 

wapenen kwam , zoodat ge regeld een detachement in 

' t fo rt Vuren moest geherbergd wordèn. Gemist werd 

ook een inrichting v oor baden , iets wat zeker wel in 

een kaze rne mag aanwezig zijn . Doch jarenlang suk
kelde men doo r, hoewel be,rnst van de gebreken en 

fouten , totdat na de invoering van den persoonlij ken 

d ienst plicht eindelijk mee r rekening gehouden werd 

met eischen van samenwoning en hygiëne , d ie toch 

ook de soldaat kan doen gelden . Den 29en D ecember 

r899 werd namens den Minister va n Oorlog aan den 

Raad der Gemeente ve rg unning gevraagd om, tot bete re 

kaze rneering van ' t Gorinchemsche garnizoen, een tweede 

g ebouw op te richten op het kaze rneplein en daa rtoe 

d e g racht te de mpen langs de Zuidzijde van 't terrein 

ten einde zoo min mogelijk ruimte voor de exercities 

t e ve rliezen. D it verzoek werd doo r den R aad toege

s taan en in Mei 1900 werd reeds de nieuwe kaze rne 

a anbesteed. Dit gebouw, opgetrokken in modernen 

stij l, staat thans ter plaatse, waar vroeger de toegang 

tot het kazerneplein was, tegenover de N ieuwstad, met 

het front naar het front der tegenove rl iggende \ \ ' il

lemskazerne, gedeeltelijk op de gedempte g racht, ge
d eelte! ij k op het kaze rneplein. T en einde het doo r

s t roomen van ' t g rachtwater niet te stu iten werd onde r 

het nieuwe gebouw een ruim riool gemetseld , terwijl 

d e op die plaats staande boomen , en ook eenige de r 

boomen, langs de g racht aan de S tru isvogelstraat, ge

veld moesten worden . H et vellen der boomen aan de 

Struisvogelstraat was noodzakelijk , omdat naar daar 

verlegd werd de toegang tot het kaze rneplein , waar 

men nu het pleinhek weêr in zij n oorspronkelijken toe

~ and opstelde, zoodat d it fraa i stuk we rk der vaderen 

g elukkig .voor Gorinchem en de kaze rne b ewaard 
bleef. 

O p den 2yten September 1899 we rd vóór den in

g ang der Willemskazerne het ee reblijk aanvaa rd, dat 

door H. M. de Koningin-Moede r, in naam van H . M. 

de K oning in , geschonken is aan het 3e reg . vest.-art. , 

te Gorinchem in garnizoen 1) . Vóór de onthulling van 

het monument hadden de t roepen zich op het Kazerne

ple in gepostee rd, waarbij zich aansloten de oudstrijde rs 

Van den Berg , Blom, Van Erp en Pleij , beneve ns de 

bond van oud-onde rofficieren met hunne banie r. O nder 

het commando van majoor Van L öben Sels werd de 

aankom st van kolonel Schoch met trompetgeschal 
aangekond igd, waarna deze dadelijk overging tot de 

inspectie. Na de in spectie en, nad at de t roepen in 

ca rré waren opgesteld, las de adjudant van den kolonel 

he t K on. Besluit voo r, w;:iarbij het geschenk aan het 

regiment werd aangeboden en werd de ban geopend, 

zoodat het monument zich vertoonde, omringd doo r 

schi lden , vlaggen, kanonnen en verdere att ributen. De 

muziek speelde het Wilhelmus, de troepen presenteer

den het g eweer en kolonel Schoch trad naar voren 

om met een warm-mi litaire toespraak het vorstelijk 

geschenk voor het regiment te aanvaa rden. Het monu

ment bcengt in beeld een d er g lo rievolle momenten 

uit de geschiedenis van de Ned. vesting-artillerie, n.l. 
de .ve rdediging van de citadel van Antwerpen ( 1832). 

D e Nederlandsche leeuw, staande in krachtige en fiere 

houding op den ves tingwal de r citadel, welke door

ploegd is van duizenden granaten, houdt een der voor

pooten op het kanon, ter ve rdediging van het geplante 

vaandel. H et geheel, uitgevoerd in de K on. fabriek 

van Van K empen, werd ontworpen door den beeld

houwer A. H esselink. ,,Dit monument" zeide kolonel 

Schoch "zal voortaan op onze regimentsbibliotheek 

(bove n de H oofd wacht) zijn opgesteld als een sti l ge

getuige b ij onze vreedzam e oefeningen in d en winte r 

en zeker zal zij n aanbl ik de n geest onzer vaderen bij 

ons wakker houden. " Nadat de troepen voor he t mo

nument gedefilee rd en de autoriteiten het stuk werk 

bezichtigd hadden, was de plechtigheid afgeloopen . 

Een ande re plechtigheid had den 3l s t0
" October 1903 

op het K aze rneplein plaats. ' t vVas ter onthulling van 

het gedenkteeken, opge richt als hulde aan de nage

g-edachtenis van Luitenant G errit Boldingh, die ontslag 

nam uit het Nederlandsche leger om in den Zuid-Afri

kaanschen Oo rlog tegen Engeland te strijden en in 

dien oorlog s neuvelde. H et gedenkteeken, dat geplaatst 

1s aan de zijde van het K aze rneplein langs de Pomp

straat, bestaat in een monumentale bank van graniet

steen, gedeeltelijk gepolij st. Op de rugleuning staat: 

,,Gei-rit Bolding h, geboren te Hoorn 22 Apri l 1871 , 

overleden 19 Dec. 190 1 te Nauwpoort; Vertrek naar 

· 1) Yan de 4 reg im enten \'es tin g-artillcri c lig t het 3e reg im ent (me t uii zondcri.ng der Ss te compagnie, cfi c te Ar nhem is ) in garn iz oen· te Gurinch.cm, waa r ook 
de s taf en hoo fdadmini stra ti e geves ti gd is . H et dcpót Y a n wapenen , dat vroeger te Gorinche m was, is in 19 0 2 opgeheve n en de toen aanwC'zÎg e geweren, 
te n ge tale Ya n 3 4000, . we rden · v·erdeeld o ver de rij k:dcpli t.:, te D ordt en t,c Delft; waa rhee n· ook het pc"r sonee l we rd verplaa ts t. · 

https://Gurinch.cm
https://zondcri.ng
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Zuid-Afrika medio Januari 1900, gewond bij Nauw

poort, Kaapkolonie, 16 Dec. 19:::i r ; eervol ontslag ve r

leend als I e luit. bij het 3e reg. vest.-art. 10 Januari 

1900." Verder is op de bank ee n koperen schild aan

gebracht met de wapens van Nederland en Oranje 

V rij staat en ee n sym bolische voo rstel lin g der opstan

d ing. 

Op initiatief van de heere n Ch. Boissevain te Am

ste rda m en J. Fij sten te Dordrecht werd het eenvoudig 

gedenkteeken opgericht, welks kosten geheel uit b ij

dragen van particulie ren werden bestreden. 

Na nog vermeld te hebben dat de kazerne een ruime 

en wel in::;erichte cantine heef, en dat de banken, onder 
de hooge boomen langs het plein geplaatst , in den 

D e Bolding h-lb nk op het µlcin der \\'illcni,;-Kazerne. 

Ook bij deze plechtigheid was het garni zoen op het 

plein geschaard en hield ove rste Van Nooten een rede, 

waarin hij met sympathi e en liefde den dapperen sol 

daat, zijn oud-leerling, herdacht . Daarna droeg spreker 

het monument over aan den kolonel Va n Maaren, die, 

onder dankbetuig ing, verklaa rde het voor het Rijk in 

eigendom te aanvaa rden. Hij de plecht igheid aanwezig 

waren o.a. de heer Hendr ik Muller , gewezen consul

generaal der Zuid -Afrikaansche Republiek, de moede r 

en zuster van luitenant Boldingh, de ex-luitenant K eve

mans, die eveneens in Zuid-A frika streed, burgemeester 

en wethouders van Gorinchem, terwijl van den heer 

Steijn, ex-president van den Oranje-V rijstaat, uit Cannes 

een telegram van hulde aan Bolclingh 's nagedachtenis 

was ontvangen. 

zo mer den manschappen een , lommerrijk zitplaatsje 

geven, kun nen we van de kazerne~ afscheid nemen om 

de wandel ing langs de in de laatste jaren geheel her

bo ren Struisvogelstraat te vervolgen naa r de vVestwa

gcnst raat-Kanselpoort. De 'vVestwagenstraat, het ver

vo lg der 1-Ioogstraat van de Kruisstraa t tot de coupure 

in den vestingwal, is een zeer nette straat, de toegangsweg 

tot het station van den spoorweg 1
). In de Westwagen

straat (noord- zijde) staat het Hervormd Diaconie Arm.

huis. (Z ie het daarop betrekkelijke hoofdstuk) en hebben 

de woningen, evenals overal elders in de stad, in de laatste 

jaren hee l wat vernieuwingen ondergaan, zoodat ook 

hier naar oude gevels (met uitzondering van fraaie frag

menten in den gevel van het huis van de familie \Vats) 

te vergeefs gezocht wordt. Op den hoek van 't Melkpad 

] ) De l ijn bngs Gorin chem v:1-n • Dordt n::t.ar Elst wer<l door Jen St::i.:1.t aangelegd en <le eers te jaren ook door de Maatschappij tot exploitàtie van StaatSspoor
wegen bt:re<len. !Joch na de 11aast ing van de lijnen der :Jed Rijn spoorwt:gmaat sc happij door den Staat, in 1890, droeg deze de exploita tie o. m. ook van de lijn El st- 1,{o tterdam 
via llord t ov er aan de H olland sche IJ zeren Spoo rwegm:1-atsc.happij, w:1ard oor <lt:ze u1aat schappij langs eigen lijn een directe verbinding kreeg van Duitschland 
im:t R otterdam in ::t.::rnsluiting met de door haar zelf aangeleg<le lijnen. Tegenw oord ig is du,; het sta ti on Gorinchem een s tation der Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaat schappij 



\' ,\'\ ARKEi. 'S OUlll:: \ ' ESTE. 

stond vroeger een oude bierbrouwerij "het Kruis", 
welke met de brouwerij "de drie Snoeken" in de 

Nieuwstad en de brouwerij "de Kraan " in de Bornsteeg 
eigendom was van en gedreven werd door de Hee

ren Eyckmans & Van Renesse. De t1ree laatste 

brouwerijen bestaan nog en sedert werd aan d:::n Vis

schersdijk de stoombierbrouwerij "Jan van Arkel" op
gericht door de Heeren Ravenswaay, nu geëxploiteerd 

door de Gorinchemsche bierbrouwerij-maatschappij. Op 

de terreinen der brouwerij "het Kruis " werden in 1884 

de heerenhuizen gebouwd, die e r thans staan. Aan het 

begin der daartegenoverliggende Pompstraat wordt 
nog een oude stads'pomp gevonden, niet om haar 

uiterlijk, doch alleen om haar leeftijd (zij werd blijkens 

den ingemetselden steen in I 607 geplaatst) der ver-
melding waard, omdat, jammer genoeg, zoo weinig 

ouds nog in Gorkum's straten te vinden is. 

Zooals hiervoren al gezegd is, het water, dat vroeger 

als voortzetting der stadsgracht langs Melkµad en Vijf

Maagdenlaantje liep, werd in den loop der 19° eeu\\· 
gedempt en vooral in het laatste lrn·art dier eeuw on

derging het stadsgedeelte, besloten tusschen Melkpad, 

Vijf-Maagdenlaantje en den vestingwal, dat vóór dien 
tijd veel tuinen en warmoezierderijen bevatte, naar 

welke dan ook de daar toen reeds aanwezige War

moesstraat zal gedoopt zijn, een groote verandering. 
In dat eeuwkwart werd de bouwgeest -- zij het dan 

ook op kalme wijze - vaardig over deze stadswijk, 

waar nog zooveel onbebouwd terrein aanwezig was en 

verrezen er in de vroegere tuinen nieuwe stra ten als 

de Tuinstraat en de Hoveniersstraat met de Hoveniers
dwarsstraat, die nu voortaan een doorgang zouden 

geven tusschen de vVarmoesstraat en het Vijf-Maag

denlaantje, welk laantje eveneens niet aan den onder

nemingsgeest van den huizenbouwer ontk,1·am. Tus
schen de vVarmoesstraat en de sloot langs den voet 

van den vestingwal en daar doodloopend ontstond 

nog de Pieter Beekmansstraat ; ettelijke oude krotten 

werden door nieuwe woningen vervangen, zoodat hier 
langzamerhand heel wat nieuwe arbeiderswoningen 

werden neergezet. Het Melkpad zelf en de daaraan

grenzende melkhcul blP.ven ook niet achter in vernieu

'>Ving van het oude, de gemeente hoogde het plein op, 

voorzag het van trottoirbanden en beplantte het met 

hoornen, zoodat het Melkpad tegenwoordig een be
hoorlijk aanzien heeft. Aan de kermis staat het 

Melk pad, zooals vroeger, zijn terrein · niet meer af. 
In het Vijfmaagdenlaantje stichtten de Eer\v. Zusters 

van het St. Luciagesticht te Rotterdam, in 1850 op 

een aangekocht stuk grond, het daar thans nog 

staande gebouw, waarin ee1vbewaarschool gehouden en 

les gegeven wordt in handwerken, muziek enz. 

Een andere inrichting 111 deze stadswijk, waar

voor wel even·• de aandacht gevraagd mag worden, is 
de gasfabriek, de hulpbron voor 't licht, wanneer de 

duisternis over Arkel 's veste is gedaald. De terreinen 

der gasfabriek zijn gelegen aan 't eind der \Varmoes

straat langs den vestingwal. In I 8 5 5 werd deze fa

briek, op zeer bescheiden voet, opgericht door de 

tîrma Janse & Co., aan welke firma de gemeenteraad 

daartoe concessie verleend had. Die concessie ging 
in 1867 over aan de heeren 0 . Willemstijn en J. M. 

van der Made en reeds in I 869 aan de Gorinchemsche 

Gasmaatschaµpij, totdat in I 875 de Gemeente de con

cessie deed eindigen, de gasfabriek met aanhoorighe

den naastte voor een som van f rn95 50- en zelf de ex-
ploitatie op zich nam. Gedurende den tijd, waarin de 

Gemeente zelf de gasfabriek exploiteert, heeft deze een 

nagenoeg geheelc vernieuwing ondergaan. En die ver

nieuwing was een gebiedende noodzakelijkheid, omdat 

de toestand der fabriek bij hare overname niet een ideale 

mocht genoemd worden en hare capiciteit geen gelij
ken tred had kunnen houden met het toenemend gas
verbruik. De gasbergruimte bestond in 187 5 uit drie 

gashouders met een gezamelijken inhoud van ongeveer 

800 M \ terwijl de fabrieksmeter onbetrouwbaar werkte. 

Aan uitbreid ing van gasbergruimte en vernieuwing van 

den gasmete r mo:::st dus allereerst gedacht worden, 

waartoe lil I 877 een leening werd aangegaan van 

f 36000. Die nieuwe gashouder heeft veel zorg ge

geven, veel onkosten vereischt en onophoudelijk stoor

nis te1,·eeggeb racht. Bij de eerste vulling reeds barstte 

de cementsteenen kuip en alle middelen, aangewend tot 

dichting der scheuren, faalden, wijl de fundeering niet 
deugde. De nieuwe gasmeter kon, wegens gebrek aan 

ruimte, niet geplaatst worden in de fabriek, zoodat 

men daarvoor een afzonderlijk gebouwtje moest op

richten, terwij l de ovengewelven sterk begonnen te 

lijden aan verzakking. 't Was een sukkel- en jammer

periode, die doorgemaakt werd, totdat de toestand in 

I 883 van dien aard geworden was, dat niet langer 

met een groote verbetering kon gewacht worden. De 

te dier zake benoemde commissie werd voor een radi

cale verbetering vooralsnog afgeschrikt door de hoog§! 

kosten, zoodat men besloot voorloopig te volstaan met 

enkele veranderingen, o.a. in de constructie der ovens, 
volgens een door den heer Klönne aan de hand ge

daan systeem, het wijzigen van de gashouderstolp in 

een teleskoopketel, waardoor de bergruimte werd op

gevoerd tot IOOO M 3 en het uitbreiding geven aan de 

zuiveringstoestellen. Die tijdelijke verbeteringen bleken 

echter in geenendeele te beantwoorden aan de ver

wachting, het systeem-Klönne was voor de ovens on

bruikbaar en men zag op het einde van I 884 toch 
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wel in dat, zonder een totale ,·crniem\·i n::; van de 

stokerij, niet kon worden doorgewerkt. De commissie 

besloot clan ook thans om de vernieuwing der fabriek 

met kracht ter hand te nemen en bij besluit van 

24 April I 88 5 werd daarvoor door den gemeenteraad 

een som van / 50000,- beschikbaar gesteld . Reeds 

einde October van dat jaar kon de nieuwe stokerij in 

gebruik genomen worden, waardoor de gasproductie 

tot 2632 M~ per etmaal gestegen was en i11 de thans 

beschikbaar gekomen oude stokerij werd een nieuw 

zuiverhuis ( 1) gesticht, dat in December l 889 in wer

king kwam. Ook tot den bouw van een nieuwen 

gashouder, met een inhoud van 2100 M1., was door 

den gemeenteraad den r8 Maart 1887 besloten, voor 

den bouw waarvan eenige huisjes werden aangekocht. 

Door deze vernieuwing kwam de oude hoofdingang te 

vervallen en werd deze ve1:plaatst naar de achterzijde 

bij de nieuwe stokerij. Om dê: ga~distributie, bij het 

steeds stijgende gasverbruik (2
), te verbeteren, werd de 

pijpleiding door de stad vergroot, waarvoor opnieuw 

een bedrag van / 1950::>,- geleend moest worden. 

Had men in I 877 reeds voor terreinuitbreiding een 

ruimte van 6 aren 30 centiaren aangekocht, in 1891 

werd het terrein nogmaals vergroot door aankoop van 

de aan den vestingwal grenzende lijnbaan, waardoor 

de fabriek toegang kreeg tot de in aanleg zijnde K.eul

sche vaart en een kolenbergplaats kon gebouwd wor

den. En in 1 896 gaf de Gemeente weer uitbreiding 
aan 't terrein door aankoop van zes arbeiclers,\·onin

gen, waardoor ruimte verkregen werd tot berging van 

ammoniakzout en ander materiaal, terwijl twee dier 

woningen tot arbeiderswoningen bestemd werden. In

tusschen was in 1886 een woning voor den baas der 

fabriek bijgebouwd, had de fabriek vergunning ver

kregen tot het maken van een leiding over den vesting

wal naar een legger in de Keulsche Vaart om ammo

niakwater en koolteer over te pompen, was de kool

teerput vervangen door een schip, dat voortaan tot 

magazijn van koolteer en ammoniakwater zou dienen 

en had men een inrichting gemaakt om ammoniak

water te verwerken tot ammoniakzout. Nadat al die 

verbeteringen aan de fabriek waren tot stand gekomen, 

kon ook gedacht worden aan de vergrooting der ma

gazijnruimte en verbetering der kantoorlokalen, waarin 

in I 897 werd voorzien. In 1900 werden nog twee 

generatorovens gemaakt, zoodat de stokerij er thans 

vijf kreeg, en bouwde men twee badkamers voor 't 
personeel en een bergplaats voor kleecleren en eten. 

Thans is de gasfabriek goed in orde en werpt hare 

exploitatie voor de Gemeente een niet onbelangrijke 

bate af, dank zij het goede beheer van den directeur, 

den heer J. A . Mulder, die reeds bij de Gorinchemsche 

Gasmaatschappij als directeur werkzaam was en de 

geheele lijdensperiode der fabriek heeft mede gemaakt. 

