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Deze uitgave is mogelijk gemaakt door een bijdrage van:
- Publicatiefonds Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-Holland
- Van de Giessen B.V., Hardinxveld-Giessendam
- Den Haan Handel B .V., Gorinchem
- Purac Biochem B.v ., Gorinchem
- Willemstein Industriële Ondernemingen B .V., Gorinchem

ln 1871 werd tussen de Arkelsedijk en de rivier de Linge een suikerfabriek gebo uwd. Aan
die tijd herinnert de hoge f abrieksschoorsteen . Tegenwoordig is daar hei bedrijf Purac Bio
chem B. V. gevestigd, producent van melkzuur en andere artikelen voor de ,·oedingsmidde
lenindustrie .
Foto 1992 door H.Fr.B. Rutten .
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Bij de Gorinchem se uitgeverij De Ruiter B.V. verscheen in 1976 een boekje over de
industriële revolutie. In dit boekje voor leerlingen van het basisonderwijs komt de
volgende passage voor: 'We zagen dat de industriële revolutie in Engeland begon.
Dat was omstreeks 1750. In Frankrijk en Amerika was pas honderd jaar later, om
streeks 1850, van zo'n omwenteling sprake. En in Nederland kwam de industrie pas
goed op gang rond 1870.' Ook voor een plaats als Gorinchem geldt die algemeen
heid.
Reeds in 1973 heeft ondergetekende zich met de plaatselijke industrie bezig gehou
den . Op verzoek van de redactie van het destijds bestaande blad Scriptum Caspingi
um van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter
Bestudering van de Geschiedenis schreef hij een artikel dat als titel meekreeg: 'Over
zicht van nijverheid en industrie re Gorcum 1800-1940'. Het bij de redactie ingele
ve rde artikel was bestemd voor een speciale uitgave over de plaatselijke industrie,
welke echter nooit het licht zag . Helaas ging die niet gepubliceerde tekst toch een
eigen leven leiden, waaruit anderen citeerden.
'Gorinchem in bedrijf' is veel uitvoeriger. Het boek is gewijd aan de bed rij fsactivi
teiten, waarmee de inwoners zich in de loop der eeuwen hebben bezig gehouden.
Vooral de 19de eeuw wordt in ruime mate belicht. Het is de periode, waarin enige
ambachtelijke bedrijfjes uitgroeiden tot industriële ondernemingen. Namen als Van
Ande l, Ravenswaaij en De Vries Robbé worden verscheidene keren genoemd. Die
families leverde n ondernemers die veel hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van
het bedrijfsleve n in Gorinchem.
De beschrij ving maakt geen aanspraak op vo lledigheid . Er moesten keuzes worden
gemaakt , waardoor sommige bedrijfstakken buiten besc houwi ng bleven. Dat is o.a.
het geval met de pottenbakkerijen en de pijpenfabrieken, met de leerlooierijen, de
steenfabri eken en de moderne kunststoffenindustrieën .
Niet eerder versc heen een publikatie met zoveel bijzonderheden over het Gorin
chemse bedrijfsleven, voor de een misschien te gedetailleerd, maar door de ander
juist gewaardeerd. Van een archivaris mag worden verwacht, dat hij de gegevens
voor een belangrijk deel put uit de onder zijn beheer gestelde bescheiden . Tal van
details zijn ontleend aan archiefstukken, terwijl ook de plaatselijke kranten een
bron van informatie waren. Van bronvermelding moest worden afgezien, maar wel
is een lit eratuuropgave opgenomen .
Een woord va n dank aan degenen die inlichtingen verstrekten over het bedrijfsleven
uit recente tijden is hier zeker op zijn plaats.
A.J. Busch,
arch ivaris van Gorinc hem

. Aan
: Bio1idde-

Luchropname van de binnenstad van Gorinchem.
Faro omsrreeks 1925. -
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Te nau11• werd ecl11er '1 keurslijf van de wallen ,
Er was geen p/aa1s 1·oor indus1 rie .. .
M en ~och! hei dus bui1en de s wdse paa r/en
Daar 1rio111feen 1ha11s noes1e 1·/1)1, 1,•a111 ~ie:
Daar liggen ~e, d e 11·er1·en, de fab rieken .
Daar klink! hei lied van d'a rbeid helder op .. .
Daar word! gewerk r do o r vele nijv're handen,
En rri/1 d e luchr van lu ide hamerklop!

De h

G.H . 1·an H elden
(Nieull'sblacl voor Gorinche111 e11 0111srreken , 21 april 195 0)

1. Gorinchem door de eeuwen heen
Ontstaa n

Va n de vroegste geschied enis va n Gori nchem is weinig of ni ets m et zekerheid be
kend . Wel wist de kroniek schrij ve r Di rck Franckensz . P a uw de stichting van Gorin
chem na uwkeurig te bepalen op het jaa r 12 12 . Hij li et de p laa ts ve rrij zen na de
d wa ngm a ti ge verplaat sing va n het legend a ri sc he Wo lph ere n d oo r J a n van A rkel.
O nze Pa uw di cht de ridders ui t het geslac ht Arkel ee n a fko mst toe teruggaande op
de helden uit Troje en ook dat hoo rt thui s in het rijk der fa belen .
Vo lge ns recente onderzoekingen is Go rinchem als nederzettin g o nt staan omstreeks
het j aa r 1000 in de delta, waarmee de Linge uitmondd e in de Merwede . De Halve
Lin ge o f Dove Linge stroomde als meest oostelijke arm la ngs de Lingsesdijk . Ande
re a rm en hebben nog lan g bestaa n a ls het Kl ein Haventje en de Ka lkh ave n in de Bo
ve nsta d . De huidige H ave n kan oo k zo' n zijarm zijn geweest.
De naa m Go rinchem zou zijn te rug te voeren op de persoonsnaam Goo r of Goro ,
gevol gd d o o r een vorm van de uitgang -inge in combinatie met de toevoeging -heim
voor hui s of hoeve. Mogelijk was de genoemde raadselachti ge fi guur c.s . betrokken
bij de o ntginningen in de co ntreien va n Gorinchem, welke in de 11 de eeuw volop
in ga ng wa ren .
P laa tsna men di e op overeenk o msti ge wij ze zijn samenges teld ko men mee r voor , ook
in de buurt va n Gorinchem . Voo rb ee lden daar van zijn Kedi chem , Woudrichem,
Beusichem en Z uilichem . In de spree kt a al we rden die nam en ve ree nvo udi gd tot Ke
kum , Woer kum , Beusekom en Z uileko m en G o rinchem to t kortweg Go r kum . A l de
ze o ude vo rm en hebben zich echt er oo k in de spreekta al weten te handh ave n , met
als grote ui tzo ndering op die regel Gorin chem , waarva n de ui ts praa k door de eeu
we n hee n a ltijd Gorkum is gewees t.
O nd a nk s deze uitspraak is de o ude vo rm behoud en in de voor officiee l aa ngenomen
spellin g. Da arom word t m ees ta l Go rin chem ges chreven , m aar a ltijd uitgesproken
a ls Go rkum . Dat de uitspra ak noo it G -o-r-i-n-ch-e-m is gewees t blijkt uit de in Ne
derl a nd voo rkomende geslac ht snam en o ntleend aan de plaatsnaam . Di e luiden: Van

Stad
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Gorcum, Van Gorkum, Van Gorcom, Van Gorkom , Van Gorkem, Van Gorchom,
Van Gorchum, Van Gurchom, maar nooit en te nimmer geschreven a ls Van Gorin 
chem.

De heren van Arkel

. 1950)

Go rinchem behoort in 1224 tot de bez ittingen va n de graaf van Benthem. Een halve
eeuw later hee ft J a n van Arke l de pl aats in eige ndom . A ls heer va n A rkel was hij
de soeverein va n de niet -leenroe rige hee rlijkheid die het Land van Arkel was. De
heersers va n die heer lijkheid, gelegen a ls een buffer tussen Holland en Gelre , voer
d en een onafhankelijke politiek .
Hi elden de eerste bewoners va n Gorinchem zich voo ral m et de visvangst bezig, door
de groei van het handels ve rkee r vestigden er zich in toen emende mate kooplieden.
De ligging aa n d e samen vloeii ng van Linge en Merwede was gunstig, waardoor
sc heepvaart en ha nd el tot ontwikkeling ko nd en komen.
Gorinchem sto nd onder directe invloed van een lokale heer in de persoon van de
heer van A rk el. Al vóór 1290 besc hikte hij over een impo san t kasteel even ten oosten
van de plaats in het Wij d schild . Door de nauwe band kreeg Go rinchem betrekkelijk
laa t stad srechten. Erkenning van de stedelijke a ut onom ie betekende imm ers beper
king van het heerlijk gezag en daarvan doet een heerser niet graag afs tand .
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De-::,e plank, die in hel Museum 'Dil is in Be1h/ehe111' word! bewaard, heel afkoms1ig Ie
-::,ijn van hei grafmonu111e111 der Arke/s dar in de Grore of Sr.-Maarrenskerk srond.
Faro door Museum 'Dil is in Be1h/ehe111 ', Gorinchem.
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Stadsrechten

Over de stads rec ht en va n Gorin chem is heel wat gesc hreven. Vo lgens Van der Donk
kreeg het dergelijke rechten a l in 128 7 / 88. Duidel ijke aan wijzi ngen zijn echter niet
voo rhanden . Bruch houdt het op 11 no vember 13 82, toen Otto van Arkel zi jn zegel
hechtte aan een gesch rift , waarin hij bepaalde rec ht en op het gebied van bestuur,
rec ht spraak , belastingheffing e. d. gaf aa n de inwoners van Gorinchem . Er is wel ge
suggereerd , dat we hi er te d oen hebben met een uit breidin g va n reed s verleende rec h
ten, maar du idelijk aa ntoonb aar is d at ni et. Als Gorinchem a l veel eerder tot st ad
was verheve n zo u het optred en va n burgemeesters in 1349 ve rklaarbaar zijn . Waren
er toe n ec ht er wel burgemeesters, zoal s ee n geschrift van omstreek s 1400 ons doet
geloven ? H et betreft niet een or igi neel document, maar een afsc h rift uit een tijd ,
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Tekening door
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toen burge m eesters we l dee l uitmaakt en va n het plaatse lijk bestuur en vermelding
voor de hand lag. De ten tonele gevoe rd e schepenen worde n we l m et nam e ge noemd,
m aar d ie 'borghermeysreren' niet. Bewij s voor eerde r ver lee nde stadsrec ht en kan
hieraan moeilijk worde n ont leend .
Bij de bestude rin g van d e zege ls komen we tot dezelfd e concl usie. Behoudens een
vaag zegel zond er randschrift, is van vóór 13 82 geen zegel van Gorinchem bekend.
We l bestaat er een getekende kopie van zo ' n zegel uit 135 8 met als ni et gebruik elijk
randschrift: 'Sig illum Civiraris Corichomensis'. Volgen s het bijschrift is het rand
sc hrift fo uti ef en moet het luid en : 'Si(gi//um) scabin oru m Corinhem', het zegel va n
de Gorin chemse sc hepenen . Gorinchem was blijkbaar nog ni et als stad erken d, want
dat zou ze ker in het randschrift tot uiting komen, zoa ls bij sted en gebruikelijk was.
H etze lfde do et zich voor bij 's -Gra ve nh age - oo k gee n stad - waa r we rd gezege ld
met een zege l van de schepenen.
Behal ve bepalingen op het ge bi ed van het bestuur en de rec ht sp raa k , bevat het ha nd
ves t van 13 82 o .m. voorsc hrift en voor het vissen op de rivieren en voo r de markten .
H et ben adrukt de marktfunctie van de stad, ter wijl de visserij een niet o nb elangrijke
bron va n inkom sten va n d e inw o ners moet zijn geweest. De ve rkoop van de gevan
gen vis op de plaa tselijke vism a rkt was dwingend voorgesc hreve n .

Arkelse oorlog
(1401-1412)

Ten tijd e van de ove rga ng naar d e l 5de ee u w kan Go rin chem gek a rakt eriseerd wor 
den als een welva rend stadj e, het centrum van handel en nij ve rheid in een wijde om 
geving. In d e voor spoed kwam weldra een kenterin g door d e strijd tusse n de graaf
van Holland en de heer van A rk el. Aan de ze A rkelse oorlog wijdde Waale een diep
gaande studi e. De geld vers lindende vete leidd e tot de onderga ng va n de Arkels. Het
Land van Arkel met inbegrip va n Go rinchem kwam in handen van de Hollandse
graaf en we rd bij het graafsc hap Holl a nd ingelijfd. De trotse Ar kelburcht onderging
het lot va n d e ve rslage n partij: het kastee l wer d met de grond gelijkgemaakt.
Een onverhoedse aa n val op Gorinchem door Willem van Ark el en zijn handlangers
in 141 7 uitgevoerd, had niet het beoogde res ultaa t. Bij de sc hermut seling met de me
destanders va n gravin Jacoba va n Beieren liet erfzoon Willem va n Arkel het leve n .
Dat betekende het definiti eve ei nde van het ee ns zo machtige geslacht der Arkels.

Instelling van de
vroedschap

Ruim 130 jaar lat er werd ter her innering aa n de dood va n Willem van Arkel in zijn
strijd tegen de H o llanders een gedenk stee n ingemet seld bij de plaats waar het ge
beurde . Toen nog kroonprins Philips onthulde d e steen in 1549 . Slechts acht jaar
later was hij het , die als koning Philips II in Gorinchem een bestuurscollege met de
naa m vroed schap instelde. Hie rin kregen 23 va n d e meest welgestelde, bekwaam ste
en vreed zaam ste ingezeten en van de stad zitting met daaraa n al s voorzitt er toege
voegd d e dro ssaard, d e plaatsvervanger van de landsheer. H et was het hoogste be
stuurscollege met vee rtien voo r het leven gekoze n leden, aangevuld m et de jaarlijks
wisselende burgemees ters en schepenen. De ingew ikkelde samenstelling gaf weldra
aanleiding tot p ro blem en. Had ee n to t het sc hepen a mbt geroepen lid van de vroed
schap recht op twee pl aa tsen? De voor het leve n gekozen leden meenden niet verki es 
baa r te zijn als burgem ees ter of sc hepen . De eerst in aanmerking komende personen
zouden dan voor d erge lijke ambten zijn uitges loten , iets wat zeker niet in het bela ng
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Gedenksteen in de Reversreeg bij de plaars
ivaar Willem van Arkel in 1417 sneuvelde.
Fo10 omsrreeks 1970.

Her Sradhuis van Gorinchem aan de Gro1e Markt, wals dat tol 1859
in gebruik was.
Els door J.C. Philips, l 754.

van de stad was. Daarom vroeg het stadsbestuur wijziging van de regeling. De ko
ning ging akkoord met het voorstel door het aantal voor het leven benoemde leden
te brengen op 24 en daaruit jaarlijks twee burgemeesters te kiezen en enige schepe
nen. De door de koning aangestelde drossaard bracht als voorzitter het totale aantal
leden op 25.
Ook deze regeling had minder sterke kanten, zoals bleek uit het beroep van burge
meesters en regeerders van Gorinchem op de koning. Volgens het verzoekschrift wa
ren de inwoners voor een belangrijk deel brouwers en neringdoenden . Weinigen
konden het zich permitteren bestuurstaken te vervullen zonder hun persoonlijke be
langen re schaden. Hier wordt gezinspeeld op de economische belangen van de
bestuurders. Als we de geschriften moeten geloven, zegden om die reden ingezetenen
hun poorterschap op om niet in aanmerking te komen voor een post als burge
meester, schepen, tresorier e.d. Of dit werkelijk zo was valt te betwijfelen, want over
het algemeen zat men maar wat graag op het kussen . Afgezien van de eer hadden
hoge ambten ontegenzeggelijk hun attractieve kanten . 's Konings antwoord was dui
delijk: niemand mocht zich aan een openbare functie onttrekken als op hem een be
roep werd gedaan, zo liet hij via zijn Geheime Raad weten.
Begin van de
Tachtigjarige oorlog

Philips II verbleef al enige jaren ver weg in Spanje, het bestuur der Nederlanden
overlatend aan zijn halfzuster Margaretha van Parma als landvoogdes. De reeds
lang sluimerende onvrede stak toen pas goed de kop op . Aanleiding daartoe was
o.m . de reorganisatie op kerkelijk gebied, de nieuwe bestuursinrichting en de blij
vende legering van Spaanse troepen . Het verzet tegen de overheid nam hand over
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hand toe. De ontevreden heid keerde zich vooral tegen de Kerk en haar dienaren,
daarmee de machtige tegenstander op het meest gevoelige punt treffend. In 1566 be
gon in ca lvini stische haardsteden nabij Doornik de beeldenstorm, we lk e in noo rde
lijke richting over het land trok. Kerken en kloo sters waren het doelwit.
Ook in Gorinchem telde de Refo rm atie veel aanhangers. Versche idenen waren me
deplichtig aan de plundering van de kerk in Asperen. Als lokal e inspirator va n de
Hervorming kan worden beschouwd de korenkope r Ad riaen van den Heuvel
Dircksz. , een welgesteld en invlo edrijk lid van de vroed schap. Aangeklaagd bij de
Raad va n Beroerten - bijge naamd de Bloedraad - werd hij veroordeeld to t verb an
ning buiten het gewest en verbeurd ver klaring van zijn bezit. Volgens de beschuldi
ging had hij predikanten va n de her vormde leer begeleid, aa nh oord en gehuisvest
en zocht hij het debat met de pastoor over de waarheden van het geloof. Zijn pogin
gen godsdienstige bijeenkomsten te houden in de Kapel aan de A rkelstraat of des
noods in de Leprozenkerk buiten de Kanselpoort bleven vruc hteloos. Vervolgens
trachtte hij vergeefs samenkomsten te organiseren in het kloos ter van de paters Min
derbroeders aan de Arkelstraat, waar de gardiaan Nicolaas Pieck als overste de scep
ter zwaaide. Bovendien spee ld e hij een rol bij de totstandkoming van een houten
kerkgebouwtje, waardoor de aanhange rs van de nieuwe geestelijke stroming toch
over een bedehuis konden beschikken .
Het conflict escaleerde. Gevluchte geuzen die buitengaats een zeeroversbestaan leid
den onder aan voering van Willem van der Marck, heer van Lumey, vielen op I april
1572 Den Briel binnen. Zij hielden de stad bezet voo r de prins van Oranje, de voor
malige stadhouder van Holland en Zeeland. Aan de inneming van Den Briel nam
ook Marinus Brandt deel en het was deze persoon, die op 26 juni 1572 met een vloot
van dertien schepen en ongeveer 150 man krijgsvolk voor Gorinchem verscheen en
de stad opeiste in naam van Willem van Oranje .
De geestelijken en enige burger s hadden bijtijds een heenkomen gezocht in de meest
veilige plaats van Gorinchem: de Blauwe Toren. De drossaard had zich daar ver
schanst met een 20-tal soldaten. Hij deed zijn plicht door de bevelen van het gezag
getrouw uit te voeren. Zijn opdracht luidde de burcht tot het uiterste te verded igen .
Het stadsbestuur van Gorinchem dachr er anders over . Bij de Kanselpoort - toenter
tijd in de Westwagenstraat ter hoogte van de Hazewindhondstraat - kon het volk
Marinus Brandt en zijn woeste horden ongestoord binnenhalen. De drossaard was
met het handjevo l so ldaten in de Blauwe Toren niet opgewassen tegen de overmacht
o nder aanvoering van Brandt. In de vroege ochtend van 27 juni viel de burcht - sym 
bool van het wettig gezag - in handen van de geuzen.
De martelaren van
Gorcum

De to egezegde vrije aftoch t voor de belegerden in de Blauwe Toren was niet meer
dan een loze be lofte. Wel kregen de ingesloten burgers uiteindelij k de vri jheid, in
tege nstelling tot de geestelijken, voor een belangrijk deel Franciscanen met hun
leidsman Nicolaas Pieck . Zij kregen wrede mishandelingen te doorstaan. Na ruim
een week gevangenschap in de kerkers van de Blauwe Toren, werden de geestelijk en
per sc hi p naar Den Briel gebracht, waar ze in de gevangenis nog enige lotgenoten
troffen.
De a ls ve rdraagzaam bekendstaand e prins va n Oranje gebood alle kerkdienaren ter-
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De execurie van de marre!aren van Gorcum vo nd in 1572 in Den Briel
plaars. De lugubere gebeurrenis ll'erd in beeld gebrachr, omgeven door
de porrrerren 1·a11 de rerechrgesrelden.
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De Grore Kerk moesr in 1844 wegens bouw
valligheid worden ges/oren. De architect
1. Warnsinck 0111wierp een nieuw kerkge
bou 1v, dar op dezelfde plaats regen de St. 
Jansroren kwam re sraan. De driebeukige
basiliek van baksreen in Romaanse en c/as
sicisrische rranr werd zo goedkoop mogelijk
uirge voerd. Desondanks werd aan het mer
se!ll'erk veel aandach1 besteed door geel
kleu rige baks1een in de randen Ie verwer
k en.
Fora omsrreeks 1900.

sto nd vrij te laten . Brandt li et een afschrift van het prinselijk bevel o ve rbrengen naar
Lumey in den Briel. Deze geboren graaf vo nd het beneden zijn stand een kopie te
accepteren va n die eenvoud ige Brandt en negee rde de order. Het lot van de gevange
nen was daarmee bezegeld . In de vroege uren van 9 juli 1572 leidde hun laatste gang
naar het verwoeste klooster in Rugge , even buiten Den Briel. Aan de balken van de
nab ij gelegen tu rfsc huur werden 17 priesters en twee broeders opgehangen om wille
van hun sta nd vas tigheid in het geloof. Zij zijn bekend gebleven als de H .H . Martela
ren van Gorcum.

Opstand

Met het tolereren van de ge uze n in Gorin chem gaf het stad sbestuur blijk achter de
prins van Oranje te staan in het ve rzet tegen het gezag. De Grote Kerk werd ontdaan
van al wa t herinnerde aan het religieuze ve rleden. Altaren, beelden, kerksieraden,
sc hilderstukk en en andere voo rwerpen verdwenen . Een onttakeld, sober kerkge-
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De s1enen muur nabij
hel Paardenwa1er als
scheiding lussen hel wa
ler van de Linge en dal
van de vesringgracht
heet beer. Hij maakt
deel uit van de ves1ing
werken. Om over/rekken
Ie be/ellen staan er twee
geme1selde toren/jes op,
monniken genaamd. Ge
heel links is de koren
molen 'Nooil Volmaakt'
uil 1717 re zien en
rechts de contouren van
de in /973 afgebroken
gasfabriek.
Foto omstreeks 1950
door J. S/össer.

bouw bleef over, waarin weldra predikanten die de gereformeerde religie waren toe
gedaan, voorgingen.
Oud-burgemeester Adriaen van den Heuvel - een paar jaar eerder uit de stad verban
nen - keerde bij het eerste geuzenoptreden terug: hem wachtte een leidende rol in
het bestuur van zijn geboortestad. Hij nam zijn zetel in de vroedschap weer in en
bij de eerste electie volgde een eervolle benoeming tot burgemeester.
Door de geuzen geen strobreed in de weg te leggen had het stadsbestuur kleur be
kend. Deelname aan de door Dordrecht uitgeschreven vrije Statenvergadering lag
voor de hand. Daarmee schaarde Gorinchem zich openlijk in de rij van opstandige
steden. Tijdens die bijeenkomst werd feitelijk de grondslag gelegd voor een onaf
hankelijke staat. In naam bleef het gezag van Philips II als heer der Nederlanden
echter erkend. De aanneming van het 'P/acaet van Ver/atinge' door de Staten
Generaal, waardoor de vorst wegens plichtsverzuim ten opzichte van zijn onderda
nen werd vervallen verklaard, bracht daarin in 1581 verandering. Dat betekende het
definitieve einde van het landsheerlijke tijdperk en het begin van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, waarin de Staten het heft in eigen hand namen. In
rangorde was Gorinchem de achtste der achttien stemhebbende Hollandse steden en
had door zijn zetel in de Staten van Holland enige politieke invloed.
Vestingwerken en
waterlinie

Het stadsbestuur van Gorinchem had openlijk partij gekozen tegen de Spaanse auto
riteiten. Een bloedige strafexpeditie van een Spaans leger was niet denkbeeldig. De
stad was moeilijk verdedigbaar, want de eeuwenoude stadsmuur was niet bestand
tegen het in gebruik zijnde wapentuig. Globaal liep de stadsmuur vanaf de Blauwe
Toren langs de Schuttersgracht, Struisvogelstraat, Hazewindhondstraat, Oude
Lombardstraat, Nieuwe Walsteeg, Korenbrugstraat, Blauwe Torenstraat, Keizer
straat, Kalkhaven, Robberstraat en over het Eind naar het complex van de Blauwe
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Nicolaas Wijtmans
maakte kort na het ge
reedkomen van de ves
tingwerken een platte
grond van Gorinchem.
J. Blaeu ;::,au van dit
plan gebruik maken
voor de door hem uitge
geven stadsplattegrond.
Ets, 1600.