Doch ook aan de commissie van beheer en bijzonder 

aan den oud-welhouder, den Heer P. A. Bos en de 

raadsleden de Heeren A. Blankers, A. G. W. Bol! en 

A. A. Hessig is de Gorkumsche burgerij waarcleering 

en dank verschuldigd voor het vele, dat zij belangeloos, 

gedaan hebb:c:n om de gemeenteg Lsfabriek te doen 

worden wat zij thans is, een inrichting n.l. die, bij 

,. steeds wassend gasverbruik, voldoende capaciteit bezit 

voor het leveren van 't benoodigde licht- en kookgas 

en wel tegen de helft van den prijs, die betaald moest 

worden in 1875, bij het overgaan der fabriek in ge
mccnteëxploitatie . -

Langs de z.g. Ploeg- of Oude Lombarclsteeg kunnen 

wij de terreinen der gasfabriek verlaten om door de 
\Vestwagenstraat te komen in de Haarstraat, zoo ge

heeten omdat ze uitweg geeft door de Arkelpoort naar 
de Haarsche kade en de Haar. Men heeft wel eens 

gemeend dat de Haarstraat haar naam ontleend had 
aan het · haar der koeien, omdat deze straat - en van 

oudsher - de aangewezen straat is voor de veemarkt. 

Eiken Maandag is hier de koeienmarkt, terwijl op de 

nabijgelegen Varkensmarkt dan de markten der onhan

delbare en knorrige varkens gehouden worden. Ook 

de verschillende jaarlijksche koeien- en paarden

markten worden in de Haarstraat gehouden, hoewel 

voor de jaarmarkten en bijzonder voor de St. Huberts

of toonmarkt (de z.g. ,,kleine" markt) op den laatsten 

V rijclag in October en voor de St. Maartensche paarden

en koeienmarkt (de z.g. ,,groote" markt) op den zen 

Maandag en Dinsdag in November, de Haarstraat geen 

voldoende ruimte biedt. Met deze markten moeten 

ook de Arkelstraat, de Kruisstraat, de Krijtstraat en 

de Boerenstraat met de aangrenzende zijstraten en 

stegen berging geven aan de ontzettende massa twee- en 
viervoeters, die clan ter markt komen en met de door 

geheel N eclerlancl bekende St. Maartensche markten, 

}) In den avond van den 15en IVlei 1E88 had er in het oude zui\·erhuis een ontploffing plaats, ,..,·aardoor het gebouw geheel vernield werd en enkele van 't perso• 
neel zware brandwonden bekwamen De zuiverkiste:n ·bteven gespaani. 

2) De _gasproductÎèj die in 18-76 1·r62424 l.\,P. bedroeg met eeni•gelijkverb~uik, was iu l8i7 gestegen tot 486228 M 3 . met een verbruik van 32d484 l\P . I,n 1900 was het gasve r • 
hrmk reeds gestegen tot 5178b6 Sedert is dit verbruik nog meer toegenomen, vooral sinds de commissie van beheer voorstelde het gebruik van gas te brengenM 3 

onder het hereik van den gegoeden werkman door het gratis aanleggen van leidingen in wvningen va:1 h006,tens f 2.50 huur per W.! :k en het gebrui~ va n 
kookgas onder de gegoede bmge1ij te beYorderen door verlaging van meterhuur Door het in toepassing brengen van dit voo1stel, steeg het getal gasgebru1kers , 
dat op I Januari 1903 933 was, tot 127oop 1 Januari 1904, terwijl nog tal v .rn aanvragers a:1.n:.luiting wenschten en vermeerderde het getal \t3 van het verstooktè gas van 
641;.330 tot 733 971 Dat deze vermeerdering van gasgebruik het nemen van nieuwe m1atregelen noodzakelijk maakt, ligt voor de hand. Binnenkort zal dan ook, in ver
band met dit grooter gasverbruik 1 wordl!n overgegaan to t het uitvoeren van nieuwe werken aan de b ui:.leid ing en het aanschaffen van nieuwe toestellen en me
ters, waarvoor een som van f 450001 - - noodig zal zijn. 
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wanneer extra-veebooten m de vaart zijn en de Spoor

wegmaatschappij extra veet reinen beschikbaar stelt, 
gebruikt men eigenlijk de geheele stad als veemarkt, 

zoo verbazend groot is dan de aanvoer. Met de St. 

Maartensche markt begint tevens de kermis . 
De Haarstra;it is een zeer nette straat , die, van de 

Kruisstraat, in dezelfde lijn loopt als deze straat tot het 

Gasthuis en van dat punt in oostelijke richting om
buigt tot de Arkelstraat. In 't begin der Haarstraat 

(westzijde) staat de in 1836 gebouwde kerk der R . K. 
gemeente (zie het hoofdstuk dier kerk), in ' t midden 

ongeveer, eveneens aan de westzijde der straat, vindt 

men het Zieken-Gasthuis , op deze plek in 15 98 opge

richt ter vervanging van het voor dien tijd bestaande 

Gasthuis in de Gasthuisstraat. Vroeger was hier het 
Begijnhof (zie de hoofdstukken over het Gasthuis en 

het Begijnhof), op welks terreinen, na de Reformatie, 

gesticht werden, behalve het Gasthuis, het Pesthuis 

en het Oude Vrouwenhuis. H et Vrouwenhuis is hier 

sinds 1865 verdwenen toen het overging naar de Groen
markt en op de terreinen van dit gesticht zijn sedert 

particuliere woningen gebouwd. In datzelfde jaar werd 

ook het Gasthuis verbouwd in den toestand, zooals wij 

het thans kennen, terwijl het Pesthuis, in de aangren

zende Katerstraat, na zijn buitendienststelling gedeel
telijk werd ingericht tot Infirmerie of Militair Hospitaal, 

waartoe het thans nog gebruikt wordt. In de K wekel

straat, een zij straat der Haarstraat, schuins tegenover 

de R. K. kerk gelegen, staat de Synagoge der Israëlie

ten, in I 840-42 gebouwd. (Zie het daarop betrek
kelijke hoofdstuk. 1) 

Aan dezelfde zijde der straat van het Gasthuis, 

voorbij de K aterstraat, staat de in 1902 geopende 

nieuwe ambachtsschool, een fraai gebouw en zeker een 

der nuttigste instellingen der stad. R eeds in November 

I 887 was aan een ve reeniging, die zich ten doel stelde 
de opleiding van aanstaande ambachtsl ieden, op haa r 

verzoek, door den Gemeenteraad tijdel ijk ten gebruike 

a fgestaan het gymnastieklokaal der openbare lagere 

school op de Gedempte Kalkhaven . Hier bleef de 

Ambachtsschool gevestigd tot 1 892, toen zij in Augus

tus, met toestemming der Gemeente , werd gevestigd 

in de lokalen der Korenbeurs. Ook hier bleek de 

lokaliteit echter al heel spoedig niet te voldoen aan 

de gestelde eischen en daarom richtte het bestuur der 
school zich in Mei 1 898 tot den Gemeenteraad met 

het verzoek tot afstand van een oppervlakte van + 
2500 M 2

• van de gronden der Stadsbleek tot het bou-

wen van een geheel nieuwe en volgens de eischen 

ingerichte school, welk verzoek den 26 Augustus, 
onder zekere voorwaarden, werd toegestaan. Het geld 

tot uitvoering geven aan dit plan ontbrak echter en 

om hierin te voorzien richtte het Bestuur zich in l 899 

tot den Gemeenteraad met het verzoek om van de 

Gemeente voor den bouw eener nieuwe school een 

som van f 55000,- à / 60000,- te r leen te mogen 

ontvangen tegen 31fi 0l , met afloss ing van dat kapitaal 

in 30 jaren en tevens om de inmiddels verleende ge

meentelijke subsidie van / 1800,- te verhoogen tot 

f 2500,-. Bij gebrek aan steun kon dit plan voor

loopig niet tot uitvoering komen en de zich in steeds 

grooter belangstelling verheugende ambachtsschool was 

geçloemd te blijven in de Korenbeurs, waar zij echter 

slecht behuisd was. Een verbouwing der Korenbeurs, 

waarop reeds meermalen de aandacht gevestigd was, 

had eigenaardige bezwaren, omdat dit gebo_uw bestaat 

uit twee lange, smalle, evenwijdig loopende gebouwen 

met een straat er tusschen. In de lengte konden deze 

gebouwen niet uitgebreid worden, wijl toen ter tijd 

pas de winter-vischmarkt in de K orenbeurs. gebouwd 

was; de eenige uitweg bleef dus het brengen van een 
of meer •;erdieping·en op de bestaande gebouwen. Doch 

van eigendom der school kon natuurlijk in de K oren

beurs voor de Vereeniging nimmer sprake zijn. Niet
temin zou de Vereeniging toch tot deze verbouwing 

zijn overgegaan indien zij het ve rzoek had ingewilligd 

gezien, dat zij in 't begin van 1900 tot den gemeente

raad richtte n.l. om ter leen te mogen ontvangen 

/ I 8000 à 3 i 0 6 met een jaarlijksche aflossing van 

f I 500, - , het gebouw kosteloos in bruikleen te 
mogen hebben en de jaarlijksche subsidie te verhoo
gen tot f 2200,--. Doch ook thans leden de plannen 

schipbreuk en de Vereeniging, wier ideaal bleef een 

eigen school te bezitten, ingericht zooals het behoort, 

zag uit naa r een geschikt terrein om zelf een school 

te stichten. Met het verzoek om deze plannen te 

steunen, richtte de wakkere Vereeniging zich in Sep

tember 1900 weêr tot den Gemeenteraad .om verhoo

ging van subsidie tot f 2300,- . De Korenbeurs zou 
zij weêr ter beschikking der Gemeente stellen en, nu 

door het Rijk de subsidie van / 3300,- verhoogd 

was tot f 4500,- 's jaarlijks en ook de Provincie de 

jaarlijksche bijdrage van f 600,- had doen stijgen 
tot f 1 500,- , werd in de raadsvergadering van 19 

October 1900 besloten om een subsidie van f 2300,

aan de Ambachtsschool te verleenen voor één jaar, 

l) Bij de beschrijving der Synagoge [bl z 57-59] werd ve rgeten melding te maken , dat in 1873 door nu wijlen :f\Ievr.<le wed. Van Straten werd geschonken een prachtig 
voorhangsel van witte zijde moiré antique voor de Verbondsark om gebru ikt te worden op den Groete n Verzoendag en dat bij de viering van het 60-jarig 
bestaan van de Synagoge 114 Juni 19021 aan de Israëlietische ge meente werden aangeboden door de vereeni.ging >1Eijts Chajièrr.' ' sierlijk bewerkte gasornamenten 
voor de kerk en door een jungelin gsvereen igin g een gebedenboek, voorzien van een zilveren plaat met inscriptie voor den dienst in het bedehuis . 
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ingaande met den dag dat de te bouwen school zou 

zijn betrokken en de Korenbeurs in behoorlijken staat 

aan de Gemeente zou zijn teruggegeven. Op de in

middels aangekochte terreinen in de Haarstraat ver
rees thans de nieuwe ambachtsschool, die reeds den 

26 Maart 1902 feestelijk geopend kon worden en de 

Gemeente was zoo welwillend, ook voor de volgende 

jaren een subsidie van / 2300,- te handhaven. Moge 
de ambachtsschool, tot welker wording veel is bij

gedragen door de heeren C. J. Verwey en A . L. J . 
Visser van IJzendoorn, zich blijven verheugen in den 

steun en de belangstelling der Gemeente . Ontegen

zeggelijk is deze zoo nuttige instelling die steun ten 

volle waard. 

De Haarstraat gaat uit in de Arkelstraat, de straat 

van de Arkelpoort tot de Hoogstraat en evenwijdig 

loopende aan den Kortendijk, met welke straat zij 
verbonden is door vijf stegen, de \i\Talsteeg, de R os

molensteeg, de Broerensteeg, de Kapelsteeg en de 

Eendvogelsteeg. De Arkelstraat is mede een zeer 

nette straat, die in zijn naam doet voortleven den 

naam van 't geslacht, dat Gorinchem stichtte. Op de 
terreinen tusschen de Kapelsteeg en de Broerensteeg 
stond vóór de Reformatie het Minderbroedersklooster, 

naar welk klooster de Broerensteeg genoemd is, terwijl 

de Kapelsteeg haar naam ontleent aan de H. Geest
Kapel, op welker plaats wij thans nog kennen het 

gebouw, genaamd de Kapel , met zijn lange, hoog 

boven de omgeving uitstekende torenspits. Na de 

Reformatie werd de oorspronkelijke Kapel als tweede 

kerk door de Hervormde gemeente in gebruik geno

men tot 1797, toen zij werd afgestaan aan de \i\1aal

sche gemeente, die haar in gebruik had tot 1824. 

In I 836 werd de oude Kapel afgebroken en vervangen 

door het thans nog· bestaande gebouw, waarin eerst 

de vleeschhal, later de gemeentelijke bewaarschool 

gevestigd werd . (Zie het hoofdstuk der Kapellen). 

Aan de westzijde der Arkelstraat is de zijstraat, waar 

de wekelijksche varkensmarkt gehouden wordt, naar 

welke markt deze straat Varkensmarkt en de aan

grenzende steeg Varkenssteeg geheeten is. De Arkel
straat geeft door de coupure in den vestingwal , ge
naamd Arkelpoort, uitgang naar het dorp Arkel en 

den Amsterdamschen straatweg, en in de drukte en 

het vertier, zoowel van de week- als de jaarmarkten, 

is ook deze straat opgenomen. Zij loopt uit in de 

Hoogstraat, de straat, die ik hiervoren Gorkum 's Nieu

wendijk noemde, ~mdat deze straat met den aangren

zenden Langendijk het centrum vormt van de passage 

en de winkelnering. Ook de Hoogstraat, onder welken 
naam meestal de straat genoemd wordt tusschen den 

Langendijk en de samenkomst van Kruis- e11 Haar
straat - dus met inbegrip ook van de Gasthuisstraat -

is in de laatste jaren geheel gemoderniseerd en van 
vele fraaie winkels voorzien, zoodat van de oude 

Hoogstraat, waar het huis van Daetselaar stond (Gast

huisstraat zuidzijde tusschen Kelestraat en Tinnegieter

steeg) niet veel terug te vinden is. Gelukkig echter 

zijn in deze straat, hoewel, jammer genoeg, de onder

pui ve rminkt is, enkele bovenstukken van oude gevels 

in aanwezen gebleven, onder welke in de eerste plaats 

genoemd moet worden de fraaie gevel van het huis 

der familie Phijffer Nissen op den hoek der Tinne

gietersteeg en die van het huis bovenaan de Hoog

straat (noordzijde) voorbij de Arkelstraat, vroeger 
bewoond door den heer Noorduyn. De Hoogstraat 
neemt met de belendende K elestraat, Groote Markt 

en Groenmarkt het centrum in van het weekmarkt

vertier. Hier wordt de groenten- en zaadmarkt en in 

den tijd daarvoor (Augustus) ook de niet onbelangrijke 

snij- en spercieboonenmarkt gehouden, terwijl boven

aan de Hoogstraat, bij den Langendijk, de weekmarkt 
is van kippen, duiven, konijnen, eenden, geiten enz. 

Op het terrein aan het einde der Driekoningensteeg, 
een zijstraat aan de noordzijde der Gasthuisstraat, 

staat de kerk der Gereformeerde gemeente, in 18 50 
gebomvd en sedert veel verbouwd (zie het betrekke

lijke hoofdstuk) en de in 18 5 7 gebouwde pastorie dier 
gemeente. 

En hiermede kan de wandeling door Gorkum, zoo

als het zich thans voordoet, als geeincligcl beschouwd 

worden. Opgevallen moet het wel zijn, dat nergens 

melding gemaakt is van parkaanleg binnen de veste. 

Een parkje in de stad zal men clan ook te vergeefs 

zoeken. Op dit gemis werd door mij reeds in 1897 

gewezen 1
) , met dit gevolg dat in September van dat 

jaar door het Dagelij ksch Bestuur negen ingezetenen 
2) ten Raadhuize genoodigd werden om van gedachten 

te wisselen over het in 't leven roepen van een veree

nig ing, ·welke, in navolging van dergelijke vereenigingen 

in andere steden , zich ten doel zou stellen het ver
sieren der openbare pleinen en wandelwegen door het 

aanbrengen van bloemen, planten en andere gewassen. 

Die vereeniging kwam tot stand en , gesteund door 

de belangstelling en geldelijke bijdragen van het pu

bliek , werd als eerste werk ter hand genomen het 

aanleggen van het vVilhelmina-park buiten de vVater

poort, waartoe een groot gedeelte van het park 

1 i Zie mijn artikel )1~letamorphose, een botanisch -aes thetische beschouwing'' in het no. van 27 ~l e i 1897 de:- Nieuwe Gorinchemsche Courant. 

2 ) Deze ingezetenen waren de Hee ren: P J. Dingemans, Arius G. ,·an Andel, J. H . Emck1 J. Heuff, :Mr. L. \'an Andel1 J. de Bie1 A. Phijffer N issen, D. W. C. 
IJ ssel de Schepper en J. F . \\". Stlkrodt. 
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der toen gesloopt wordende buitenplaats aan 't eind 

der Haarsche kade gebruikt werd. Deze plaats, 

indertijd aangelegd door den Heer Van Houweninge, 

was later overgegaan in 't bezit van den Heer IJssel 

de Schepper, een der leden van de tot stand gekomen 

verfraaiïngscommissie. Het Wilhelmina-park, dat ge

doopt is naar H. M. de Koningin, is een lief parkje, 

van den openbaren ,vég afgesloten door een ijzeren 

Als t\\'eede werk nam de verfraaiïngscommissie te1· 

hand het aanleggen van het bloemperk op het stations
plein, dat werkelijk daar een verfraaiïng is. In de 

stad zelve heeft de commissie zich tot heden nog niet 

met parkaanleg ingelaten, doch van haar goede voor

nemens zal ook eerlang hier wel blijk gegeven worden, 

mits het publiek haar lofwaardig streven steune met 

flinke geldelijke bescherming. 

Het \V ilhelminct.pa rk bu it en 

hekje, doch niet toegankelijk voor het publiek . De 

verfraaiingscommissie zorgt voor keurig onderhoud en 

laat 's zomers de vele wandelaars, die steeds buiten 

de vVaterpoort \\·orden aangetroffen, genieten van een 

schat van bloemen. In 't midden van 't park troont op 

zijn piedestal een gipsen Prometheus-beeld. De ruimte , 

rondom 't park, •welke, naast den rij - en wandelweg, 
nog vrij gelaten is van het opgehoogde gedeelte der 

aanlegplaats is door de Gemeente beplant met kastan

jeboomen. Onder ,, ' t lommer dezer kastanjes" zijn door 

de vrijgevigheid van de in Gorinchem algemeen geachte 

en om hare milddadigheid bekende Mevrouw C. van 

Andel-Smit, de echtgenoote van den oud-burgemeester, 

banken geplaatst, waarop de wandelaars plaats kunnen 

nemen om te genieten zoowel van het park als van 

het steeds nieuw blijvende, eenig-mooie rivierpano

tama, waarover elke vreemdeling steeds in verrukking is. 

1) Zie Van der Aa's aar<l,ijkskund ig woordenboek, Deel ]\\ bl z. 6 72. 

de Yoo rmalige \V a t e rpoor t. 

Of Gorkum nog steeds z11n roem kan handhaven, 

van mo0i e meisjes en vrouwen te bezitten, durf ik niet 

te beweren. Ds. :VIartinet heeft het beweerd 1) en het 

volgende rijmpje uit de oude doos zegt het: 

,, Begeert g' een schoon wijf of een ergh, 

Soo soeckt tot Gorcum of ten Bergh 
En cornt g' er een te cort 

Soo gaet en soeckt te Dort. " 

Als ook ik Gorkum dit epiteton ornans door de stede

kroon vlecht, vrees ik dat ik door niet-Gorkummers 

van partijdigheid en vooringenomenheid zal beschul

digd worden, ik, die in de aanteekeningen, welke dit 

boek bevat, er steeds genoegen in vond wanneer er iets. 

goeds gezegd kon worden van mijn goede stad, wier 

historie ik met liefde heb geschreven. Gekomen aan 

https://ilhelminct.pa
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't einde van mijn taak, wil ik er nogmaals op wijzen 

dat genegenheid voor mijn geboortestad in mij het 

-plan deed rijpen tot samenstelling van dit boek . Moge 
clan dit boek, de vrucht mij11er liefde voor mijn geboorte

stad, een zelfde genegenheid wekken in 't hart van alle 
Gorkummers, van wie ik aan hen, die mij met in
lichtingen steunden, nog eens mijn dank breng. En 

moge die genegenheid zich uiten bij allen, zóó, dat zij 

lust gevoelen om aan te , ·uilen en te verbeteren het 

vele, dat ik onvolledig en voor verbetering Yatbaar 

moest laten. \\'eemoeclig stemt het mij , dat hij, die 

met mij het plan der uitgave van deze bladzijden op 

't touw zette en gedeel tel ijk ook uitvoerde, zijn werk 

niet ten einde zou zien. De uitgever, Teunis Horneer, 

de nazaat van dien Teunis Horneer, die als Z. H . 

H. T. (Teunis Horneer Buiberts Zoon) de aanteekenin

gen ,·an mr. Cornelis van Zomeren rangschikte en in 

1755 in folioformaat op zijn handpersen drukte - de 
laatste Teunis van het oude en ondernemende Gorkum

sche drukkersgeslacht Borneer, stierf in 't begin van 

1903. Met hem ontviel der uitgave, welke in 1901 

was o,·ergegaan aan de vennootschap "Stoomdrukkerij 

voorheen T. Borneer, " een krachtige steun en ontsliep 

een ,·olbloed Gorkummer, een, die hart en liefde had 

yoor "Arkel's Oude Veste". 

---- ---------~ ------ - -------





Lijst der Stedelijke Regeering van Gorinchem 
(1756-1903) (l ) 

(Vervolg op de lijst 1 voorkomende achter Van Zomeren's beschrijving van Gorinchem 
en eindigende met het jaar 1755) (2). 

1756. 

Drossaard: Jacob Philip , baron van den Boetzelaar, 
heer van Nieuwveen, enz. 

Burgemeesters: Martinus van Barneveld . 
Mr. Hendrik van der Graaf de Vapour. 

Se/zout: Cornelis van der Does. 
Schepenen: Mr. ·willem Hendrik van Barneveld . 

Mr. Sebastiaan van Nooten. 
D r. S. Cornelis van Borcharen. 
Adriaan van Cruyskerken. 
Jacob van Dam. 
Justus van Gennep . 
Hendrik van Slijpe . 

Thesaurier: Willem van Gennep. 
Pensionaris/ Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van H oey. 

Nicolaas van Slijpe. 

1767. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgenuesters: D r. Cornelis van Borcharen. 

Martinus van Barneveld . 
Schout: Cornelis van der Does. 
S chepenen: Mr. Nicolaas Ouwens. 

Mr. Adriaan Maarten Dae, ·. 
Simon van Steeland. · 
Theod. van Diepenbrugge. 
Hendrik van Barneveld . 
J oan van Eibergen . 
Hendrik Pompe. 

Thesaur ier : \Nillem van Gennep. 
P ensionaris: Mr. Nicolaas de Gij zelaar. 
Secretarissen : (In dit jaar we rd een 3c Secretaris aan
gesteld). Den 12 April 1757 trad als zoodanig, buiten 
bezwaar evenwel van de stedelijke kas , in functie 
Mr. Abraham van Bleyswijk. A ls reden voor deze 
personeeluitbreiding van 't stedelijk Secretariaat werd 
opgegeven, dat de 1e Secretaris, Mr. Johan Schilthou
wer van Hoey, benoemd tot secretaris van de schouwen 
en penningmeester van 't Land van Arkel , het nu te 
volhandig zou krijgen en dus assistentie behoefde. 
Niet van allen grond ontbloot echter is het vermoeden, 
dat de Vroedschap , om het machtige en invloedrijke 
I id Mr. Diderik van Bleyswijk te believen, op diens 
aandringen een baantje schiep voor Mr. Abraham , 

zijn zoon, die hierdoor op het eerste sportj e geholpen 
was van den later hooger te bekl immen regenten
ladder. In 1757 waren dus secretarissen: 

Mr. J ohan Schilthouwer van Hoey. 
Nicolaas van Slijpe . 
Mr. A braham van Bleijswijk. 

1758. 

D rossaard : J acob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Mr. Hendrik van Schuylenburgh. 

Mr. Adriaan Maarten Daey. 
Sclwut : Cornelis van der Does. 
Scltepenen: Martinus van Barneveld . 

Mr. Hieronymus van Hurck. 
Adriaan van Cruy skerken. 
Matthij s van Borcharen. 
Lambert van Meerten, H ubertszoon. 
Mr. Adriaan Hagoort . 
Johan Snoeck. 

T!1esaur ier: W illem van Gennep . 
P ensionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van H oey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk . 

NIEUWE VROE DSCHAP: 

1. Mr. Johan Schilthouwer van Hoey (sedert 1747 
secretaris), in de plaats van zijn vader, Mr. Abraham 
van Hoey Gerritszn. (t 19 A pril 1769) die vrijwillig 
afstand deed . 

2. Matthii s van Borcl1aren, in de plaats van zijn 
vader, Dr. Cornelis van Borcharen, die vrijwillig af
stand deed . 

1759. 

D rossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar . 
B urgemeesters: Mr. Hendrik van Schuylenburgh. 

vVillem van Gennep . 
Schout : Cornelis van der Does. 
Schepenen: Mr. Abraharn Maarten Daey. 

Jhr . Pieter van L eyden. 
Mr. Sebastiaan van Nooten. 
Dr. Jacobus van Velzen . 
Adriaan Pompe. 
Dr. Theodorus van Diepenbrugge. 
Christiaan Schuller Junior. 

r) ~ adat deze lijst door mij was geconcipieerd, werd zij ter con trêle opge zonden aan den heer ,v. F . Eluck1 toen ambtt naar ter Secrctarie1 thans Gemee n te~ 
Ontvang e ~· van Gorinchem, die haar met zijn bekende welwillendhe id en stiptheid vergeleek met de regeeringsregisters in het Gor inche msch e Gemeente -arch le f . 
Ik ach t he t mijn plich t aan dezen heer, die , door zijn onde rzoek, verschillende m ij duister gebleYen punten ophe lderde, h ier mede openl ijk n:ij n dank te betuigen en 
h e m het aandeel toe te kennen, dat hem, rechtens en naar billijkheid, in dezen arbeid toekomt. 

2; Z_ie voor Gorinchemsche Schepe nen , opgenomen in Van Zomere n's lijst, de aanvulling1 gege Yen door den heer Mr. G. Wildeman in )) D e Navorscher« 1895, 
afle venng r en 2. 
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Thesaurier: V-/illem van Gennep. 
Pensionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarz'ssen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

1760. 

D rossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
B urgemeestçrs: Willem van Gennep. 

Mr. Diderik van Bleijswijk. 
ScJwut: Cornelis van der Does. 
Sclzepenen: Mr. Hendrik van Schuylenburgh. 

Mr. Martinus Pömpe. 
Adriaan van Cruyskerken. 
Matthijs van Borcharen. 
Joannes van Eibergen . 
Abraham van Belkamp. 
Martinus Adrianus van Meerten. 

Tlzesaurier: Willem van Gennep. 
Pensionaris: Er. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey, 

Nicolaas van Slijpe . 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

1761 . 

D rossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
B urgemeesters: Mr. Diderik van Bleijswijk. 

Mr. Willem Hendrik van Barneveld. 
Schoztt: Cornelis van der Does. 
Schepenen: Willem van Gennep. 

Mr. Sebastiaan van Nooten. 
Mr. Hubert Snoeck. 
Theod. van Diepenbrugge. 
Lambertus van Meerten Hub.zn. 
Hendrik Martinus Pompe. 
Mr. Adriaan Hagoort. 

Thesaurier: Willem van Gennep. 
Pensionaris: Mr. Nicolaas de Gijselaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey . 

Nicolaas van Slijpe. 
lVIr. Abraham van Bleijswijk. 

NIEUWE VROEDSCHAP. 

Mr. Adriaan Hagoort, in de plaats van Mr. Hiero
nyrnus van Hurck, die ontslag verzocht wegens zijn 
aanstelling tot drossaard van Ameide en Vianen. 

1762 . 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Mr. V-/illem Hendrik van Barneveld. 

Johan Hendrik Verboorrî. 
Schout: Cornelis van der Does. 
Schepenen: Mr. Diderik van Bleijswijk. 

Jhr. Simeon Petrus Collot d 'Escury. 
Dr. Jacobus van Velzen. 
Adriaan van Cruyskerken. 
Jacob van Dam. 
Jan Snoeck Gijsbertszn . 
Dr. Theod. van Diepenbrugge. 

Thesaurier; Willem van Gennep. 
Pensionarz's: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

1763. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Johan Hendrik V erboom. 

Mr. Adriaan Maarten Daey. 
Schout: Cornelis van der Does. 
Schepenen: Mr. vVillem Hendrik van Barneveld. 

Simon van Steeland. 
Mr. Sebastiaan van Nooten. 
Mr. Adriaan Hagoort. 
Adriaan Pompe. 
Christiaan Schuller Junior. 
Johan den Hartog. 

Tltesaurier: vVillem van Gennep. 
Pensionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

NIEUWE VROEDSCHAP. 

Mr. Abraham van Bleijswijk, in de plaats van zijn 
vader Mr. Diderik van Bleijswijk, vrijheer van Eeten en 
Meeuwen, heer van Babiloniënbroek (t 19 Juni 1763). 

1764. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Mr. Adriaan Maarten Daey. 

Cornelis van der Does. 
Schout: Cornelis van der Does. 
Sc/1epene11: Johan Hendrik Verboom. 

Mr. Martinus Pompe. 
Theod. van Diepenbrugge. 
Matthij s van Borcharen. 
Lambertus van Meerten. 
Mr. Pieter Christiaan van Barneveld. 
:\!Ir. Hendrik Hagoort . 

Tlzesaurier: \iVillem van Gennep. 
Pensionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissm: Johan Schilthouwer van Hoey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

1765. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgenuestcrs: Mr. Willem Hendrik van Barneveld. 

Jhr. Pieter van Leyden. 
Sclwut: Cornelis van der Does. 
Schepenen: Mr. Adriaan Maarten Daey. 

Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Simon van Steeland. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Christiaan Schuller Junior. 
Johan den Hartog. 
Mr. Johan Ouwens. 

Thesaurier: vVillem van Gennep. 
Pensionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

1766. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Mr. Willem Hendrik van Barneveld. 

Willem van Gennep. 
Se/zout : Cornelis van der Does. 
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Scltepenen: Jhr. Pîeter van Leyden. 
Mr. Sebastiaan van Nooten. 
Adriaan van Cruyskerken. 
Theod, van Diepenbrugge. 
Mart. Adriaan van Meerten. 
)fr. Hendrik Hagoort. 
Mr. Dionysus Hendrik van Schuylenburgh. 

Tltesaurier: Willem van Gennep. 
Pensionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

NIEU\,VE VROEDSCHAP: 

.Adriaan Pompe, in de plaats van zijn vader, Mr. 
Martinus Pompe, die Februari 1766 vrijwillig afstand 
deed. 

1767. 

D rossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: vVillem van Gennep. 

Mr. Nicolaas Ouwens. 
Se/tout: Cornelis van der Does. 
Scltepenen: Mr. vVillem Hendrik van Barneveld . 

Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
Adriaan Pompe. 
Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
Matthijs Snoeck Huibertszn . 
Pieter Goetzee. 
Jan van Gennep Justuszn. 

T ltesaurier: \\'illem van Gennep. 
Pensionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 

-Secretarissen: :Ylr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
Nicolaas van Slijpe. 
::VIr. Abraham van Bleijswijk . 

1768. 

D rossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Mr. Nicolaas Ouwens. 

)fr. Hendrik van Schuylenburgh (t 29 :VIei 1768); 
in zijne plaats werd 14 Juni 1768 benoemd : 
Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 

Se/tout: Cornelis van der Does. 
Scltepenen: Willem van Gennep (t 1 September 1768) 

vervangen door : 
Mr. Huibert Snoeck. 
Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Simon van Steeland. 
Theod. van Diepenbrugge. 
Mr. Jan Ouwens. 
Thomas Dolegius Adriaan Verboom. 
Mr. Jan Abraham van Thije Hannes. 

T!tesaurier: Willem van Gennep (t 1 September 1768); 
in zijn plaats benoemd 26 September cl . a.v. 
Matthias van Borcharen. 

Pensionaris: Mr, Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Nicolaas van Slijpe. 
Mr. Abraham van Bleijswijk. 

NIEUWE VROEDSCHAP: 

1. Mr. Dionys. Hendrik ven Schuylenburgh, in de 
plaats van Mr. Hendrik van Schuylenburgh (t 29 Mei 
1768). 

2. Mr. Johan Abraham van Thije Hannes, dros
saard en dijkgraaf der hooge en vrije heerlijkheid 
Empel en Meerwijk, in de plaats van Willem van 
Gennep (-r 1 Sept. 1768). 

1769. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar.. 
B11rgemeesters: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 

Mr. Willem Hendrik van Barneveld. 
Simon van Steeland. 

(Volgens octrooi der Staten van Holland d.d. 17 
Januari 1769, zouden er voortaan drie in plaats van 
twee burgemeesters zijn). 
Se/zout: Cornelis van der Does. 
Schepenen: Mr. Nicolaas Ouwens. 

:\fr. Sebastiaan van Nooten. 
Dr . Jacobus van Velzen . 
:\Ir. Adriaan Hagoort. 
Pieter Goetzee. 
Mr. Matthijs Snoeck Gijsbertsz . 
Mr. Ludovicus van Toulon. 

Tltesa11rier: Matthias van Borcharen. 
Pensionarz's: :\1r. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey 
(nam ontslag 26 April 1769; overleed in 1793). 

Nicolaas van Slijpe . 
:\fr. Abraham van Bleijswij1t. 

:--IIEUWE VROEDSCHAP: 

Dr. Theod . van Diepenbrugge, in de plaats van zijn 
vader, TheoJ. van Diepenbrugge, die vrijwillig afstand 
deed. 

1770. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeestfrs: Mr. \ \ 'illem Hendrik van Barneveld . 

Simon van Steelancl . 
:\Ir. Adriaan :\1aarten Daey. 

Sclwut: Cornelis van der Does. 
Sc!tepenen: :\fr. Nicolaas de Gijzelaar. 

:\fr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
:\1r. Dionys . Hendrik van Schuylenburg. 
:VIr. Johan Abraham van Thije Hannes. 
:\fr. Jan Ouwens. 
Justinus Cornelis van Meerten. 
'Nesse! Boudewijn Cappelhoff. 

Tl1esaurier: Matthias van Borcharen. 
Pmsionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Nicolaas van Slijpe. 

:\1r. Abraham van Bleijswijk . 
:\fr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 

(:\fr. S. G. Brouwer was, wegens' het ontslag nemen 
van :Vlr. J. S. van Hoey, den 31 December 1770 aan
gesteld tot 3en Secretaris. De voorganger van Mr. Brou
wer in het 3cte Secretarisschap, Mr. Abr. van Bleijswijk, 
werd nu effectief Secretaris (2e) en Van Slijpe, de vroe
gere 2e Secretaris, l e_ Van Slijpe was in Januari 1750 
aangesteld tot 1en klerk ter Secretarie op voorwaarde 
"dat hij nevens de twee andere Secretarissen dat ambt 
bedienen (zou) op het tractement van eersten klerk, 
doch (zou) invallen bij vakature van een der twee 
Secretarisplaatsen en dan van het effecte genot van 
het secretariaat jouisseeren (zou) nevens den dan in 
leven zijnden Secretaris, wanneer hij ook gehouden 
(zou) zijn te voldoen de recognitie van 1000 gulden 
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ten behoeve der stad op het Secretarisambt staande". 
Hij behoefde niet lang op deze promotie te wachten, 
daar den 9 Januari 1751 de Secretaris Caspar van Hoey 
stierf. Na den dood van dezen Van Hoey telde Gorin
chem weer 2 Secretarissen, totdat in 1757 Mr. Abr. 
van Bleijswijk tot 3cn Secretaris werd aangesteld. 
(Zie hiervoren 't jaar 1757). 

1771. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Mr. Adriaan Maarten Daey. 

Mr. Hendrik van der Graaf de Vapour. 
Jhr. Simon Petrus Collot d 'Escury . 

.')è/tout: Cornelis van der Does. 
Scltepe1Le1t: Mr. \\ïllem Hendrik van Barneveld. 

Simon van Stecland. 
Matthijs van Borcharen. 
Dr. Theod . van Diepenbrugge. 
Johan van Eibergen. 
Matthijs Snoeck Hubertszn , 
Jan van Gennep Justuszn. 

Tltesaurier: Matthias van Borcharen . 
Pmsio11aris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
..Secretarisseu: Nicolaas van Slijpe. 

Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 

1772. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzclaar. 
Burgemeesters: Mr. Hendrik van der Graaf de Vapour. 

Jhr. Simon Petrus Collot d 'Escury. 
Johan Hendrik Verboom. 

Se/tout: Cornelis van der Does. 
Scltcpenm: Mr. Adriaan Maarten Daey. 

Adriaan van Cruyskerken. 
Mr. Adriaan Hagoort. 
Mr. Johan Abraham van Thye Hannes. 
Lambertus van Mcerten. 
Johan Snoeck. 
Anthonie Verhoef. 

1J1esa11rier: Matthias van Borcharen. 
Pmsio11aris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
.')"ccretarisseu: Nicolaas van Slijpe. 

Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 

1778. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boelzelaar. 
Burgemeesters: Johan Hendrik Verboom. 

Simon van Steeland. 
Mr. Sebastiaan van Nooten. 

Se/tout: Cornelis van der Does. 
Scltepenm: Mr. Hendrik van der Graaf de Vapour. 

Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
Adriaan Pompe. 
Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
Jacob van Dam. 
Mr. Lodewijk van Toulon. 
Dr. Anthony Blom . 

Tltesaurier: Matthias van Borcharen. 
Pensz'onaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissen: Nicolaas van Slijpe (t 28 Februari 1773). 

Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Mr. Servatius Gijsbertus Brotm·er. 

(7 April 1773 werd - nu Van Slijpe overleden 
3°11was - aangesteld tot Secretaris, buiten bezwaar 

van de stedelijke kas, Nicolaas de Gijzelaar Niczn, 
Mr. S. G. Brouwer, tot nog toe 3" Secretaris, werd nu 
effectief en Mr. Abr. van Bleyswijk kwam in de plaats 
van Van Slijpe). 

NIEUWE VROEDSCHAP. 

Mr. LuJovicus van Toulon, in de plaats van Mr. 
Hub. Snoeck, die bedankte (t 13 Augustus 178'2). 

1774-. 

Drossaard: Jacob Philip, b,1ron v<;1n den Boctzclaar. 
Burgemeesters: Simon van Steeland. 

Mr. Sebastiaan van Nooten. 
Mr. Nicolaas Üu\\·ens. 