Toren. In de ommuring waren verscheidene torens en toegangspoorten opgenomen:
Vanwege de strategische ligging van Gorinchem aan de Merwede, gaven de Staten
van Holland opdracht de stad te transformeren tot een moderne vesting. De vesting
werken naar ontwerp van Adriaen Anthonisz. en de plaatselijke schout Jacob Kemp
werden aangelegd in de laatste decennia van de 16de eeuw. Voortaan bood een hoge
aarden wal bescherming. Vanaf de wal met vooruitgeschoven bastions was het mo
gelijk de vesting efficiënt te verdedigen. De wal volgde een ruimer tracé dan de afge
broken stadsmuur, waardoor de stad aanzienlijk groter werd: een verdubbeling van
het oppervlak tot 56 ha. Bebouwing vond slechts incidenteel plaats; het inwonertal
groeide dan ook nauwelijks. Buiten de wal diende een brede, ondoorwaadbare
gracht als extra hindernis voor de vijand. Op de meest kwestbare plaatsen, zoals aan
de rivier- en oostzijde, kreeg de omwalling gemetselde keermuren van baksteen.
De vesting was toegankelijk via een viertal verdedigbare stadspoorten: in het noor
den de Arkelpoort aan het eind van de Arkelstraat, de Kanselpoort in het westen
aan het eind van de Westwagenstraat en aan de zuidkant de Waterpoort ter afslui
ting van het Eind en de Dalempoort bij de Dalemstraat. In het oostelijk vestingfront
- de meest gevaarvolle kant - was met opzet geen doorgang geprojecteerd. Buiten
de stadspoorten lagen ophaalbruggen over de vestinggracht. Bij de nadering van een
vijand werd op de wal het geschut in stelling gebracht, gingen de bruggen over de
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De Dalempoort, de enig overgebleven stadspoort, werd
in 1595 gebouwd, maar de onderbouw werd in 1770 ver
nieuwd. De uit 1764 daterende korenmolen 'De Hoop'
sraar op Bastion VIII.
Foto 1981.

Het pand Blauwe Torensrraat 3 is in 1603 gebouwd als
magazijn van het hoogheemraadschap van het Land van
Arkel beneden de Zouwe. Als wdanig bleef het JOi jaar
in gebruik, waarna het lange tijd een militaire bestem
ming had. Aan die periode herinnert de benaming 'Lin
gewacht '.
Foto 1975.

Het in 1755 gebouwde Tuighuis of Arsenaal aan de
Boerenstraar diende als opslagplaats voor oorlogsmate
rieel in de vesting Gorinchem.
Foto /992 door H. Rutren.

De monumentale Citadelka::,erne op her Ka::,erneplein
was een staaltje van fraaie bouwkunst. De kazerne werd
in 1901 in gebruik genomen. In 1970 moest het gebouw
wijken voor parkeergelegenheid.
Faro omstreeks 1905.

vestinggracht omhoog en de stadspoorten dicht. Wee de tegenstander die Gorin
chem dacht in te nemen! Gorinchem werd een garnizoensplaats met verscheidene ka
zernes. Het relatief grote aantal cafés zal daarvan een gevolg zijn. In 1967 was het
gedaan met de garnizoensfunctie.
Met de vesting Woudrichem en het nabij gelegen fort Loevestein, was aan de vesting
Gorinchem een belangrijke rol toegedacht in de verdediging van de samenvloeiing
van Maas en Waal en de Merwede. De drie fortificaties maakten deel uit van de Hol
landse Waterlinie ter bescherming van Holland. Door aaneensluitende gebieden on-
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der water te zetten ontstond een uitstekende verdedigingsgordel tussen de Zuiderzee
in het noorden en in het zuiden voorbij Loevestein. Op strategische plaatsen lagen
forten om de inundatiewerken te kunnen verdedigen.
De sterke vesting Gorinchem heeft door de eeuwen heen aan haar opdracht beant
woord. Zo durfde de oprukkende Franse legeraanvoerder in 1672 de strijd niet aan
met de verdedigers van Gorinchem onder aanvoering van maarschalk Paulus Wirtz.
De kundige commandant liet de vesting extra versterken. Aan hem zijn de drie rave
lijnen aan de oostzijde - de eilandjes in de Oostgracht - te danken.
Patriotten en
Prinsgezinden

Pas in de 18e eeuw kreeg de vesting Gorinchem echt met wapengeweld te maken.
Daaraan ging een greep naar de macht door de tegenstanders van de stadh·:rnder
vooraf. In de nadagen van het stadhouderlijk bewind van prins Willem V beheerste
een tweetal stromingen de samenleving: enerzijds de Patriotten met hun vooruitstre
vende, vooral uit Frankrijk overgewaaide ideeën, en anderzijds de Prinsgezinden.
Deze conservatieve groepering was tegen veranderingen. Hooglopende partijtwisten
waren het gevolg.
In navolging van wat Patriotten in andere steden hadden weten te bereiken, verzoch
ten enige progressieve ingezetenen in 1785 de oprichting van een exercitiegenoot
schap. De vroedschap ging akkoord, maar bereidde daarmee min of meer haar eigen
ondergang. Zo'n exercitiegenootschap bood gelegenheid tot oefening in het gebruik

Op 17 september 1787
schoten Pruisische ka
nonniers de houtzaag
molen aan de Korrendtjk
in brand.
Gedeelte van een goua
che door C. de Jonker,
1790.
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van wapens. De leden hielden geregeld schietoefeningen op een der bastions, waar
door ze een militaire training kregen.
Toen medio 1787 het militaire garnizoen de stad verliet, voelde het prinsgezinde deel
der bevolking zich door het openbaar gezag in de steek gelaten. In tegenstelling tot
de wederpartij, beschikten de Prinsgezinden niet over wapens. Bovendien schoten
patriottische vrijwilligers van elders hun Gorinchemse geestverwanten te hulp.
De doelstellingen van de Patriotten waren duidelijk: omverwerping van het verou
derde staatsbestel van de Republiek der Verenigde Provinciën en radicale verande
ringen op alle gebied. Ook op plaatselijk niveau wilden zij invloed op het bestuur,
dat nog altijd in handen was van een betrekkelijk kleine groep regenten. Op 29
augustus grepen zij hun kans. Een groepje voormannen van de Patriotten trok met
een indrukwekkend gevolg van gelijkgezinden en onder gewapend escorte van het
exercitiegenootschap naar het Stadhuis. Voor het front van de bijeen zijnde vroed
schap las de secretaris van de Burger-sociëteit een lange verklaring voor, waarin de
houding van het bestuurscollege werd afgekeurd. Het resulteerde in het gedwongen
ontslag van negen conservatieve leden van de vroedschap. Door vier Patriotten in
dat college te benoemen en het aantal zetels te reduceren tot 17, kregen de Patriotten
er de meerderheid.
Voor de eerste keer in de geschiedenis was een deel van de burgerij van Gorinchem
opgestaan. Voorheen hadden de regenten het altijd voor het zeggen gehad, maar nu
liet de burgerstand zich horen.
De gebeurtenissen in Gorinchem staan natuurlijk niet op zichzelf. In verscheidene
provincies voerden de Patriotten de boventoon, zeker in Holland. Bekend is het
voorval bij Goejanverwellesluis, waar prinses Wilhelmina, de gemalin van de stad
houder, door Patriotten werd tegengehouden. Haar broer, de koning van Pruisen,
eiste vergeefs eerherstel bij de Staten van Holland. Vervolgens stuurde hij troepen
naar de Nederlanden. In de nacht van 16 op 17 september 1787 verscheen een leger
eenheid in alle stilte voor Gorinchem. De vesting verkeerde niet in optimale staat
van verdediging met een commandant die niet op zijn taak was berekend. Al na een
korte beschieting volgde de overgave. Terwijl rookwolken van een in brand gescho
ten houtzaagmolen over de stad dreven, trokken de overwinnaars triomfantelijk de
Dalempoort binnen en kozen de militairen van het verzwakte garnizoen en de Patri
otten via de andere stadspoorten het hazepad. Met hulp van buitenaf hadden de
Prinsgezinden gezegevierd, waarna de rust terugkeerde. De leiders van de Patriotten
werden gevonnist.
Franse bezetting

De periode van rust duurde niet lang. In januari 1795 trok Pichegru aan het hoofd
van een Frans leger op naar het noorden. Door de ingevallen vorst vormden de inun
daties van de Hollandse Waterlinie geen belemmering. Op 20 januari moest de ver
dedigende generaal de vestingen Gorinchem, Woudrichem en Loevestein prijsgeven.
De Patriotten van weleer namen de touwtjes in handen. Zij begroetten de Fransen
als de bevrijders. Spoedig prijkte op de Grote Markt voor het Stadhuis een vrijheids
boom als symbool der verworven vrijheid. De leus was: 'Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap', maar de vrijheid was ver te zoeken. De bezetter legde meer en meer
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Tijdens her beleg van
1813/14 deed :::,ich op
Bastion VJ een zware
ontploffing voor, waar
door de Pelmolen ernsti
ge schade opliep.
Gouache door C. de
Jonker, 1814.

zijn wil op, in 1810 uitmondend in een algehele inlijving bij het keizerrijk van Napo
leon.
De Franse tijd was voor de handel een rampzalige periode, vooral vanwege de maat
regelen gericht op vernietiging van de Engelse economie. Het continentaal stelsel be
oogde een handelsblokkade van de Britse eilanden. Weliswaar stimuleerde het de
eigen industrie, maar het bracht alom verval en armoede door het wegvallen van een
vrije handel, een handel waarmee de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
een wereldnaam had verworven. Door noodgedwongen de bakens te verzetten werd
Nederland van een zeevarende natie een landmogendheid. De basis werd gelegd voor
een nieuwe economische structuur, waarin nijverheid en landbouw aan betekenis
wonnen.
In november 1813 waren de Franse legers gedwongen terug te trekken. De vesting
Gorinchem diende als een van de laatste steunpunten. De vestingwerken bewezen
toen hun echte waarde, al was dat niet in het belang van de inwoners. Terwijl elders
in den lande de bevolking jubelde over het vertrek van de bezettingslegers, liet de
Franse bevelhebber de vesting extra versterken. Op l 8 november verklaarde hij de
vesting Gorinchem in staat van beleg. De geallieerde legers legden een cordon rond
de ingesloten stad: verdedigers en burgerij zaten als ratten in de val. De vestingcom
mandant, generaal Antoine Guillaume graaf Rampon, liet de opstallen rond de
vesting afbranden voor het verkrijgen van een vrij schootsveld. Slachtoffer hiervan
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Hoell'el het oude gemaal
van de dorpspo/ders Vu
ren en Dalem geen
dienst 111eer doet, is het
gebouw nog redelijk
gaaf aanwezig. Het staat
aan de Spijksedijk nabij
de Lingsesdijk. Op 2 ok
tober 1871 legde de 20jarige Constance Adria
na Viru(v, naar wie het
stoomgemaal zou wor
den vemoemd, de eerste
steen. Het gemaal ver
ving de windmolen van
de polder Laag-Dalem.
Door er in 1900 een
stoo111centrifugaalpomp
van / /0 pk te plaatsen
was het mogelijk de pol
ders Laag-Dalem, Hoog
Dalem en Vuren te be
malen. De naam
'Constantia Adriana' en
de datering staan op ge
velstenen vermeld.
Foto 1982.

De Nieuwe Hollandse
Waterlinie

was o.a. de papiermolen die een kwart eeuw lang papier maakte van lompen. De
molen stond in de polder De Park tussen de Arkelsedijk en de Linge.
Daar lag Gorinchem, verschanst achter zijn aarden wallen, als een doelwit voor de
granaten van de belegeraars. Hevige beschietingen volgden, waardoor veel gebou
wen schade opliepen. De bevolking was het kind van de rekening; de vele ontploffin
gen en het gebrek aan voedsel en brandstof hadden een demoraliserende uitwerking.
Het beleg was uitzichtloos. Op 4 februari 1814 aanvaardde de commandant van de
vesting uiteindelijk de voorwaarden voor de overgave, ingaande zestien dagen later.
Geen dag eerder verlieten de Franse militairen Gorinchem.
In de 19de eeuw ondergingen de vestingwerken aanzienlijke uitbreidingen met bom
vrije gebouwen. In de nabijheid en recht tegenover Loevestein verrees op de rechter
Waaloever een modern torenfort als accespost en ter beveiliging van de inundatie
werken. Het Fort bij Vuren behoorde evenals Gorinchem, Woudrichem en Loe
vestein tot het verbeterde defensiesysteem ter beveiliging van Holland, de zgn. Nieu
we Hollandse Waterlinie. Ontwikkelingen op wapengebied maakten van de hoge to
renforten bijzonder kwetsbare objecten. Daarom volgde al rond 1875 de afbraak
van de verdieping van het amper dertig jaar oude Fort bij Vuren.
Uit militaire overwegingen moesten bij de aanleg van het Merwedekanaal voorzie
ningen voor de verdediging worden aangelegd. Bij de Grote Merwedesluis die het
Merwedekanaal scheidde van de rivier de Merwede werd tegen Bastion III een bom
vrije caponnière gebouwd, een uitbouw met schietgaten om de sluis te kunnen verde
digen. Als laatste uitbreiding van de vesting Gorinchem werd in 1930 de bouw vol
tooid van een betonnen kazemat van waaruit het mogelijk was de Spijksedijk te
bestrijken. Het staalconstructiebedrijf De Vries Robbé & Co. N.V. bekostigde de
bunker als tegenprestatie voor het verkrijgen van een gunst in het inundatiegebied.
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De dienstwoning van de spoorwegen bi) de overweg van de Nieuwe Hoven dateert uit een
tijd, toen op kone afs1and van de ves1ingwerken geen s1enen huizen mochten worden ge
bouwd. Daarom is het huis van hout. Als een belegering van de vesting dreigde moest
het worden afgebrand ter verkrijging van een beter schootsveld. De drie etablissementen
Buiten de Wa1erpoor1 waren om die reden aanvankelijk ook van hout.
Folo 0111s1reeks 1900.

Groei van de
bevolking

Eeuwenlang lag het inwonertal tussen de 5.000 en 6.000. Een nauwkeurige telling
in 1825 leverde 5.924 inwoners op. De cijfers sedert de eerste algemene volkstelling
van 1830 laten een zeer geleidelijke groei van de bevolking zien. De oprichting van
enige fabrieken deed na 1880 het aantal inwoners meer toenemen dan in de vooraf
gaande jaren. Na de eeuwwisseling blijft de groei flink achter in vergelijking met die
van de landelijke bevolking. Gorinchem was binnen de wallen zo goed als vol
gebouwd.
De aanwezigheid van wallen rond de stad had een nadelige uitwerking op Gorin
chems expansie. Buiten de vesting moest immers een brede strook onbebouwd blij
ven in verband met het schootsveld. De Kringenwet uit het midden van de vorige
eeuw verbood bebouwing en zware begroeiing binnen een afstand van 1.000 m van
wallen en grachten. Rond de eeuwwisseling werd hiervan het gebied ten westen van
het Merwedekanaal uitgezonderd, weldra gevolgd door een verlichting van de voor
schriften voor de gebieden westelijk van de Linge. Het maakte in 1909 de bouw mo
gelijk van de Lingewijk als woonwijk voor arbeiders dichtbij de fabrieken aan de
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Hel Havenplein maak! deel uil van 'Ui1breiding Wes!'.
De wijk mei arbeiderswoningen is als luindorp on1wor
pen door de archi1ec1 J. Wils. De huizen zullen moelen
plaa1s maken voor de indus1rie.
Fo10 oms/reeks 1920.
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De Torenflat, symbool
van modern Gorinchem,
is on1wo1pen door ir.
S.J. van Embden . In ju 
ni 1957 ging de eersre
paal de grond in voor
hel bijna 49 m hoge
bo111vwerk 111e1 II l
wooneenheden , waarvan
56 speciaal voor bejaar
den, een garage en een
dakres1auran1 mei 1er
ras. Eind 1960 namen de
eersre bewoners er hun
inrrek.
Fo10 1962 door l.i.
Heeres.

Arkelsedijk. Pogingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van het ge
meentebestuur tot verdergaande versoepeling der eisen stuitten op verzet van militai
re zijde. Eerst in 1926 zou het westelijk gedeelte van de vesting worden opgeheven,
waarna in 1959 het laatste onderdeel als ves tingwerk van de lijst werd afgevoerd.
Door de bouw van Uitbreiding West in 1920, een arbeiderswijk ontworpen door ar
chitect Jan Wils, en daarna het zgn . Tweede West was het mogelijk aan meer inwo
ners huisvesting te ve rschaffen; het inwonertal steeg opvallend . De grote groei zou
echter pas na de Tweede Wereldoorlog plaatsvinden, toen de noordwestelijke stadsuitbreiding tot stand kwam .
Het verloop van de bevolking sedert 1830 per 1 januari ziet er als volgt uit:
1830:
1840:
1850 :
1860:
1870:
1880:
1890:
1900:
1910:

6.834
8.199
8.780
9 .032
9 .392
9.697
11 .879
11.855
12.200

1920:
1930:
1940:
1950:
1960:
1970:
1980:
1990:

12.608
13.964
14.547
15 .881
20.898
26.380
28 .957
28 .700

Gild1

Fragri
den in
che,n
1392.
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2. Vroege bedrijvigheid
Gildewezen

In de middeleeuwen waren beroepsgenoten doorgaans verenigd in een gilde. Deze
organisaties hadden van de stedelijke overheid het monopolie gekregen tot uitoefe
ning van een bedrijfstak door de leden. Bepaalde rechten moesten vakgenoten be
schermen tegen concurrentie van buiten de besloten kring.
Binnen het gilde werd gewaakt over de vakbekwaamheid. Wie een vak wilde leren
moest in de leer bij een gildebroeder die het vak door en door kende. Na voltooiing
van de leertijd was men gezel. Alvorens meester te worden moest de gezel een gilde
proef afleggen, waaraan hoge eisen werden gesteld. Toelating tot de gilden kregen
burgers van de stad en vreemdelingen die tegen betaling het burgerrecht hadden ge
kregen. Het beleid was erop gericht gelijke kansen voor de gildebroeders te waarbor
gen. De gilden hadden ook een sociale functie. Door de instelling van een .ciekenbus
hadden de gildebroeders aanspraak op een uitkering bij ziekte. Nagelaten betrekkin
gen van gestorven gildeleden ontvingen steun. Doorgaans droegen gildebroeders een
gestorven collega naar zijn laatste rustplaats.
Tot in de 16de eeuw hadden de gi!Jen bovendien een religieuze taak. Meestal had
een gilde in de St.-Maartens- of Grote Kerk een eigen altaar, toegewijd aan de pa
troonheilige van het gilde. Op de feestdag van de schutspatroon kwamen de gilde
broeders gewoonlijk bijeen voor een gemeenschappelijke maaltijd, een gebruik dat
door de eeuwen heen in stand bleef.
De gilden kregen inkomsten uit de entreegelden van nieuwe gildebroeders en van de
boeten bij overtreding van de gilderegels. Sommige gilden hadden bezittingen in de
vorm van kostbare voorwerpen en een eigen gildehuis. De Gorinchemse gildehuizen
waren over het algemeen eenvoudig en straalden niet een grootsheid uit, waarvan
in andere steden voorbeelden zijn te vinden. Van politieke macht, zoals de gilden
elders wel bezaten, was geen sprake.

Gilden in Gorinchem

De Gorinchemse gemeenschap kende zowel geestelijke, als schutters- en ambachts-

Fragment van de veror
dening voor de Gorin
chemse lakenkopers.
1392.
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Zilveren bodebus van het vissersgilde.
Foto door Museum 'Dit is in Bethlehem', Gorinchem.

Architect J. de Bie kreeg van het bestuur van de Spaar
bank opdrach1 een gebouw 1e ontwerpen aan de
Zusters/raar. Hij schiep een voornaam bankgebouw in
een Neo-Renaissance stijl met een !Orentje, gebouwd in
1889 en goed zichrbaar vanuit de Zus1ers1eeg.
Foto 1978.

gilden. De meeste zijn van oude datum. Ambachtslieden, maar ook wel kooplieden,
waren aldus georganiseerd. De reglementering geschiedde door het stadsbestuur. De
gekozen bestuurders heetten dekens.
De vroegste vermelding van een gilde in Gorinchem dateert van 1392, toen een ver
ordening voor de wantsnijders of lakenkopers werd vastgesteld. De uitoefening van
het beroep was uitdrukkelijk voorbehouden aan de stedelingen, de poorters, zodat
van een vrije vestiging geen sprake was. Alleen de leden van het lakenkopersgilde
mochten wollen stoffen uitstallen en verkopen. Hield iemand buiten het gildever
band zich daarmee bezig, dan overtrad hij de regels en kreeg hij een boete opgelegd.
Elke marktdag - 's maandags - moesten de wantsnijders (lakenkopers) bij het luiden
voor de mis aanwezig zijn in het gildehuis voor het bedrijven van hun handel. Afwe
zige gildebroeders mochten met hun werkzaamheden niet eerder beginnen dan 's
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middags bij de aanvang van de vespers. Wie zich hieraan niet hield kon rekenen op
een geldboete.
Van lang niet elk gilde is de eerste gildebrief van het stadsbestuur bekend, maar
doorgaans wel latere en/of aanvullingen. Bij de hier volgende opgave van de diverse
gilden is het jaar van de vroegst bekende voorschriften aangegeven:
lakenkopers en lakenbereiders 1392 (St.-Jansgilde)
ook wel droogscheerders of drapeniers genoemd
kramers 1414 (St.-Nicolaasgilde)
wevers 1459 (St.-Severusgilde)
chirurgijns 1465 (Cosmas- en Damianusgilde)
schoenmakers en looiers 1466 (St.-Chrispijngilde)
ook wel huidenvetters genoemd
kuipers, hoep- en hordenmakers 1494 (St.-Ewoutsgilde)
kleermakers 1496 (St.-Jansgilde)
bakkers 1506 (St.-Audebaartsgilde)
smeden 1509 (St.-Eloygilde)
hiertoe behoorden de slotenmakers, busmakers, zwaardvegers, messenmakers,
koperslagers, scharenmakers, harnasmakers, spijkermakers, boormakers, lood
gieters, tinnegieters, hoefsmeden, rademakers en lantaarnmakers
timmerlieden en schrijnwerkers 1515 (St.-Joseph- of Driekoningengilde)
vissers en visverkopers 1526
kleinschippers 1526 (St.-Olafsgilde)
ook wel schuitevoerders genoemd
hoedenmakers, genoemd in 1543 (St.-Jacobsgilde)
bouwlieden, 1548
zakkendragers 1563
grootschippers 1567
speldenmakers 1577
goud- en zilversmeden 1585
tappers 1605
metselaars 1619
hiertoe behoorden de steenhouwers, beeld- en antieksnijders, leidekkers en straat
makers
warmoeziers 1628
brouwers 1639
garentwijnders, blauwververs en zwartververs 1640
vleeshouwers 1648
fijnschilders 1653 (St.-Lucasgilde)
hiertoe behoorden de kunstschilders en graveurs
wijnkopers 1654
pijpmakers 1656
ook wel potten- en pijpenmakers genoemd
glazenmakers 1656
knoopmakers 1656
stoel- en wieldraaiers, wagen- en blokmakers 1659
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apothekers 1680
grofschilders 1688
hiertoe behoorden de klad- of huisschilders
De gegevens over de gilden zijn slechts schaars voorhanden. Daarom valt moeilijk
te zeggen of de bovenstaande opgave volledig is. Zij geeft een breed scala van de
bedrijvigheid in een stad als Gorinchem. Vakverwante gilden hadden veelal gemeen
schappelijke belangen, zoals het geval was bij het fijnschilders-, grofschilders en gla
zenmakersgilde. Deze gilden werkten veelvuldig samen. Het smidsgilde was een bun
deling van metaalbewerkers. Vissers traden ook wel toe tot het kleinschippersgilde.
De voerlieden, grutters en de slijters van de brandewijnen waren niet in een gilde
georganiseerd, maar verenigd in broederschappen, ook wel confrerieën geheten.
Voor deze organisaties geschiedde de reglementering eveneens door het stads
bestuur, resp. in 1617, 1713 en 1721. Er is hier sprake van verenigingen van lieden
met hetzelfde beroep, zonder dat in de voorschriften eisen worden gesteld voor de
vakbekwaamheid e.d.
Einde van de gilden

Gildefondsen

Het stelsel van de gilden overleefde zichzelf. Aan het einde van de 18de eeuw onder
ging de maatschappij ingrijpende veranderingen als gevolg van de Franse Revolutie.
De Staatsregeling der Bataafse Republiek van 1798 stelde de opheffing van de gilden
in het vooruitzicht. De ontbinding volgde weldra. De beschermende bepalingen ten
aanzien van de gilden maakten plaats voor vrije concurrentie. De opgelegde hervor
mingen waren echter ingrijpend en ondervonden allerwege tegenwerking.
Tien jaar later schreef een wet voor hoe te handelen met corporaties tot uitoefening
van neringen, ambachten en bedrijven. Ingevoerd tijdens het koningschap van Lo
dewijk Napoleon, had deze wet ten doel de oude gilden te herstellen voor wat betreft
de positieve kanten van het bestel, maar tevens te waken tegen de nadelen die aan
het oude gildestelsel kleefden. Door de weldra gevolgde inlijving van het koninkrijk
Holland bij het Franse keizerrijk werden de Franse wetten hier te lande van kracht.
Daardoor kwam definitief een einde aan de gilden.
Na de Franse periode herkregen de gilden hun vroegere rechten niet. Wel ontstonden
er problemen over hun nog bestaande bezittingen. Volgens een K.B. moest de op
brengst uit de bezittingen van de opgeheven gilden worden gebruikt voor het ver
strekken van onderstand aan armlastige vakgenoten en hun gezinsleden. Bij ontbre
ken van behoeftigen konden de fondsen worden benut tot ondersteuning van hulp
behoevende plaatsgenoten. Verder bestond de mogelijkheid uitkeringen te doen bij
ziekte en er een bestemming als oudedagsvoorziening aan te geven. Er waren nog
twee gilden met bezittingen: het kleermakers- en het weversgilde. Hun fondsen zijn
lang blijven voortleven.