Se/tout: Cornelis van der Does. 
Scltepmm: Johan Hendrik Verboom. 

Jhr. Pieter van Leijden. 
Matthijs van Borcharen. 
Mr. Johan Abraham van Thije Hannes. 
Jan van Gennep Justuszn. ' 
J ustinus Cornelis van Meerten . 
v\'esscl Boudewijn Cappelhoff. 

T/1esaur ier: Matthias van Borcharen. 
Pmsionaris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
Secretarissm: Mr. Abraham van Bleijswij k. 

Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 
Nic. de Gijzelaar Nz. 

1776. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Mr. Nicolaas Ouwens. 

Jhr . Simon Petrus Collot d' Escury. 
Dr. Jacobus van Velzen. 

Schout: Cornelis van der Does. 
Scltepenen: Simon van Stecland. 

Mr. Sebastiaan van Nooten. 
Adriaan van Cruyskerken. 
Mr. Johan Schilthouwer van lloey. 
Jacob van Dam. 
Abraham van Belcamp. 
Anthonie Verhoeff. 

Tltesaurier: Matthias van Borcharcn. 
Pensio1taris: Mr. Kicolaas de Gijzelaar. 
Secntarissm: Mr. Abraham van Bleijswijk. 

Mr . Servatius Gijsbertus Brouwer. 
Nic. de Gijzelaar Nzn . 

NIEUWE VROEDSCHAP. 

1. Matthijs Snoeck Huibcrtszn., in de plaa ts van 
Martinus van Barneveld (t 17 Januari 1775). 

2. Mr. Jan Ouwens, in de plaats van zijn vader 
Nicolaas Ouwens, die vrijwillig afstand deed. 

177ö. 

Drossaard: Jacob l'hilip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: Jhr . Simon Petrus Collot d'Escury. 

Dr. Jacobus van Velzen. 
Mr. Adriaan Maarten Daey. 

.')èltout: Cornelis van der Does. 
Scltepenen: Mr. Nicolaas Ouwens. 

Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Mr. Johan Abraham van Thije Hannes. 
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:VIatthijs Snoeck Huibertszn. 
Lambertus van Meerten. 
Dr. Anthony Blom. 
Bastiaan Moerkerk. 

T!tesaurier: Matthias van Borcharen. 
Pensio11ai,is : Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
2e Pensionaris: Mr. Cornelis de Gijzelaar. 

(Den 23 Mei 1776 werd den Pensionaris, Mr. Nico
laas de Gijzelaar, tot hulp gegeven zijn oudste zoon, 
Mr. Cornelis de Gijzelaar, advocaat te 's-Gravenhage, 
die als 2e pensionaris heeft gefungeerd tot lö Juni 
1779, toen hem door de Vroedschap, op zijn verzoek, 
ontslag werd verleend wegens zijn benoeming tot 2en 
pensionaris van Dordrecht). 
Secretarissm: Mr. Abraham van Bleij swijk. 

Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 
Nic. de Gijzelaar Nzn. 

177ï. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar . 
Burgemeesters: Mr. Adriaan Maarten Daey. 

Mr. 'Willem Hendrik van Barneveld. 
Adriaan van Cruyskerken. 

Se/tout: Cornelis van der Does (t 17 77); den 6 Sep
ternber van dat jaar werd benoemd: 

Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Scliepe11e11: Jhr. Simon Petrus Collot d 'Escury . 

Dr. Jacobus van Velzen. 
Mr. Dionys. Hendrik van Schuylenburgh. 
Mr. Jan Ouwens. 
Hendrik Martinus Pornpe . 
Mr. Hendrik Hagoort. 
\1\'essel Boudewijn Cappclhoff. 

T/1esa11rier: Matthias van Borcharen. 
P e11sio11aris: ï\1r. Nicolaas de Gijzelaa r. 
2' Pensionaris : Mr. Cornelis de Gijzelaar. 
Secretarissm: Mr. Abraham van Bleysw ijk. 

:VIr. Servati us G ijsbertus Brouwer. 
Nic . de Gijzelaar Nzn . 

NIEUvVE VROEDSCHAP. 

Herrnanus Johan van Bercheyk , in de plaats van 
Cornelis van der Does (-r 1777). 

1778. 

Drossaard: Jacob Philip , baron van den Boetzelaa r. 
Burg emeesters: Mr. \Nillem Hendrik van Barneveld . 

Adriaan van Cruyskerken. 
Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 

Se/tout: Mr. Abraham van Bleys,\'ijk. 
Scliepenen: Mr. Adriaan Maarten Daey. 

Mr. .Johan Schilthouwer van Hoey. 
Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
Johan Hermanus van Bercheijk . 
Johan Snoeck. 
Johan van Gennep . 
J ustinus Cornelis van Meerten. 

Tlzesaurier: Matthias van Borcharen. 
Pe11sionarz's: Mr. Nicolaas de Gijzelaar. 
2' Pensionaris: Mr. Cornelis de Gijzelaar. 
Secretarissen: Mr. Abraham van Bleijswijk . 

Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 
Nic. de Gijzelaar Nzn. 

NIEUWE VROEDSCHAP. 

Lambertus van :.vieerten Huibertszn. , in de plaats 
van :VIr. Hendrik van der Graaf de Vapour (t 8 
December 1778). 

J 779. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: :VIr. N icolaas de Gijzelaar. 

i\1r. Sebastiaan van Nooten . 
Mr. J ohan Schilthouwer van Hoey. 

.Sc!to11t: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Sc!tepmen: Mr. \i\Tillem Hendrik van Barneveld. 

Adriaan van Cruyskerken . 
::.\ Iatthijs van Borcharen. 
:.\Ir. Lodewijk van T oulon. 
Abraham van Belkamp. 
:\Ir. i\Iatthijs Snoeck Gijsbertszn. 
Dr. -:\ficolaas de Fremery . 

T/1esa11rier: i\Iatthias van Borcharen. 
Pensionaris: i\Ir. Nicolaas de Gijzelaar. 
2' Pensionaris: Mr. Cornelis de Gijzelaar (vroeg zijn 

ontslag lö Juni 1779. Zie het jaar 1776). 
Secretarissen: Mr. Abraham van Ble ijswijk . 

Mr . Servatius Gijsbertus Brouwer. 
).lic . de Gij zelaa r -:\fzn. 

lï80. 

Drossaard: J acob Philip, baron van den Boetzelaar. 
Burgemeesters: :.\Ir. Sebastiaan van Nooten. 

:Wr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
Simon van Steeland (t 11 October 1780); in zijn 

plaats werd gekozen: 
Dr. Jacobus van Velzen. 

Sc!to11t: Mr. Abraham van Bleij swijk . 
Sè/1epe11m: Mr. ::--[icolaas de Gijzelaa r. 

:\Ir. Adriaan Ha goo rt. 
Adri.aan Pompe. 
:\fr. Dionys. H endrik van Schuylenburgh. 
Johan van Gennep. 
\Nesse! Boudewijn Cappelhoff. 
A braham Metman. 

T/1esaurier: Matthias van Borcharen (t 1780); in zijn 
plaats werd aangesteld 1 Juni 1780: 

J ustinus Cornelis van Meerten. 
Pe11sioJ1aris: Mr. Nicolaas de Gijzelaar (t 22 Mei 

1,80); in zijn plaats werd aangesteld: 
Cornelis van Borcharen. 

Secretarissen: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
:\Ir. Servatiu s Gijsbertus Brouwer. 
-:\fic. de Gijzelaar Nzn. 

NIEUWE VROEDSCHAP. 

1. Thomas Dolegius Adriaan Verboom, in de plaats 
van zijn vader, Johan Hendrik Verboom, die vrijwillig 
afstand deed (t April 1790). 

2. Johan Snoeck Gijsbertszn., in de plaats van Mr. 
Nicolaas de Gijzelaar (t 22 Mei 1780). 

3. Jan Hubert Gerard van Borcharen, in de plaats 
van zijn vader Matthijs van Borcharen (t 18 Mei 1780). 

4. Engelbert de Gijzelaar, in de plaats van Simon 
van Steeland (t 11 October 1780). 

5 . Dr. Nicolaas de Fremery, in de plaats van Mr. 
Adriaan Brouwer van der vVerff, die vrijwillig af
stand deed. 
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1781. 

Drossaard: Jacob Philip, baron van den Boetzelaar 
stierf in 1781; in zijn plaats werd den 8 Augustus 
1781 als Drossaard beëedigd: 

François Cornelis, baron van Aerssen, hee r van 
Spijk, Sommelsdijk, Plaet , enz. 

Burgemeesters: Dr. Jacobus van Velzen. 
Adriaan van Cruyskerken. 
Mr. Abraham van Ble ijswijk. 

Sclt0ut: Mr. Abraham van Bleijs,rijk. 
Scltepenm: Mr. Sebastiaan van Nooten. 

Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
Johan Hubert Gerard van Borcharen. 
Johan Snoeck. 
Jacob van Dam . 
Christiaan Schuller. 
Anthonie Johan van Doorn. 

T!tesaurier: Justinus Cornelis van Meerten. 
Pensionaris: Cornelis van l1orcharen. 
Secretarissm: Mr. Abraham van Bleij s,1·ij k (nam ont
slag 10 Augustus 1781). 

Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 
Nic. de Gijzelaar Nzn . 

(De vacature van Sden secretaris bleef nu onvervuld 
tot l 788. Nic. de Gijzelaa r Nzn. werd nu 2<lc; mr. 

l st 0S. G . Brouwer van 2<len , Sec retaris) . 

NIEUWE VROEDSCHAP. 

Anthonie Johan van Doorn, in de plaats van Dr. 
Jacobus van Velzen, d ie vrijwillig afstand deed . 

1782. 

Drossaard : Francois Cornelis, baron van Aerssen. 
Burge11teesters: Àdriaan van Cruyskerken. 

Mr Abraham van Bleij sw ijk. 
Mr. Sebastiaan van Noo tcn. 

Se/tout: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Scltepenen: Dr. Jacobus van Velzen. 

Adriaan Pompe. 
Mr. Jan Ouwens. 
H ermanu s Johan van Bercheijk. 
Jan van Gennep. 
'vVessel Boudewijn Cappelhoff. 
Abraham Metman . 

T!tesaur ier : J ustinus Co rnelis van Meerten . 
Pe11sionaris: Cornelis ,·an Borcharen. 
Secretarissm: Mr. Scrvatius Gijsbertus Brou ll'er . 

Nic. de Gijzelaar Nz. 

1783. 

Drossaard: Francois Cornelis, baron van Aerssen. 
B1trgemeestcrs : Nir. Sebastiaan van Nooten. 

Mr. Adriaan Maarten Daey. 
Adriaan Pornpe. 

!:>è!tout: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Scltepenen: Adriaan van Cruyske rken . 

Mr. Johan Abraham van Thije Hannes. 
Thomas Dolegius Adriaan Verboom. 
Johan Hubert Gerard van Borcharen. 
Abraham van Belcamp. 
Mr. Matthijs Snoeck Gij sbe rtszn. 
Anthonie Verhoeff. 

T!tesaurier: J ustinus Cornelis van Meerten. 
Pe11sionaris: Cornelis van Borcharen. 
Secretarissen: Mr. Servatius Gijsbertus Brom,·e r. 

Nic. de Gijzelaar Nzn. 

1784:. 

Drossaard : Francois Cornelis, baron van Aerssen. 
Burgemeesters: Mr. Adriaan Maarten Daey. 

Adriaan Pompe. 
Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Se/tout: Mr. Abraham van Bleijswijk . 
Sc!tepenm: Mr. Sebastiaan van Nooten. 

Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
Matthijs Snoeck Huibertsz . 
Engelbert de Gijzelaar. 
Mr. H endrik Hagoort. 
Jacobus Pompe. 
Isaäc R om. 

Tltesaurier: J ustinus Cornel is van l\.Iee rten. 
Pe1tsionaris: Cornelis van Borcharen. 
Secretarissm: Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 

Nic. de Gijzelaar Nzn. 

1785. 

Drossaard: François Co rnel is, baron van Aerssen. 
Burgemeesters: Mr. J?han Schilthouwer van Hoey. 

Adriaan van Cruyskerken. 
Mr. Dionys. Hendrik van Schuylenburgh. 

Se/tout: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Sc!tepmen: Mr. Adriaan Maarten Daey . 

Adriaan l'ompe. 
Lambertus van Meerten. 
Dr. Nicolaas de Frernery. 
Jacob van Dam. 
Abraham Metman. 
Lambertus Gerardus Brouwer. 

T!tesaurier: J ustinus Cornelis van Meerten. 
Pmsio1za1'is: Mr. Cornelis van Borcharen (ve rzocht 

14 Januari 1785 ontslag wegens ziekte). Den 8 
Maart d.a. v. werd aanges teld: 

l\ifr. Huibert Eliza van Meerten. 
Secretarissen: Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 

Nic. de Gijzelaar Nzn. 

1786. 

Drossaard: Francois Cornel is, baron van Aerssen. 
Bur;:emeesters: Adriaan va n Cruyskerken. 

Mr. Dionys. Hendrik van Schuylenburgh . 
Mr . Abraham van Bleijswijk ; 

.Se/tout. l\h. Ab raham van Bleijswijk . 
Sc!tepenm: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 

Mr. Johan Abraham van Thij e Hannes. 
Johan Snoeck Gij sbertszn. 
A nthonie Johan van Doorn. 
Hendrik Martinus Pornpe. 
Mr. Cornelis van Borcharen. 
Lambertus van Herwijnen. 

T!tesaurier: J ustinus Cornelis van Meerten. 
Pensionaris: Mr. Huibert Eliza van Meerten (v roeg 

ontslag wegens zijn bevo rdering tot raad in den 
Hove Provinciaal). Den 3en October 1786 werd tot 
pensionaris benoemd de pensionaris van Purmerend : 

Mr. Casparus Bijlevelcl . 
Secretarissm: Mr. Serva tius Gijsbertus Bromver. 

Nicolaas de Gijzelaar Nz. 

NIEU\\-E VROEDSCHAP. 

Johan van Gennep, in de plaats van Jhr. Pieter van 
Leijden (t 12 October 178ö). 
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1787. Jan Snoeck Gzn. 

Drossaard: François Cornelis, baron van Aerssen. 
Burgemeesters: Mr. Abraham van Bleijswijk. 

Mr. Willem Hendrik van Barneveld. 
Mr. Adriaan Maarten Daey . 

Se/zout : Mr. Abraham van Bleijs,vijk. 
Schepenen: Adriaan van Cruyskerken . 

Mr. Jan Ouwens. 
Engelbert de Gijzelaar. 
Johannes van Gennep . 
Mr. Hendrik Hagoort. 
Jacobus Pompe. 
Johan Stephanus Blom. 

Thesaurier: J ustil).US Cornelis van Meerten . 
Pensionaris: Mr. Casparus Bijleveld (werd afgezet, 

omdat hij was te sterk anti-Orangistisch en te zeer 
geijverd had voor de nieuw-staatsgezinde partij ). 
Den 23 October werd hij vervangen door: 

Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 

Nic. de Gijzelaar Nz. 

VROEDSCHAP. 

(Den 29 Augustus 1787 werden van hun vroed-
schapszetel ontzet): 

1. Johan Schilthouwer van Hoey . 
2. Adriaan van Cruyskerken. 
3. Adriaan Pompe. 
4. Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
5, Matth. Snoeck Huib.zn. 
6. Thorn. Doleg. Adr. Verboom. 
7. Lambertus van Meerten. 
8. Joh. Hub. Ger. van Borcharen. 
9. Johan van Gennep. 
Het college der vroedschap werd weêr ingekrom

pen tot 17 leden en door den Burgerkrijgsraad werden 
nu als nieuwe vroedschappen voorgedragen: 

1. Abr. Metman. 
2. W. B. Cappelhoff. 
3. Isaäc Rom. 
4. Bastiaan van Moerkerk. 

die gekozen en onmiddellijk in hun ambt beëedigd 
werden. 

Den 17<len September 1787 viel Gorkum den Pruis
sen in handen . De opperbevelhebber, de Hertog van 
Brunswijk, herstelde, dienzelfden dag nog, de den 
29 sten Augustus afgezette- en ontzette de door 
-den Burgerkrijgsraad aangestelde vroedschapsleden. 
Dit herstel was echter slechts provisioneel, wijl het 
veranderen der Vroedschap, na de Restauratie, door 
-de Staten van Holland, volgens hun besluit van den 
31 st0n October 1787, weêr den Stadhouder werd aan
geboden. Den 23sten December d.a.v. kwamen tot die 
verandering twee commissarissen vanwege den Stad
houder .naar Gorkum en den gcten April 1788 had die 
verandering plaats. (Zie het jaar 1788). 

1788. 

Drossaard: François Cornelis, baron van Aerssen. 
Bui~{femeesters: Mr. Johan Schilthomver van Hoey . 

Adriaan Pompe. 
Dr. Theod . van Diepenbrugge. 

Schout: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Schepenen: Mr. Jan Ouwens. 

Christ. Schuiler. 
Mr. Bruno Jos . van der Does. 
Hendrik Mart. Pompe. 
Just . Corn. van Meerten. 
Henri Chatelain . 

Thesaurier: J ustinus Cornelis van Meerten. 
P msionaris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 

Nic. de Gijzelaar Nzn. 
\i\Tillem Hendrik van Barneveld Brouwer. 

(aangesteld tot 3<len Secretaris 11 April 1788). 

VROEDSCHAP. 

De nieuwe vroedschap, zooals deze den 9cten April 
1788 door de commissarissen des Stadhouders werd 
saamgesteld, bestond nu uit: 

1. Mr. 'Willem Hendrik van Barneveld . 
2. Jhr. Simon Petrus Collot d'Escury. 
3. Mr. Sebastiaan van Nooten . 
4. Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
5. Mr. Abraham van Hleijswijk. 
6. Adriaan Pompe. 
7. Mr. Dionys . Hendrik van Schuylenburgh. 
8 . Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
9 . Matth. Snoeck Huibertsz. 

10. Mr. Jan Ouwens. 
11. Herman Johan van Bercheijk. 
12. Lambertus van Meerten. 
13. Thorn . Doleg. Adr. Verboom. 
14 . Joh. Hub. Ger. van Borcharen. 
15. Jan Snoeck Gijsbertszn . 
16. Johan van Gennep . 
17. Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer. 
18. Nicolaas de Gijzelaar. 
19. Jacob van Dam. 
20. Christ. Schuiler. 
21. Mr. Gerard van Lom. 
22. Mr Bruno Josias van der Does. 
23. Willem Hendrik van Barneveld. 
24. ·wouter van Eeten. 
Van de vroedschappen, die in de oude Vroedschap 

een zetel hadden, waren op hun verzoek ontslagen: 
1. Adriaan Maarten Daey. 
2. Adr. van Cruyskerken . 
~- Adr. Hagoort. 

TVas overleden: 
4. Dr. Nic. de Fremery . 

En waren niet g econtinueerd: 
5. Mr. Lod. van Toulon. 
6. Mr. Abr. van Thije Hannes. 
7. Engelbert de Gijzelaar. 
8 . Anthonie Jan van Doorn . 

1789. 

Drossaard: François Cornelis, baron van Aerssen. 
Burgemeesters: Adriaan Pompe. 

Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
Matth. Snoeck Huibertsz . 

Schout: Mr. Abraham van Bleyswijk. 
Schepenen: Mr. Dionys. Hendrik van Schuylenburgh. 

Johan van Gennep. 
Jacob van Dam. 
'Willem Hendrik van Barneveld. 
Mr. Hendrik Hagoort. 

https://ustil).US
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Mr. Cornelis van Borcharen. 
Sim. Corn. van Bercheyk. 