Het opgeheven kleermakersgilde bezat de St.-Jansgildehofstede of Kleermakers
hofstede in Leerbroek, bestaande uit een huis, schuur en hooiberg en ruim 9 ha wei
en hooiland. De gemeente Gorinchem verkocht deze bezittingen en de opbrengst ten
bedrage van f l.100,- werd bijgeschreven in het Grootboek der publieke schuld,
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ee n lening aan de Staat met een lage rent e. U it de opbrengst kregen enige oud
gildebroeder s en weduwen jaarlijks een kleine toelage . Toen er geen directe rech
thebbenden meer waren deed ee n dochter van een reeds lang overleden kleermaker
een beroep op o nd erstand . Na haar overlijden - dat was pas in 1896 - ve rzocht haar
kleindochter met succes om een uitkering. Jaarlijks keerde het fonds f 75, - aan
haar uit , hoewe l zij niet ee ns in Gorinchem woo nde. Later trachtte een zoo n die toe
lage vo or zich zelf te reser vere n , maar dat ging niet door.
Het weversgi lde had ruim 4 1/2 ha hooi- en weilanden in Hoornaar en Kedichem. Ook
dit voormalig gild ebezit we rd verkocht en de opbrengst belegd. De gemeente Gorin
chem keerde als beheerder van het fonds va n het voorm ali ge weversgilde doorgaans
f 20,- per jaar uit aan oud-gildeleden. Bove ndien ontvingen de erven van deelge
rec htigden een bijdrage in de begrafeniskosten . Met het overlijden van een hoogb e
jaarde linn enwever in 1849, waren de rec hth ebbenden uitgesto rven, maar het fond s
bleef bestaan.
De fondsen van de beide voormalige gilden werden pas in 1978 door de gemeente
raad opgeh eve n . Het saldo van de rekening bedroeg toen f 5. 150,- , te vermeerde
ren met obligat ies ter waarde va n f 700, - . Het na liquidatie beschikbaar komende
bedrag ging naar de algemene reserve . De suggestie er een zilveren naaldenkoker
voo r de gemeentelijke zil verco llectie voor te kopen werd niet opgevo lgd.
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De Handels- en Land
boull'bank liet in /913
een kapitaal pand bou
wen aan de Westwa 
genstraat. Het ontwerp
in Ne o-Classicistische
s1ij! was geleverd do or
de Dord1se archi1ec1en
A. Boers en C. van den
Hoogenband. Na een ge
ruch1111akend fail!isse 111en1 in 1931 koch ! de
gemeente Gorinchem het
gebouH' om er het poli
tiebureau in onder te
brengen. Toen de plan 
nen geen doorgang von 
den , kocht de firma Ge
broeders Voorsluijs hei
pand. Jarenlang \\'CIS er
een groothandel in auto
onderdelen ge 1·es1igd,
H'Cwraan een gemoderni
seerde winkelpui herin 
nerr.
Onn,·e,ptekening 1912.
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Als de Linge te veel wa
ter aanvoerde over
stroomde de stad, zoals
hier bij de Visbrug over
de Haven wordt ge
roond. Op de achter
grond is de houtzaagmo
len 'Phenix' aan de Kor
tendijk te zien en op de
voorgrond de kraan op
de Appeldijk. Geheel
rechts staar de fraaie pa
rriciërswoning Appeldijk
3, die Martinus Pompe
in 1735 lier bouwen. Het
huis staat er nog, maar
de parterre is ingericht
als winkel van de
papier- en kanroorboek
handel Van Baaien.
Gouache door C. de Jo
ner, 1809.

Handel

De vrije passage van de diverse tollen in de omgeving, een voorrecht dat de inwoners
van Gorinchem herhaaldelijk ten deel viel, stimuleerde het handelsverkeer. En han
delaren woonden er. Volgens Van Zomeren lieten in 1365 kooplieden uit Luik en
Keulen huizen bouwen aan de Haven, de handelsroute dwars door de plaats.
Als in september 1387 - Kemp houdt het op een jaar later - een grote brand uitbreekt
en een flink deel van Gorinchem in vlammen opgaat, worden meer dan 1.500
haardsteden in de as gelegd. Nog geen 30 jaar na die calamiteit zag Pauw het le
venslicht. Hij was het die de nog betrekkelijk vers in het geheugen liggende stads
brand boekstaafde. Toch lijkt het aantal haardsteden aan de hoge kant. Voor een
eeuw later wordt immers een getal opgegeven dat dichter bij de helft van het ge
noemde aantal ligt, zodat onze chroniqueur vermoedelijk overdreef.
Na die brand sloot het stadsbestuur een overeenkomst met twee broers over de bouw
van een paar steenovens nabij de stad. Er is sprake van een jaarproduktie van
500.000 stenen. Wellicht droeg de fabricage van bakstenen bij tot de geleidelijke ver
vanging van de houten huizen door stenen, waardoor het gevaar van grote stads
branden verminderde.
Er zijn meer tekenen van bedrijvigheid. Nog vóór beëindiging van de 14e eeuw kon
digde het stadsbestuur een keur voor de lakenkopers af. Aan de Haven in het hart
van de stad stond een grote hijskraan voor het laden en lossen van schepen. De tarie
ven van de waag maken gewag van handelsprodukten, zoals Engels en Schotse wol,
hennep, vlas, boter en kaas. Bij de regeling van de accijnzen worden diverse soorten
vruchten, zout en haring genoemd. Het zijn stuk voor stuk aanwijzingen voor een
levendige handel. Dat de economische belangen van Gorinchem niet altijd strookten
met die van het machtige Dordrecht, ligt voor de hand en leidde tot conflicten.
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De Ha ven is altijd van grote betekenis voor Gorinchem geweest. De schepen konden tot
midden in de stad varen om te faden en re lossen, zoals hier nabij de Visbrug. De laatste
huizen aan de waterzijde van de Appe/dijk verdwenen in 1939 uit hel stadsbeeld. Oliemo
len 'De Eendracht ' is in de verte zichtbaar achter het grote pakhuis van Z.H.B.-Bieren.
Foro omstreeks 1900.

\1arkten

Ter stimulerin g van de handel stelde de heer van Arkel een zestal jaarmar kten in en
ee n we kelijk se warenmarkt. Deze mark te n hebben bij gedrage n tot de eco nomische
groei en bloei va n Gorinchem. A l meer dan zes eeuwen wordt elke maandag de wa
renmarkt in het centrum van de stad gehouden met als hoogtepunten de markt op
Paa smaandag en op Tweede Pinksterdag . Aan de wekelijkse biggenmarkt op maan
dag kwam in 1978 een einde. Ook de jaarmarkten hebben de eeuwen niet kunnen
trot se ren. O ve r de laatste restanten - de paard en- en rund ermarkt in november - viel
in 1981 het d oek. De gelijktijdig gehouden ke rmis is wel als evenement gebleven,
maar wordt tege n woordig iets eerder gehouden.
De Arkelse oor log in het begin van de l 5de eeuw liet zijn sporen na. Gorinchem was
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Tijdens de markt namen de marktkooplui met hun kra
men en koopwaar bezit van de Grote Markt en de Ke
lenstraat. Van de getoonde bebouwing waren 100 jaar
na dato nog slechts het uiterst linkse pand en de Hoofd
wacht geheel rechts aanwezig, evenals de Kapel, waarvan
de toren op de achtergrond zichtbaar is.
Foto omstreeks 1890 door W. Pelgrom.

Bij de jaarlijkse vee- en paardenmarkten in het najaar
stonden de dieren midden op straat vastgebonden, zoals
hier in de Haarstraat. In het plaveisel van verscheidene
straten waren ijzeren putjes met een scharnierend deksel
aangebracht. Daarin konden palen worden gezet waar
tussen touwen werden gespannen.
Foto omstreeks 1960.

verarmd uit het strijdgewoel te voorschijn gekomen, zoals Jan van Beieren laat we
ten als hij de hem toekomende accijnzen van het Land van Arkel aan de stad ver
pacht. Gorinchem was nu niet meer de hoofdplaats en het economische centrum van
een zelfstandig gebied. Als onderdeel van het graafschap Holland en gelegen in een
uithoek moest het genoegen nemen met een ondergeschikte rol. De belangen van de
landsheer waren meer gebaat bij bevoordeling van de grotere en machtige steden dan
bij het verlenen van gunsten aan het relatief kleine, achteraf gelegen Gorinchem.
Toch was de rol als handelsplaats bij lange na niet uitgespeeld. Wanneer in het mid
den van de 15de eeuw een regeling tot stand komt voor de inwoners met betrekking
tot de tolheffing door de landsheer, worden genoemd zand, kolen, koren en graan,
staal, ijzer, hout, kalk, pek, teer, zout, haring, bier en wijn.
Economische terugval

Wel kreeg de landsheer signalen over de neergaande conjunctuur. Om het tij te ke
ren droeg Philips de Goede in 1457 de stedelijke overheid op alles in het werk te stel
len om de eens zo florerende brouwnering en de lakenhandel en ook andere takken
van nijverheid krachtig te stimuleren. Het aantal brouwerijen bedroeg een kleine
zestig jaar later zes, een getal dat sedert mensenheugenis nooit hoger was geweest.
Invoer van bier uit enkele Hollandse en Gelderse steden belette een toeneming van
de afzet van het eigen plaatselijke brouwprodukt. Een opgave van 1567 laat een aan
merkelijk hoger aantal zien: zeventien stuks die te zamen ruim 11.000 tonnen bier
van een onbekende inhoud produceerden. Dit aantal brouwerijen lijkt wat overdre
ven, want van een spectaculaire groei van de bevolking is geen sprake: meer dan
5.000 inwoners telde de stad niet.
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De boeren slaan Buiten
de Wa1erpoor1 mei hel
op de veemark1 gekoch!e
vee te wachten op de
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Fo10 omstreeks 1910.
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Enkele jaren eerder lokte het stadsbestuur van Utrecht kramers uit Gorinchem naar
de wekelijkse markt aldaar. Met name worden genoemd handelaren in vilten hoe
den, blijkbaar een plaatselijke specialiteit. Er stonden in de stad verscheidene huizen
met ee n naam waarin 'hoed' voor komt ; een relatie van de bewoner met hoeden ligt
dan voo r de hand.
In de laatste jaren va n de l 6de eeuw telde de stad meer dan vijftig speldenmakers.
Hun markt was voornamelijk gericht op Zeeland, maar de hoge heffingen van de
overheid maakten het zo goed als onmogelijk te concurreren met aldaar gefabriceer
de spelden . De kleine zelfstandigen waren niet kapitaalkrachtig genoeg om
rechtstreeks zaken te kunnen doen met Engelse afnemers. Slechts met moeite kon
den ze het hoofd boven water houden .
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ondernemers

Er zijn gevallen bekend dat het stadsbestuur particulier initiatief steu nd e, zeker bij
een branche die aan vele handen werk ko n verschaffen. Een voorbeeld daarvan is
de glasblazerij . Onderhandelingen met een glasb lazer leidden ertoe, dat hij in 1612
met een paar Engelse va kgenoten naar Gorinchem kwam om er een glasblazerij op
te zetten. De ondernemers verbonden zich gedurende twaalf jaren een glasbedrijf te
exploiteren, waartoe zij gebruik mochten maken van een leegstaand wachthuis aan
het eind van de Keizerstraat. De glaswerkers ontbrak het aan geld om soda en andere
gronds toffen voor de glasfabricage te kopen. Daarom verstrekte het stadsbestuur
een renteloos krediet tot een maximum van f 1.800,-. Helaas bleek het bedrijf geen
lang leven beschoren .
Wat jaren later vroeg iemand vergunning om gedurende een periode van twaalf ja
ren als enige in de stad saai en bombazijn te mogen bewerken en verven. Deze be
drijfstak zou welvaart brengen in menig huisgezin , zo spiegelde de ondernemer het
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stadsbestuur voor. Hij ontving het gevraagde octrooi en enige andere faciliteiten .
Een azijnmaker kreeg voor vijftien jaar het alleenrecht azijn te maken. Een exploi
tant van een snuifmolen mocht gedurende 25 jaar zonder co ncurrentie tabaksstelen
malen tot snuiftabak en een zeepzieder ontving octrooi om veertig jaren lang als eni
ge ter stede zeep te maken .
De naam Jacob Claesz. Wijtmans, bakker van b/inckende steenrgens, mag hier ze
ker niet onvermeld blij ven. In 1633 vroeg en ontving hij octrooi om voor de duur
van tien jaren als enige in de stad al of niet beschilderde tegeltjes te bakken en te
ver handelen. Hij leverde een gewild artikel dat in veel huizen toepassing vond. Tus
sentijds vo nd verlenging va n de monopolieperiode plaats. Na afloop daarvan wilde
de steenbakker een octrooi voor twintig jaar, maar drossaard en burgemeesteren
wilden geen langere termijn meer toestaan dan zes jaren.
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3. Bedrijvigheid in de 19de eeuw
Overzicht der
fabrieken in 1808

Op last van de departementale overheid werd in 1808 een 'Staat der fabrieken en
trafieken binnen d e stad Gorinchem' opgemaakt. Dit is het eerste overzicht van het
plaatselijke bedrijfsleven en geeft in al zijn eenvoud een vrij volledig beeld. De be
drijfstakken zijn alfabetisch vermeld, waarbij in de meeste gevallen een uitvoerige
toelichting is gevoegd. Daarin klinkt de algehele klacht door over een teruggang in
de economie als gevolg va n de positie waarin het land ve rkeerde. De Nederlanden
gingen reeds meer dan tien jaren gebukt onder een Franse bezetting, ook al was in
middels sprake va n het Koninkrijk Holland . D e oorlog ve rhinderde niettemin een
vrije handel en dat bracht beperkingen met zich mee , waardoor vooral de onderne
mers waren getroffen . Aan deze lijst van bedrijven in Gorinchem zijn de volgende
gegevens ontleend :
1 azij nmakerij
2 bierbrou werijen
3 blekerijen
1 branderij
9 grutmolens; voorheen ware n er 12
2 hoedenfabrieken
1 houtzaagmolen
5 kaarsenmak e rij en
2 korenmolens
2 korenwasserijen
5 leerlooierijen; voorheen wa ren er 12
3 lijnbanen
4 mouterijen
4 oliemolens; een wind molen , drie paardemolen s
1 papiermolen; verva llen door huiselijke omstandigheden
1 pelmo len
1 pen nen bereiderij
2 pottenbakkerijen
12 pijpenfabrieken
2 scheepswerven; een ve rvallen door huiselijke omstandigheden
1 sc horsmolen; voorheen 2
1 steenhou wer ij
0 trasmo lens; voorheen 2 of 3
1 zalmrokerij; opgericht in 1806
1 zeepziederij
2 zeilmakerijen
Volgens de toelichting voelden de bierbrouwers zich slachtoffer van veranderde
dr inkgewoontes . Zo ' n dertig jaar geleden telde de stad nog zes brouwerijen. Door
het toenemend gebruik va n koffie en thee daa lde de consumptie va n bier. Bovendien
ging \an elders geproduceerd bier een concurrerende werking uit. De kaarsenmakers
ondenonden concurrentie \'an uit Duit sland en Brabant afkomstige kaarsen.
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Aan de Arke/straat was
de njtuig- en wagenma
kerij van de firma C.F.
van Mill gevestigd. De
grondlegger van hel am
bachte!Uke bedrijf met
baard en pet staat voor
de etalage.
Foto omstreeks 1895.

Stand van zaken na de
Franse tijd

Na de opheffing van het beleg in februari 1814 was Gorinchem een berooide stad.
Enige jaren eerder - in 1809 - waren er 5583 inwoners en dat zullen er toen niet veel
meer zijn geweest. De bevolking had een angstige periode achter de rug. Huizen en
gebouwen waren beschadigd door de hevige beschietingen. Bijna 400 personen dien
den schadeclaims in tot een bedrag van nagenoeg f 295.000,-.
Enkele jaren later wenste koning Willem I informatie over handel, scheepvaart en
fabriekswezen. De minister van Binnenlandse Zaken klopte daarom voor inlichtin
gen aan bij de plaatselijke bestuurders. Het antwoord toont een allesbehalve floris
sant beeld. Bestond er vanouds een levendige handel met de rondom gelegen dorpen,
sinds het beleg waren die handelscontacten verbroken. De bevoorrechting van de
stad boven het platteland behoorde tot het verleden en dat was merkbaar. Vroeger
mocht bijv. buiten Gorinchem geen graan gemalen worden in het Land van Arkel
en een brouwerij op het platteland inrichten was niet toegestaan. Dat was nu anders.
Niet alleen de handel maakte moeilijke tijden door, ook de nijverheid gedijde aller
minst en in de riviervisserij viel een duidelijke achteruitgang te bespeuren. Gorin
chems economie maakte moeilijke tijden door.
De brief sluit aan bij eerder verstrekte gegevens omtrent fabrieken en trafieken, nl.
de respons op een enquête naar de toestand van het bedrijfsleven. De centrale over
heid wilde inzicht hebben in de problematiek waarmee handel en nijverheid kamp
ten. De gemeentebesturen kregen opdracht een onderzoek in te stellen onder de eige
naren van bedrijven per 1 augustus 1816. Deze enquête was beperkt van opzet. De
verstrekte gegevens werden ten stadhuize verwerkt in een tabel, waarna de uit-
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komsten per provincie werden doorgege ven aan de minister van Binnenlandse Za
ken. Brugman s publiceerde de res ultaten van de ze en late re enquêtes. Aangezien hij
niet beschikte over de gegevens van Gorinchem, ontbreken ze in zijn opgave. Toch
zijn ze vo lledi g bewaard geb leven. De hier vereenvoudigd weergegeven tabe l geeft
enig inzich t in de gesteldh eid van handel en nij verheid in Gorinchem.
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Enquête van 1816

azijnmakerijen
bierbrou werij en
grutmolens
hoedenfabrieken
hou tzaagmolen s
jeneverstokerijen
leerlooierijen
lijnbanen
mouterijen
ol iemolen s
o lieslagerij en
pelmolens
pottenbakkerijen
pijpenfabrieken
scheepstimm eï werve n
schorsmolen s
zeepziederijen

1
2

8
3

1
1
2
1

1
1

3

1
1
2

1
1
1

1
5
16
5

/ 6
/5
/5
/6
3 /5
2 /8
2 /4
3 /4
/5
2 /6
6 /6
2 /6
10 /4
24 /4
12 f 6-10
3 / 6
3 /5

\ \0
s\'3-'è\ eo.e0
'-Ie,
\\e\

mee r bloeiend
bloeiend
zeer bloeiend
tam elijk bloeiend
bloeiend
opgericht 1804
bloeiend
bloeiend
zeer bloeiend
middelmatig
middelm atig
beste ndi g, vrij goed
zeer blo eiend
zeer bloeiend
redelijk bloeiend
niet blo eiend
bloeiend
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bloeiend
middelmati g
zeer middelmatig
middelmatig
bloeiend
tamelijk bloeiend
zeer vervallen
middelmatig
zeer kwijnend
middelmatig
middelm atig
bestendig, vrij goed
minder bloeiend
zeer middelmatig
redelijk bloeiend
meer bloeiend
redelijk bloei end

Blijkens de antwoo rd en op de vragen van het ond erzoek hadden de ondernemers
weinig reden tot juichen. Al le bedrijfstakken ve rtoonden een teruggang in vergelij
kin g tot de vo orafgaa nd e j a re n. Slechts de eige naa r van d e sc horsmolen was wa t op
timi sti scher , wellicht een gevo lg va n jeugdige overm oed. De o ndernem er was de lat e
re burgemeeste r A. Box m a n , toen pas 20 jaa r o ud en beha lve student in de rec hten ,
ex ploitant van de runmo len.
De graanprij ze n lage n hoog en dat had zijn wee rslag op de azijnmak erij , de bier
bro uwerij en en de j eneverstok erij. De grutt ers ondervo nden ni et alleen de gevolgen
van de misoogst va n boe kwe it , maar kregen oo k te mak en met concurrentie door
d e oprichting van grut mo lens in de omliggend e d o rpen . Vó ór de komst van d e Fran
se n ve rhinderd e d e mo no po li epos itie va n G o rin chem d at.
De ho ed enfabri ka nt en klaagd en o ver het in toe nem ende mat e dragen va n pett en en
o ver de dure gro ndstoffe n ; haze vellen uit Ru sla nd wa ren bijna onbetaa lba ar. De
lee rl o oierij en ve rk ee rde n in een kw ijnende staat. Voo ral d oo r d e verkoop van elders
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gefabriceerd schoeisel vertoonde deze bedrijfstak een teruggang. De verwachte ople
ving van die handel na de opgelegde belemmeringen in de Franse tijd bleef uit. De
leerlooiers meenden betere vooruitzichten te krijgen door herstel van de protectie de beschermende rechten van weleer - en heroprichting van de gilden. De prijzen van
boomschors, een onmisbaar artikel bij het looiproces, waren met meer dan 50%
gestegen. De beide looiers - een andere bron spreekt over drie - verwerkten jaarlijks
per bedrijf plusminus 500 huiden. De plaatselijke slachters leverden op jaarbasis on
geveer 1.000 huiden en die gingen voor bewerking naar de looiers.
De touwslager meende slachtoffer te zijn van de verminderde handel en scheepvaart,
waardoor zijn afzet van touw stagneerde. De olieslagers ondervonden concurrentie
van geïmporteerde olie. De duurte van brandstoffen en de hoge turfimpost drukten
op de pottenbakkerij, terwijl de invoer van buitenlands aardewerk de afzet van het
eigen ambachtelijke produkt nadelig beïnvloedde. De pijpenfabrieken, voorheen
een bloeiende industrie, waren teruggevallen tot bedrijfjes met zeer middelmatige re
sultaten. De sterk verminderde export naar Spanje en West-Indië lag hieraan ten
grondslag.
Rl'rcssie

Slechts enkele jaren later werd weer een enquête onder het bedrijfsleven gehouden
met als peildatum de laatste dag van 1819. Brugmans publiceerde ook die uit
komsten, maar weer ontbreken die van Gorinchem. Daarom volgt hier een verkorte
versie van de tabel, zoals aanwezig in de stedelijke archieven.
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Blijkens de tab el telde Gorinchem een grote verscheidenheid aan bedrijven. Een re
latief groot aantal had een relatie met het leven van alle dag, zoals de brood- en
koekbakkerijen, de slagerijen, de naaiateliers en de schoen- en laarzenmakerijen. De
bouwsector was goed vertegenwoordigd met timmerlieden, metselaars, smeden en
schilders. Kinderarbeid kwam incidenteel voor. De tientallen meisjes bij de naaiwin
kels waren in de leer voor naaister.
Uit de opsomming van de geënquêteerde bedrijven en bedrijfjes blijkt het aantal in
een kort tijdsbestek aanzienlijk te zijn toegenomen . Een grutterij, vier kaarsenmake
rijen, twee korenmolens, vijf linnenweverijen, een touwslagerij, een vernisbereide
rij, een snuifmolen, drie boekdrukkerijen en twee pijpenfabrieken zijn een te grote
vermeerdering in een tijdsbestek van nog geen drie en een half jaar. Het is voor een
belangrijk deel terug te voeren tot de onvolkomenheid van de vroegere enquête. De
beide korenmolen s stoffeerden ook toen al de wallen en kaarsenmakerijen zullen er
zeker zijn geweest , zoals de staat van 1808 bewijst.
De voorgedrukte tabel vermeldt per bedrijfstak het aantal ondernemingen in de
stad. De vraag naar het aantal arbeidskrachten geeft in zoverre een vertekend beeld,
dat een meewerkende eigenaar buiten de telling viel. Bij kleinere bedrijfjes, zoals de
meeste in Gorinchem toch wel waren, werkte de baas zelf mee. Aparte vermelding
kregen meewerkende jongens en meisjes, waarvan het totaal 87 bedraagt. De opgave
van het arbeidsloon slaat op het gemiddelde dagloon van de knechten in de betref
fende branche. De jongelui ontvingen niet meer dan een bagatel; de ateliermeisjes
moesten zelfs ge ld toe geven.
De geleverde produkten waren meest bestemd voor de binnenlandse markt, vooral
voor gebruik in Gorinchem en de directe omgeving . Slechts de korenwasserij had
uit voer naar Spanje en Portugal en de pijpenmakerijen naar Spanje, West-Indië en
de Rijnoeverstaten. Vermeldenswaard is voorts, dat de pijpenmakers voor het tak
ken van hun stenen pijpen gebruik maakten van de oven van de pottenbakker.
De vraag naar de toestand van de bedrijven vóór 1814 werd meestal beantwoord met
matig (aangegeven met M) of gunstig (G) en in enkele gevallen met kwijnend (K).
Op de peildatum was het antwoord doorgaan s kwijnend en soms matig, terwijl de
gradering gunstig ontbreekt. Gorinchems economie bevond zich in een dal en stond
er niet zo best voor. Landelijk valt hetzelfde beeld waar te nemen. In de visie van
veel ondernemers zouden de vooruitzichten beter worden door belastingfaciliteiten
en sommige ambacht slied en pleitten voor herstel der gilden , met andere woorden:
protectionisme.
De enquête van 1819 bev at ook gegevens o ver de toepassing van hulpmiddelen in
de bedrij ven. De bierbrouwers , de olieslagers en de snuifmolenaar maakten gebruik
van paarden v oor het in beweging brengen van hun rosmolens. De korenmolens, de
houtzaagmol en, de pelmolen, de runmolen en een van de olieslagerijen pasten wind
energie toe. In heel Gorinchem was slechts één bedrijfstak te vinden waar een techni
sche vi nding toepassing vond: drie linnenwevers maakten gebruik van weefgetou
we n. De beide andere wevers vonden het niet de moeite waa rd daarvan melding te
maken.
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Foto omstreeks 1900
door S. W. Eskes.