Tl1esaurier: Justinus Cornelis van Meerten. 
Pensio11aris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarisse1t: Mr. Servatius Gijsbertus Brouwer 

(t 25 Mei 1789). 
Nic. de Gijzelaar Nzn. 
'Willem Hendrik van Barneveld Brouwer. 

1790. 
Drossaard: François Cornelis, baron van Aerssen. 
Burgemeesters: Matthijs Snoeck Huibertszn. 

Mr. Abraham van Bleyswijk. 
Mr. Dionys. Hendrik van Schuylenburgh. 

Sclt011t: Mr. Abraham van Bleyswijk. 
Sc/1epe11en: Adriaan Pompe. 

Dr. Theod. van Diepenbrugge. 
Joh. Hub . Ger. van Borcharen. 
Wouter van Eeten. 
J ustinus Cornelis van Meerten. 
Dr. Hendrik van Gennep. 
Arn. Hombach. 

T!tesaurier: Justinus Cornelis van Meerten . 
Pensionaris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Nic. de Gijzelaar Nz. 

\,Villem Hendrik van Barneveld Brouwer. 
(Den 30 Juli 1790 werd den Heer V\'. H. van 

Barneveld Brouwer, wegens vrijwilligen afstand, ont
slag verleend. Den 6 Augustus 1790 werd in zijn 
plaats benoemd): 

Johan Hubert Gerard van Borcharen. 
en tot 3en Secretaris aangesteld : 

Johannes Bastiaan van Meert en. 

VROEDSCHAP. 

Mr. Sebastiaan van Nooten, lid der vroedschap 
(t Februari 1790). 

lï91. 

Drossaard: François Cornelis, baron van Aerssen. 
Burgemeesters: Mr. Abraham van Bleijswijk. 

Mr. Dionys. Hendrik van Schuylenburgh. 
Mr. Jan Ouwens. 

Sc/1out: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Scltepenen: Matthijs Snoeck Huibertsz. 

Lambertus van Meerten . 
Cl1rist. Schuller. 
Bruno Josias van der Does. 
Hendrik Martinus Pompe. 
Henri Chatelain. 
Pieter van Gent. 

T!tesaurier: Justinus Cornelis van Meerten. 
Pensio11aris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Nic. de Gijzelaar Nzn. 

Johan Hub. Ger. van Borcharen. 
Johannes Bastiaan van Meerten. 

VROEDSCHAP. 

Mr. Willem Hendrik van Barneveld, lid der Vroed
schap (t Juni 1791). 

Bij besluit van 14 Januari 1791 der Staten van 
Holland en Westfriesland werd aan de Gorkumsche 
Vroedschap vergund om de vaceerende vroedschaps
plaatsen in de eerstvolgende 3 jaren niet aan te vullen, 
daar - volgens de vroeden - geen geschikte perso
nen voor de vacaturen te vinden waren. 

1792. 

Drossaard: François Cornelis, baron van Aerssen. 
Burgemeesters: Mr. Jan Ouwens. 

Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
Lambertus van Meerten 

Sclwut: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Scltepenen : Mr. Dionys. Hendrik van Schuylenburgh .. 

Johan van Gennep. 
Jacob van Dam (t April 1792); vervangen door:: 
\Vouter van Eeten. 
vVillem Hendrik van Barneveld. 
Mr. Hendrik 1-Iagoort. 
:;\fr. Cornelis van Borcharen. 
Arnoldus Hombach. 

T!tesaurier: J ustinus Cornelis van Meerten. 
Pensio1taris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Nic. de Gijzelaar Nzn. 

Joh. Hub. Ger. van Borcharen 
Johannes Bastiaan van Meerten. 

VROEDSCHAP: 

Jacob van Dam, lid der Vroedschap (t April 1792) .. 

lï93. 

Drossaard: Francois Cornelis, baron van Aerssen 
(t 26 Decembe~ 1793). 

Burgcnieesters: Mr. Johan Schilthouwer van Hoey. 
Lambertus van Meerten. 
Adriaan Pompe. 

Se/tout: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
Scliepenen: Mr. Jan Ouwens. 

Johan Snoeck. 
Christ . Schuller. 
Bruno Josias van der Does. 
Johan Stephanus Blom. 
Dr. Hendrik van Gennep. 
Richard de Bley. 

Tltesaurier: J ustinus Cornelis van Meerten. 
P ensionaris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Nic. de Gijzelaar Nzn. 

Joh. Hub. Ger. van Borcharen. 
Johannes Bastiaan van Meerten. 

VROEDSCHAP : 

1. Mr. Johan Schilthouwer van Hoey, lid dei~ 
Vroedschap en voorzittend burgemeester (t October 
1793). 

2. Dr. Theod. van Diepenbrugge, lid der Vroed
schap (t 22 October 1793). 

NIEUWE VROEDSCHAP : 

(In de plaats van de 5 overleden vroedschappen 
hierboven onder de jaren 1790, 1791, 1792 en 1703 
vermeld). 

1. Hermanus Nicolaas Boellaard. 
2. Mr. Abraham van Hoey Jan Jacobszn. 
3. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van, 

Wijck. 
4. Pieter Adriaan van Rheede van Oudshoorn. 
5. Mr. Cornelius Johannes Kneppelhout. 
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1794. 

Drossaard: Simon Petrus, baron Collot cl'Escury 
(benoemd 16 Maart 1794). 

Hur/temeesters: Adriaan Pornpe. 
Simon Petrus, baron Collot d 'Escury (deze be
noemd zij nde tot Drossaard, werd in zijn plaats 
gekozen : ) Johan Snoeck. 
Thorn. Dolegius Adriaan Verboom. 

Sc/101tt: Mr. Abraham van Bleijswijk. 
.Sc/1ejJenen: Lambertus van Meerten, (deze gecommit
tee rd zijnde in de Prov. Rekenkamer, werd in zijn 
plaats gekozen:) Matthijs Snoeck Hubertszn. 

Wouter van Eeten Junior. 
Hermanus Nicolaas Bocllaarcl. 
Mr. Abraham van Hoey Jan Jacobszn. 
lienri Chatelain. 
Christiaan Dirk Schuller. 
Nicolaas Johannes Verhoeff. 

T/1esaurier: J ustinus Cornelis van Meerten. 
Pmsio11aris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Nic. de Gijzelaar Nzn. 

Joh. Hub. Ger. van Borcharen. 
Johannes Bastiaan van Meer ten. 

17%. 

Drossaard: Simon Petrus, baron Collot d'Escury. 
Bur,r?,-enuesters: Johan Snoeck. 

Thom. Dolegius Adriaan Verboom. 
Mr. Abraham van Bleys,,·ijk (t 1 April 1ï9ö). 

Sclwut : Mr. Abraham van Bleyswijk (t ] April 17%). 
Scliepmen: Christiaan Schuller. 

Bruno Josias van der Does. 
Pieter Adriaan van Rheecle van Oudshoorn. 
Mr. Cornelius Johann es Kneppelhout. 
Justinus Cornel is van Meerten. 
Mr. Cornelis van Borcharen. 
Dr. Hendrik van Gennep. 

Tltesa11rier: Justinus Cornelis van Meerten. 
Pe11siouaris: Mr. Jacob de la Faille. 
Secretarissen: Nic. de Gyzelaar Nzn. 

Joh. Hub. Ger. van Borcharen. 
Joh an nes Bastiaan van Meerten. 

BATAAFSCHE REPUBLIEK. 

Dit bestuur zou echter slechts ettelijke dagen van 
't jaar 1795 in functie blijven. Nadat Gorkum den 
Hl Januari door den Franschen Generaal Osten was 
opgeëischt en de bevelhebber der stad, Generaal ma
joor Adriaau Leopold 11a1t Oyen, den 20stcn gecapitu
lee rd had, werd dienzelfclen dag een provisioneele di
rectie ingesteld, "·aartoe, op voorste l van den burger 
P . van Cappelhoff, gekozen werden de burgers: 

C. Bijleveld. 
R. van der Mey van Oosterhout en 
S. C. van Appeltere, Secretaris. 

Dit had plaats in de Burgersocieteit. 
Den 29 Januari cl. a.v. werden alle burgers, die tot 

dusver de stedelijke regeering hadden gevormd, van 
hun posten ontzet en voor den tijd van twee maan
den werd aangesteld een Provisionee!e J}funicipaliteit. 

' t Getal der provisioneele representanten werd bepaald 
op 18. Ze waren de burgers: 

1.. Casparus Byleveld. 
2. Wessel Boudewijn Cappelhoff. 
3. Franciscus Tret. 
,1 . Dirk van der Niey van Oosterhout. 
0. Rudolph Rom (Janszn.?). 
G. Johan van Schalen. 
7. Lodewijk van Toulon. 
8. Rudolph Rom Isaäcszn. 
9. Petrus Mierhout. 

] 0. Engelbert de Gijzelaar (bedankte) en in diens 
plaats werd 3 Februari 179i'i gekozen: Everhar
dus Mekern. 

11. Anthony Johan van Doorn. 
12. Bastiaan Moerkerk. 
] 3. Ewoud Bol. 
14. Gijsbertus Metman. 
16. M. E. Meulernan. 
lö. H. Lebbing. 
17. Lam bertus ,·an IIerwij nen. 
18. Everhardus van Braam. 

Verder werden benoemd 29 Jan~ari 1795. 
a. Tot Pro1,isioneel .Hoofdofficier (in plaats van een 

Drossaard) de burger: 
C. van Diepenbruggc. 

ó. Tot 1•,, ell 2"' Voor:::itter der Provisioneele mumc1-
paliteit (voor den tijd van 8 dagen en vervolgens 
telkens voor 8 dagen te vernieuwen) de burgers: 
Byleveld en van der Mey. 

c. Tot Secretarissen de burgers:
J. B. van :.\Ieerten en 
S. C. van Appeltere. 

Tot Schepenen werden aangesteld (va n 30 Januari-
30 Maart 1795) weer ten getale van 7, de burgers : 

1. \\'esse! Boudewijn Cappelhoff. 
2. Ruclolph Rom Janszn. 
8. Lodewijk van Toulon. 
4. Antonie Johan van Doorn. 
5. Gijsbert i\lctrnan. 
G. Bastiaan Moerkerk. 
7. Lambertus van Herwijnen . 

Tot Tltesaurier werd, den 30 Januari 179\ l;fC011-
ti111teerd op den nieuwen eed, de burger:

J. C. ,·an Meerten. 

Voorts werd + Februari 179:'j gecontinueerd als 
Stadso1tt1,1mger de burger: 

Collot d'Escury. 
28 Maart 179,-S werd de Provisioneele regeering 

ontbonden en ve rkoos de gemeente, om aan te blijven 
tot 1 -;\1ei 1796, tot hare representanten de burgers: 

1. Rudolph Rom Janszn. 
2. Johan van Schalen. 
8. Gijsbert Metman. 
4. \Yessel Boudewijn Cappelhoff (2e Voorzitter) *] 
0. Everhardus Mekern. 
6. Ewoud Bol ( l " Voorzitter) *] 
7. Bastiaan Moerkerk. 
8. Franciscus Tret. 
9. Rudolph Rom Isaacszn. 

10. Lambertus van Herwijnen. 
11. Everhardus van Braam . 
12. M. E. Meuleman. 

,·:; ] J)c: Voorzitters werden voor r4 dagen gekozen en telkens ,,,oor dat tijdvak vernieuwd. Dit h.:J<l plaat-; to t 1802. 
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13. D. Rosenburg. 
14. H. L ebbing. 
15. Anth. J. van Doorn (nam ontslag). 
16. A. van Thij e Hannes (bedankte en in zijn plaats 

werd 20 April 1795 gekozen burger Boot). 
17. Arij van Dalen . 
18. Mekhior Speelman. 

en tot suppleantm: 
L. G. Brouwer. 
A. van Raay. 
D. Bouman. 
C. P. Kolff. 

Tot lwofdoffiàcr \\·erd gekozen de burger: 
Adr. Goetzee. 

(De beëediging van allen had plaats 3U Maart 1796 ). 

Den 13 April 1796 we rd de hoofdofficier A. Goetzee 
tevens aangesteld tot ontvange r van de stadsn1iddclen 
en serviesmeester, in de plaats van burger Collot 
d'Escury, die afstand deed van zijn ontvangerspost. 
Voorts werden den 14 Augustus als representanten 
beëedigd de burgers B. Jlecr/1011t en A. van der Beek 
(in de plaats van de door ontslag ontstane vacature
A. J. van Doorn, en van een mij onbekend gebleven 
vacature). 

Den 31 Maart werden gekozen tot 
Sc!tepmm (aan te blijven tot ult 0 April 1786): 
1. ·wessel Boudew ijn Cappelhoff. 
2. Johan van Schalen. 
3. Lambertus van Herwijnen. 
+. Antonie Verhoeff. 
o. Lambertus Gerardus Brou11-cr. 
6. Ewout Moerkerk. 
7. Cornelis van Nispen. 

17% *]. 

De titel van het stedelijk regeeringscollege veran
derde 8 Maart 1796 in dien van Raad der Ccmee11tc. 

De Raad zou nu bestaan uit 1J leden. Den 3c1en Mei 
1796 had de beëediging plaats der thans gekozen 
nieuwe raadslede11: 

J. van Schalen (op verzoek ontslagen -:i l\Iei 179(5). 
F. A. Tret 

" L. van H erwijnen . 
W. B. Cappelhoff. 
\V. E. Meuleman (op verzoek ontslagen 6 l\Iei 179ö). 
\\" . G. (ook G. \;\, '.) Boot. 
E. Bol. 
P. Meerhout (op ve rzoek ontslagen o Mei 1786). 
D. Rozenb1Jrg. 
B. Moerkerk. 
G. Metman. 
C. van Nispen. 
A. van Dalen . 
H. L ebbing . 

Plaatsvervangers: E. Mekern. 
M. Speelman. 
\V. S. Post. 
A. van der Beek. 

(Ter vervanging van die leden, welke op verzoek 
ontslagen waren, moeten gekozen zijn): 

Th. J. van Altveer. 
J. Wenke. 
M. Speelman en 

Dit vermoeden steu nt op het voo rkomen van de 
namen dier drie personen in de presentielijsten der na 
6 Mei 17 96 gemaakte notulen der raadsvergaderingen. 
Andere gegevens waren niet te vinden. 
Secretarissen : J . B. van Meerten. l gecontinueerd 

S. C. van Appelte re. f van 1795. 
Stadso11tz,allger m I A Goetzee. 
Serviesmeestcr: l · 
I-foofdsclt011 t: A. Goetzee. 
Schepene;t: (Deze zouden voortaan gekozen worden 

direct uit de burgerij, buiten den Raad om). 
(:'.\lei 17%--i\Iei 1797). 

A nton ie V erhoeff. 
Lambertus Gerardus Bromrer. 
Ewout Moerkerk. 
J ohan Nicolaas Phijffer. 
Piete r Hooghwinkel. 
Nicolaas \\ 'illem Blom. 
Daniël Boxman. 

1797. 

Raadsledm: (beëed igd 5 Mei 1797). 
B . Moerke rk. 
A. van Dalen. 
D . R ozenburg. 
M. Speelman. 
L. van Herwijnen. 
C. van Nispen. 
F. A. Tret. 
J. \\-enke . 
C. Phijffe r. 
W. B. Cappelhoff. 
T . Borneer Senior. 
T. J. van Altveer. 

,\ècretari·ssm: J. B. van i\tlee rten . 1 5 Mei 1787 
S. C. van Appeltere. f gecontinueerd. 

Stadsontvanger: A . Goetzee. 
Hoofdofficier: A. Goetzee (ontslagen door het Provin

ciaal Bestuur 30 December 1797). 
Sclzepenm : (Mei 1 797 - Mei 1798). 

Johan Nicolaas Phijffer. 
Pieter Hooghwinkel. 
Nicolaas Willem Blom. 
Dani el Box man . 
Ewout Bol. 
Corstiaan van Goudriaan. 
Everhard Mekern. 

,:,1 JJ e namen der Scheµcnc11 va.11 1796 - 18t1, toen de Schepenba11k werd opgeheven, nam ik indertijd over uit he t in 't bezit des heeren H. J. va_:1 E e ten te Arkel 
lij nde Schepenbock van Gorinch em (in manuscript), dat mij door dien heer welwillend ter inzage gegeven werd. De ve rdere gegevens voor het t_IJdvak 1796- t~15 
werden mij, voor 't meerendecl, be re idwillig verstrekt door den H eer W. F. Emck, die ze ontleende aan de in 't Gemeentearchief berustende reg isters . Aan beide 
hc:ercn breng ik hier nogmaals mijn dank voor h un ste un, die he t mij mogelijk maakte deze lijst tot een vrijwel volledige samen te stellen, 
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1798. 

De titel van het stedel ijk regceringscollege werd 
Mu1ticipaliteit. Bij Art. 147 der op 1 Mei 1798 in de 
Constituerende vergadering, represeutereude !tet Bataaf
se/te volk geproclameerde grondwet was, naar den 
wensch der U nita rissen, aan de departementale en 
plaatselijke besturen (die vóor de omwenteling meestal 
zonde r beperking ook de ,,·etgevende macht binnen 
hun resso rten hadden uitgeoefend) alle onafhankel ijk
heid en daarmede alle wetgevende macht ontnomen. 

De burgers J. W . de Vroe en H. Eelsingh , als 
benoemde agenten bij het administratief bestuur van 
het voormalig gewest Holland tot he t reorganiseeren 
van de mu nicipaliteiteiten in het district Oosterland, 
gaven den 27 Maart 1798 aan den Raad kennis, dat 
zij den 28 Maart te Gorinchem tot die reo rganisatie 
zouden samenkomen. Dien dag 1Yerden door genoemde 
agenten aangesteld en beëedigd tot: 
Leden der ivlunicipahteit: 

F. A. Tret. 
M. Speelman. 
T. Borneer Senior. 
C. Phijffer.
J. F. van Rijsoort. 
W. G. Boot. 
A. V erhoeff. 

Secretarisscu: 
S. C. van Appeltere. 
A. Goetzee. 
(De Secretaris J. B. van Meerten was door de 

agenten ter reorganisatie ontslagen). 
Stadsonti,auger: 'vV. B. Cappelhoff (aangesteld 8 Febru

a ri 1798). 
Hoofdofficier: W. B. Cappelhoff (benoemd 4 Januari 

1798. Deze ,rerd tevens aangesteld tot Drossaard 
van den Lande van Arkel en Baljuw van Hardinx
veld, bij decreet van ' t provinciaal Bestuur van 
18 Januari 1798). 

Scliepenen: (Mei 1798-Mei 1799) Dezelfde als in 1797 . 

Van 1799-1808. 

Bleven de ledeu der municipaliteit dezelfde. Ook 
in het ambt van Secretaris en dat van Hoofdoffieicr 
werden dezelfde ambtenaren gehandhaafd. Alleen in 
<le bediening van het ambt van Stadso11tvanger kwam 
wijziging, doo rdat den 25 Juli 1802 de ontvanger 
W. B. Cappelhoff ontslagen en diens zoon C. H. Cap
pelhoff provisioneel tot waarneming van het zijn vader 
o ntnomen ambt benoemd werd. Den 12 Augustus 1802 
werd de jonge Cappelhoff definitief als stadsontvanger 
ad-interim aangesteld en beëedigd. 

Ook de samenstelling der 5cltepmba11k onderging 
geen verande ring dan in 1801, toen Everhard Mekern 
op zijn verzoek ontslagen werd en Ewout Bol den 
18den Augustus overleed. Deze vacaturen werden aan
gevuld door de keuze v;:i.n Ewoud Moerkerk en Dirk 
Rozenburg. 