De economie rond
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Een volgend onderzoek naar het bedrijfsleven op landelijk niveau vond plaats per
1 januari 1843. De verschillen met de gegevens van eind 1819 zijn betrekkelijk ge
ring. Het assortiment der ondernemingen was uitgebreid met een azijnmakerij, een
bierbrouwerij, een drukkerij, een korenmaalderij, twee leerlooierijen, een scheeps
werf, veertien tabakskerverijen en een zijdeweverij. Daarentegen ontbreken: vijf
grutterijen, twee kaarsenmakerijen, een linnenweverij, de pottenbakkerij, de pijpen
fabrieken en een touwslagerij. Paarden en wind vonden in dezelfde bedrijfstakken
als nog geen kwarteeuw eerder toepassing. De bevolking was in die periode toegeno
men van 5717 tot 8213 inwoners.
In tegenstelling tot de voorgaande enquêtes, leverde die van 1843 niet zo zeer een
statistiek van bedrijven op, als wel een overzicht van beroepen voor zover zelfstan
dig door patroons uitgeoefend. Veelal zijn de voor de patentbelasting vrijgestelden
buiten het onderzoek gehouden. Daardoor geeft de uitkomst van de enquête een ver
tekend beeld. Volgens de wet op de patentbelasting was in principe ieder die een be
roep uitoefende of een bedrijf had patentplichtig, maar het aantal vrijstellingen was
groot. Daarin ligt waarschijnlijk de oorzaak, dat de barbiers en kappers buiten het
onderzoek bleven, evenals de wasvrouwen. In het kader van de industrialisatie is dit
niet relevant.
Per beroep levert het onderzoek de volgende aantallen op:
Azijnmakers
Banketbakkers
Beeldhouwers

2
3

Behangers
Bierbrouwers
Blikslagers

3
3
6
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Door de eeuwen heen
was de Grole Mark! her
har! van Gorinchem .
Hel middeleeuwse S1adhuis maakre in 1859
plaa/s voor een veel gro Ier, on/worpen door de
bouwkundige A.W. van
Dam. De Wilhelmina fo111ein kreeg in 1898
een plaars midden op
her plein. H er winkelpand op de hoek van de
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Overzicht der
beroepen van 1843
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Boekbinders
Boekdrukkers
Borstelmakers
Brood- en beschuitbakkers
Draaiers
Geweermakers
Goud- en zil ve rsmeden
Grofsmeden
Grutters
Hoedenmakers
Huidenzout ers
Kaarsenmakers
Kleermak ers
Klompenmakers
Koekbakk ers
Kopers lagers
Ko renmolenaa rs
Koren wassers
Kuipers
Leerlooiers
Linnenwevers
Loodgieters
Mandenmakers
Metselaars
Molenmakers
Mouters
Naaisters
Olieslagers
Pel mo lenaars
Pettenmakers

3
4
2
19
2
1
3
14
4
2
1
2
38
2
7
2
3
1
9
4
4
2

5
10
1
3
3
2
1

Pruikm a kers
Scheepstimmerlieden
Schoen- en laarzenm ake rs
Schrijn wer kers
Snui fmolenaars
Spek slagers
Steendrukkers
Steenhouwers
Stoelenmakers
Strohoeden makers
Stukadoors
Taanders
Tabak skervers
Timmerli eden
Tinneg ieters
Touwslagers
Uurwerkmakers
Vernismakers
Ververs en glazenmakers
Visrokers
Vleeshouwers
Wagenmakers
Wasblekers
Zaagmolenaars
Zadel- en gareelmakers
Zeepzied ers
Zeilmakers
Zijdewevers
Z wa rt ve rvers

3
2
44
4
1
9
2
2
4
1

14
34
1
1

5
1
21

12

5
2
3
2
1
2
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De enquête was eigenlijk bedoeld als grondslag voor verdere informatie omtrent de
plaatselijke nijverheid. De gemeentebesturen moesten jaarlijks de mutaties aan de
minister melden. Nog voor het zover was werd deze bepaling afgezwakt door de ver
plichting eens per vijf jaren een staat van veranderingen in te zenden.
De tabel bevat een rubriek voor opgave van de produktie. In de meeste gevallen is
deze kolom niet ingevuld. Waar dat wel het geval is valt een grote diversiteit te
bespeuren. Bij de kervers varieerde de verwerking van 125 kg tabak per jaar tot
10.000 kg. Een kaarsenmaker gebruikte jaarlijks 2.500 kg vet en zijn collega gaf
4.000 kg op.
In de lijst is plaats ingeruimd voor vermelding van de toepassing van werktuigen.
Nieuwe informatie levert die rubriek niet op: de azijnmakers en leerlooiers gebruik
ten kuipen, de bierbrouwers, de taander en de zeepzieder ketels, de drukkers persen,
de draaiers een draaibank, de grutters, olieslagers en de snuifmolenaar paardemo
lens, de andere molenaars windmolens, de tabakskervers kerf- of snijbanken en de
wevers maakten gebruik van weergetouwen. Stoomwerktuigen waren in Gorinchem
niet aanwezig. Als we de door Brugmans gepubliceerde gegevens moeten geloven,
waren toen in Dordrecht en Rotterdam ook nog geen stoommachines in gebruik.
Dat was wel het geval in Amsterdam (20), Haarlem (6) en Schiedam (1).
Stoommachines

In 1866 ontwierp de ge
meentearchitect C.l.
Loeven het Zieken
Gasthuis aan de
Haarstraat, dat tot 1960
in gebruik was als zie
kenhuis. Vervolgens
deed hel gebouw dienst
als verpleeghuis. in 1977
zou een brand het gro
tendeels verwoesten. De
karakteristieke voorgevel
bleef behouden en werd
opgenomen in een com
plex van 146 senioren
woningen - De Linde
borg genaamd - dat in
1983 gereedkwam onder
architectuur van A. van
Eck.
Foto 1992 door H. Rut
ten.

Stoomenergie als krachtbron kwam in de eerste helft van de 19de eeuw van de
grond. Vooral in de scheepvaart vond stoom op ruime schaal toepassing. Geheel on-

-ent de
aan de
de ver-

1llen is
it eit te
1ar tot
:ga gaf

tuigen.
~bruik
Jersen,
rdemo1 en de
inchem
eloven,
ebruik.

van de
1eel on-
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gevaarlijk wa s het nieuwe fenomeen niet en daarom stelde de overheid voorschriften
vast. Een K.B . bond in 1824 het oprichten van fabrieken en trafieken aan een ver
gunningenstelsel. Voor gevaarvolle bedrij ven , zoals buskruitverwerkende fabrieken
en gasfabrieken , moest de koning permissie geven . Voor bierbrouwerijen , distilleer
derijen, drukkerijen, pijpenbakkerijen en z. was een vergunning van Gedeputeerde
Staten vereist. Ook voor het in gebruik nemen van een stoommachine moest dat col
lege zijn toestemming verlenen . Eigenaren va n koperslagerijen , lijnbanen, vetsmel
terijen en dergelij ke bedrij ven hadden voldoende aan een vergunning van het plaat
selijk bestuur . Vergunningen mochten slecht s worden afgegeven na het horen van
de buren. Kwam en van die zijde bezwaren , dan moest daarvan melding worden ge
maakt in een proces-verbaal. Een wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten
van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder konden veroorzaken stelde een hal
ve eeuw later nadere regels vast.
Door het gebruik van een stoom werktuig te binden aan een vergunning, is precies
na te gaan welk e vo oruit strevende ondernemers een stoommachine aan schaften. De
eerste was Teuni s van Andel in 1847 met een stoommachine voor aandrijving van
ee n oliemolen in ee n pand aa n de Kei zerstraa t. M ogelijk st ond al iet s eerder in die
o mgev ing een stoo mmachine, maar die hee ft geen sporen in de archieve n nagelaten .
Ve rvolgens in stalleerde de tinn e- en loodgieter C. A . Vos ee n stoommachine in zijn
pa nd aan de Mo lenstraat / hoe k Kerksteeg voo r toepass ing in zijn kopergieterij . De
ambtelijke m o lens maald en la ngzaam . Meer dan anderh a lf jaar had hij op de ver
gunning m oete n wacht en , welli cht een gevolg van de aa nwezigheid van twee bu s
kru it wink els in de nabij heid. Vervolgens vroeg grutt er J . H ooghwin kel vergunning
voo r een stoommac hine in zijn grutterij aan de Appeldijk .
Ook in G o rinchem was de opmars van stoom als vorm van energie bego nnen , maar
vooralsnog nam de toepassing geen snelle vlucht. Een gemetselde sc hoorsteen ver
raadde de aa nwezigheid va n een sto om werktuig . Het aantal fab rieksschoorstenen in
de stad bleef beperkt tot rond de dertig . Van de ondernemers met een verg unning
voor een stoo mmachine is ee n chrono logisch overzicht opgenomen (zie blz. 38). De
lij st wordt aangevoerd door T. van Andel, de grondlegger van Teun is van Andel
B.V. Als laat ste plaatste C.J. B. du Croo een sto om werktuig in zijn modelboerderij

Tinekeshoeve .
Er is slechts melding gemaakt van de eerste vergunning; latere uitbreidingen van de
installatie zijn niet opgenomen. De gegevens over het aantal ketels , stoommachines
en het arbeids vermogen van de stoom werktuigen geeft enig inzicht in de omvang van
de apparatuur. De vijf-jaarlijkse cijfers zijn ont leend aan de gemeenteverslagen.
Als bron van energie kreeg stoom een geduchte concurrent in de gasmotor, die een
hoger rendement had dan de stoom machine. Nadat de Duitse ingenieur N.A. Otto
in 1878 zijn verbeterde versie van een gasmotor presenteerde, vond zijn vinding wel
dra op grote schaa l toepassing in de indu striële wereld. In Gorinchem was het druk
ker T. Horneer die als eerste in 1883 een gasmotor aanschafte voor zijn snelpersen.
Een jaar later kreeg ijzerhandelaar J. de Vos perm iss ie om met een gasmotor een
boormachine en ee n slijp stee n aan te drij ven . Bierbrouwer Eijckmans had er een om
water op te pompen en timmerman J. Kraai voo r zijn lint- en cirkelzaag . Velen zou-
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1900

W. Klören, stoffenververij, Achter de Kerk
Maatschappij Pasteur, Melkprodukten, Langendijk
A.T. Beausar, bakkerij, Molenstraat
D.G. Luijten, smederij, Wes1wagcnstraat
Hollandsche Ijzeren Spoorweg Mij., watergebouw

Firma Duintjer, Wilkens, Meihuizen & Co., druivensuikerfabriek, Arkelsedijk 1905
L. de Vries, houtzagerij, Arkelsedijk
1908
C. de Groot en F. Looijen, scheepswerf, Nieuwe Wopherensedijk
1908
W. Roest, fabriek van melkprodukten, Robberstraa1
1911
C.J.B. du Croo, modelboerderij, Vissersdijk
1915

1901
1902
1902
1903

1892
1894
1895
1899
1900

1888

1886

1883

1882
1883

1882
1882
1882

H.K. van Wingerden, koperdraaierij, Hoveniersstraat
O.A. Piekhart, smederij, Kortendijk
Ambachtsschool, draaierij enz., Korenbeurs
H. de Gier, wasserij, Vissersdijk
H.C. Timmcrs, wasserij, V issersdijk

J.W.E. Bodcnstaff, chemische ververij, Konendijk
Fa. A. Ravcnswaaij & Co., bierbrouwerij, Vissersdijk
H.J.F. Muller, houtzagerij, Korfondijk
Mij. tot Exploitatie van Walcrlcidingen, Visserslaan
G. van der Mast, mosterdmolen, Vissersdijk

1876 1,

H.J.F. Muller, fabriek van houtbewerking, Havendijk
H.F. Santman, koffiebewerking, Vismark1
M.C. Poldermans, bakkerij, Langendijk
Fa. De Vries Robbé & Co., machinefabriek, Arkelsedijk
Fa. R.J. de Korcs, koekbakkerij en koffiebewerking, Helms1ecg
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H. Pas, koperslagerij, Kalkhaven
J. Kant van Andel, meelfabriek, Appeldijk

1868 I,
1868 1,
1870 5,

Gasfabriek, Herenlaantje
Firma Eijckmans en Van Renesse, bierbrouwerij, Nicuwstad
Fa. Jäger, Ravenswaaij & Co., suikerfabriek Arkelsedijk
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1857 1,
1861 1,
1863 I,
1866 1,
1867 2,

1847
1850
1851
1853
1854

H.A. Ravcnswaaij, snuifmolen, Ecndvogclsteeg
gemeente Gorinchem, locomobiel voor waterontlasting
H. Poh·liet, tabakskerverij, Westwagenstraat
A.T. Beausar, suikerwerkfabriek, Molenstraat
Zieken-Gasthuis, verwarming enz., Haarstraat

T. van Andel, oliemolen, Keizerstraat
C.A. Vos, kopergieterij, Molenstraat
J. Hooghwinkel, grutterij, Appeldijk
H. Wagenberg, korenmolen, Keizerstraat
T. van Andel, meelfabriek, Keizerstraat
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den hen volgen. Latere vindingen brachten benzine-, diesel- en elektromotoren op
de markt; door een hoger rendement waren ze aanmerkelijk economischer en ze wa
ren eenvoudiger te bedienen. Deze motoren vonden ook in de Arkelstad op ruime
schaal toepassing.

SOORT DER FABRIEK

NAAM VAN DEN EIGENAAR Aantal
paarden
krachten

Azijnfabriek en mosterdmolens
Boekdrukkerij
Boekdrukkerij
Cirkel- en lintzaag
Maalderij van granen
Maalderij van granen
Maalderij van granen
Boormachine, zaag en slijpsteen
Koffiebranderij
Koffiebranderij
Koffiebranderij en tabaksfabriek
Suikerwerken
Houtzagerij
Vervaardiging van staaldraadtouw
Vervaardiging van schoenen
Zaagmachine
Broodbakkerij
Boekdrukkerij
Boekdrukkerij en courantdrukkerij
Worstfabriek
Boterfabriek
Fabriek van melkprodukten
Was- en strijkinrichting
Houtzagerij
Draai- en boorbank
Draai- en boorbank

C. van Seters
Firma T. Horneer
J. Noorduijn & Zn.
J. Kraai
D.F. van den Bergh
A. Oskam
Wed. P.D. Waltheer
G. de Vos
D.J. du Croo & Zonen
Van Houweninge & Visser
M. Ravenswaaij Zonen
Wed. A.T. Beausar
Wed. J. de Vries en Zonen
J.C. den Haan
Corn. van der Miessen Gz.
Holtz en Advokaat
H .J. van Andel Kantz.
J.H. Knierum
Wed. A.H. van Andel
N.H. Heiner
W. de Jong
Maatschappij Pasteur
A.J. Togni
Firma C.F. van Mill
Wed. Boulogne
D.G. Luijten

Staat van de bedrijven met een gasmotor, 1906

3½
l½
3¼
5
13
18½
28
25
2¼
3¼
12
5
6
26
4
5
8
2
3½
4
2
4
2
7
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fr. D. Roosenburg ont 

ll'ierp het gebouw van
de A m bachtsschool aan
de W. de Vries Robbé1,·eg; de school 11'erc/ in
I 932 in gebruik geno
m en. Dezelfde architect
IVCIS ook de ontwe,per
\'an het k an toorgebou w
van De Vries R obbé &
Co . N.V. aan de o ver
-::,ijc/e van de srraar ,
11'(1ardoor een even ,,•ich
tige bebo1/\l'ing onr
srond.
Faro 1932.

Kamer van
Koophandel en
Fabrieken

--,., ,
~~,::-- 1
.

~ IT'

N ieuwe voorsc hriften va n d e ove rh eid m a akten het m oge lij k in G orinchem een Ka
m er va n Koo ph a ndel en F abri eke n o p te ri chten . In ve rsc hei d ene pl a at sen , zoals in
Dordrec ht en Tiel , besto nd en d e rgelijk e colleges reed s ee rd er. Beh a rtigde voorheen
het ge m ee nt ebest uur de belange n va n handel en nij ve rheid , voort a an was dat de taak
va n d e Kame r. Door het college sa m e n te stell e n uit plaat selijk e ondernemers mocht
worde n ve rwac ht , dat de za kelijk e a an gelegenheden in goede handen waren. De in
sta ll a ti e van de Kamer van Koo p hand el en Fabrieken vond plaat s op 1 juni 1852.
De Ka m e r bestond uit negen led en , stuk voor stuk acht en swa ardige ondernemers:
de koopli ed en H . Willem stijn , J. Kant van Andel en J.C. Boon zajer , de houtzaag
mol e naar N .C. Frohn, de koopman e n steenfabrikant A . Blank e rs, de oliefabrikant
T. van A nd el, de tabak sfabrikant en s nuifmolenaar H .A. Ra ve nswaaij, de tabaksfa
brik a nt H. P o lvliet en d e ko e kenb a kk e r R .J . de Kroes . De gemeenteont vanger C.E .
Bo o nzaje r trad op al s sec reta ri s . Ac hte ree nvolgen s fun gee rd en al s voorzitter:
H. P o lvli et, 1852-1 877
T. , a n A nd el, 187 8- 188 1
A. Bl a nk ers, 188 1-1902
J.H.K. van der Beek, 1903-1906
W. d e Vri es Robbé , 1907-1922
H et j aarlijk se verslag o ver het we l en wee van de plaat se lijke hand el en industrie
vo rm t ee n uit stekende bron van informatie. Gegeven s o ve r Arkel, Spijk, Heukelum
en Lee rdam zijn er ook in o pge no m e n. Met uitzonderin g van het ve rslag trad de Ka
m er ,, eini g naa r b uiten. Bedoe ld a ls a d,·ies o rgaan , werd d e Ka m e r vee lvuldig door
d e o,e rh eid geraad p leegd . A dh es iebet ui gin ge n aan acti es ,·a n and e re Kam e rs in d e n
la nd e ,, are n ge regel d aa n de o rde .
H et zil ve re n jubileum , an d e Kamer b ete ke nd e te ven s het 25 - j ar ig lidmaat sc hap van
de voo rzitte r e n de secreta ri s en ,·a n drie led en. De Ka m e r vie rd e het m et een rijtoe r
d oo r het Land van Altena, gev ol gd d oo r een diner in De Do ele n. Op de voorgaande
period e kon met voldoening word en teruggekeken . Med e door d e in spanningen van
de Ka m er \\' a ren heel wat zak en to t stand ge komen, zoal s d e stoombootdienst op

Portrer
bé (185,
leiding J
dat ::;t)n
Toto 011
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Portref van de industrieel W. de Vries Rob
bé (1854-1923), die van 1881 tot zijn dood
leiding gaf aan het staa/construCliebedrijf
dat ::,ijn naam droeg.
Fora omstreeks 1910.

Het hoge gebouw op de hoek van de Groenmarkt en de Tinne
giefersteeg is in 1866 ontworpen door de gemeentearchitect C.l. Loe
ven. Tot in 1914 deed het dienst als pos1kantoor. Na diverse bes1e1n111ingen te hebben gehad, werden er in 1981 woonappartementen in on
dergebracht. De overkapping op gietijzeren kolommen is van de Boter
markt, welke zich van 1880 tot 1972 achter her Stadhuis bevond.
Foto omstreeks 1900.

Sleeuwijk, de Vijfde Uitgang, de aansluiting in een vroeg stadium op het telegraafnet, de verbetering van het vaarwater langs Gorinchem en de verbeteringen aan de
haven en sluis te Werker:dam. Bij voortduring had de Kamer geijverd voor de aan
sluiting van Gorinchem op het spoorwegnet, waarvan de realisering in 1883 tot stand
kwam.
In de volgende jaren bleef de Kamer zich inzetten tot stimulering van het Gorin
chemse bedrijfsleven. De vestiging van een overdekte botermarkt, verbetering van
de Keulse Vaart, verbeteringen in de treinenloop, uitbreiding van de aanleg- en
losplaats Buiten de Waterpoort, het beter toegankelijk maken van de veerboten, de
invoering van een nieuwe paarden- en veemarkt, de totstandkoming van een tele
foonnet, de vestiging van een douanekantoor en de gedeeltelijke opheffing van de
verboden kring rondom Gorinchem zijn allemaal zaken, waarmee de Kamer zich in
tensief bezig hield.
De Kamer zou het 70-jarig bestaan niet meer halen. Een nieuwe wettelijke regeling
van de Kamers van Koophandel en Fabrieken werd op 1 april 1922 van kracht en
dat betekende per die datum opheffing van de bestaande Kamers. De Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en omstreken met als zetel Dordrecht
moest in het vervolg de belangen voor Gorinchem op het gebied van handel en in
dustrie behartigen.
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4. Gorinchem uit zijn isolement
Bereikbaarheid

De 1•eerboot 'Gorinchem
V' onderhield de verbin
ding tussen Gorinchem
en Sleeuwijk. Door het
gereedkomen van de
Merwedebrug in 1961
k \\'all/ het veer te verval
len.
Fora 1960 door J. Slös
ser.

Door zijn vrij geïsoleerde ligging was Gorinchem moeilijk bereikbaar. Slechts enkele
wegen leidden naar de stad: vanuit de richting Dordrecht de hoge dijk langs de Mer
wede naar de Waterpoort en van de kant van Utrecht de Arkelsedijk langs de Linge
naar de Arkelpoort. Het gesloten vestingfront aan de oostzijde belette de toegang
aan die zijde. Het spaarzame verkeer vanuit de Tielerwaard ging via een soort kar
respoor dat 's winters doorgaans onbegaanbaar was naar de Dalempoort. Sinds
1815 bood de Dalemsedijk een betere verbinding, maar aanvankelijk nog zonder
pad en slechts bereikbaar via de Dalempoort. Een rechtstreekse verbinding tussen
de Burgstraat en de Dalemsedijk kwam eerst in 1957 tot stand. De in 1860 gereali
seerde Vijfde Uitgang gaf aansluiting met de Spijksedijk of Zuiderlingedijk.
Aan de zuidzijde onderhield een veerboot de verbinding met Sleeuwijk op de andere
oever van de Merwede. Per schip was het mogelijk tot midden in de stad te varen.
Op veel plaatsen waren treden evenwijdig aan de kade aangebracht die naar het wa
ter leidden. Zo was het mogelijk bij wisselende waterstanden schepen te laden en te
lossen. Verder bestond er een geregelde verbinding per trekschuit met Vianen via de
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Vóó r de aansluiring van Go rinche111 op her spoonvegnel
1rerd over land de 1•erbinding mer andere plaa1sen on 
derhouden 111er koe1sen. Op her Vreeburg in Urrechr
sraar de mer paarden bespannen koers klaar voor verr rek
naar Gori11che111 .
Fo10 188/ door Wegner & .\101111.

De Gro1e M erwedesluis maak/ hel mogelijk van de Mer
wede hel Menvedekanaal in Ie varen. De Jola werd korf
na de opens1elling van hel kanaal gemaak1. Op de plaa/s
van de openslaande dubbele basculebrug lig! seder / 1972
een veel bredere op haalbrug mei dezelfde naam: Kor/e
brug . De drie 1Voningen onder een dak voor de brug
H·ac/11er en n vee sluisknech 1s slaan er nog al!ijd , maar
hei huis van de slu iswach 1er naas1 de ho u1en schotbalken
loods bij de andere brug over de sluiskolk - de Hoge
brug - is in 1977 gesloopl. H el blindeerbaar m agazijn
onder de::,e woning 1rof he1ze/fde 101.
Fo/0 1893 doo r P . Oos1erhuis.

N ul a nd se o f Sc hotdeurense Vli et t uss en de Grote en de Kl eine Haarsekade . Deze
vli et was van belang voor de verbinding met dorpen in de Vijfheerenlanden. Voor
het contact met de Albl asserwaa rd was de Schelluinse Vliet van grote betekenis.
'Grote weg ' door de
stad

O ve r la nd bes tonden gee n goed e doorgaand e wegen . De wegen die er waren leidden
gewoonlijk van kerktor en naar kerktoren en waren in de regel niet zo best. Een beter
wege nstelsel danken we aan Napol eon , die in verband met troepenverplaatsingen be
ho eft e had aa n goede wegen. Een ambiti eus wegenplan moest alle uithoeken van zijn
uitgestrekte rijk bereikbaar maken. Van Parijs waaierden wegen uit naar alle rich 
tin ge n . Zo ' n hoofdweg leidde van Parij s naar Amsterdam via Antwerpen, Breda en
Utrec ht. O ver Gorinchems grondgebied liep deze belangrijke zuid-noord-route van
het veer buit enom naar de Kan se lpoort en dan door de Westwagenstraat, Gast
hui ss traat en Ark elstraat naar de Arkel sedijk richtin g Vianen . Na de aanleg van het
Mer wedekan aal ging d e weg via de Waterpo ort, Tol steeg en Molenstraat naar de Ar
kel straat. De ' Grote weg' bracht een voortdurende drukte van reizigers in de stad.

Kanalen door en langs
de stad

In de l 9de eeuw vond en nabij Gorinch em om van grijke waterstaatkundige werken
plaa ts. Als eers te werd in 1818 / 19 het Kan a al van Steenenhoek gegraven, een afwa
teringskanaal om het wa ter van de Linge juist bo ven de stad af te leiden naar de
Merwede bij Hardinxveld . Het Zed erikkanaal , aangelegd in 1825 ter verbinding van
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de Lek met de Merwede, was voor de scheepvaart bedoeld. Door gebruik te maken
van bestaande waterwegen was het snel klaar, maar geen ideale scheepvaartroute.
Het kanaal volgde de Zederik en de Linge en kwam via de Haven door Gorinchem
uit in de Merwede. Het Zederikkanaal bezorgde Amsterdam de scheepvaartverbin
ding met Duitsland.
Door de stoomvaart en de toename van het scheepvaartverkeer was een betere vaar
weg nodig. Daarom vond in de jaren 1886-1893 de aanleg plaats van het Merwede
kanaal, ook wel Keulse Vaart genoemd. Juist buiten de wallen staat dit kanaal via
de Grote Merwedesluis in verbinding met de Merwede. De ontwikkelingen in de
scheepvaart eisten weldra een betere route tussen de hoofdstad en het Duitse achter
land. Daaraan kwam in het midden van deze eeuw het veel bredere Amsterdam
Rijnkanaal tegemoet.
Spoor- en tramlijnen

Her sration van de
sraa1sspoonvege11 111ochr
de eeull' nier vol maken:
in gebruik genomen in
1883, viel her in 1970
onder de slopershamer.
Een soorrgelijk station
stond ook in Tiel, ter
wijl de gelijkenis mer
het station in Sneek op
Fa/lend is.
Fora omsrreeks 1900.

Het reizen per stoomboot was tijdrovend en vervoer per koets of diligence geen on
verdeeld genoegen. De in opmars zijnde spoorwegen boden veel snellere verbindin
gen. Het gemeentebestuur en de Kamer van Koophandel en Fabrieken stonden op
de bres om voor Gorinchem de zo begeerde aansluiting op het landelijk spoorwegnet
te verkrijgen. De spoorlijn werd gezien als van levensbelang voor Gorinchem. De
acties hadden succes: eind 1883 was de verbinding per stoomtrein met Geldermalsen
een feit, anderhalf jaar later gevolgd door de aansluiting met Dordrecht.
Nog tijdens de aanleg van de spoorweg vroeg een ondernemende inwoner een con
cessie aan voor de aanleg van een stoomtramverbinding van Utrecht naar Geertrui
denberg over Gorinchem; voor het traject Breda-Geertruidenberg was al een conces
sie verleend. Aan een directe spoorlijn tussen Utrecht en Breda viel niet te denken
in verband met de overbrugging van rivieren. Voor Gorinchem was de tramlijn van
groot belang.
De tramweg was dwars door de stad geprojecteerd: Arkelstraat, Hoogstraat, Lan-
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gendijk en Waterpoort naar de aanlegplaats va n de veerboot. Het plan stuitte op
verzet : van wege de overlast kon van die route met rails door de straten geen sprake
zijn. In plaats van de rails te leggen op de Arkelsedijk, adviseerde het gemeente
bestuur de Arkelse Onderweg te volgen en dan buiten de stad langs naar het Station
te gaan en via de Kanaalbrug naar de aanlegplaat s Buiten de Waterpoort. Ook ande
re tramplannen vo nden geen doorgang . De stoomtram is er nooit gekomen .
Elektrificatie van de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen geschiedde in 1992, toen de
plannen met betrekking tot de zgn. Bet uwelijn voor veel commotie zorgden.

Lokale bereikbaarheid
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Gorinchem was aangesloten op het nationale spoorwegnet, maar de verbinding met
p laatsen in de Alblasserwaard liet te we nsen over. Wel droeg de gemeente Gorin
chem bij in de kosten van het onderhoud va n wegen en bruggen in de omgeving,
opdat de dorpelingen de weg naar de stad zouden weten te vinden .
Om het gebied tussen Rotterdam , Gorinchem en Utrecht te ontsluiten, werd in 1918
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Kaan mer de onrworpen spoorlijnen door de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, zoals in 1920 door een commissie ontworpen . Her rraject van Krimpen
aan de Lek via Berken wou de naar Gouda onrbreekr, in de plaats waarvoor een route via
Bergambacht is geko::,en.
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de Commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Z.W. Utrecht, Krimpener
waard en Alblasserwaard in het leven geroepen. Na een paar jaren van studie kwam
de commissie met het plan de vo lgende spoort rajecten aan te leggen :
1. Gorinchem - Vianen - Meernhoef - Utrecht
2. Schoonhoven - IJsselstein - Utrecht
3. Sliedrecht - Nieuwpoort - Gorinchem
4. Krimpen aan de Lek - Stolwijk - Gouda
5. Rotterdam - Krimpen - Baanhoek
Het plan was duur: geraamd op 18 miljoen gulden . Van Gorinchem verwachtte de
commissie deelname in het kapitaal van de op te richten lokale spoorwegmaatschap
pij va n / 120.000,-. De raad ging akkoord, vooral na de woorden van wethouder
S. Biegel: 'Gorinchem is s1aande gebleven door zijn handel en doordat her in plaats

Op 15 maart 1961 iverd
de .'vfern'ede/Jrug in ge
bruik ges1eld. De brug
mei 11,,ee bogen vo rm!
een ::,eer belangrijke
schakel voor hel noorc/
::,uic/ 1'erkeer rer vervcm
ging van her veer naar
S/eeull'ijk.
Fo10 1962 door J. S/ös
ser.

van een knus en zelfgenoegzaam s1adje, zooals zoovele andere plaatsen werden, is
geworden tol een plaats, waar grootindustrie zich heeft gevestigd. Die handel en in
dustrie kunnen alleen gebaat worden door den aanleg van meer spoorlijnen.' Voor
waarde was wel dat te zijner tijd de exploitatie zou worden overgedragen aan de lan
delijke spoorwegmaatschappij.
Na vier jaar was nog niet met de aanleg van de lokale spoorwegen begonnen. Het
was te wijten aan de toestand der publieke ge ldmidd elen en aan de introductie van
de autobus als vervoermidde l. De commiss ie begreep, dat van realisering van de
grootse plannen niet s zou terechtkomen en ontbond zichzelf. De doorkruising van
de Alblasser- en Krimpenerwaard met puffende lok aaltjes bleef een utopie.

Autow,
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Autowegen

Inmiddels ontwikkelde het provinciaal bestuur van Zuid-Holland plannen tot ont
sluiting van de Alblasserwaard met een weg van Nieuwpoort over Goudriaan naar
Sche il uinen en een weg van het veer Bergstoep over Bleskensgraaf naar Sliedrecht.
Beide wegen kwamen voor op het in 1927 aangenomen wegenplan . De Provinciale
weg van Papendrecht naar Meerkerk zorgde voor een verdere ontsluiting. Een goede
verbinding met de oostelijk gelegen streek bracht de Provinciale weg van Waarden
burg naar Gorinchem, Graaf Reinaldweg geheten .
Het in opkomst zijnde gemotoriseerde verkeer verlangde betere doorgaande wegen,
niet dóór maar langs de bebouwde kommen. Op het rijkswegenplan kwamen twee
belangrijke autosnelwegen voor, die elkaar bij Gorinchem kruisten: de noord-zuid
lopende Rijksweg 27 en oost-west Rijksweg 15. Gorinchem kreeg daardoor uitste
kende wegverbindingen. In Rijksweg 27 is de in 1961 gereedgekomen dubbelbogige
Merwedebrug opgenomen. De brug vervangt het eeuwenoude veer naar Sleeuwijk,
waarvan al in 1329 sprake was. De plannen voor een vaste oeververbinding zijn van
oude datum. Karel de Stou te droomde al in 1464 van een stenen brug over de Mer
wede, zoals Kemp weet mee te delen.
Volledigheidshalve kan hieraan worden toegevoegd , dat sedert 1954 - de tijd van de
Koude Oorlog - een demontabele brug klaar lag om in tijd van oorlog de beide
oevers van de Merwede te verbinden. Na de ingebruikneming van de Merwedebrug
kwam de noodzaak van deze militaire brug - een zgn. baileybrug - te vervallen.
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5. De gemeente in bedrijf
Gasbedrijf

Het personeel van de
gasfabriek liet zich foto
graferen met de zijgevel
van de stokerij als ach
/ergrond. De muur met
de dic/11gemaakte ope
ningen met segment- en
rondbogen geef! een dui
delijk beeld van de fa
brieksbouw in het mid
den van de 19de eeuw.
Foto 1905.

Directeur L. Janse van de Middelburgse gasfabriek kreeg in 1855 voor twintig jaar
een stuk grond aan de Warmoesstraat in erfpacht voor de bouw van een gasfabriek.
De koning had voor de oprichting van een gasfabriek vergunning verleend. De on
dernemer verbond zich om nog voor het einde van het jaar gas te leveren voor de
straatverlichting, maar tegenslag bracht daarin vertraging. Met ingang van 1 mei
1856 kwam de fabriek in produktie.
De gasfabriek voor de winning van gas uit steenkolen was bescheiden van opzet. In
eerste instantie was het gas bedoeld voor de openbare verlichting, maar ook particu
lieren konden hun woning laten aansluiting op het gasnet voor verlichting, verwar
ming en andere doeleinden. Velen maakten van die noviteit in huis gebruik. Geleide
lijk verdrong het gaslicht kaars en olielamp.
Na het verstrijken van de termijn van de concessie besloot de gemeenteraad tot over
name van de gasfabriek. Gebouwen, leidingen en de drie kleine gashouders werden
voor f 106.000,- overgenomen van de Gorinchemsche Gasmaatschappij. Met in
gang van 1 november 1875 zette de gemeente de exploitatie voort en ging over tot
uitbreiding. Ondanks geregelde aanpassingen bleef de gasfabriek een verouderd be
drijf en financieel allesbehalve gezond. Toen de schuldenlast was opgelopen tot
f 420.000,- gaf dat voldoende aanleiding om aan privatisering te denken.
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De gasfabriek bij Basri
on Il maakre een war
rommelige indruk. De
foro is gemaakr vanaf
de grore gashouder, wel
ke in 195 7 in gebruik
werd genomen . Achrer
de kleine gashouder is
de achrerzijde re zien
van de huizen aan de
Bagijnen ivalsrraar.
Foro omsrreeks 1960.
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Het was de Neder/andsch-Indische Gasmaatschappij die de gasfabriek met ingang
van 1922 voor f 350.000, - kocht. De fabriek ging dienst doen als leerschool voor
het personeel, dat in aanmerking kwam voor uitzending naar de vestigingen van het
concern in Oost - en West -Indië . Vo lgens de o ve reenkomst zou de gemeente een jaar
lijkse uitkering uit de netto winst ontvangen . Dat bleek een loze clausule, omdat de
maatschappij 7% van het in het bedrijf gestoken kapitaal in mindering mocht bren
gen op de winst. Er is nooit een cent uitgekeerd .
In verband met de omschakeling van stadsgas op aardgas nam de gemeente Gorin
chem de gasfabriek met ingang van 1969 weer o ver van de N.V. Overzeese Gas- en
E/ectriciteirsmaarschappij (OGEM) , de voortzetting van de N.-I. Gasmij. Enige ja
ren na de o ve rgang op aardgas was alles wat aan Neerlands laatste gasfabriek herin
nerde - inclusief de hoge schoorsteen - uit het stadsbeeld verdwenen, een verontrei
nigde bodem achterlatend . Per 1 januari 1974 werd het gasbedrijf voor 8,5 miljoen
gulden o vergenomen door de gemeente Dordrecht.

Waterleidingbedrijf

In de l 9de eeuw konden de inwoners voor de watervoo rziening gebruik maken van
stadspompen, de havens en grachtjes . De kwaliteit van het pompwater was lang niet
alt ijd eve n goed. De uits lag van een onderzoek tijdens een cholera-epidemie in 1884
was ronduit on t hutsend: geen van de 24 openbare pompen leverde water dat zonder
filtreren als drinkwater bruikbaar was . Uit het oogpunt van de volksgezondheid
moest het drinkwater kwalitatief ve rbeteren . Om die reden verleende de gemeente
raad een concessie voor de aanleg van een drinkwaterleiding in Gorinchem aan P.

54

De w
Visser
door
van v,
Aan c.
her ké
~

5 100111

dnjvi,
Een cl
op de
Foro

-

....

j

55

De Warerroren aan de
Vissers/aan is on rwo ,pen
doo r J. Scho1el, /Jou 1\'er
van veel wa/erto rens.
Aan de ach1er~ijde s1aa1
hel kere!l1Uis mei de
sroom machine voor aan 
drijving van de po mpen .
Een der bezinkbassins is
op de 1•oorgrond 1e ~ien.
Fo10 1886.

-

La ngeveld te Hardinxveld . De vergunning kwam weldra op naam va n de N.V.

Maatschappij tot exploitarie van waterleidingen in N ederland.
Er werd gebruik ge maakt van ri vierwater uit de Merwede. Een vrij lange hevellei
din g bracht het wat er in twee bezinkb ass in s bij de Waterto ren aan de Visserslaan .
Na filtratie gin g het wa te r naa r de rein water kelder ond er de toren, waa rna het met
behulp van stoo mmachin es in het bui ze nnet we rd gepompt. Het hogedrukreservoir
in de Wat ert o ren zo rgde voo r de benodigd e druk. Per 27 juli 1886 ving de waterleve
nn g aa n.
De uit voerin g van waterstaat kundige werken in het begin van deze eeu w - de schei 
d ing van Maas en W aal - was va n nad eli ge in vloed op de waterwinnin g . De maat 
sc happij kreeg daa rom ve rgunning om wate r aa n de gro nd te onttrekken door mid
del van nort o nb ro nn en .

Ter plaa1se van de Korenbeurs werd in 1927 links van de verbindingsslraa/ naar de Kei
~ers1raa1 hei PompgebouH' en aan de andere zijde hel Badhuis gebouwd, beide naar onr
ll'erp van de direcreur van ge111een1ewerken G.J. Geij1enbeek. De funcrie van de gebou
H'en kll'am in sreen boven de deur re sraan. Hei Pompgebouw dank! zijn benaming aan
een pomp, ll'elke bij hoge warersranden van de Linge hel rioolwarer van de Bovenstad
kon H·egpompen. Her kanroor va n de gemeenrebedrtjven was op de verdieping gehu isvest.
In de gebouH·en 1•erderop was de keuringsdiens1 voor vee en vlees lange lijd onderge
brac/11 . H el hoge gebouw op de ach1ergrond is hel in 1847/ 48 aan de Keizerstraat ge
bouwde Huis van Arres1, lcuer (1887-1932) Rijkswerkinrich1ing voor vrouwen; vervolgens
kreeg hel een 111ili1aire bes1emming als gasschool. In 1978 maakre hel gro1e gebouw
p/aa1s voor woningen.
Fo10 0111s1reeks 1970 door G . J . Walrheer .
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Na afloop van de termijn van de concessie zette de gemeente Gorinchem de exploita
tie met ingang van 1910 zelf voort. Met de overname was een bedrag van ruim
f 131.000,- gemoeid. In de loop der jaren waren voor de watervoorziening flinke
investeringen nodig. Per 1 januari 1976 nam de N.V. Drinkwaterleiding De Alblas
serwaard en De Vijfheerenlanden te Meerkerk het waterleidingbedrijf voor
/900.000,- over. In de overbodig geworden Watertoren, indertijd ontworpen door
J. Schotel, werden vervolgens appartementen gebouwd. In 1990 ging dit waterlei
dingbedrijf op in de N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost.
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Afge;:ien van enkele par1iculiere 1elefoonverbi11di11gen, dateer! hel loka
le 1elefoonner in Gorin
chem \'an 1905. Enige
jaren eerder was interlo
kaal relef0011 verkeer
reeds mogelijk vanuit
een 1elefoonce! in hel
Pos!- en 1elegraafkan10or aan de Groen
markt. Her hier afge
beelde Telefoongebouw
aan de Zus/ers/raai werd
in 1933/34 gebouwd
naar on/werp van de
R ijksgebouwendiensr.
Fo10 oms1reeks 1950.
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Elektriciteitsbedrijf

Omstreeks 1913 moesten de gemeentelijke gasfabriek en het waterleidingbedrijf
worden uitgebreid met nieuwe apparatuur. Voor de benodigde energie werd gedacht
aan elektriciteit. De gemeenteraad meende, dat een eigen gemeentelijke centrale
voor de opwekking van elektriciteit nimmer rendabel zou zijn. Een van de mogelijk
heden was het aanleggen van een kabelnet in de stad en de stroom van elders te be
trekken. Daarvoor gingen de gedachten uit naar de al enige jaren in gebruik zijnde
centrale van Dordrecht. Voorlopig bleef het bij toekomstplannen.
Van de zijde van de industrie werd reikhalzend uitgekeken naar de elektrificatie van
Gorinchem. Pas in het najaar van 1917 besloot de raad daartoe over te gaan, waar
bij de Dordtse centrale als stroomleverancier zou optreden. Nog binnen het jaar
kwam de raad op het besluit terug. Beëindiging van de Eerste Wereldoorlog opende
echter nieuwe perspectieven. Toen de elektriciteitsvoorziening weer aan de orde
kwam, besloot men de plannen alsnog uit te voeren. Een jaar later was de aanleg
van het kabelnet voltooid: op 24 april 1920 kwam de eerste huisaansluiting tot stand.

T11sse11 1965 e11 1967 liez
hel Ge111ee111elijk Ener
giebedrijf Dordrec!u als
;:,t)nde de s1roomleveran
cier van Gorinchem een
schake/s1a1ion bouwen
aan de A velingen weg.
Fo10 0111s1reeks 1970.

De elektriciteit gaf aan het bedrijfsleven een enorme impuls. Maar ook van particu
liere zijde vond elektriciteit meer en meer toepassing. Weldra brandde in het meren
deel van de woningen elektrisch licht. Als logisch gevolg van het toenemende
stroomgebruik daalde de afzet van gas voor huishoudelijke doeleinden. Die strop
was voor de Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij.
Jarenlang distribueerde het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf de stroom in Gorin
chem. Per 1 januari 1974 ging ook dit onderdeel van de Gorinchemse energiebedrij
ven over naar de gemeente Dordrecht voor een bedrag van 9,4 miljoen gulden.
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6. Gorinchem in bedrijf
Bedrijfsleven

'In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal!' Deze woorden van Bilder
dijk gelden zeker voor de bedrijvigheid in Gorinchem. Om daarin enig inzicht te ver
krijgen is het noodzakelijk terug te zien in de tijd. Het bedrijfsleven in een stad als
Gorinchem was betrekkelijk weinig ontwikkeld. Er waren heel wat inwoners werk
zaam in de voedingssector. Het graan voor het dagelijks brood moest immers wor
den gemalen, er waren brood- en koekenbakkers, warmoezeniers en bierbrouwers.
Voor kleding en schoeisel waren er wevers, kleermakers, hoedenmakers en schoen
makers. Was vervoer mogelijk zonder wagenmakers, (hoef)smeden en scheepstim
merlieden? Het was er allemaal, maar op kleine schaal. Een aarzelende verandering
ontwikkelde zich in de 19de eeuw, zoals uit dit hoofdstuk zal blijken. Achtereenvol
gens worden behandeld de bedrijven op het gebied van de voedings- en genotmidde
len, de textielnijverheid, de hout- en metaalindustrie en nog enige bedrijfstakken.

Meelfabrieken

Wat het malen van graan betreft bezat Gorinchem van oudsher in het Land van Ar
kel het recht van dwang. De inwoners van het gebied waren verplicht hun graan in
Gorinchem te laten malen, waaraan in de Franse tijd een einde kwam. In de stad
waren dan ook verscheidene molens te vinden, waarvan er in het begin van de l 9de
eeuw nog drie functioneerden: de eeuwenoude Grote Rosmolen aan de Arkelstraat,
de in 1717 gebouwde stellingmolen op Bastion I - later genaamd Nooit Volmaakt
- en de uit 1764 daterende molen De Hoop op Bastion Vlll; in de eerstgenoemde

Ter stimulering van de graanhandel werd in 1853 een Korenbeurs
gesticht. De merkwaardige façade aan de Havendijk verdween in 1926
uit het stadsbeeld.
Foto 1926.
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Eens stoffeerden verscheidene windmolens de wa!!en van Gorinchem. Bij de mond van de
Haven stond oliemolen 'De Eendracht', daar in 1657 gebouwd als runmolen. De andere
molen op Bastion Vil was oorspronkelijk ook een runmolen voor het malen van eike
schors ten behoeve van de leerlooierijen, maar deed later eveneens dienst als oliemolen.
De-;:,e molen - 'Nooit Volmaakt' geheten - werd in 1886 afgebroken en 'De Eendracht' in
1916. Ze vielen als slachtoffer der techniek door de toepassing van weersonafhankelijke
werktuigen.
Foto 0111s1reeks 1885.

brachten paarden het maalwerk in beweging, de beide andere werkten met wind
kracht.
Ook in de maalbranche vonden de nieuwe technieken toepassing. De ondernemer
T. van Andel richtte in het midden van de 19de eeuw in een pand aan de Keizerstraat
een tarwemeelfabriek in. Voor de aandrijving van het maalmechanisme gebruikte
hij een stoommachine. De fabriek bood werkgelegenheid aan een stuk of zes arbei
ders en na uitbreiding met nog eens vier koppels molenstenen bovendien aan een
viertal meisjes. De windmolens, afhankelijk als ze waren van de weersomstandighe
den, voerden een ongelijke concurrentiestrijd tegen de dag en nacht in bedrijf zijnde
stoommeelfabriek van Van Andel.
T. van Andel was een ondernemend zakenman. Hij breidde de in 1816 door zijn va
der gestichte oliemolen aan de Keizerstraat uit. Die molen werkte met paarden. Hij
fabriceerde veevoederkoeken door olie uit zaden te persen. De olie vond aftrek voor
consumptiedoeleinden, voor de zeepfabricage en voor gebruik door schilders. Lamp
olie verdrong de kaarsen.
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Ondanks de uit 1611 daterende gevelsteen 'Dit is int
Kornschip' doet vermoeden, is het graanpakhuis Appel
dijk 31 pas in 1873 gebouwd. J. Kant van Andel vestig
de er ;:,ijn stoommeeljabriek. Het naastgelegen pakhuis
dateert van 1837 en ook daaraan is de naam Van Andel
verbonden. De beide panden hebben in de gevel de ka
rakteristieke geloogde openingen, zoals zovele Gorin
chemse pakhuizen uit de vorige eeuw.
Foto omstreeks 1960.

Volgens de muurreclame werden in de winkel Gast
huisstraat 36 de 'Echte Gorcumsche Zoute Bollen' ver
kocht. Her was de winkel van l.i. de Kroes, genaamd:
'de Gulde Cape!'. Tot het pand in 1982 een andere be
stemming kreeg was het 19de-eeuwse winkelinterieur
vrijwel ongewijzigd aanwezig. Slechts de reclameschilde
ring op de zijmuur herinnert aan de bekende lekkernij.
Foto 1964 door M. van Hoogstraten.

T. van Andel ging met zijn tijd mee door stoommachines te installeren. De handel
in steenkolen bracht het bedrijf tot grote bloei. Na de Tweede Wereldoorlog kwam
de handel in aardolieprodukten op gang, weldra gevolgd door die in plantenbestrij
dingsmiddelen. Omstreeks 1970 ging Teunis van Andel B.V. zich ook bezig houden
met chemische produkten voor onderhoud, ontkalking, reiniging en desinfectie van
drink- en zwemwater.
Teunis' neef J. Kant van Andel was eigenaar van de Pelmolen op Bastion VI, waar
mee het ook mogelijk was graan te malen. Hij zag zijn windmolen op eerste kerstdag
1877 in vlammen opgaan. Inmiddels had hij het voorbeeld van zijn familielid ge
volgd door een moderne stoommeelfabriek te stichten. Een oude gevelsteen in het
nieuwe bedrijfspand Appeldijk 29-31 gaf aan, dat ter plaatse het gebouw 'Dit is int
Kornschip' had gestaan.
Een felle brand legde in de avond van 10 november 1887 de stoommeelfabriek van
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T . va n Andel in de as. De fabriek tussen de Havendijken de Keizerstraat werd ni et
herbouwd, omdat de bedrijfsres ultaten mind er goed waren door de in voe r van goed 
koper Amerikaans meel .
De eigenaar va n de meelfabriek der firma J. Kant van Andel en Zoon ver bond kort
voo r de eeuwwi sseling een machin a le broodbakkerij met twee dubbele ovens aan
zijn bedrijf. Hij nam daarmee het brood uit de mond van zijn klanten , de bakkers
aan wie hij meel leverde en dat had zijn weerslag op de afzet van meel. Deze firma
bracht ook 'Kant van Andel's Kinde rm eel' in de handel.
De exp loitanten van de twee wa lkorenmolens waren uit commerciële overwegingen
gedwongen met hun tijd mee te gaan. Zij kozen voo r een gasmotor voo r de aandrij
vin g va n de molensten en en daardoor behoorde rond de eeuwwisseling het wind
tijdperk in Gorinchem tot het ve rleden .
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Zoute bollen en
pepermunt

honin g- en kandijkoeken, stroopmoppen , Jan Hage l, suikerbollen en het produkt
dat hem zou overleven: zo ute bollen . Voora l met deze in blik verpakte lek kernij ver
wierf hij grot e bekendheid. Hij zo u de bolletjes sedert 1820 hebben gemaakt, maar
dat is niet mogelijk ; de toen 14-j a rige onderwijzerszoon uit Schiedam woonde ni et
eens in de stad . Waarschijnlijk zette hij met de zoute bollen een traditie voort door
gebruik te mak en van het recept van zijn overleden voo rganger L. Boonhoff, wiens
naam geheel vergeten is.
Toen J.J. de Kroes het winke lhui s met koekenbakkerij koc ht , werd broodbakker
S.T. Kou we nb erg eigenaar van een achterstaande sc huur. Hij liet het bouwsel ver
vangen door een pakhuisje, dat veel later bij de bedrijfsgebouwen van de firma J.J.
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De koekenbakker J .J. de Kroes nam in 1849 een koekenbakkerij in het pand De
Gulde Cape! aan de Gasthuisstraat over. Hij legde zich toe op het bakken van

Dil pakhuis aan d e Drie
konin gens rraar is blij
ken s de slui/Sleen in
l 851 gebou wd voor
S . T.K. De len ers s laan
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For a 1992 d oo r H. R u11e11 .
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de Kroes zou worden gevoegd. De sluitsteen verraadt de herkomst.
Hoewel de handelsnaam echte Gorcwnsche zoute bollen nog altijd een relatie met
Gorinchem doet vermoeden, werd het bedrijf in 1982 naar Werkendam verplaatst.
Een andere ondernemende stadgenoot die lekkernijen maakte was de banketbakker
A.T. Beausar. Achter zijn winkel en bakkerij aan de Molenstraat richtte hij in 1866
een stoompepermuntfabriek op. Hij bracht een uitstekend produkt op de markt. Te
vens genoot hij bekendheid door zijn suikerwerken. Vooral zijn bruidssuikers waren
vermaard. Kort na de eeuwwisseling hield de fabriek op te bestaan, maar niet de
banketbakkerij.
De suikerfabriek