B ij de nieuwe Staatsregeling van 1801 herkregen de 
p laatsel ijke besturen, behoudens de eenheid van het 
opperbestuur in den staat, hu nne onafhankelijkheid 
van bestuur en de mach t tot eigen wetgevi ng. A rt . 74 
b epaalde: ,, Iedere gemeente heeft de vrije beschik
king over deszelfs h uishoudelijke belangen en bestuur 

en maakt daaromtrent alle de vereischte plaatselijke 
bepalingen." H et Reglement voor het depa rtement 
Holland van 1802 definieerde in art. 119 wat al dan 
niet "huishoudelijk" was . 

Ook de staatsregeling van 1805 liet de zaken bijna 
op denzelfden voet voortgaan; alleen de reglementen 
op de plaatselijke belastingen werden thans aan de 
goed- of afkeuring van het departementaal bestuur 
onderworpen . 

1803. 

De titel van het stedelijk regeeringscollege wijzigde 
zich thans weêr in Raad der Gemeeute. 

Den 16 Januari 1803 werd de municipaliteit door 
den fungeerenden Hoofdofficier ontbonden, krachtens 
aanschrijving en authorisatie van het departementaal 
bestuur van Holland, d.d. 11 Januari 1803. Door dit 
bestuur werden, bij zijn beschikking van dienzelfden 
dag, benoemd tot 
Raadsleden: N. 'vV. Blom. 

Mr. A. van Hoey. 
Mr. G. van Lom. 
B. Moerkerk. 
C. Phijffer. 
J. F. van Rijsoort. 
D. Rozenburg. 
F . D. A. Verboom. 
A. V erhoeff. 

Provisioneel 11oorzitter: B. Moerkerk. 
De leden Van Lom, Verboom en Van Hoey be

dankten echter voor hun benoeming en in hun plaats 
werden nu benoemd: 

\"-.' . van Eeten. 
H. J. van Goudoever. 
G. Schuller. 

Alleen Van Goudoever nam zitting; de beide an
deren bedankten en in hun plaats werden benoemd: 

H . Lebbing. 
H. van Aken, 

die de benoeming aannamen, zoodat de Raad thans 
bestond uit: 

N. W. Blom 
B. Moerkerk 
C. Phijffer
J. F. van Rij soort 
D. Rozenburg 
A. Verhoeff 
H. J . van Goudoever 
H. Lebbing 
H. van Aken. 

Den 26 Februari 1803 werd de volgende rooster 
van aftreding vastgesteld : 

Mei 1804 zouden aftreden: Lebbing, Moerkerk en 
Rozenburg. 

Mei 1805 zouden aftreden: Van Aken, Blom en 
Van Goudoever. 

Mei 1806 zouden aftreden: Phijffer, Van Rijsoort 
en Verhoeff. 

Tot Secretarissen werden aangesteld: 
10 Maart 1803, S. C. van Appeltere (1 ° Secretaris), 
17 Maart 1803, A. Goetzee (2e ). 

In de bediening van 
Stadsontvanger werd 8 December 1803 hersteld: 

W. B . Cappelhoff. 
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Tot Hoofdofficier werd door het departementaal 
Bestuur aangesteld en als zoodanig en als .Schout-civiel 
den 8 December d. a . v. beëedigd: 

W. B. Cappelhoff. 

Het reglement voor Scltepenen werd den 21 April 
1803 door den Raad vastgesteld en den 25 Augustus 
cl. a. v. door het departementaal bestu ur van Holland 
gearresteerd. De aanstelling de r schepenen zou ge
schieden door 't departementaal bestuur uit de nomi
natie van een du bbeltal, te formeeren voor de eerste 
maal door den Raad der Gemeente en vervolgens bij 
alle aftredingen of t usschent ijds voorvallende vaca
turen, door schepenen zelf. De schepenen zouden 3 
jaren aanblijven, doch jaarlijks, ·op den 1sten Donder
dag in de maand Juli, zouden 2 of 3 leden aftreden 
te weten de eerste twee jaren telkens 2 en het daar
opvolgende jaar 3 leden. Op den 1sten Donderdag· in 
Juli 1805 zouden voor de eerste maal 2 leden aftreden. 
De t ijd van aftreding van de eerst benoemde leden 
zou in de eerste zi t ting der schepenbank b ij loting 
worden beslist; de rang te regelen bij de eerste zit
ting naar ieders ouderdom en later door den tijd van 
zitting nemen. 

Sclzepenen waren : 
Ewoud Moerkerk, President 
Johannes Nicolaas Phijffer, vice-President 
Hermanus Rom 
Filip Milius 
Daniël Boxman 
Dr. Johan Arnold us van Doeveren 
Gerard Hendrik van Hoey. 

1804 - 1806. 

In het personeel van den Raad kwam geen veran
dering, wijl in Mei 1804 en Mei 1805 niet de, volgens 
den rooster van 26 Februari 1803, vastgestelde af
treding van raadsleden plaats had. Integendeel, bij 
besluiten van het departementaal bestuur van Holland, 
respectievelijk van den 3cten April 1804 en den 19 
Februari 1805, werd bepaald, dat, bij gemis van een 
kiesreglement, de aft reding in 1804 en 1805 niet zou 
plaats hebben, doch voor een jaar uitgesteld en ver
schoven zou worden. 

Ook de ambten van Secretaris, Stadsontvauger en 
Hoofdofficier bleven bekleed door de in 1803 aange
stelde ambtenaren. 

Sclzepenen waren in 1804: 
Ewoud Moerke rk, President 
Johannes Nicolaas Phijffer, vice-President 
Hennanus Rom 
Corstiaan van Goudriaan 
Daniël Boxman 
D r. Johan A rnold us van Doeveren 
.Gerard Hendrik van H oey 

en in 1805: 
E woud Moerke rk, President 
Johannes Nicolaas Phijffer, vice-President 
H ermanus Rom 
Corstiaan van Goudriaan 
P ieter Hoogwinkel 
J ustinus Cornelis van Gennep 
Gerard H endrik van H oey. 

1806. 

(Koniukri_jk Ho!la11d). 

Blijkens een lijst van leden van den Raad, gezonden 
aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, den 
8 Juli 1806, ,raren de raadsleden, voor wie de rooster 
van aftreding 26 Februari 1803 was vastgesteld en wier 
aftreding in 1804 en 1805 uitgesteld werd, allen nog 
in functie. Ook waren nog 

Secretarissen: S. C. van Appeltere 
A. Goetzee. 

Stadsontvanger: \V. B. Cappelhoff. 
Hoofdofficier : \Y. B. Cappelhoff. 
Krachtens een resolutie van Z. M. Koning Lodewijk 

Napoleon van 27 October 1806, no. 12, zou de aft re
ding van raadsleden niet plaats hebben, terwijl eventu
eele vacaturen voorshands onvervuld zouden blijven. 
Scltepenen: Ewoud Moerkerk, President. 

Daniël Boxman. 
Hermanus Rom. 
Gerard van Hoey. 
Cornelis van Nispen. 
Pieter Hoog\\·inkel. 
J ustinus Cornelis van Gennep. 

1807 . 

Bij Kon. decreet van 30 Januari 1807 werden de 
periodieke aftredingen in de gemeentebesturen pro
'i.'isioneel afgeschaft. Ook in dit jaar bleven d us de 
regeeringspersonen van 180ti aan. 

Bij de \\·et van 13 Apr il 1807 werd nader om
schreven (art. 68) de bevoegdheid, aan de gemeente
besturen bij de constitutie van 1806 toegestaan, tot 
regeling hunner huishoudelijke belangen. Deze .?e
voegdheid werd, wat onderwerpen van plaatselijke 
wetgeving en de daarbij te stellen st raffen betrof, nu 
aanmerkelijk beperkt, vergeleken bij de vóór 1806 
verleende vrijheid en vond daarna nog nauwer be
perking in de bepalingen van art. 4 van het op 
31 Januari 1809 in werking getreden crimineele wet
boek voor het koninkrijk Holland. Bij diezelfde wet 
van 1807 werd de oppervlakte van 't Rijk verdeeld 
in 10 departementen, elk departement in k wartie ren 
en elk kwartie r in gemeenten. De depa rtementen zou
den bestuurd worden elk door een Landdrost , d ie in 
elk kwartier een Drost onder zich had . Onder goed
keuring van dien Drost hadden B. en W . de bevoegd
heid keuren te maken, de dag·elijksche poli tie bet ref
fende, voor zoover de straf een boete van f 50,- of 
een driedaagsche gevangenisstraf niet overschreed . 
Van deze keu ren gaf de D rost kennis aan den Land
drost. Alle andere ke uren, door B. en W. ontworpen, 
moesten opgezonden worden aan den Landdrost, die 
ze doorzond aan den Min. van Binnen!. Zaken om 
door dezen, met de daa rop door Zijne E xc. gemaakte 
aanm erk ingen, aan den Koning te worden aangeboden. 
De vroedschap werd niet geroepen tot medewerking 
aan het ontwerpen van keuren. 

Alle gemeenten van 't Rijk werden verdeeld in 2 
klassen ; de steden met 5000 inwoners of meer zouden 
behooren tot de 1e klasse. In elke gemeente der 
1e klasse zou het bestuur in handen zijn van een 
burgemeester , door den Koning voor 2 jaar te benoe-
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men, doch weder herkiesbaar en van wetlzollders. Deze 
zouden hebben plaatsvervaugers. Ook zou in elke ge
meente weêr een vroedsc!tap zijn. Het getal der wet
lzouders , der wetlzo1tder-plaatsven1a11gers en der v roed
scltapsleden zou doo r den Koning bepaald worden. 
Deze wet werd den 23 October 1807 gevolgd door een 
K on . decreet, houdende een reglement op 't bestuu r 
der gemeenten van de 1e klasse en den 1en Februari 
1808 trad het bestuur van burgemeester en wethouders 
in werking . 
Sc!tepenen: E·woud Mocrkerk, President. 

Hermanus R om. 
Daniël Boxman. 
Gerard van Hoey. 
Piete r H oogwinkel. 
J ustinus Cornelis van Gennep. 
Cornelis van Nispen . 

1808. 

Den 4en F ebrua ri 1808 werd de Raad der gemeente 
ontbonden door den Drost van 't kwartier Dordrecht, 
daartoe gemachtigd door den L anddrost van het de
partement Maasland. Denzelfden dag we rd door den 
K wartierdrost de burgemeester beëedigd en deze be
ëedigcle op zijn beurt de overige bestu ursleden . 

Door den K oning waren bij dec reet van 20 Januari 
1808 benoemd tot : 
Burgemeester: Mr. G . van Lom. 
vVetlzouders: H. J. van Goudoever. 

(p laatsvervanger) P. A. Rau\YS. 
Mr. A. van Hoey Jz.

" (p laatsvervanger) Mr. J. de la F aille. 
C. Phijffer. 
(plaatsvervanger) J. C. Elen. 

,, M. Snoeck Hzn. 
,, (plaatsve rvanger) Mr. J. Ouwens. 

(de laatste, bij a fwezigheid op 4 Februari 1808, be
ëedigcl 13 April cl.a.v. ). 

Vroedscltappen: N. Vl. Blom. 
S. van Borcharen. 
J. C. Elen. 
Mr. J. de la Faille. 
J. C. van Gennep. 
B. Moerkerk. 
Mr. J . Ouwens. 
J. Pompe. 
P. A. Rauws. 
H. R om 
D. Rozenburg. 
J. F. van Rijsoort. 
J. A . van Doeveren. l 13 April 
W. Kra;i_i_jveld . / 1808 
J. H . W1Jgers. beëedigcl. 

In November 1808 (zij n lij k werd den 25 November 
in de vorige ke rk der Hervormden bij gezet) overleed 
de burgemeester Mr. G. van Lom, nadat den 27 Oc
tober de wetlt0uder M. Snoeck Hzn ., tot burgemeester 
ad-interim benoemd was. Den 31 D ecember 1808 
werd deze tot burgemeester beëedigd , te rwijl in zijn plaats 
als wetlzouder kwam de plaatsvervangende wethouder 
Mr. j. Ouwens . 

De volgende lijst van aftreding voor de vroedscltaj>
pm werd bij loting opgemaakt. 
1809. S. van Borcharen. [ Herbenoemd bij K . B. van 

Mr. J. de la Faille. . 15 _Januari 180~; be-
H. Rom. 1 ëed1gd 28 Januari 1809. 

1810. J. C. Elen. 
W. Kraaijveld. 
J, H. \Vij gers. 

18 11. J. C. van Gennep. 
B . Moerkerk. 
J. Pompe. 

1812. Mr. J . Ouwens. 
P. A . Rau ws. 
J . F. van Rijsoort. 

1813. N. \\'. Blom. 
J. A. van Doeveren. 
D. Rozenburg . 

Scltepenen : waren dezelfde personen als in 1807. 

1809-1810. 

Geen veranderingen, noch in den Raad noch in de 
Schepenbank. Bij Kon. Besluit van 12 Dece mber 
1809 werd bepaald, dat de burgemeester, Wetltouders 
en vroedsclwppen , die aan de beurt van aftreding 
waren, zouden \\·orden gecontinueerd in hunne functiën 
totdnt daaromtren t nader zou beschikt worden door 
den Koning. Deze· beschikking zou Z . M. vóor zijn 
kort daarop gevolgden afstand van de regeering niet 
meer nemen. 

1811. 

(Nederland, een provincie van 't Franse/te Rijk). 

Nadat reeds, bij besluiten van 24 April en 15 Mei 
1810, een gedeelte van ' t koninkrijk Holland, onder 
den naam van departementen der monden van den 
Rijn, der monden van de Schelde en het arrondis
sement Breda, bij Frankrijk was ingelijfd, werd den 
9 Ju li 1810, bij keizerlijk decreet, door de inlijving 
van 't geheele koninkrijk Holland bij ' t Fransche 
keizerrijk, een einde gemaakt aan ons zelfstandig be
staan als natie. 

Volgens de wet van 28 Pluviose An VIII (17 Fe
bruari 1800), die hier, na de inlijving, werd executoir 
verklaard, zou er in elke stad en in de grootere 
dorpen benoemd worden een co1tsei! m1mz'cipal, ge
kozen uit de meest geschikte leden der burgerij, doch 
alleen bevoegdheid hebbend als raadgevend, niet als 
bes/issmd of wetgevend liclzaam. 

Bij aanschrijving van Z . H. den Prins, algemeenen 
Stadhouder van Z. M. den Keizer, dd. 27 Januari 
1811, zouden de regeeringspersonen gehandhaafd blijven 
met verandering van hun titels als volgt: 

Burgnneester zou betiteld worden: JWaire. 
TVetlwuders zo uden " Adjuncten van den 

Jfa ire. 
Vroedscltappm " Municipale Radm. 
Secretarisse1t ,, ,, Gri/fters. 
Bij besluit van den Maire en adjuncten del. 16 Juli 

1811 werd aan den Griffier (secretaris ), Mr. S . C. van 
Appeltere, eervol ontslag verleend. 
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Den 8 Augustus 1811 werd door den Onder-Prefect 
van het 3<le arrondissement in het Departement der 
Monden van de Maas geïnstalleerd de Gorinchemsche 
regeering, zooals deze door den Keizer benoemd was : 

lvfaire: Mr. J. \ 7\' . van der Cruysse van Hoey . 
Attfuncten: H. J . van Goudoever. 

J . H . Snoeck. 

Raden municipaal: Mr. A. van Hoey. 
P. A. Rauws. 
N. W. Blom. 
·w. Mekern . 
C. Phijffer. 
M. Snoeck. 
H. van Aken. 
B. Moerkerk. 
J. C. van Gennep. 
S . C. van Appeltere. 
N. J. Phijffer. 
R. Rom. 
G. Scharten. 
M. E. Meuleman. 
J. Pompe. 
J. de Ia Faille . 
Mr. C. van Borcharen. 
J. van Alphen.
J. van Maaren. 
G H. van Hoey. 
C. van Nispen 
P. Hoogwinkel. 
C. van Goudriaan. 
H. J. van Eeten. 
E. Mekern. 
vV. A. van Gennep. 
E. Moerkerk. 
J. F . van Rijsoo rt. 
J. C. Elen . 

Griffier: H. J. van Goudoever. 
Receveur mu.niciprr.t: vV. B. Cappelhoff. 

Den 28 Februari 1811 werd de Scltepenbauk te 
Gorinchem ontbonden. die van 1315 aldaar bekend 
geweest was en in de plaats daarvan werd ingesteld 
een Tribunaal ter eerste instantie. 

1812. 

Toestand onveranderd; alleen werd tot secretaris 
van den maire (Griffier), in de plaats van H . J. van 
Goudoever, den 24 Februari 1812 aangesteld: 

G . van der Mast . 

1813. 

Toestand onderging alleen verandering doo rdat , bij 
ke izerl ijk decreet van 10 April 1813, benoemd werd tot : 

Maire: P. A . R auws 
en opnieuw benoemd werden tot : 

Adjuncten: H . J. van Goudoever 
J . H . Snoeck . 

Blij kens een op 14 November 1813 geteekend pro
cesverbaal van den conseil mu,,icipal waren de op 8 
Augustus 1811 geïnstalleerde raden municipaal nog 
in fu nctie, met uit zondering van M. E. Meuleman en 
J. van Alphen. 

OUDE YESTE. 

(Herstel van onze 01taf ltankcli:fklteid). 

Nadat den 17<len November 1813 de Prins van Oranje 
te Scheveningen was geland, werd den volgenden dag 
de vesting Gorinchem, nog in de macht der F ransche 
troepen, op ke izerl ijk bevel ve rklaard te zijn in staat 
van beleg. Generaal Rampon, daarheen gekomen, k reeg 
opdracht de stad te verdedigen tegen de oprukkende 
legers der geällieerden, die weldra de vesting insloten. 
De belegering· duurde tot den 4<len Februari 1814, toen 
Generaal Rampo11 capituleerde; eerst den 20s <en d. a. v. 
trok de Fransche bezetting krijgsgevangen uit en na
men de Pruisische troepen bezit van de vesting. De 
inmiddels in de stad gekomen, door Z. K . H. Willem I 
aangestelde commissaris-generaal van het toenmalige 
departement der Monden van de Maas, de Heer van 
Tets van Goudriaan en de Districts-commissaris, de 
Heer Donker Curtius, riepen vervolgens de regeerings
personen ten stadhuize bijeen, waar deze van den eed 
aan den Keizer der Franschen ontslagen en onmiddell ijk 
wêer in h un ambt beyestigd werden in naam van Neêr
land's souvereinen Vorst. De Raad nam nu aan den 
titel van "Provisioneel Bestuur der gemeente." Eerst den 
29 Maart 1814, toen de eerste grondwet voor de Ver
eenigde Nederlanden tot stand gekomen was, kon wor
den overgegaan tot het vervangen van het provisioneele 
best uur door een definitieve regee rin g. Met de her
stell ing onzer onafhankelij kheid werd ook de wetgevende 
macht der plaatselijke besturen hersteld , zooals zij door 
G. K. van Hogendorp in zijn schets aangegeven (art . 40) 
en zoowel in de grondwet van 1814 (art . 94) als in 
die van 1815 (a rt . 155) opgenomen werd . A lle in 
functie zijnde regeeringspersonen bleven onder hun 
nieuwe t itels aan . Den 28 Ju ni ] SI 4 werden tot 11icl' 
presiae11te11 benoemd: 

A . van Hoey. 
B. Moerkerk. 

1815. 

In dit jaar bleef alles onveranderd. 

18lfi. 

(Benoemd 2 Januari tot): 
President-Burgemeester J. I-1. G. van Borcharen. 