Begin 1871 richtten de Gorinchemse kooplieden H.A. en G. Ravenswaaij, de Roo
sendaalse suikerfabrikant H.B. Jäger en de aldaar woonachtige A.H.J.C. Duuring
een commanditaire vennootschap op. De vennootschap had ten doel het kopen
en/of telen van beetwortelen en het fabriceren van beetwortelsuiker. De grond van
de nabij gelegen Betuwe leende zich uitstekend voor het verbouwen van suikerbie
ten. De firma handelde onder de naam Jäger, Ravenswaaij en Cie. De vier vennoten
brachten elk/ 25.000,- in.
De fabriek kwam te staan in de polder 'De Park' tussen de Arkelsedijk en de Linge.
In verband met de verboden vestingkring verrees de fabriek op ruime afstand van
de stad. In amper vier maanden tijd stond het fabrieksgebouw er met een 30 m hoge
schoorsteen ten behoeve van de stoomketels. Op 9 oktober 1871 was de fabriek vol
ledig in bedrijf. In het eerste jaar van haar bestaan verschafte de fabriek werk aan
200 arbeiders. Er werd slechts gewerkt gedurende de bietencampagne, van begin ok
tober tot in januari. De fabriek stond bekend als de peeënfabriek.
De aanvoer van suikerbieten geschiedde per schip, evenals de afvoer van de gefabri
ceerde suiker. Daarom werd bij de fabriek een haven gegraven, waardoor een directe
verbinding met de Linge tot stand kwam.
Sedert het najaar van 1893 exploiteerde de firma Duuring en Co. de suikerfabriek.
Tot de eigendommen behoorden de fabrieksgebouwen, portierswoning, een eigen
gasfabriek voor de verlichting, suikerentrepot, smederij, loods, stalling, haven,
stoomwerktuigen, persen, ketels, kuipen, pannen, machinerieën, gereedschappen en
een woonhuis. De capaciteit van de fabriek groeide van 12½ miljoen kg in 1890 tot
ruim 17 miljoen kg suikerbieten in 1894 en 25 miljoen kg in 1900. Daarna liep de
aanvoer terug. Na enige jaren met slechte oogstresultaten en een laag suikergehalte
van de bieten, ging de vennootschap over tot liquidatie.
De suikerfabriek kwam in 1904 in handen van de Maatschappij Hollandia, Holland
sche fabriek van melkproducten en voedingsmiddelen te Vlaardingen. Van de direc
tie van dit bedrijf maakten de gebroeders Wagenaar Hummelinck deel uit, klein
zoons van de Gorinchemse meelfabrikant J. Kant van Andel. Hun relatie met Go
rinchem zal zeker hebben bijgedragen aan de overname van de suikerfabriek door
de N.V. Hollandia. Na vergroting en uitbreiding met een raffinaderij kwam de fa
briek spoedig weer in produktie. In de campagne 1905/1906 bedroeg de aanvoer 69
miljoen kg suikerbieten, hetgeen seizoenwerk betekende voor 450 arbeiders.
Tijdens de campagne waren veel hulpkrachten nodig, meestal afkomstig van elders,
tot uit Polen toe. Omdat de huisvesting bij particulieren dikwijls tot moeilijkheden
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Op enige afstand van de
stad werd in 1871 de
suike,jabriek aan de Ar
ke/sec/ijk gebou)llc/_ Na
de ga.sfabriek 1vas het de
eerste echte fabriek in
Gorinchem .
Foto /925.

leidde, werd in 1906 op het fabr ieksterrein een schaft lokaa l gebouwd. Op de verdie
ping onder het dak was een grote slaapzaal ingericht met bijna honderd ijzeren led i
kanten, voorzien van een stromatras en een paar mo ltondeke ns.
Per 1 oktober 1919 ging de suikerfabriek op in de opgerichte Centrale Suikermaat
schappij. Er werd toen 90 miljoen kg bieten verwerkt en het aantal werknemers be
droeg 700. Daarmee was het bedrijf de grootste werkgever in Gorinchem en omge
ving , maar niet gedurende het gehele jaar. Het grote tekort aan suiker na de wereld
oorlog vormde de aanleiding tot de bouw van een nieuwe suikerfabriek, de grootste
en modernste va n West-Europa, met een zee r moderne raffinaderij. De fraaie direc
teurswoning met de naam ' Argo' dateerde ook uit die tijd. Burgemeester mr. L.R .J.
ridder van Rappard zo u het hui s jarenlang bewonen.
Na een aanvankelijke opleving liepen de suikerprijzen op de termijnmarkt aanzien
lijk terug. Geleidelijk legde de C.S.M. versc heidene s uikerfabrieken stil. Hoewel het
Gorinchems e bedrijf de modernste fabriek va n het concern was, gingen de deuren
in 1929 definitief dicht, om nooit meer als su ikerproducent of raffinaderij in wer
king te treden .
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Gedurende de Duitse bezetting vorderde de Wehrmacht in 1942 verscheidene gebou
wen van het fabriekscomplex. Een klein gedeelte van de apparatuur werd afgevoerd.
In de gebouwen kregen de bij de razzia van 3 oktober 1944 opgepakte mannen een
nacht onderdak in afwachting van transport naar werk- en concentratiekampen.
Van de ongeveer honderd personen zouden er 44 een bevrijd Nederland niet meer
meemaken.
Later boden de bedrijfsgebouwen huisvesting aan de researchafdeling van de
C.S.M. In de laboratoria werd onderzoek gedaan naar de bereiding van bruikbare
produkten uit suiker en uit de bijprodukten van het fabricageproces. Het bedrijf
bracht smaakverbeteraars op de markt voor de voedingsmiddelenindustrie. Halver
wege de jaren '60 nam de produktie van sorbitol en mannitol een aanvang.
Door samenvoeging van de researchafdeling van de C.S.M. met de Schiedamse
Melkzuurfabriek ontstond in 1969 de Chemie Combinatie Amsterdam (CCA bio
chem B.V.). Geleidelijk aan werd de produktie van melkzuur en derivaten overge
bracht van Schiedam naar de fabriek aan de Arkelsedijk in Gorichem. In de jaren
'80 werd de produktie van sorbitol en mannitol vervangen door die van lactitol. De
onderneming groeide uit tot de belangrijkste producent van melkzuur en derivaten
ter wereld, met fabrieken in Spanje, Brazilië en de Verenigde Staten. De hoofdvesti
ging van het concern is in Gorinchem. Tegenwoordig staat het bedrijf bekend als
PURAC biochem.
Siroopfabriek

De Groningse firma Duintjer, Wilkens, Meihuizen en Co. kocht een terrein aan de
Arkelsedijk voor de boaw van een fabriek voor verwerking van aardappelmeel. Dit
produkt, o.a. afkomstig uit de Veendamse vestiging, werd in Gorinchem verwerkt
tot diverse soorten siroop en druivensuiker. De produktie van de zoetwaren startte

De siroopfabriek van de Veendamse firma Duintjer, Wilkens, Meihuizen & Co. aan de
Arkelsedijk voerde de initialen van de lange naam in een groot raamwerk bovenop het
gebouw. Bij de afrit naar de fabriek staat de in 1905 gebouwde directeurswoning, die na
een brand in 1984 werd afgebroken. De schoorsteen aan de rechterkant is van de suiker
fabriek.
Foto omstreeks 1920.
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medio 1906 . De omzet was sterk afhankelijk van de oogstresultaten van aardappelen
en va n de prij ze n van ingevoerd zet meel. Na vijf jaar onderging de fabriek een be
langrijke vergroting, waardoor het aantal arbeiders op 40 kwam. Bracht 100 kg
blanke siroop toen f 14 à f 15 op , ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog verdub
belden de prij zen. In de naoorlogse periode was de prijs van de grondstoffen hoog,
terwijl de stij gin g der lone n en in voe ring van de 45-urige werkweek nadelig werkten
op de prijsvo rming. De ongun st ige bedrijfsres ultat en waren voo ral een gevolg van
buitenlandse concurrentie. In 1926 werkten er 49 arbeiders, we lk aantal aan het eind
van het jaar aanzienlijk moest worden ingekrompen.
Omdat de produktie va n siroop was gestaakt, betrok de visconserven fabriek Hollan
dia in de Tweede Wereldoorlog het fabrieksgebouw . Het bleef eigendom van het
Groningse concern, dat de fabri ek met het bijbehorende terrein in 1954 verkocht aan
De Vries Robbé & Co. N. V. H et markante gebouw met de hoge schoorsteen maakte
plaat s voor bedrijfsgebouwen voor. de produktie van aluminium ramen . Het viscon
servenbedrij f ve rhui sde toen naar de Handels kade . Onder druk van negatieve be
drijfsresultaten sloot het eind 1977 zijn deuren. Het bedrijf leverde koolvis en zalm
in blik; verse en gerookte paling, gerook te zalm, garnalen en crabmeat waren uitslui
tend bestemd vo or hotel s en restaurants. De visco nserven fabriek, opgericht in 1932,
was aanvankelijk gevestigd in het gebouw van brou we rij De Kraan, Nieuwstad 7.
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Melkfabrieken

Een 26-tal plaat selijk e notabelen en ondernemers maakte het mogelijk een fabriek
te stichten , we lke volgen s moderne en hygiënische methoden gepasteuriseerde melk
leverde en zui ve re roomboter. Uit het oogpunt van de volk sgezondheid betekende
het een hele stap vooruit. De melkhandel was voornamelijk in handen van melkboe
ren, die de melk van hun koeien uit ventten. Er waren binn en de wallen zelfs nog
enige boerd erij en met melk vee te vinden .
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De melkbezorgers van
Maatschappij 'Pasteur'
staan met hun melkkar
ren netjes aangetreden
voor de fabriek en de
melksalon aan de Lan
gendijk.
Foto omstreeks 1930.

In 1900 opende de fabriek onder de naam Maatschappij Pasteur, Gorinchemsche
fabriek van melkproducten haar deuren aan de Langendijk. Aan het bedrijf was een
melksalon verbonden, waar produkten van eigen fabrikaat konden worden ge
bruikt. De melkbezorgers van 'Pasteur' met hun tweewielige kar waarop vier melk
bussen stonden waren een bekende verschijning in de stad.
Maatschappij Pasteur kwam in handen van het Rotterdamse zuivelbedrijf N.V. Ga
lak Condensed Milk Co. Een der werknemers - E.J. Dijksma - zette de melkinrich
ting met ingang van 1 december 1930 voor eigen rekening voort, maar moest zijn

De fraaie modelboerderij 'Tinekeshoeve' achter de huizen aan de Vissersdijk werd in
1913 gebouwd naar ontwerp van de plaatselijke architect A. Benders. De schoorsteen bij
de Watertoren steekt boven het dak uit, evenals die van de bierbrouwerij van Ravens
waaij. Behalve melkvee was er ook een stoeterij aan verbonden.
Prentbriefkaart omstreeks 1915.
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Jarenlang gaf de markan1e water/oren van Amilko de p laals van de fabriek aan. Deze
swnd op hel industrie1errein aan de Nieuwe Wolpherensedijk, welke gebied is gesitueerd
/lissen de huizen van 'Uilb reiding Wes1' en die van hel gn . ' T weede West'. De gem eenle
raad nam in 1988 hel vers/rekkende bes/uil de bes1e111ming van de beide woonbuunen ie
11ï):;,igen in indusiriegebied, ::,oda1 ze plaa1s moeien maken voor bedrij ven.
Fo10 1967 door Slagboom en Peeiers.

zaak na enkele jaren ve rplaat sen naar de Bornsteeg. W ink el, lunchroom en inrich 
ting voor melkb ereiding bleve n daar gevestigd tot in 1962 .
De statuten van de N.V. tot exploitatie eener modelboerdenj, genaamd Tinekeshoe
ve kregen in 1913 d e koninklijke goedkeuring. De N .V. had een boerderij met paar
d en en melk vee en ver kocht melkprodukt en . Financieel was de vennootschap een
onderneming va n d e fa milie Du Croo; de grote man was de directeur C.J .B . du
Croo . Zijn stal m et T.B.C. - vrije koeien was zijn trots. De melk werd zowel los, a ls
in flessen a fgezet. De modelboerderij, genoemd naar Martina , de dochter van d e di
recteur , had een goede naa m in de stad. Op 15 juni 191 5 gi ng het bedrijf van start.
De boerderij was b randveilig gebou wd en gedekt met onbrandbaar riet. Dat was de
redding to en op 28 februari 1916 brand ontstond op de hooizolder door een vo nk
uit de sc hoorsteen. De schad e bleef beperkt. Na het overlijden van de directeur in
1926 volgde de liquid a ti e van Tinekeshoeve.
Een geheel nieuwe indu str ie kreeg Gorinchem er in 1928 bij door de vestiging van
een fabriek van melkprodukten aan de Balistraat. Deze fabriek van Amilko N.V.,
genera/ milk company bood weldra we rk gelegenh eid aa n 60 ar beiders en ontwikkel
de zich tot een der grootste conden sfabriek en va n Europa . Spoedig we rd het bed rij f
uitgebreid met een blikfabriek . De produkten ware n bestemd voor export naar het
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Verre Oosten en Engeland, maar handelspolitieke maatregelen verhinderden door
te dringen op de Britse markt.
Het bedrijf maakte een gestage groei door: in 1940 telde Amilko 93 werknemers.
Rond 1976 kwam een belangrijke uitbreiding tot stand door overbrenging van enige
afdelingen van de Schoonhovense vestiging. De werkgelegenheid lag toen op onge
veer 260. De produkten gingen voornamelijk naar het Midden-Oosten en landen in
Afrika. In de jaren '80 maakte de ingeburgerde naam Amilko plaats voor Carnation
Nederland B.V. naar de Amerikaanse moedermaatschappij. Die naam was geen
lang leven beschoren wegens toetreding tot Nestlé Nederland B. V.
De ijsfabriek

De 1•roegere ijsfabriek
'Nova Zembla' ligt ver
scholen russen de hui
::.en. Oorspronkelijk was
in het gebouw een zalm
rokerij gevesrigd.
Foto 1992 door
P.A. Smiesing

In 1913 stichtten 48 personen de naamloze vennootschap IJsfabriek Nova Zembla.
Vierhonderd aandelen van f 50,- per stuk werden geplaatst. De man met de meeste
aandelen - 30 stuks - was de koopman Th.A. Beausar, die de initiatiefnemer was
en als een der commissarissen van de N.V. fungeerde. Tot de aandeelhouders be
hoorden opvallend veel slagers, een paar banketbakkers en een vishandelaar. Win
keliers met bederfelijke waar hadden groot belang bij een fabriek, die onder alle
weersomstandigheden staven ijs kon leveren, om daarmee de temperatuur in de ijs
kast laag te kunnen houden. Vóór de oprichting van de ijsfabriek waren ze aangewe
zen op fabrieksijs van Ravenswaaij's Bierbrouwerij Maatschappij en op de exploi
tanten van ijskelders. Dergelijke kelders waren goed geïsoleerde ruimten, waarin 's
winters blokken ijs uit de Haven werden opgeslagen onder een beschermende laag
zaagsel. Ook het reeds lang uit het stadsbeeld verdwenen witte pakhuis van Z.H.B.
bieren aan de Kriekenmarkt fungeerde als opslagplaats van zulk natuurijs.
Nog voor de oprichtingsakte van de N.V. was verleden, vroeg de initiatiefnemer een
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hinderwetvergunning voor vestiging van de ijsfabriek in de voormalige zalmrokerij
van A . Quakernaat achter de panden Eind 34-38 en toegankelijk vanuit de Mo
lenstraat. De bouwkundige J. de Bie, zelf aandeelhouder van de vennootschap, ont
wierp een plan tot verbouwing van de zalmrokerij. Heerste vroeger in het gebouw
altijd een hoge temperatuur als de rokerij in bedrijf was, daarin kwam nu verande
ring: voortaan moest het er juist koel zijn . Een dieselmotor van 35 pk diende tot
aandrijving van een dynamo, compressor, centrifugaalpomp en ventilatoren. De dy
namo leverde ook de stroom voor de verlichting en daarmee was de ijsfabriek eer.
der weinige gebouwen met elektrisch licht vóór de elektrificatie van Gorinchem . Het
ijs werd gemaakt door afkoeling van ter plekke opgepompt water. De koelinstallatie
verbruikte grote hoeveelheden ruwe olie.
De onderneming mocht zich verheugen in een stijgende afzet. Ondanks de heersende
oorlog in de omringende landen nam de ijsproduktie toe. Alle koelcellen in de fa 
briek waren weldra verhuurd aan handelaren. Na enige jaren met bevredigende be
drijfsresultaten, kwam al in 1918 de kentering. Als gevolg van de grote teruggang
in de handel in vlees en vis, lag de fabriek vrijwel stil. In de naoorlogse jaren kwam
de onderneming de teruggang te boven.
De tijden veranderden. Meer en meer zakenlieden gingen ertoe over een eigen koel
installatie aan te schaffen en particulieren een koelkast. Daardoor verminderde de
vraag naar fabriek sij s voor koeldoeleinden . In 1941 was het gedaan met de ijspro
duktie, waarna het ijs kant en klaar uit Rotterdam kwam en door de onderneming
werd gedistribueerd . Het fabrieksgebouw werd verkocht als opslagruimte .
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Het slachthuis

Het Openbaar Slacht
huis was gevestigd op
her terrein van de voor
malige modelboerderij
'Tinekeshoeve' aan de
Vissersdijk. Op de ach
rergroncl is het in 1915
door A. Bene/ers onr
ll'0rpen koershuis te
::.ien .
Foto omstreeks 1970.

Strengere voorschriften op het gebied van de volk sgezondheid maakten een einde
aan het slachten van dieren door slagers aan hui s. In veel plaatsen kwamen gemeen
telijke slachthui zen tot stand . Zo niet in de Arkel stad, waar het gemeentebestuur een
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afwachtende houding aannam. Het was de slagersvereniging die het initiatief nam
tot oprichting van een slachthuis. Achttien van de 23 plaatselijke slagers financier
den een Coöperatief Openbaar Slachthuis in de leegstaande modelboerderij Tinekes
hoeve.
De boerderij werd door architect B. van der Zijpp verbouwd tot een slachthuis, het
eerste particuliere abattoir in Nederland. De officiële opening vond plaats op 26 sep
tember 1927. Het slachthuis zou in de toekomst aanleiding geven tot stankoverlast.
Met het voortschrijden der jaren geraakte het slachthuis in een deplorabele toestand.
De werkomstandigheden in het verouderde gebouw waren uit het oogpunt van de
volksgezondheid nauwelijks aanvaardbaar. In september 1978 moest het slachthuis
op last van hogerhand worden gesloten. Na renovatie van een slachthal mochten de
slachtingen van runderen worden hervat, maar het verbod op het slachten van var
kens bleef van kracht.
Onderwijl namen de plannen voor de bouw van een nieuw abattoir vastere vormen
aan. Per 1 april 1981 werd het nieuwe Coöperatieve Slachthuis aan Avelingen-West
geopend, waarna het oude aan de Visserslaan werd afgebroken.
Bierbrouwerijen

In de middeleeuwen was een stad zonder brouwerijen ondenkbaar. Zo ook in Gorin
chem, waar er omstreeks 1500 zes waren gevestigd. In de loop van de 16de eeuw zou
het aantal fors stijgen tot zeventien, maar controleerbaar is dat gegeven niet. Emck
signaleerde er aan de hand van de transportregisters en kohieren zelfs 24 in het mid
den van de 17de eeuw, een aantal dat niet betrouwbaar is. Omstreeks 1775 waren
er zes bierbrouwerijen, maar slechts twee haalden de 19de eeuw.
Het Witte Kruis of kortweg Het Kruis, was gevestigd aan de noordzijde van de
Westwagenstraat op de westelijke hoek van het Melkpad. De naam was aanvanke
lijk 'De Gecroonde Lelie', later Het Groene Cruys, waarvan aan het eind van de
17de eeuw de kleur veranderde tot Het Witte Cruys. Volgens de enquête van 1816
moet het een florissant bedrijf zijn geweest, maar die tijd was voorbij. Toch lag de
jaarproduktie in 1842 op 2.260 vaten bier. In 1851 kwamen brouwerij, mouterij,
rosmoutmolen, paardenstal en graanzolders in bezit van de plaatselijke brouwersfir
ma Eijckmans & Van Renesse, die voor een bedrag van f 9.250,- een concurrent
uitschakelde.
De andere brouwerij was te vinden aan het Eind. Al in de 16de eeuw stond daar
brouwerij De Keyser, welke sinds het begin van de 17de eeuw bekend stond als De
Drie Snoeken. In 1785 kocht de voormalige pensionaris mr. C. van Borcharen de
brouwerij, welke met een uitgang in de Bornsteeg uitkwam.
Volgens de gegevens van 1816 maakte deze brouwerij, die bruin bier produceerde,
het ook niet meer zo best. De eigenaar schreef de teruggang toe aan de hoge graan
prijzen en de armoedige omstandigheden waarin de plaatselijke bevolking verkeer
de: een pint bier kon er blijkbaar niet meer af. In 1842 brouwden de vier knechts
nog slechts 830 vaten bier. De brouwerij met rosmolen, paardenstal, pakhuizen,
bierkelders, een mouterij aan de Boerenstraat en een huis aan het Eind, werden in
1856 voor f 15.000,- gekocht door de firma Eijckmans & Van Renesse.
De oorsprong van deze firma ligt in 1823, toen de zwagers J .A. Eijckmans en W.F.
van Renesse een bierbrouwerij oprichtten aan de Nieuwstad. De brouwers woonden
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H e! s1a1ige pand Burgs1raa1 41 -43 , in 1885 gebouwd als
pakhuis 111er b o1·enll'Ot1 ing voor de ll'i}nf irma 'Koenraad
van Andel en Zoon ', :;,ou larer onderdak bieden aan
'Uirgnerij J. ,t,:oorc/111) 11 en Zo o n N. V.'. De ge1·el heefr
een 1oepasselijk e ge1 •elsreen nie r een voors relling 1•an de
1·erspieclers 1·an Israël mer een drui venrros . De sreen
heefr her jaanal 1865 en is afkoms rig van de 1vijnhancle
laar A. van Oinverkerk, desrijds eigenaar van een panel
op d e plaars nm her rechr er ged eelre.
Fora 1969 do or C.J. Walrheer.
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De /Jierb roull'ers J. A . E ijck mans en W . F. van Renesse
lie1en in 1827 n,•ee gelijk soonige huizen /Jouwen aan de
N ieull's!acl. In her linker IVOonde Van R enesse en zijn
co mpagnon /Je 1Voonde her recht er huis. Daarnaast is nog
j uis r ie1s ll'acir re ne111en van een van hun /Jierpakhuizen.
Fo ra oms rreeks 1960 .

naa st de brouwerij in twee id ent ie ke hui ze n, elk m et een hoog bordes. Met zes
kn ech ten en ee n produk tie van 4.700 vate n bier , was deze brouwerij in 1842 veruit
de groot ste va n de stad. Zoals we al zagen, zochten de ondernemers ex pansie van
hun bedrijf door aankoop van brouwerij Het Kruis en daarna van De Drie Snoeken.
Toen wa s deze firma Gor inchem s enige bierproducent. In een vrij vroeg stadium
we rd een stoom mach in e geinsta ll eerd. De brouwerij stond bekend als ' De Kraan'
en leverde de vo lgende biersoorten: faro, minne, P.E., dubbel prinsessen, dubbel
ge rste, oud bruin, vers bruin en ex port in lager .
De brouwerij kreeg een ge duchte co ncurrent in d e bierbrouwerij van de firma Adolf
R avenswaa,j & Co. aan de Vissers dij k . Deze mod erne stoombierbrouwerij we rd in
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Een tekenaar slaagde er
in het complex van de
bierbrouwerij van Ra
vensv,;aaij aan de Vis
sersdijk een groots aan
zien te geven.
Tekening omstreeks
1910.

Zo zag de bierbrouwerij
van Ravenswaaij er aan
de achrerzijde uit. Na de
afbraak werden Ier
plaatse in 1929 de hui
zen van de Oosterstraat
gebouwd.
Foto omstreeks 1910.
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1883 opgericht. Na enige jaren als Stoom Bierbrouwerij Jan van Arkel te hebben
geproduceerd, werd de brouwerij ondergebracht in N.V. Ravenswaaij's Bierbrou
werij-Maatschappij. Het bedrijf werkte met zeer goede resultaten. In de Eerste We
reldoorlog moest de produktie wegens gebrek aan grond- en brandstoffen gedurende
een periode worden gestaakt. Vervolgens hield de brouwerij in 1918 op te bestaan.
Als enige plaatselijke brouwerij bleef N.V. Van Renesse's Bierbrouwerij 'De Kraan'
tot in 1933 bestaan.
Toen werd het bedrijf overgenomen door een Dordtse brouwerij, die op haar beurt
in handen kwam van Heineken. De in 1885 geopende bierbrouwerij De Hopbloem
van J.E. Eijckmans jr. naast de Kolfbaan aan de Nieuwstad was geen lang leven be
schoren, evenals een in 1827 gestichte brouwerij aan de Arkelstraat.
Azij nfabricage

De oud-pensionaris en bierbrouwer mr. C. van Borcharen deelde in 1786 aan de
vroedschap mee, dat hij een azijnmakerij wilde oprichten. Hij vroeg het alleenrecht
om azijn te maken voor een periode van 40 jaar. De vroedschap kwam in een moei
lijk parket, doordat binnen de maand het medelid van de vroedschap L. van Meer
ten ook liet weten azijn te willen gaan maken. Het bestuurscollege liet het op zijn
beloop door geen besluit over een octrooiverlening te nemen. Desondanks zette Van
Borcharen zijn plannen door en kocht een tuin en enige woonhuisjes aan de oostzij-
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De azijnmakerij en s1oommoslerdfabriek van G. van der Masl waren gevesligd aan de
Vissersdijk, geheel links op de afbeelding. De Jabrikanl woonde boven zijn bedrijf. De
schoorsleen aan de overkanl is van de wasserij van H. de Gier. De 1oegang lol de brou
werij van Ravenswaaij val/ nel builen hel beeld.
Pren1briefkaar1 oms1reeks 1900.
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De azijn.fabriek aan de Nieuwsreeg dateert van 1903. Het
ontwerp was van de hand van de veelzijdige architect
J. de Bie. Later zau het gebouw dienst doen als gebeds
ruimte.
Foro 1992 door H. Rullen.

Hel 11i1hangbord van de azijn.fabriek aan de Nieuwsteeg
is beil'Gard gebleven en berusl !hans in het plaatselijke
11111se11m.
Foto door Museum 'Dit is in Berhlehem ', Gorinchem.

de van de Nieuwstad. Daar vestigde hij een azijnmakerij die hij 'De Rode Molen'
noemde. Volgens de gegevens van 1808 en 1816 was deze azijnmakerij de enige in
de stad. In 1827 kwam de niet meer in bedrijf zijnde azijnmakerij in handen van
een leerlooier.
Gorinchem moest het toen jarenlang zonder azijnproducent doen. Pas in 1840 kreeg
zowel de wijnkoper A. van Ouwerkerk als H. Moermans vergunning voor oprich
ting van een azijnmakerij. De eerstgenoemde richtte een azijnmakerij op aan de
Kortendijk, maar deze was geen lang leven beschoren. Die van Moermans bleef een
30-tal jaren in bedrijf. O.A. Plato volgde hun voorbeeld en exploiteerde van 1850
tot 1857 een azijnmakerij.
Een jaar eerder kreeg ook G. Belzer vergunning om azijn te maken. Aanvankelijk
deed hij dat met een broer, die het bedrijf aan de Havendijk zou voortzetten en in
1874 overdeed aan G. van der Mast. Een jaar of tien later verplaatste hij het bedrijf
naar een nieuw pand aan de Vissersdijk, waar ook een door stoom aangedreven
mosterdfabriek werd geïnstalleerd. De eigenaar trok zich in 1903 terug, maar de
zaak bleef bestaan als de firma G. van der Mast & Co. Die compagnon was C. van
Seters, die aan de Nieuwsteeg een azijnfabriek liet bouwen. Omdat het straatje altijd
naar azijn rook stond die steeg in de volksmond bekend als de Azijnsteeg. De fir
mant handelde onder de naam: Azijnmakerij en stoommosterdfabriek De Haas.
In de Tweede Wereldoorlog zou wijnhandelaar J. van Ouwerkerk zich met de azijn
bereiding gaan bezighouden. Hij deed dat om zijn personeel te behoeden voor te
werkstelling in Duitsland. De kennis voor de azijnfabricage leverde F. de Lang. La
ter werd de azijnbereiding voortgezet door koekfabrikant De Bruin en vervolgens
door de firma Bastrneijer. Het fabrieksgebouw werd in 1958 verkocht. Een kwart
eeuw later zou de Marokkaanse vereniging er een gebedsruimte inrichten.
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Tabaksindustrie

De oorsprong van de plaatselijke tabaksindustrie ligt in het begin van de 18de eeuw.
In het jaar 1700 kreeg Pieter Houlingh Krielaert toestemming van burgemeesteren
tot het herbouwen van een afgebrande windkorenmolen op de wal van Bastion VI.
Voor een periode van 25 jaar ontving hij het alleenrecht tabaksstelen te pletten voor
de fabricage van snuiftabak, een prikkelend genotmiddel waar veel vraag naar was.
Hij bouwde de allereerste stellingmolen in Gorinchem. Behalve voor de vervaardi
ging van snuiftabak, werd de molen ook gebruikt voor het pellen van gerst. De ex
ploitatie bleek niet lonend, want nog geen tien jaar later was de molen al omge
bouwd tot korenmolen.
Blijkens de enquête telde Gorinchem in 1819 een snuifmolen, welke kort daarvoor
was gesticht door M. Ravenswaaij. Het was een rosmolen, in beweging gebracht
door een paard. Ten tijde van de volgende enquête - 1843 - was er één knecht in
dienst en bedroeg de produktie 1.500 kg per jaar. Tot het bedrijf behoorde ook een
tabakskerverij met een jaaromzet van 10.000 kg tabak. De stad telde nog een dozijn
kerverijen en later zelfs nog meer. De concentratie van tabakverwerkende bedrijven
zal zijn toe te schrijven aan de tabaksteelt in de nabij gelegen Betuwe.
De firma Ravenswaaij was een gevestigde firma, die op 4 december 1910 haar 150jarig bestaan herdacht als theehandel, stoomkoffiebranderij en stoomtabaksfa
briek. Het handels- en fabrieksmerk was In den Moriaan.
H.A. Ravenswaaij zette het bedrijf van zijn ouders voort. Hij maakte er een echte
fabriek van door in het pand aan de Eendvogelsteeg een stoomwerktuig te plaatsen.
Behalve voor het malen van tabak tot snuif, gebruikte hij het apparaat ook in de
kerverij. Zijn collega H. Polvliet volgde zijn voorbeeld. De beide tabaksfabrieken
boden slechts aan enkele arbeidskrachten werk, in tegenstelling tot de tabakskerve
rijen en sigarenmakerijen waar met de hand werd gewerkt. Het roken van sigaren
kwam in het tweede kwart van de 19de eeuw in zwang.

De gevel van het pand Hoogstraat 9 heeft nog altijd een
achtral gietijzeren kolommen. Ze zijn daar in 1876 aan
gebracht, toen H.A. Ravenswaaij, koopman in koffie,
thee en tabakswaren, zijn winkelpui ingrijpend liet wijzi
gen. Fora 1992 door H. Rutten.

De architect J. de Bie ontwierp in 1903 een sigarenfa
briek en -drogerij aan de Schuttersgracht voor de firma
Dekker & Emck. Later zou de chemische wasserij Uniek
er worden gevestigd.
Foto 1903.
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Telde de stad in 1861 nog zeventien kerverijen en sigarenmakerijen, tien jaar later
was dat aantal meer dan gehalveerd. Toch was in die tijd de tabaksindustrie de be
drijfstak met het hoogste aantal werknemers. Zo waren er in 1876 in de vier sigaren
makerijen - over tabakskerverijen wordt dan niet meer gesproken - 50 arbeiders
werkzaam en tien jongens. Dertig jaar later waren er acht sigarenmakerijen met 68
arbeiders en 30 jongens. In de beide tabaksfabrieken werkten toen zestien arbeiders.
De tabakverwerkende industrie was dus wel een bloeiende bedrijfstak.
Enkele sigarenmakerijen groeiden uit tot bedrijven van enige omvang, zoals de in
1888 opgerichte vennootschap van de gebroeders Van de Water, ontstaan uit een si
garenmakerij daterende van 1840. De fabriek stond op de hoek van de Vissersdijk
en de Burgstraat. Tot haar merken behoorde 'De bloem van Gorinchem', een sigaar
van 2 ½ cent. De sigarenfabriek van A.A. Hessig - De Koophandel - bevond zich
aan de Langendijk en die van M. van Vugt & Zonen, opgericht in 1894 aan de Vis
serslaan. Daar was ook gevestigd de sigarenfabriek van H. de Gier, welke in de jaren
1920-1929 werd gedreven door G.C. Béguin. De firma Dekker & Emck stichtte in
1903 een sigarenfabriek en -drogerij aan de Schuttersgracht. Vijf jaar later bouwde
C. Smits een grote sigarenfabriek aan de Wolpherenwal nabij de Kanselpoort. Die
firma bracht o.a. de merken 'Branie' en 'Lopend Vuurtje' in de handel; zij werd
voortgezet door H. van Doorn en J .A. Tammens. In 1930 had het bedrijf ruim 90
werknemers in dienst. De resultaten waren bevredigend, maar de economische ma
laise kondigde zich aan. Nadat de sigarenfabriek kort voor de Tweede Wereldoorlog
was overgenomen door de Tilburgse onderneming Gulden Vlies, kwam het gebouw
aan de Wolpherenwal in handen van een kaashandelaar, die het pand als pakhuis
gebruikte. In 1982 vond een verbouwing plaats, waarbij boven de gelijkvloers gele
gen bedrijfsruimte tien wooneenheden werden gebouwd.

De sigarenfabriek 1·a11 de firma C.
Smits A.D.zn. & Co. aan de l'Volphe
renwal was in 1908 ontworpen door de
bouwkundige J.H. Verweij.
Foto omstreeks /910.
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Tot in de Tweede W ereldoorlog exploiteerde de firma H . Herman de eenigste E/ec
rrische Tabakjabriek Herra . De fabriek was de voort zetting van een in 1848 opge
richt tabak sbedrijf, waarbij te denken valt aan dat van Pol vliet. De tabaksfabriek
Herta maakte reclam e met Loevestein tabak .

Textielindustrie

De tex tielnij verheid in Gorinchem is van oude datum , zoals de a a nwezigheid van een
weversgild e in de 1Sde eeu w bewij st. De produktie vond op zeer kleine schaal plaats .
Een groot se re aanp a k stond het gemeentebestuur voor o gen , toen het in 1810 onder
hand elde m et de firmanten va n Diepen, Jellinghaus & Co. over ve rplaat sing van hun
lakenfabriek van Tilburg naar de Arkelstad . Al s tegenprestatie moest het gemeente
bestuur vo o r een peri o d e van zes jaar d e stad ssc huur en -werf aan de H avendijk om
niet beschikb a ar stell en . De ond ernem ers zouden o .a. min vermogenden inzetten
voor de produk t ie van de wollen stoffen . De pl a nnen zagen er veelbelovend uit ,
maa r helaas vond d e vest iging in G orin chem geen doorgang .
Medi o 1819 vond de opening plaat s van een ka roenspinnerrjl breierrj. Het bedrijf
wa s opgezet a ls een we rk versc ha ff ingso bj ect en stond o nder leidin g va n de uit Ol
den zaal afkom stige fabrikant F. Li chtinghagen . Door gebruik te mak en van arm-
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lastige arbeiders was de overheid bereid subsidie te verlenen. Volgens de plannen
moest de spinnerij werk bieden aan 100 à 150 arbeiders, maar meer dan 44 zijn er
niet werkzaam geweest. Nog voor het einde van het jaar werden de contacten met
de ondernemer verbroken, omdat hij zijn verplichtingen niet nakwam. De deuren
van de spinfabriek gingen dicht. Pogingen het bedrijf nieuw leven in te blazen bleven
vruchteloos.
De uit Toulouse afkomstige F.A. Vellicus bracht een nieuwe tak van nijverheid naar
deze streken. Na als zijdewever in Brussel werkzaam te zijn geweest, stichtte hij in
1835 een zijde- en fluweelweverij in Heukelum . Een jaar later verplaatste hij zijn
bedrijf naar het grotere Gorinchem , waar hij zijn intrek nam in De Rijzende Zon,
een groot herenhuis aan de Gasthuisstraat. Daar was ook de weverij gevestigd, een
bedrijf van enige omvang. Hij had acht werknemers in dienst, waaronder een paar
vrouwen; enige knechten kwamen uit het buitenland. Bovendien waren er zes jon
gens en een meisje in de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar werkzaam.
De werkweek in de weverij telde zes dagen van 12 uur, maar dagelijks werd twee
uur vrijaf gegeven. Op zon- en fee stdagen lag het werk sti l. Jeugdige werknemers
kregen in werktijd gelegenheid catechisatie te volgen of een sc hool te bezoeken. Het
haspelen van de draden en het scheren van de weefsels waren bezigheden voor de
vrouwen. De mannen en een paar jongens wee fden ; de andere jongens wonden de
spoelen. De wevers verdienden per week f 5,- à f 6,- , de dames f 4,- tot f 5, - ,
de leerlingwevers f 2,- tot f 4,- en de spoelwinders niet meer dan 30 à 70 cent.
Voor het weven van effen stoffen sto nden tien weefgetouwen opgesteld, die met
handen en voeten werden bediend . Vier getouwen voor de vervaardiging van jac
quardweefsels waren buiten gebruik.
Ter stimulering kreeg de ondernemer van overheidswege financiële steun. Het fonds
tot aanmoediging der nationale nij verheid verstrekte hem leningen tot een bedrag
van f 28.000,- . Bovendien verschafte de koning-koopman Willem I een lening van
f 15.000,- en Willem II een van f 10.000,-. Ondanks de forse kredieten was het
bedrijf verre van gezond; er werd aanhoudend met verlies gewerkt. In verband met
liquiditeitsmoeilijkheden liet de minister van Binnen landse Zaken een onderzoek in
stellen. De daarmee belaste commissie raadde een nieuwe financiële injectie ten stel
ligste af, hoewel de vooruitzichten gunstiger leken. Wel zou het bedrijf wellicht kun
nen voort bestaan als de aflossing tien jaar we rd opgeschort. De minister vo lgde dit
advies niet en gaf slechts voor een jaar uit stel van betaling . De zijdeweverij was nu
ten dode opgeschreven. Blijkens een opgave van 1843 werkte de ondernemer nog
met een vijftal werkkrachten en zes jongelui. Met zeven weefgetouwen haalde hij
een jaarproduktie van 3.000 m. Een paar jaar later verliet een teleurgestelde Vellicus
de stad. Hij ging terug naar zijn geboorteland Frankrijk met medeneming van 5 m
damas ponceau, dessin b/anc als tastbare herinnering aan zijn Gorinchemse weverij.
Het vertrek van de zijdefabrikant betekende niet het einde va n de weverij. Een va n
zijn jongere knechts - B. Muijlwijk geheten - startte op besc heiden sc haal een soort
gelijk bedrijf. Hij leverde een goed produkt, dat op een nijverheidstentoonstelling
met een bronzen medaille werd beloond . Hij kreeg ze lfs bestellingen uit China . Om 
streeks 1860 had Muijlwijk drie werknemers in dienst die met drie weefgetouwen
werkten. Vanwege de hoogte der arbeidslonen overwoog hij verplaatsing van de zij-
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De exploitant van de zijdeweverij vestigde zijn bedrijf in
het uil 1727 da/erende gro1e pa1riciërshuis Gas1huisstraat
53-57. In mei 1886 zou de zakenman D.J. du Croo daar
zijn winkel openen in koloniale en grutlerswaren, siga
ren en comestibles voor de laags! mogelijke prijzen. In
::,ijn 1l'inkel - 'Self Help' genaamd - paste hij een sys
teem roe met verkoop van voorverpak1e artikelen, waar
mee hij in hel buitenland had kennisgemaakl. Daarmee
was hij zijn lijd ver vooruit, maar opgang maakte het
men niet. De gevel werd geweld aangedaan door het
aanbrengen van een winkelpui.
Foto oms1reeks 1970.
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Door de omstreeks 1960 uitgevoerde sanering van de
binnenstad veranderde het s1raa1beeld aanzienlijk. Veel
krotten werden afgebroken en smalle straatjes verbreed.
De 801ers1eeg is hiervan een voorbeeld; op de achter
grond is het pand Gasthuisstraat 29 te zien.
Foto omstreeks 1955 door M.G. Gerritsen.
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deweverij naar Eindhoven, maar die plannen vonden geen doorgang.
De bedrijfsresultaten waren wisselend. Soms was de ondernemer gedwongen het be
drijf gedurende een langere periode stil te leggen. Hij voorzag dan in zijn levenson
derhoud als winkelier en soms zelfs als kachelsmid. In 1870 viel definitief het doek
over de Gorinchemse zijdeweverij.
Al eerder probeerden de tapijtfabrikanten Mijnlieff en Van Wijngaarden te Krim
pen aan de Lek de gemeenteraad van Gorinchem te interesseren voor de vestiging
van een koehaarspinnerij, waarvan er in de provincie Noord-Brabant verscheidene
waren te vinden. Zo'n spinnerij kon werk bieden aan een stuk of zestien jongens
en meisjes met een weekloon van f 2,-. Als tegenprestatie wilden de ondernemers
wekelijks van gemeentewege f 4,- ontvangen. Door het vervallen van steun aan de
werknemers viel immers een veelvoud van dat bedrag te besparen. De gemeenteraad
ging er niet op in, want door een particuliere onderneming van overheidswege finan
cieel te steunen, werd de concurrentiepositie beïnvloed en daar voelden anno 1857
de kooplieden onder de raadslieden niets voor.
Om die zelfde reden weigerde de raad geld ter beschikking te stellen voor een weverij
van linnen zakken. Het was een project opgezet door de stadgenoten M. Hartog en
S.E. Adelaar voor jongens en meisjes van 12-15 jaar uit behoeftige gezinnen. Had
den ze het vak eenmaal onder de knie, dan konden ze rekenen op zeker 20 à 40 cent
per dag. Het gemeentebestuur moest een werklokaal beschikbaar stellen vcor twaalf
weefgetouwen en een jaarlijkse tegemoetkoming van f 150,-. Zoals gezegd vond
het plan geen doorgang door de weigering van de gemeenteraad.
Touwbanen

Langs de wallen van Gorinchem lagen een stuk of vier touwbanen voor de fabricage
van touw uit hennepvezels. De touwslager had een lange strook grond nodig - de
lijnbaan - welke langgerekte percelen langs de wal tussen de bastions waren te vin
den. De eigenaar van zo'n lijnbaan moest voor het gebruik jaarlijks aan de stad een
tijns - een soort erfpacht - van f 2,- off 3,- betalen. Hennep was een gewas, dat
in de nabij gelegen Alblasserwaard volop werd geteeld op de zgn. hennepakkers, zo
dat de verwerking van de vezels in Gorinchem voor de hand ligt.
In 1681 werd achter de Pompstraat zo'n lijnbaan aangelegd. Na een paar eigenaren
te hebben gehad, verkreeg Jan van der Kaa die touwbaan in 1741 en zijn nazaten
zouden haar lang in bezit houden. Veertig jaar later schonk hij de touwslagerij aan
zijn dochter Anna, de weduwe van J. van Nispen. Zij deed de lijnbaan over aan haar
zoon, de zeilmaker C. van Nispen en vervolgens werd diens zoon de eigenaar.
Deze persoon had een stiefzoon, C.J. den Haan geheten, en deze nam de lijnbaan
en een pakhuis in 1845 over voor de prijs van f 1.400,-. Hij gaf zijn naam aan het
bedrijf, dat later een wereldnaam zou verwerven. Aanvankelijk werd er op de gewo
ne, ambachtelijke wijze touw geslagen, dat vooral toepassing vond in de scheepvaart
voor de tuigage van zeilschepen. Als zeilmaker leverde hij ook scheepszeilen aan de
reders en molenzeilen aan de molenaars en polderbesturen.
Wat de zeilen voor de schepen betreft, ondervond hij de gevolgen van de overgang
van de zeilvaart náar de stoomvaart. De vraag naar zeilen verminderde, in tegenstel
ling tot die naar dikker touw. De dikte van touw kent echter grenzen. Touwslager
Den Haan kwam toen op de gedachte staaldraadstrengen te bekleden met touwga-
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De zaak van J.C. den Haan bevond zich aan het Eind. Een bord boven de toegang tot
een gang ernaast vermeldde de artikelen waarin de firmant handelde: 'katoen vischgaren,
staaldraadtouw, visschersgaren, manillatouw, kalfaatwerk, teer, waterdigte dekkleeden,
harpuis, zeildoek, cocostouw, takelblokken, brandspuitslangen'.
Foto omstreeks 1900.

ren, welk produkt hij 'herculestouw' noemde. Op dat artikel verwierf hij in 1895
patent.
De zeilmakerij en de ook aan Den Haan toebehorende victualiënhandel werden in
1912 overgedaan aan J.A. Monster, waarna defirma Den Haan zich geheel ging toe
leggen op de vervaardiging van touw en staaldraadkabels. De dagen van het touw
waren geteld, want na de Eerste Wereldoorlog werd de fabricage van touw afgesto
ten. De firmant kon zich nu geheel toeleggen op de produktie van staaldraadkabels.
Inmiddels was bij de oude lijnbaan aan het einde van de Verlengde Torenstraat een
fabriek gebouwd, later uitgebreid met grote fabriekshallen.
Het bedrijf maakte een enorme groei door, vooral na de Tweede Wereldoorlog. De
expansiemogelijkheden ter plaatse waren beperkt. Garantie om op korte termijn el
ders in Gorinchem tegen een redelijke prijs te kunnen uitbreiden was er niet. Nood-
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Een panorama loont tussen de Bastions V en VJ grote
fabriekshal/en van de staaldraadkabe/jabriek van Den
Haan in het overigens kleinschalige Gorinchem.
Foto 1967 door Slagboom en Peeters.

Voor de fabriekshal van de slaaldraadkabelfabriek van
Den Haan aan de Verlengde Torenstraat staat hel in
1912 gebouwde kamoorpand ontworpen door de bouw
kundige J. van Embden. Op de hoek van de Verlengde
Pomps1raa1 is modelboerderij 'De Toeko111s1' gevestigd.
Na de bouw van een nieuwe boerderij 'De Toekomst'
aan de Schelluinse Vliel in 1930131, verdween deze boer
derij uil het stadsbeeld. Het naar voren stekende pand
op de voorgrond, oorspronkelijk een 18de-eeuwse tuin
koepel, heeft dienst gedaan als kerkgebouw van de
Christelijk Gereformeerde gemeente.
Foto omstreeks 1930.

gedwongen besloten commissarissen en directie van Den Haan Staa!kabe!fabriek
N.V. het bedrijf naar elders te verplaatsen. De keuze viel op Dongen, waar voldoen
de mogelijkheden voor groei van het bedrijf aanwezig waren. In 1970 werd aldaar
een nieuwe fabriek in gebruik genomen. Kort daarvoor kreeg het bedrijf bekendheid
door het fabriceren van dikke kabels voor een hefschip van een bergingsbedrijf. De
verzinkte staalkabels met een dikte van 98 mm waren samengesteld uit zeven stren
gen van elk 61 draden. Dit staaltje werd geklaard in de bedrijfshal aan de Verlengde
Torenstraat.
Voor de produktieafdeling van de op het Rotterdamse Verto na grootste staalkabel
fabrikant van het land wachtte in Dongen een modern fabriekscomplex. De expedi
tie en het hoofdkantoor bleven Gorinchem voorlopig trouw. Tot Den Haan Staa!ka-
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In de Kom van de Schelluinse Vliet was 101 in / 990 het bedrijfsge bouw van een touw
baan een verr rouwd beeld. Jarenlang was her voo r andere doeleinden in gebruik.
Blauwdruk / 930.

be/fabriek N. V. behoorde sedert 1983 ook de Hoogerwerf Groep, bestaande uit een
combi natie van handelsmaatschappijen en -ondernemingen in Schiedam, Gronin
gen, Amsterdam en Alblasserdam en een werk maatsch appij in Frankrijk . De staal
kabelgigant Yerto nam een jaa r later het Den Haan-concern, met een jaaro m zet van
onge veer 65 miljoen gu ld en en circa 300 werknemers, over . Daarmee kwam een ein
de aa n het zei fstandig bestaan va n het bedrijf, voortgekomen uit een lijnbaan die
ruim 300 jaar eerder was aa ngelegd langs de wal van Gorinchem .
De exploitatie van de and ere lijnbanen was a l eerder beëindigd. Die van Poldermans
bij het Heren laantje moest wijken voor een uitbreiding van de gasfabriek. De firma
A . Donker verkoch t haar lijnbaan bij de Yissersdijk in 1935 aan de gemeente. De
touwbaan va n G. H. Eegdeman bleef langer in bedrijf. Deze was ;n 1930 ingericht
in de Kom van de Schelluinse Vliet en zo u daa r enkele decennia gevestigd blijven .
Daarna deed het gebou w van de touwbaan di enst a ls werkplaats voor andere doel
einden, totdat het in 1990 werd afgebroken.
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Houtindustrie

De eerste hout zaag molen - een paltrok - werd in 167 1 aan de A rkel sedijk gebouwd.
De eige naar had voo r een perio de van 30 jaar het alleenrecht verkregen voor het za
gen van hout met behulp van windkracht. Na afloop van die termijn werd aan de
Kortendijk een wind zaagmo len gebou wd ter verv angin g va n ee n paardezaagmolen .
In de loop van de 18de ee uw verrezen aan de Arke lsedijk nog drie houtzaagmolens,
waarvan er een late r als papiermolen di enst zo u doen . Deze molen werd in januari
18 14 - ten tijd e van het beleg - gesloopt ter ve rkrijging van een vrij schootsveld rond
de vesting. De andere houtzaag molen s waren al verdwenen, uitgezonderd die aan
de Kort endijk. Tijdens de belegering doo r Pruisische troepen in september 1787 ko
zen de kanonniers de achtk an te bo venkruier a ls doel wit, waarna de mol en afbrand
de . De eigenaar bo uwde ter plaatse ee n ni euwe wi ndmol en die de toepasselijke naam
Phoenix of Phenix kreeg.
Di e mo len aan de Kortendijk bl ee f bijna een ee uw de enige windhoutzaagmolen van
Gorinchem. In 1883 verdween hij uit het stads beeld als slachtoffer van de voort
schrij dende tech ni ek. Er voor in de plaats kwam een minder schilderachtige maar
efficiënt er werkende stoomh o ut zaagmol en , die uiteraard het karakteristieke wieken
kruis miste.
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De in 1787 /88 herbouwde houtzaagmolen
aan de Kortendijk was genaamd 'Phenix'.
De boomsra111111en werden via de Haven
aangevoerd. Op de rheekoepel aan het wa
ter staat als naam 'Kanaal Zigt' naar het
Zederikkanaal, waarvan de Haven een on
derdeel was.
Geschilderd door C. de Jonker, 1826.
Fora door Museum 'Dit is in Bethlehem',
Gorinchem.

De hout- en brandstoffenhandel Holrz & Advokaat was gevestigd rus
sen de Korrendijk en de Haven op het terrein waar eens de houtzaag
molen 'Phenix' stond. Het bedrijf kenmerkte zich door de grote open
loodsen. Ter plaatse zou later het bejaardenoord 'Hui::;e Ste yndeld'
worden gebouwd.
Foto omstreeks 1960.