Raadslrden: J . H. S noeck , 
J. B. van Meerten . 
N . W. Blom 
H. van Aken. 
J. C. E len. 
Vl. van Eeten. 
J. C. van Gennep. 
N. J. Phijffer. 
P. Hoogwinkel. 
J. van Maren. 
E. Mekern. 
M. Mekern. 
B. Moerkerk. 
C. van Nispen . 
J. Pompe de zoon . 
R. R om . 
J. F . van Rij soort . 
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(Benoemd 4 Jan ua ri tot) : vflet/10uders : 
Stadssecretaris: J . van Borcharen . 

In plaats van nu elk opvolgend jaa r het regee rings
coll ege in zijn geheel te noemen heb ik gemeend voo r 
het tijdvak 1817-1901 te kun nen volstaan met, naar 
opvolgi ng, te verm elden de namen van de nieuw aan
gekomen burgemeesters, wet/wuders, raads leden, secreta
rissen en ontvangei-s (zooals ik dat met de vroedsch ap
pen van 1756- 1795 deed), waardoor herhaling van 
eenmaal genoemd e nam en op de opvolgende ja ren 
voorkomen en noodelooze uitvoerigheid der lijst ver
meden is. V oor de raadsleden is als da tum hunner 
benoeming genomen die van het raadsbesluit t ot hunne 
toelating , zooals dit ook gedaa n we rd door wij len den 
heer W . f . Emck, die in de N ieuwe Gorinchemsche 
Courant van 3 December 1885 reeds een "naam lijst 
van raadsleden" publiceerde, loopende van 2 Januari 
1816-2 Dece mber 1885. Deze lijst , evenals het ve r
volg daa rop tot 1902 , is ook weêr welwill end gecon
t roleerd door den H eer W. F. Emck Wz., gemee nte
ontvanger te Gorinchem. 

Nadat in 181G, 1816 en 181Ç) reeds reglem enten tot R aads!Pdm: 
stand gekomen waren, \\·erd in 1824 b ij Kon . besl uit 
een nieuw reglement op het bestuur der steden vast-
gesteld. Men k reeg toen b11rgemecsters, wetlw11den 
en een raad . De herziening van de Grondwet van 
1848 maakte herziening van de gemeentelijke bestuurs-
reglementen van 1824 noodig en bij een afzonderlijke 
wet van 29 Juni 185 1 Stb. 8:\ werd de samenstelling, 
inrichting en bevoegdheid de r gemeentebesturen ge-
regeld . Latere wij zig ingen werd en nog gemaakt bij 
de wetten va n 7 Ju li 1865 , Stb . 79 , voo r zooveel de 
plaatselijke belastingen bet reft; 28 Juni 1881, Stb. 102, 
tot he rziening der a rt. 264, 265, 2G6 van de we t van 
29 Juni 18:"il; 26 Jul i 1885, S tb . 169, tot wijz ig ing 
van art . 240 de r gemeentewet : 16 A pril 1885, Stb . 64, 
~ III; 6 November 1887, S tb. 193, houdende ve rande-
ring in de Add itionecle a rt ikelen der g rondwet ; 28 Mei 
1896, S t b. 88, tot wijzig ing van art. 39 der wet van 
29 J uni 1851 ; 28 -April 1897, S tb . 110 ; 24 Mei 1897, 
Stb . 156 , tot regeling d er finantieele ve rhouding tu s-
schen het Rijk en de gemeenten en herzien ing der 
a lgemeene regelen ten aanzien der plaatselij ke belastin-
gen; 14 Juli 1898, Stb. 178, to t wijz ig ing van a rt. 13 1 
der Gemeentewet ; en 21 September 1900, Stb. l 64 
tot wijzig ing van art. 240 en art. 24B der gemeentewet. 

Burgemeestrrs: 18 18 (2 Janua ri) N . V./. Blom. 
18 19 ( ) Mr. A . van Hoey . 

,, ( ) B. Moerkerk. 
1820 ( ) H . van A ken. 
1823 ( ) J . F . van Rijsoort. 
1843 ( ,, ) Mr. A . Boxrnan. 
183°>4 (1 Aug ustus) Jhr. J . \,\·estpal m 

van H oorn van Burgh . 
185!-J (24 October) \ \ ' . A . Vi rul y Ver-

brugge. 
1863 ( 1 B F ebrua ri ) Mr. W . \,\' ijnaendts. 
1872 (27 September) A . Noorde rb roek . 
1881 (25 Maart ) C. van A ndel. 
] 895 (1 April ) R. F . C. de Bruyn. 

1824 (12 Maart) B. Moerkerk. 
,, ( ,, ) J. F . van Rij soort . 

1833 (2 J anua ri) Mr. A . Boxman. 
1841 ( ,, ) J . C. Boonzaje r. 
1843 (1 3 Ju ni) I. J . Rom . 
1849 (9 October ) Corns. de Gij zelaa r. 
1804 (.2fl Mei) C. G . Boonzajer. 

,, ( ., ) W . A. Viruly Verbrugge. 
1858 (26 Maart) \\·. C. M. Begram. 
1859 (10 April) D . van Drooge. 
l 859 (7 October-B November) t{;de-

!ijk wetlzo11der A . F. V isser. 
1859 (3 :-Jovember ) M. F . Boonzajer . 
1863 (1 September ) A . F . Visse r. 
1864 (2 April ) J. van Andel. 
1875 (30 A pril ) Mr. H . J. Dij ckmeester. 

,. ( 10 Sept ember) B. Ja nse. 
1878 (28 Juni ) I-1. A . Rave nswaaij . 
1885 (29 Dece mber) P A. Bos. 
1891 (30 D ecember) Mr. A . C. Visser . 
1899 (1 April ) C. van Andel. 
HJ02 (2 Sept. ) G. MeLilewe rf. 

,, ( ) C. van D rooge. 

18 17 (9 October) J. C. Boonzajer. 
1819 (2ï Augustus) H endr . van Aken. 

,, (8 October) J . van Da m. 
., ,, Mr. A . Boxman. 

l 820 (20 October) Mr. J. M. Lucien. 
182 1 (5 Octobe r) G. Blom. 
1836 (8 Novembcr '1 Mr. v:. A . van Aken. 
l i-l87 ( lÇ) October ) Mr. P. L. Begram 

van Jaarsveld . 
1837 (19 Octobe r) G . C. van Appeltere . 
] 838 (3 October) I. J . R om. 
18±1 l 19 October) J. L. J. B. baron 

Sweerts de Lanclas . 
1842 (24 Nove mber) K. van Houweninge 

van Spra ng . 
1844 (20 Octobe r) Corn'. de Gijzelaar . 
1840. (24 October) M. \Vi llemstij n. 
1848 (27 October) J . van A ndel Czn . 

,, ,, D. van D rooge. 
1849 (9 October) G. G. Boonzajer. 
1860 (;20 October) N. J . van Dam. 
180 l (8 October) J . A. van der Poel. 

J. van A ndel. 
M. van Aken van

" R enesse. 
l 852 (Ï September) H . W ille mst ijn . 
1853 (11 Juni ) W . A . Viru ly Verbrugge. 

,, (2 A ugustu s) \,\ ' . C. M. Begram . 
180:'i (14 Ju li ) Mr. \\' . L. Diemont van 

L angerak. 
1865 (4 September) A . F. V isser. 
1856 (14 Ju ni) Mr. E . C. Vermeulen. 
1867 (14 A ug ustu s) Jhr . J . W est palm 

van Hoorn van Burgh . 
1857 (11 September) F. J . Have r Droeze. 
1858 (12 Maart ) M. F. Boo nzaje r . 
1869 (13 Mei) C. van Es van den A ndel. 

,, ( 19 A ug ustu s) A. Blanke rs. 
,, C. v\'. van der Beek. 

., (9 D ecember) A . H. van Tienhoven . 
18GO (8 Ju ni) J . van Soelen . 



346 VAN ARKEL•~ 

1863 (21 Augustus) Jhr. F. G. E. Merkes 
van Gendt. 

1865 (18 Augustus) H. A . Ravenswaaij . 
" Jhr. Mr. N. H. de 

Gijzelaar. 
1868 (29 Mei) Mr. I. C. M. van den 

Honert. 
] 869 (23 Juli ) Mr. C. Diemont. 
1870 (22 Juli ) T. van Andel. 
1873 (15 Augustus) B. Janse. 
1874 (18 September) Mr. H. J . Dijck

meester. 
1875 (16 April) Mr. S. C. van Appel

. tere . 
1877 (30 Novembe r) H . F . Santman. 
1878 (3 1 Mei) Mr. J. C. J . Arriëns. 

(23 Augustus) A. Noorderbroek. 
,, ,, B. C. \\'i sboom. 

1879 ( 15 Augustus) A. D. Smits. 
" Mr. J . A. Alting 

Bösken. 
1881 (28 Januari) H. J. F. Muller. 

(24 J uni) \\-. H . Post. 
,, C. van A ndel. 

,, (19 Augustus) K oenraad van Andel. 
1883 (27 Juli ) P . A . Bos. 

,, (30 Ï\ovember) A. G. \\'. Bol!. 
1885 (22 Juli ) A. F. van Renesse. 
1885 (2 December) R. D . van Slijpe . 
1886 (29 October) Mr. A. C. Visser. 

Tengevolge der 
uitbreiding van de 

A. A. Hessig bevolking moest 
1891 (Augustus) G. Meule\\·erf het getal raadsle-

den met 2 vermeer
derd worden. 

OUDE VESTE. 

1891 (18 December) C. van Drooge. 
1893 (25 Augustus) A. H. J.C. Duuring. 
1894 (27 J uli) J. C. den Haan. 

,, ,, R. D . van Slijpe (de Heer 
van Slijpe had zitting sinds 1885, 
bedankte in 1894, doch werd toen 
opnieuw gekozen. Zie 1885). 

1894 (27 Juli ) J . H. C. van der Beek. 
1895 (23 Augustus) P. J . Dingemans. 
1899 (28 Juli ) Mr. L. van Andel. 
1900 (29 Juni) A. J. L. Visser van Y zen

doorn. 
1901 (2 1 Mei) A. Sizoo Jzn . 

,, (23 Augustus) Mr. J. V·./. van der 
Poel. 

1901 (7 November) J . Viruly van V uren 
en Dalem. 

Gemeente (Stads-)Secretarissen : 
1846 (11 Augustus) G. van der Mast Sr. 
1861 (23 October) G . van der Mast Sr. 

(ten gevolge der nieuwe Gemeente-
wet 29 J uni 18Gl ). 

1865 (3 1 i\1aart) A. G. W. Bol!. 
1861 (2i'i October) Mr. C. Diemont. 
l 868 (28 Augustus) \,\'. Slootweg. 

Gemeente (Stads-)011t-uat1gcrs : 
1820 (3 Octobcr) Jan Pompe. 
18-H (5 Maart) C. E. Boonzaje r. 
1882 (30 Juni) G. H. Boonzajer 
1908 (30 Janua ri) \\' . F. Emck Wz. 
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Hasselman, Joh . Mart . Azn. 98 
Haussen, Hendrik 210 
Haventje , Het 14 
Haze, Melchior de 37, 72 
Heel, Hendrik van 44 
Heemstra, Pier van 168 
Heetkamp, van den 316 
Helmich, Adriaan 216 
Hemert, van 242, 244 
Hemert, Arend van 139 
Hemert, Jan van 163 
Hendrik II van Brabant 117 
Hendrik II van Frankrijk 182 
Hendrik III van Frankrijk 210, 214 
Hendrik V van Engeland 157 
Hendrik Kasimir, Stadhouder 218 

219 
Hendrik Kasimir II 236 
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Hendriks, Aleid 78 
Hendriksz, Gerrit 105 
Herlaer, Dirk van 121 
Herlaer, Jan, Koen, Gerrit en 

Arent van 146 
Hesselink, A. 322 
Hessig, A. A. 75, 240, 325 
Heuff, J. 327 
Heukelum, Dirk van 153 
Heussen, Van 44 
Heuterus, Pontus 201 
Heuvel Dirksz., Adriaan van den 85 

184, 205, 206 
Hillebrands, Ds. 298 
Hindrikx, Maria 316 
Hinkart, Philips 84, 195 
Hirschfeldt 274 
Hoey, van 232, 233, 234, 242, 245 

264 
Hoey J.Jz., Mr. A. van 110 
Hoey, Abraham van 242, 243, 244 
Hoey, Casper van 242,243,244 251 
Hoey, G. H van 299 
Hoey Gerardsz., Matthijs van 88, 89 
Hoey, J . van der Cruissen van 298 
Hoey, Schilthouwer van 251 
Hoey, J. Schilthouwer van 270 
Hoey, Schilthouwer van Ostee, 

Adolph van 55 
Hof van Arkel, ' t 12 
Hofstede, Ds . 34 
Hogendorp, Gijsbert Karel, Graaf 

~11 2~ 
Hollander, Otto de 5 
Holwerda, Jan Hendrik 41 
Hommes, Vincent 282 
Hongersnood 124 
Hoofdpoort 11 
Hoogerbeets, Rombout 90, 92, 217 

21 8 
Hoogpoort , Zie (Hoog-Arkel-

poort). 
Hoogstraten, Graaf van 185 
Hoorn, Graaf van 230 
Hoorn, Jacob graaf van 67 
Hoorn, v\'illem van 125, 13::i 
Hoornaar, vVed. Antonis 208 
Hoorbeek, Isaäk van 244 
Hoorne, Graaf van 183, 184, 185 

186, 203 
Hooven Adriaansz., Adam van 

den 107 
Hooydunk 316 
Horneer, T. 75, 96, 269, 329 
Borneer, Sr. Teunis 282 
Homes, Graaf van 235 
Hortense, Koningin 288 
Hosson, De 316 
Hospitaal voor militairen 12 
Houten, Van 47 
Houve, Matthijs van der 2 

Blz. 
Houweninge. Van 328 
Houweningen, Elsje van 218 
Hovestadt 75 
Hoytema 317 
Hull, Van 't 321 
Humbercourt, Van 65 
Hurck, Van 242, 243, 24:4, 246 
Hurck, Hieronymus van 245 
Huybertsz, vVouter 105 
Huygens, Const. 36 
Huygens, Lodewijk 196, 231, 232 

233,. 234, 235, 242 
Huytere, Jan de 178 

1. 

Iersak, Huibert 78 
Israëlietische Gemeente (Ned.), en 

hare Synagoge 57 vlg. 

J. 
Jacob Roelofszen-steeg 12, 125 
Jacobus I van Engeland 217 
Jacobus II van Engeland 236 
Jan I, Graaf van Holland 126, 128 
Jan II, Graaf van Holland 126 
Jansdochter, Agatha 43 
Janse & Co., 324 
Jansenisten, 46, 49 
Janssen, L. J. F . 3, 17, 18, 19, 23 

33. 74 
Jansz., Aarnd 43, 44 
J ansz., Adriaan 20 
J ansz., Beernt 107 
J ansz. , Herbaren 42, 43 
Jansz ., Hendrik 181 
Jansz., Hijmen 182 
Jansz., Jan 104, 105 
Jauregui Jan 213 
Jong Pzn., Laurens de 98 
Jonge, Jacob de 171 
Jongh, E. P. de 58 
Jonker, Cornelis de 90 
Jonkheer, Jan de 12ö 
Jonkheer, Willem de 125 
J orissen, Theod. 243 
Jourdan, 276 
Jozef I, Keizer 239 
Jozef II, Keizer 260, 262 

K. 

Kabeljauw, Jacob 211 
Kansel- of Kanselarypoort, 9, 10 

11, 12, 14, 40 
Kapel, H. Geest 12, 15, 40 vlg. 45 
Kapel, Kanselarij 12, 40 vlg. 
Kannemakel of Kannemaker 

Hendrik, 20, 129 
Kannevan 314 
Karel I; van Engeland 222 
Karel II, van Engeland 222, 223 

227, 228 
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Karel de Stoute, zie Ch:1rolais 

en Bourgondië. 
Kasteelen, De 59 vlg. 
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Katholieke Gemeente , Kerk der 

Roomsch 46, 4 7 
Kehrer, I. K. W. 37 
Kehrer , Albertine 37 
Keizer , geslacht 242 
K emerlinx, Arnout 126 
Kemp, Aart 4, 5, 6, 16, 17, 32, 40 
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11, 12, 15, 16. 17, 18, 21, 22, 31 
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146, 150, 153, 161, 166, 168, 206 
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Kemp, Wolter 126 
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Kentie, A. F. 33 
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woordige 33 vlg . 
Kerk, Luthersche. Zie: Luther

sche Gemeente. 
Kerk, R . K. Zie Katholieke Ge

meente. 
Kerk, Gereformeerde. Zie Ge

reformeerde Gemeente. 
Kerk in Abrams schoot 46, 49, 50 
Kerk, De groote of K erk St. 

Jans 14, 15 vlg. 
Kerkhof, ' t Oud 11, 12 
Kessel, Matthijs van 101, 102 

·Kessel, Margaretha van 101 , 102 
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Keulsche vaart, Aanleg 308 vlg. 
Kevemans 323 
Khien, Otto 235 
Kiezeling, Joh. 243 
Klaasz , W . 44 
Kleef, Hertog Adolf van 143 
Kleef, Adolf van 68 
Kleef, Ermgaard van 31, 125 
Kleef, Otto, graaf van 125 
Kleef, Philips van 68 
Kleerhage 214 
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terhuis 11, 12, 19 42 vlg., 150 
Klooster der Augustinessen 40, 44 
Klooster, Minderbroeders 12, 14 

44 vlg. 
Kluit, Heer van Rijnsaterwoude 90 
Kluit, A. 192 
Kneppelhout, Joh. 282 
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Knobbouwt, Cornelis 21 
Knobbouwt Jansz., Jan 21 
Koek, C. 294 
Koks, Heyl 104 
Kolff, Marijtje J orisdochter, 84, 86, 88 
Kolk, van der 223 
X önigseck 245 
Koninck, De 200, 201 
Koningin-Moeder. H. M. 322 
Koog, M. van der 296, 297 
Korenbrug 7 
Kraan, De 12, 138 
Kraanenburg. Jan van 151 
Kraayveld, J . 299 
Krayenhoff, Generaal 1, 277 
Krieken, R. van 96 
Krimpen, van 321 
Kruisbroeders 125 
Kuilenburg, Heer van, 150 
Kuilen burg, Bertha, dochter van 

Heer Jan van, 43 
Kuser, Koenraad 14-1 
Kuyk, Willem van 98 
Kuypers, J . 74 
Kijfhoek, Florus van 156 

L. 

Laat, Cornelis de 33 
Lambertsz ., Lam bert 104, 105 
Lammerhert, J. H . 49 
Lange Jozijnbrug 14 
Langerak, Gijsbert van 121 
Langeveld 121 
Langeveld Pz, P. 314 
Lan glois 289, 290 
L anoy 158 
Lannoy, Jan van 65 
Laurens, Joost 178 
Laurensdochter, Aleid 48 
Lebrun 288 
Leek, van der 7 
Lek, Hendrik van der 121 
L e of Leerdam, Folpert van der 17 
Lede, van de 116 
L ede, Herbert van der 121 
Lede, Folpert van der 61 
Ledenberg, Gilles van 217, 218 
Leemans, C. 2, 3 
Leeuwen 243, 244 
Lenard , Heer 88 
Lennep, Mr. J. van 74 
Leopold I, Keizer 236, 238 
Lever 233 
Leuven, Adam van 205 
L euven, Dirk van 12, 69, 70 
Leycester , Graaf van 214, 215 
Leyden, Pieter van 246 
Leijenburch, Arent van 152, 195 
Liesveld 7 
Liesveld, Arnout van 121 
Lievensz, Klaas 178 
Lindler, David Christoffel 282 
Lith Danielsz ., Gilles van 44 
Löben Seis, van 322 
Lodewijk V, Duitsche Keizer, 126 
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Lodewijk XIV van Frankrijk 222 

228, 229, 236, 289 
Lodewijk XV van Frankrijk 245 
L odewijk XVI ,, ,, 276 
Lodewijk Napoleon, Koning 285, 286 

287, 288, 299 
Loeven, C, J . 72, 73, 74, 10; 
Loeven, D . 74, 106, 108 
Lom, Van 267, 268, 269, 291 
Lom, Gerard van 275 
Loon , Gerard van 2, 3 
L ooy, W. de 96 
Louvigni, Markgraaf van 230 
Lucassen, Kapellaan 44 
Lumey, van der Mark 44, 68, 198 

200, 202, 203 
Luther, Maarten 182, 184 
Luxembourg 236 
Luthersche Gemeente, Vroegere 

en tegenwoordige kerk der 
Hersteld 4 7 vlg. 

Ly, Baron du l 00 

M. 

Maaren, van 323 
Maaren, C. van 297, 299 
Maaren, J. van 110, 300 
l\fade, J. M. van der 324 
Maerlant, Jacob van 119 
Maas, Peter 83 
Maaseyk, Hans van 184, 200 
Manderscheyd, Graven van 67 
Mandt, Adrianus 35 
Mannemaker, Adriaan 22, 206 
Mannen-huis, Oude 12, 76 
Margaretha van Henegouwen 126 

127, 128 
Margaretha van Parma 182, 183, 185 
Maria, Koningin-\Veduwe van 

Hongarije 182 
Maria Louise, Wed. Jan Willem 

Friso 255 
Maria Theresia, Keizerin 244, 245 
Mariënhage, Klooster 43 
Marle, Graaf van 67 
Marle, Medard van 20 
Marnix, Jan van 185 
Martelaren, Gorkumsche 44, 45 

199 vlg. 
Marnix van St. Aldegonde 187, 205 

213 
Marti net, Ds. 328 
l\fartinus V, Paus 157 
Mast, Gijsb. van der 98 
Matthaeus 116 
Matthias van Oostenrijk 212, 213 
Maurits, Prins 109, 208, 214, 215 

21 6, 217, 218 
Mazarin, Kardinaal 222 
Meerlandt, Adriaan van 210 
Meerten, van 264 
Meerten, Huibert Eliza van 282 
Meerten, L. van 270 
Megen, Graaf van 185 
Mekern Jr. , M. 96 
Mekern, W. 270, 298 
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Merkes van Gendt, F. G. E. 306 

314, 317 
Merkom, M. van 55 
Merwede, Herbert van der 121 
Metellus 91 
Metman, Abr. 271 
Meuleman, J. C. 299 
Meuleman, Matheus Everhardus 282 
Meulen, Van der 242 
Meulewerf, G. 75, 312 
Meurs, Alardus 36 
Meurs, Graaf van 150 
Meijer, Min. plenipot 281 
Michaelus, Jacobus 205 
Middel, Ds. J. 55, 56 
Midderigh, Pres. Nat. Verg. 281 
Mieris, Frans van 2, 4, 5, 6, 70, 121 

122, 123, 126, 127, 128, 129, 135 
138, 142, 143, 144, 145, 147, 148 
l 49, 150, 151, 152, 153, 154, 155 

156, 157, 158, 160, 162, 243 
Mierop 208, 209 
Millink, Jorden 126 
Miltiades 90 
Moerkerk, Bastiaan 271 
Molenaar, Willem 121 
Molenaar, Ds. 52 
Molitor 289, 290, 292 
Monik, Dirk de 126 
Montigny, Heer van 171 
Moreau, J . 57 
Morel, J . V aarzon 30 
Mos, Ds. G. B. 5fî 
Moyalen, Frank van 180 
Mudzaard, Denijs 45 
Muilwijk, Jan 257, 258 
Muller, J. H . F . :-115 
Muller, Hendrik 323 
Mulder, J. A. 325 
Muijr, Hendrik van der 216 
Muntwerkplaats te Gorinchem 209 
Muurschilderijen 17, 22 

N. 

Naamsoorsprong van Gorinchèm, 
over den 1 vlg. 

Naeyre, Barend de 184, 200 
Napoleon I. 53, 284, 285, 287, 288 

289 
Nassau, Graaf van 171 
Nassau, Adolf van 186 
Nassau, Engelbert van 67 
Nassau, Ernst Kasimir van 218 
Nassau, Hendrik van 211 
Nassau, Jan van 212 
Nassau, Johan Maurits van 219, 230 
Nassau, Lodewijk van 184, 186, IH8 

211 
Nassau, Maurits van 213, 214 
Nassau, Willem Lodewijk van 214 

215, 217, 218 
Nierop, Albrecht 194, 231 
Nieuwenhuis, A. J. 306 
Noorderbroek, A. 306 
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Noorduyn 327 
Nooten, van 264, 323 
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Nötzel, C. L. de 49, 282 
Nötzel, mej. de 290 
Nune, J. van 46 

o. 
Observanten 45 
Ochten, Bertha van 31, 61, 120 
Odibaldus, Bisschop 2 
Oldenbarneveldt 195, 214, 217, 218 
Omal, Jan van · 202, 203, 204: 
Oom, Tielman 146 
Orgel der oude kerk 22 
Oorlog, Hollandsch-Geldersche 149 
Oostenrijk, Aartshertog Albertus 

van 215 
Oostenrijk, Don Juan van 211, 212 
Oostenrijk, Maximiliaan van fî8, 163 

164, 165, 166, 168, 171 
Oostenrijk, Margaretha van 171 
Oostenrijk, Philips van 165, 166, 167 

171, 177, l 78 
Oosterhout, C. van der Mey 278 
Oostervant, Willem van, Zie Beie-

ren. 
Oosterwijk, Johan van 44 
Oosterwijk, J . van 109 110 
Oosterwijk, Jan van 201 
Oosterwijk, Willem van 110 
Oranje, Willem I Prins van 13, 183 

184, 185, 186, 197, 198,202,203 
204, 205, 209, 213, 214,235, 236 

2:'>2, 258 
Oranje, Philips Willem van 212 
Os, Jan Knobbout van 163 
Ostt.n 277 
Overstroomingen 223 vlg., 237 vlg. 

283, 285, 303 vlg. 
Otto II van Gelre 117 
Overes 316 
Overvoorde, J. C. 248 
Ou\\'ens 251, 264 
Ouwens, Nicolaas 246 
Ouwerkerk 239 
Oijen, Van 277, 278 
Oijen, A. L. van 277 

P. 
Paardewater 10 
Paffen rode, Jacob van 32, 83, 36 

193, 222 
Paffenrode, van 321 
Paffen rode, Johan van . 193, 222 
Paffenrode, Roelof van 227 
Palm, van der 285 
Papland. Het 78 
Paltz, Keurvorst van de 109 
Parker, Hyde 259 
Parma, Hertog van 213 
Pasteur 255 
Pastorie der Jansenistenkerk 51 
Pauw, Adriaan 192, 223 
Pauw, vVillem 251, 252 
Pekeric, Willem 139 
Pesthuys 14, 40, 84 

Blz. 
Pelgrim, A 49 
Peter I, Czar 237 
Peterbrug, Sanct Peeterbrug 7, 8, 9 

11, 12 
Peters, Michiel 44 
Philips de Schoone. Zie: Oos

tenrijk, Philips van 
Philips II van Spanje 41, 68, 160 

165, 180, 182, 184, 185, 186, 187 
188, 189, 190, 192, 194, 195, 197 . 

205, 209, 211, 212, 213, 21fi 
Philips IV van Spanje 219 
Philips V van Spanje 288 
Philips, J. C. 73 
Phijffer Nissen, A. P. H. 75, 327 
Pichegru 277 
Piek , Gijsbert 164 
Piek, Nicolaas 45, 47, 199, 200, 202 
Pielat 251 
Piet Hein 218 
Pius IX, Paus 200 
Plaisance, Hertog van 289 
Pleij 322 
Poelgeest, Aleid van 141 
Poelgeest, Jan van 141 
Poker, Hendrik 138 
Polvliet, H. 110 
Pompe 264 
Pompe, Adriaan 270 
Pompe, Martinus 250 
Poons, S. 59 
Puorten, Stads 9, 10, 11 
Poortersrecht 139 
Poppel, Nicolaas van 201 
Portugal, Antonio van 209, 210 
Portugal, Isabella van 43 
Praam, Hendrik 227 
Prijlier, Nicolaas 21 
Pijl, van de 272 

Q. 
Quina, Jean 37 
Quakernaat, Abraham 305 

R. 
Rabenhaupt 229 
Rarnpon, 290, 292, i93, 294, 2% 

296, 297, 298, 299 
Ranst, Jonker van 143 
Rauws 2~5 
Ravenswaay 324 
Ravenswaay, H. 294 
Rayneval, de 2n3 
Rederijkerskamer, "Vernieut wt 

Liefden" 216 
Remonstranten-gemeente 48 
Reigersberch, Maria 90, 218 
Renesse, van 314 
Renesse, Frederik van 171 
Rennenberg 212 
Requesens, Don Louis de 204, 206 

211 
Reuchlin, J. D. R. B. 41 
Reus, wed. de 296 
Reuvens, C. J. C. i) 

q 

Rewbell 281 
Rhiede, Zeger van 121 
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Rhinegge, Sofia de 5 
Rieber, C. T. J. Louis 74 
Rietvelt, mr. J . R . E . Uyter-

mark 110 
Robersen, Anthonie 73 
Robbrechtstoren 10, 11 
Robij ns, Petrus 46 
Rochusz, Thomas 207, 208, 20ÇJ 
Rom, J. J. 110 
Rom, J. 96, 271 
Rom, Jzn. R . 299 
Romberg, van 272 
Romeijn, Ds. P. 97 
Roode, Jan van 126 
Rooijen, Jan van 257 
Rossem, Maarten van 168 
Roussy, Graven van 67 
Rouville, Jac. de 98 
Roy, Hilleke de 88 
Rozenburg, Dirk 282 
Russel 236 
Rutgersz, Jan 104 
Ruyter, Herman de 18, 68, 187, 205 
Ruyter, Mich. Adriaansz . de 228 

229, 259 
Rij soort 290 
Rijsoort, J . F . van 35, 299 
Rijssel, van 266, 267 

s. 
SageG Jan de 19 
Saksen, Albert van 168 
Saksen, Maurits van 24-5 
Salm, Van 266, 267 
Salvador, M. 58 
Samkalder, J . 58 
Sancenet, J . 58 
Sant, L. van 't 290 
Santen, Jan van HJ 
Sasbout, Joost 178 
Sassen, Machteld dochter van Mr. 

Willem 4-2, 43 
Schaalen, Johan van 282 
Scharp, J. C. 299 
Scharter, G. -19 
Scheffer, J. C. de Hoop 184 
Schepenen, Eerste 125 
Scheffers, A. 99 
Schilthouwer 24 2 
Schimmelpenning, Cornelis Mi-

chielsz . 85 
Schimmelpenninck 263 
Schimmelpenninck v. d. Oije, 

Rutger Jan 285 
Schmidt, Min. H . J. r14 
Schnaase, K . 23, 28 
Schoch 322 
School, Latijnsche 12, 41, 45 
Schulden der stad Gorinchem, 

Redres van 171 vlg. 
Scholte, Ds. H. P . 52 
Schomerus, H. F. 314 
Schoonhofsman 242 
Schotel, J . 314 
Schotsman, Ds. 52 
Schoutjens Wijf, Steyndeld Mer

ten 76 
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Schueren, Everard van der 36 
Schutterij, St. Christoffel 103, 104 

105, 108, 109, 110 
Schutterij , St. Joris 103, 105, 108 

109, 110 
Schutterij, St. Sebastiaans 103 
Schuyt-steeg, d 'oude 12, 125 
Schütz & Zn., L. 75 
Schuylenburg, Van 242, 245, 246 

264 
Schuylenburg, Dionysius van 244 
Schuylenburg, Hendrik van 244 
Sebel, G. 292, :::97 
Senen, Bernardinus van 45 
Siéyès 281 
Sigismund, Keizer van Duitsch-

land 155 
Silkrodt, J . F. W. 75, 327 
Simons 75 
Simons, N . 73 
Simons, Peter. Janna, Mr. P. Si-

monsdochter 43 
Sizoo Jz., A. 51, 52 
Slangenburg 239 
Slingelandt 7 
Slingeland, Simon van 244 
Slingeland, Otto van 121 
Sluis, S, van der 59 
Slijpe , van 261 
Slijpe, Nicolaas van 94 
Slijpe, R. D . van 33 
Smeeds, Machteld, dochter van 

Mr. Dirk 42 
Smit 271 
Smit, Ds. E. F . 56 
Smit, Fop 305 
Smits, .J. A. 7 4 
Smijters 225 
Snoeck 24-~ 
Snoeck, J . 2ö4 
Snoeck, M. 264 
Snoeck, Matthijs Huibertsz. 270 
Snoeck, \ 1\Tillem 72 
Snoek 316 
Snijder, Ds. 49 
Sonoy 199 
Specht, Bernhardus 93, 97 
Speelman, Melchior 270, 282 
Speijert, Dirk 243 
Spiegel, Van de 274, 276 
Spiering, Aart HJ5 
Spoorweg, Aanleg 306 vlg. 
Stadhuis, Het 12, 14, 69 vlg. 

. Spronk, Elze, wed. Floris 42, 43 148 
Spijker, J . 299 
Staal, van der 232, 233, 234, 235, 242 
Stassart, de 288 
Stadingerland 6 
Stadingers 6 
Stapelrecht van Dordrecht 128, 161 
Steen Govertsz ., Jan van der 21 
Steenbakken 139, 140 
Steevelandsdochter, Aleid 43 
Stein 258 
Stein, P. E . 58 
Steinemolen, van 90 
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Steyn, Ex-president 323 
Sterkenburg, Gerrit van 121 
Sternbach, van 271, 272, 273 
Stichting der Stad, over de 4 vlg. 
Straatgeld, Vrijdom van, door 

Geertruidenberg verleend 139 
Stigter, Wed. de 319 
Stoke, Melis 5 
Story 283 
Stoute, Karel de, Zie Charlois 

Karel van. 
Stoutenburg, vVillem heer van 218 
Straman, Pastoor 44 
Strang Hz. , A. 33 
Straten, Mevr. wed . van 326 
Stuart, Marts. 57 
Styrum, van Limburg 289 
Swaan, Cornelis 48 
Sweerts de Landas, J . L. J. B. 

baron 110 
Synagoge 57 vlg. 

T. 

Tacitus 2 
Tak van Poortvliet, Min . 54, 308 
Tarayré 286 
Tets van Goudriaan, van 300 
Teixeira de Mattos , Isaac 58 
Tempte, William 228 
Teijl, van 277 
Thomasz, Thomas 208 
Thooft, Ds. 300 
Thorbecke 306 
Thije Hannes, Van 264, 273 
Thije Hannes, Abraham van 275 
Thijnen, Meindert van 229 
Thijssen, J . W. 49, 282 
Tichelaar 229 
Tienhoven, van 306 
Tierens 24-4 
Tierheim, Graaf van 256 
Tilborg, Adriaan van 99 
Timmerwerf, Stads 11 , 13 
Toledo, A!varez de, hertog van 

Alva. Zie: Alva. 
T olkazerne 69 
Tolvrijheid, Privilegiën van 122 
Tolheffing, Ontduiking van 157, 162 

178 
Toorn, den blauwen, Het Kasteel 

7, 9, 10, 13, 14, 21, 45, 65, 66 
68, 69, 71, 199 

Tournooi, te Gorinchem 128 
Toren, De groote of kerk- lq, 85 vlg. 
Toorn, van der 1lö 
Torrington 236 
Toulon, van 264, 266, 267 
Toulon, Lodewijk van 275 
Tourville 236 
Tret, François Anthony 282 
Trier, Henric van 8, 36 
Trier, Peter van 36 
Tromp, Maarten Harpertsz 219, 223 

259 
Turenne ' 229, 280 
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Turk, Caspar 13, 68, 199, 205 

u. 
Ulft, Jacob van der 63, 67 
Uitenbogaert 216 
Uitleg der stad 7 vlg. 

v. 
Verrassing van Gorinchem door 

Arkel en Egmond 155 
Vianen, Geschil met - over 't kap-

pen van een meiboom 133 vlg. 
Vapour, Van der Graaf de 242 
Vechgel Leonardus van 47 201, 202 
V echoven, Jacob van 225, 242, 243 
Veen, Van der 233, 234 
Veer, F . de 299 
Velde, Klaas van de 126 
Vellenius, Henricus Rolandus 205 
Velt, Rudolf van 205 
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VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN. 

Blz. 27, 1 e kol. 18e regel van boven staat "omklemd", lees: ,,omklemmend". 

Blz. 32, 2° kol. 1" regel staat "sterke", lees: ,,de sterke" . 

Blz. 40, 2e kol. 5e regel van boven staar "werd'', lees : ,, werden" . 

Blz. 62, 2e kol. 18° regel van onderen staat "verkoeld', lees: ,, verkocht" . 

Blz. 63, 2° kol. 2e regel van boven staat "1561 '', lees: ,,1461''. 

Blz. 72, 2e kol. 5e regel van boven staat ,,levei'en", lees: ,,te leveren". 

Blz. 122, 1 e kol. 20e regel van boven staat "bevestigde bi:f", lees: ,,bevestigde hij ". 

Blz. 124, 2e kol. 11 e - 12e regel van onderen staat "aanmerkelijker", lees: ,,aannemelijker". 

Blz. 171 , 2e kol. 7e regel van onderen staat "door de vi;f", lees: aan de vijf" . 

Blz. 240, vlg. bij de bespreking van het "Reglement op de executie van crimineele vonnissen wordt 

steeds gesproken van den "staf/zonder", lees "stadhouder" (plaatsvervanger van den Drossaard). 

Blz. 278, staat: ,,III. Het Fransche tijdvak", lees: ,,II. H et Fransche tijdvak ". 

Blz. 320, 1 e kol. regel 17 van boven in te voegen achter · ,,een tusscltenschool voor jongsns": ,,waarboven 
het in 1883 geopende Gymnasium". 

In het Tijdschrift van !tet Kon. Nederlandsclt aardrijkskundig Genootscliap Deel XVII aflev. 5/6 (1900) 

blz. 832, waar een aankondiging gegeven wordt van di t boek, zegt de bewerker der bibliografie : 

,,Omtrent de namnsajleiding van Gorinchem, verwerpt de schrijver (H. A . VAN GocH) terecht de beuzel
"praat van schrijvers uit vorige eeuwen, die gewoonlijk meenden fantasieën te moeten geven daar, waar hun 

"kennis te kort schoot en zelf waagt de schrijver zich niet aan afleidingen. Zou ik er bescheiden een mogen 

,, wagen? Goor en Gore werd o.a. gezegd voor laag, moerassig land, moe~as of modderpoel, in welke betee

"~enis het nog wel in Overijse! en Brabant voorkomt; ook is het een plaatsnaam en zijn tal van plaatsnamen 

"daarmede samengesteld . Gorinc kan dus zijn moeras- weide of moerasland, dus Gorinchem = woonplaats 

,,op of bij het moerasland. Dit klopt met de ligging, maar .... misschien is er niets van waar" . 

Omtrent het wapen van Gori1tclzem (blz. 14) diene tot aanvulling en verbetering de volgende omschrijving, 

zooals die in 1816 door den Hoogen Raad van Adel is gegeven: 

,,·Wapen zijnde van Goud , beladen met een poort met twee torens van keel, gedakt met lazuur en op 

,,dezelve vier vanen van kee l, en pointe een schild van zilver, waarop twee gebritesseerde en gecontrabrites

"seerde fasces van keel. Het schild gedekt met een kroon met drie fleurons en vastgehouden door twee 

,,klimmende leeuwen, alles van goud". 
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