Inmiddels was H.J .F. Muller een fabriek voor het zagen en schaven van hout gestart
aan de Havendijk onder de naam De Linge. Hij maakte gebruik van een stoomma
chine. Het bedrijf telde ongeveer 40 werknemers. De ondernemer verplaatste zijn
bedrijf in 1883 naar de Kortendijk, omdat hij de daar staande windhoutzaagmolen
had gekocht. Zoals reeds medegedeeld verving Muller de molen door een stoom-

Naast de hui :::,en l'an
'Uitbreiding West' 1•er
rees aan de Nieuwe
ivutpherensedijk de
kruiwagenfabriek en
houthandel van de firma
Joh. van Ge/deren.
Foto 1923 door K.L.M.
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houtzagerij . Acht jaar later zette de firma Ho/t z & Advokaat de houtaffaire voort.
De omgeving van de Arkelsedijk was als industrieterrein in trek. Aan het begin van
de dijk richtte L. de Vries in mei 1907 de stoomzagerij en schaverij De Drie Provin 
ciën op . Nadat het bedrijf was overgegaan in handen van de firma Damen, brandde
de houtzagerij in 1919 af. Later zou de firma De Vries Robbé & Co . het complex
kopen voor uitbreiding van het staalconstructiebedrijf.
Behalve de houtzagerijen waren in de stad een stuk of vier houtkoperijen gevestigd .
Een behoorde er toe aan J . van Gel deren , die zich omstreeks 1880 vooral ging toe
leggen op de vervaardiging van krui wagens . Uit het kleine bedrijfje zou Neêrlands
groo tste krui wagenfabriek groeien , welke in 1920 een nieuwe plaats van vestiging
vond op het pas in gebruik genomen industrieterrein ten westen van de stad . Later
kwam er het nog bestaande houtbedrijf Ge/derhout B.V. uit voort.
De in oorsprong Rotterdamse Houtwarenfabriek J . Wi!!emstein vestigde zich in
1952 op het na de oorlog ontwikkelde industriegebied aan de Schelluinsestraat. Er
werd gestart met de produktie van lollystokjes in grote hoeveelheden . Het bedrijf,
dat een enorme groei doormaakte, beweegt zich tegenwoordig vooral op de doe-het
zelf-markt met latj es en lij sten in di verse afmetingen en profielen .
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De h11iSl'es1ing l'an de machinefabriek van W . de Vries
R obbé aan de Arke/sec/ijk 1ras aan vankelijk l' rij primi1ief
Tekening oms1reeks 1915.

Staalconstruct ie

:,t,

H el personeel van De Vr ies Robbé & Co . verlaat het
oude kan1oorg ebou w aan de Arke/sec/ijk.
Fo10 1928.

H . O osterb roe k kreeg in 1877 vergunning tot het oprichten van ee n ijzer- en metaal
gieterij en machin efabrie k tus sen de A rkelsedij k en de Linge . Daarmee legde hij de
grond slag voo r de plaat selijke metaalindu stri e. E r we rden schepen gebouwd, maar
o ok stoommachines en kustli chttoren s voor Nederlands-Indië . De zaken gingen hem
blijkbaar niet voo r de wind , want reeds na vier jaar was de ondernemer genoodzaakt
het bedrijf te verko pe n . Door toeval kreeg W . de Vries Robbé , een man met een
technisc he en ondern emende inslag, de adve rt entie onder ogen . Hij kocht de machi -
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Ir. D. Roosenburg was de onrH·e,per van her s1ijfrolle ka111oorpand van De Vries Robbé
& Co . Her H-erd in 1928 gebouwd aan de W. de Vries Robbéweg. Bij een renovarie in
1989 -;,ou de oorspronkelijke archirec/Uur geweld worden aangedaan.
Foro omsrreeks 1930.

nefabriek en gieterij en richtte met de Gebro eders Stork & Co . te Hengelo een com
manditaire vennootschap op, welke ten doel had het drij ven va n een machinefabriek
en co nstructiewerkplaats.
De fabriek besto nd uit niet veel meer dan wat houten gebouwtjes, want binnen de
verboden kring van de vesting mocht niet met steen worden gebouwd. Omdat de
werk plaats spoedig te klein was, vo nd uitbreiding p laats met provisorische aan 
bouwsels. Het bedrijf groeide geleidelijk : waren er in 1882 vijftien werknemers, ze
ven jaar later waren dat er vijfti g. De ondernemer ging zich voo ral to eleggen op de

H er A111srerda111se archi
rectenbureau Merkelbach
& Karsren onrwierp in
1940 een schaftlokaal
voor de werklieden van
De Vries Robbé & Co.
N. V. met daaraan ge
bouwd een ont
vangstruim te. Dit origi
nele bouwwerk s!Ond be
kend als de Rotonde.
Foto 1956.
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H et klein begonnen be
drii.f \'Cln W. de Vries
Robhé russen de Arke/
sec/ijk en de Linge groei
de uir 101 een grote 011 derne111ing, ll'e!ke ::,elfs
expansie ::,ochr aan de
01·er::,ijde van de Linge.
Het complex met kan1oorgebo11H·e11, fabrieks
hallen e11 111onragererrei11en is 0111/ijnd.
Foro 1958 door K.L.M.
Aerocarto.
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cons tructiebouw. Een van de eerste opdrachten voor een kapco nstructie kwam van
de gemeente Gorinchem vo or een nieu we stokerij voor de generatorove ns van de
gasfabriek. Een stoo mmachine voo r de gasfabriek leverd e f 1.110,- op .
Allengs vo lgden opdrachten voor perronoverkappingen en fabriekshallen; zelfs de
koepelge vangeni s te Haarlem bracht het Gorinchemse bedrijf tot stand . In 1910 ging
de firma De Vries Robbé & Co. zich ook to eleggen op de fabricage van sta len ramen
en deuren. Enige jaren la ter werd de basis gelegd voor een constructiebedrijf te Se
marang in Nederlands-Indië.
Ook op ander terrein bewoog de industrieel W. de Vries Robbé zich . Zo was hij be
trokken bij de vervaa rdiging van dak vi lt en tectorium, een licht doorlatende stof
voor dakbedekking, waa rvoor H . Hooghwinkel in 1888 een fabriek had gesticht.
Door de opr ichting in 1916 va n de N. V Betondak voor de fabricage van bim sbeto n
nen platen kwam aan die acti viteit een einde . Deze dochteronderneming van De
Vries Ro bbé & Co . zou na enige tijd in Arkel wo rden gevestigd .
In een vrij vroeg stadi um kende het bedrijf al een soo rt ondernemingsraad en een
pensioenfond s voo r het personeel. Het eigen ontspan ningsgebouw 'De Kolfbaan'
sto nd ten dienste van het personeel. Omzetting va n de onderneming, die een enorme
groei had doorgemaakt, in een naamloze ve nnootschap geschiedde in 1930. Door
de recessie in de volgende jaren liep het aant al a rb eid skrachten terug tot 600, maar
in 193 7 wa ren weer meer dan 1.000 werknemers in dienst.
Na de moeilijk e jaren van de Tweede Wereldoorlog moest veel worden hersteld. De
Vries Robbé & Co. N.V. had in de wederopbou w va n Nederland een belangrijk aan -
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Elders in de Linge wijk werd in 1962 de radiatorenjabriek van De Vries Robbé & Co .
N . V. gebouwd naar om werp van ir. H .E. Oud.
Foto 1962 do or C.l. waltheer.

deel. H et bedrijf had een wereld naam verworven , niet in het min st door in 1938 deel
te nemen in de Cape Steel Construction Company in Kaapstad. De onderneming
was gespeciali seerd in staalcon structies voo r gebouwen , ce ntrales , fa bri eken , ha n
gars en loo dse n en leverde torens, hoogspanningsmas ten , b ru ggen , viaducte n , gas
ho uders, boort ore ns en o pslagta nk s. De o pe ning va n een ves ti ging in E indhoven
vo nd p laa ts in 1953 .
H et famili ebedrij f groeid e voortdurend , maar het besc hikte ni et o ve r een goed com
mercieel ap paraat. De o nderneming kreeg niet meer als vanzelf haar opd rac ht en .
Toe n de bedrij fsvoo ru itzicht en er mind er ro osk leuri g uitzagen - met 3.400 werkn e
mers veruit de grootste werkgever van Go rinchem - kwam het o nd ernemingsbestuur
in 1969 tot ee n a kkoord met de N. V. Billiton Maarschappij o ver o verna me. H et Go
rin chemse bedrij f ging o p in ee n te fo rmeren bo uwdi visie. T oe n we ldra de Bil/iron
Maa tschappij in ha nden kwam va n de K oninklij ke Sh ell , werd de staalcon structiedi
visie in 1972 overgedaan aan de gro eiende Verenigde Bedrij ven Nederh orst N.V.
voo r versterking van de staalco nstruct ieafdeling . Met het failli ssement van het
Nederhorst-concern in 197 6 kwa m ee n eind e aa n het een s voor G o rinch em zo be
langrijk e De Vries Robb é-bedrij f.
E ni ge o nderdelen ko nd en beho ud en blij ven d oor verzelfsta nd igin g. De in 193 8 op
ge ri chte radiatorenafdeling von d aan va nkelijk voort zetting als De Vries R obbé Ra
diatoren B.V. , maar de fa briek zo u in 198 1 a ls o nderdeel va n Srelrad B.V. haa r deu
ren sluit en . De vervaard iging va n staalco nstru cti es ging do o r als M ercon Steel Stru c
tures B. V. aan de Krink elwink el, welk e ond ernemin g zich vo oral toelegt o p co n
stru cties voo r de offs ho re-indu strie. De Vries Robbé Geve/bo u w B .V. is de zelfs ta n
di ge voortzetti ng van de ramen fa briek .
Kopergieterij

Een a nd er bedrij f in de meta alsecto r is de ko pergiet erij en blikslagerij van H.K. van
Wingerden, welk e in 1883 bego n in ee n pand aa n de H oveni ers traat. Het gieten va n

Scheep
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Een oud bedrijf in de
bin11ens1ad is de seden
1883 aan de Melkheul
gevestigde koper- en me1aalgieterij. De bouw
kundige J. de Bie ont
wierp in 1906 een nieuw
bednjfsgebouw mer drie
woonhuizen. Her kan
toor dareer/ van 1939.
Fo10 J 992 door H. Rut
ten.

koper geschiedde buiten, wat vooral in het donker een spectaculair schouwspel ,vas.
Tien jaar na de start fabriceerden een stuk of tien werklieden er allerlei koperen
voorwerpen, zoals waterkranen, verbindingsstukken voor brandspuiten en vooral
gewichten. De firma nam in oktober 1906 nieuwe gebouwen aan de Melkheul in ge
bruik. Enkele jaren eerder was het assortiment artikelen uitgebreid met patrijspoor
ten en scheepsramen, die hun weg vonden over de gehele wereld.
Vooral in de jaren '60 maakte het bedrijf een sterke groei door. Naast de werkmaat
schappij Wigo Ramen B.V. in Gorinchem, was in Sleeuwijk de Constructiewerk
plaats H. K. van Wingerden en Zonen B.V. gevestigd. Later zou een bedrij fsconcen
tratie in Gorinchem tot stand komen.
Scheepsbouw

Van oudsher waren in Gorinchem scheepstimmerwerven gevestigd. Op oude platte
gronden is te zien, dat op de Altenawal schepen werden gebouwd; die buurt stond
bekend als de Timmerwerf. Daar aan de Krommenhoek was een scheepswerf ge
vestigd, die als gevolg van de demping van de Kalkhaven in 1870 genoodzaakt was
te verhuizen. De eigenaar J. van de Giessen verplaatste de werf naar Giessendam
waaruit voortkwam de nog bestaande scheepswerf Van de Giessen B.V., gespeciali
seerd in de fabricage van straalbuizen om het nuttig effect van scheepsschroeven te
vergroten.
Vervolgens stichtte J.B. van der Hoff een werf aan de Linge nabij de Vijfde Uit
gang. Al veel langer exploiteerde H. Groenhof een kleine werf Buiten de Waterpoort
aan de Merwede. Beide werven werkten op bescheiden schaal. Scheepsbouw van
grotere omvang geschiedde eerst in 1906 door de oprichting van een werf door C.
de Groot en F. Looijen op de Kleine Landtong tussen de Lange- en de Kortebrug.
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De werf van J. van de Gies
sen was gelegen in de bocht
van de Kalkhaven aan de
Krommenhoek. Er bovenuit
torent oliemolen 'De Een
dracht'.
Geschilderd vóór 1871.

De werf van Bijker's Aannemingsbedrijf N.V. aan de Krinkelwinkel beschikte over enige
hellingen. De grootste was 150 ,n lang en reikte tot in de rivier, waar een zware keerdeur
voor de afsluiting zorgde. Zo ontstond een soort dok, dat door een pompinstallatie werd
drooggehouden. Aan de afbouwkade ligt een tanker, terwijl op de grote helling wordt ge
werkt aan een motorvrachtschip voor een Griekse rederij.
Foto 1959 door K.L.M. Aerocarto.
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Na de slui1i11g van de we,j
van Bijker in 1964 nam De
Vries Robbé & Co. N. V. de
/erreinen en ops!allen over.
Er \\'Ordi gearbeid aan de
sµoorhefbrug over de Oude
Maas bij Dordrecht.
Foto 1969.
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Deze werf bood werkgelegenheid aan 50 arbeiders. Na een paar jaar kreeg het be
drijf een nieuwe behuizing aan de Merwede bij de Krinkelwinkel. Speciaal voor het
personeel waren bij de werf arbeiderswoningen gebouwd. De werf kreeg als nieuwe
naam: N.V. Fortuna, voorheen De Groot & Looijen, fabriek van scheepsbouw, ma
chinerieën en ijzerconstructiën. In de loop van 1908 werden op de nieuwe locatie
maar liefst 17 nieuwe vaartuigen op stapel gezet, wat volop werk betekende voor 80
man.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog maakte de werf een moeilijke periode door we
gens de schaarste aan grondstoffen. De gemeente Gorinchem verschafte toen een
mooie opdracht voor de bouw van een dubbelschroef veerstoomboot. Als 'Gorin
chem I' was de veerboot bestemd voor het onderhouden van debelangrijke verbin
ding Gorinchem - Sleeuwijk v.v. Medio september 1919 kocht N.V. 'IJselwerf',
scheepsbouwmaatschappij en machinefabriek te Utrecht, het werfcomplex. De ven
nootschap bezat reeds een scheepswerf in Kampen. Zes jaar later stond bij de plaat
selijke vestiging de veerboot 'Gorinchem IV' op stapel. Kort na de oplevering in
1926 gingen de poorten van de !Jselwerf echter voorgoed dicht.
Veel later - in het oorlogsjaar 1943 - vestigde zich op het terrein aan de Krinkelwin
kel Bijker's Aannemingsbedrijf. De directie zocht een plaats van vestiging voor het
montagebedrijf, dat bij het bombardement van Rotterdam in vlammen was opge
gaan. Behalve met montagewerk, ging het bedrijf zich nu ook bezig houden met
scheepsbouw. In de loop der jaren zouden welgeteld 74 schepen, waaronder dek
schuiten, vrachtschepen, sleepboten, tankers en veerboten, de hellingen van Bijker's
Aannemingsbedrijf N.V. aflopen. De werf, eigendom geworden van de Koninklijke
Maatschappij De Schelde te Vlissingen, sloot in 1964. De Vries Robbé & Co. N.V.
nam het complex aan de Krinkelwinkel over in verband met de montage van zware
staalconstructies op een terrein aan diep vaarwater. Na het faillissement van het
Nederhorst-concern vestigde Mercon Steel Structures B.V. zich daar.
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Het sluiten van de werf van Bijker betekende niet het einde van de scheepsbouw in
Gorinchem, want in 1930 had H. Baan Hofman aan de Lombokstraat een machine
fabriek en reparatie-inrichting geopend. Het bedrijf legde zich speciaal toe op her
stelwerkzaamheden aan baggerwerktuigen en machines. Later werden er ook sche
pen gebouwd. Kreeg Baan Hofman B.V. in 1986 nog een order van 27 miljoen gul
tien voor de bouw van vier havensleepboten voor Indonesië, anderhalf jaar later
ging het bedrijf dicht. Voor de 75 werknemers betekende dat ontslag. Baan Hojman
B. V. was intussen een dochteronderneming van de Verenigde Bedrijven De Groot
in Bloemendaal, van welke maatschappij de bakermat ook in Gorinchem lag.
Inmiddels was K. Damen in 1975 een moderne werf begonnen aan Avelingen-West.
Damen Shipyards specialiseerde zich vooral op de bouw van blusboten en kleine
schepen, samen te stellen van uit voorraad leverbare delen. Door deze werkwijze kan
in een korte tijd het gewenste schip worden afgeleverd.
De timmerman H.G. Pellikaan kwam in 1873 naar Gorinchem. Hij ging werken bij
de aannemer /timmerman J. Exalto, die tevens molenmaker was. Na een jaar of tien
begon hij voor zichzelf als timmerman en molenmaker. Aanvankelijk werkte hij al
leen, maar na enkele jaren kreeg hij hulp van een paar zoons.
Uit het kleine eenmansbedrijfje aan de Visserslaan zou uiteindelijk het aannemers
bedrijf H. Pellikaan B.V. voortkomen. Meer dan een eeuw is het bedrijf werkzaam
in de bouwsector, vooral op het gebied van de utiliteitsbouw. Op het industrieterrein
Avelingen, dichtbij het knooppunt van Rijkswegen, bouwde de onderneming in
eigen beheer twee grote gebouwen. Het eerste, met vier kantoorlagen en een be
drijfsoppervlakte van ongeveer 4. 500 m', kwam in 1980 gereed. Het andere, dat cir
ca 3.500 m' groot is, werd zeven jaar later in gebruik genomen. Een grote verschei
denheid aan bedrijven heeft zich in die kantoorpanden gevestigd.
Bij de officiële ingebruikneming van het tweede kantoorgebouw ontving directeur
H.G. Pellikaan, kleinzoon van de grondlegger van het bedrijf, als eerste de Gorcum
Promotion Award voor zijn grote verdiensten voor de economische bedrijvigheid in
de gemeente Gorinchem. Het kunstwerk van Vera Galis was voorzien van de in
schriptie: 'Aan H.G. Pellikaan. Voor gedurfd ondernemerschap'. Eerder had de In
dustriële Kring Gorinchem en omstreken hem het 'Gouden Klavertje Vier' toege
kend.
Bij de ingebruikstelling van het gereconstrueerde klaverblad van de Rijkswegen bij
Gorinchem stelde de Industriële Kring deze onderscheiding in voor personen, die
zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de economische ontwikkeling
van Gorinchem. In 1976 ontving J.G. van Boven, directeur van Kunststoffenin
dustrie Van Boven B.V., het Klavertje Vier, gevolgd door A. Krakeel, directeur van
Robbé Radiatoren B.V., L. Hage, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, J.
den Ouden, directeur van Mercon Steel Structures B.V. en Merwede Montage B.V.,
G. Attema, directeur van Kunststoffenindustrie Attema B.V., K. Damen, directeur
van Damen Shipyards B.V., A. Roza, directeur van Teunis van Andel B.V., H.G.
Pellikaan, directeur van Aannemersbedrijf H. Pellikaan B.V., J. Willemstein, direc
teur van Houtwarenfabriek Willemstein B.V., J. van Berk en N.A. Hendriks, direc
teuren van Buro Dakadvies B.V. en H.J. Kuijpers, directeur van Strago Electro
B.V.
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Zeepziederij
De Halve Maan

De zeepziederij aan de
Bornsteeg werd in 1982
afgebroken. Slechrs een
rekening voor het kwar
tetspel van de Stichting
Sradshersrel Gorinchem
.herinnert aan het oude
bedrijf.
Tekening door P.A. de
Hoon, 1976.

Drukkerijen

De zeepbereiding in Gorinchem speelde zich eeuwenlang af in een pand aan de
Bornsteeg, waar zeepziederij De Halve Maan was gevestigd. Volgens een der eerste
verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken produceerde de ziederij zeep
van een zeer goede kwaliteit. In 1872 kwam het bedrijf in handen van een vennoot
schap, bestaande uit C.C. Blom van Assendelft, T. en K. van Andel, A. Blankers
en P. Kuilenburg. Deze vennootschap handelde onder de naam Gorinchemsche
Zeepziederij. De ondernemers hadden blijkbaar meer van de zeepaffaire verwacht,
want al na een paar jaar ging het bedrijf in andere handen over. Het was de zaken
man D.J. du Croo, die in de zeepbereiding een nieuwe commerciële uitdaging zag.
In het pand aan de Bornsteeg, dat in 1879 werd vernieuwd, werd zachte zeep gefabri
ceerd. Na enige tijd kreeg de zoutziederszoon uit Raamsdonk C. van Seters er de
leiding. Hij was de schoonzoon van de eigenaar. Uit een advertentie valt op te ma
ken, dat de 'puike zachte zeep' leverende ziederij handelde onder de schone naam:
Wapen van Gorinchem.
Tot wanneer de zeepziederij in bedrijf bleef, kon niet worden vastgesteld. De Kamer
van Koophandel en Fabrieken maakt er na 1903 geen gewag meer van, maar toen
Van Seters in 1916 een gasmotor plaatste, was de zeepziederij nog in werking. Na
de Tweede Wereldoorlog bleef het gebouw aan de Bornsteeg in gebruik voor de
groothandel in kruidenierswaren, borstelwerk, huishoudelijke artikelen, toiletarti
kelen en galanterieën, een andere bezigheid van de firma C. van Seters.
Plannen tot oprichting van een fabriek voor harde witte zeep in een pand aan de
Arkelsedijk vonden geen doorgang, ondanks de toestemming die W. Verwoerd
daarvoor in 1842 verkreeg. Hij trad op namens F.J. Rosse! te Holgarten in Beieren.
Zo'n dertig jaar later ontwikkelde G.E. Hofman initiatieven tot vestiging van een
zeepziederij aan de Melkheul, maar of hij er ooit zeep heeft gezoden, valt te betwij
felen.
In 1755 zag een bijna 600 pagina's tellende foliant over Gorinchem het licht. De titel
luidt: 'Beschrijvinge der stad Gorinchem en Landen van Arkel'. Het boekwerk be
vat een stadsbeschrijving, samengesteld uit de nagelaten schrifturen van de ma
gistraat mr. Cornelis van Zomeren, die al jaren was overleden. De uitgever was Teu
nis Horneer, boekdrukker en boekverkoper op de Hoogstraat, in 't Gulde Haantje.
Volgens het titelblad rangschikte Z.H.H.T. de paperassen van Van Zomeren. Ach
ter deze letters ging de uitgever zelf schuil, want in omgekeerde volgorde vormen
de letters zijn initialen: Teunis Horneer Huiberts Zoon.
De drukker en boekverkoper was zijn zaak acht jaar eerder begonnen met de uitgave
van een boekje met de voorgeschreven teksten der predikaties in de Grote Kerk tus
sen Kerstmis en Pinksteren. Het was de derde verbeterde druk van een bestaand
werkje, dat Jacob van Wijk had uitgegeven. De veronderstelling ligt voor de hand,
dat Horneer diens bedrijfje voortzette.
Na deze eersteling zouden nog vele boeken van Horneers persen rollen, o.a. 'Van
Arkel's Oude Veste' door H.A. van Goch (1898-1903). Het bedrijf was gevestigd in
een pand aan de Hoogstraat met de naam 't Gulde Haantje. Later verplaatste de
firmant het naar de Gasthuisstraat, maar de vertrouwde naam verhuisde mee.
Omstreeks 1810 kreeg kleinzoon Teunis Horneer het predikaat stadsdrukker, waar-
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Een van de oudste drukkerijen van het land is de Corin
chemse drukkerij Horneer. De geschiedenis van het be
dnjf ::,011 tor 1676 ::,ijn rerug te voeren. Lange tijd \\'aren
de drukkerij, binderij en kantoorboekhandel gevestigd in
hei pand Gasthuisstraal 8. In 1967 verhuisde de drukke
rij naar de Wes1wagenstraa1.
Fo10 0111s1reeks 1950_

door hij verzekerd was van de leverantie van gemeentelijke drukwerken, zoals de af
fiches, verordeningen en reglementen. Sedert 1871 gaf de zaak de 'Nieuwe Gorin- chemsche Courant' uit, in 1934 voortgezet als het dagblad 'De Vijf Rivieren'.
In 1903 stierf het Gorinchemse drukkersgeslacht uit. De zaak stond inmiddels be
kend als N.V. Stoomdrukkenj v/h T. Horneer. Een paar persen in de drukkerij wer
den al twintig jaar aangedreven door een gasmotor, maar een vergunning voor een
stoommachine is niet bekend. De drukkerij is nog altijd in bedrijf.
In maart 1819 vestigde Jacobus Noorduijn uit Zaltbommel zich als drukker en boek
verkoper in Gorinchem. Hij legde daarmee de grondslag voor een bloeiende uitgeve
rij en drukkerij. In de loop der jaren zagen belangwekkende uitgaven het licht,
meest gedrukt op de persen van de eigen drukkerij. Voorbeelden zijn het bekende
'Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden' door A.J. van der Aa (18391851), 'Naam- en ranglijst van het koninklijke leger der Nederlanden' sedert 1830,
'Bijvoegsel tot het Staatsblad van het koningrijk der Nederlanden' en 'Beginselen
der staathuishoudkunde', het leerboek voor H.B.S.'ers door A. Feenstra dat maar
liefst dertig maal werd herdrukt.
Uitgeverij J. Noorduijn & Zoon N.V. bleef precies anderhalve eeuw Gorinchem
trouw. Als onderdeel van het KI uwer-concern volgde verplaatsing naar Culemborg.
Het studieboekenfonds telde circa 90 titels.
Een greep uit de andere plaatselijke drukkerijen levert namen op als Paulus Vinck,
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die in 1656 de bekende stadsbeschrijving van Abraham Kemp uitgaf, Nicolaas Goet
zee, de uitgever van bijbels in het midden van de 18de eeuw, en J.H. Knierum, die
vooral naam maakte met het 'Guldenboekje', een werkje met vragen en antwoorden
ten dienste van het bijbelonderricht.
Wasserijen

De kleerbleker H.C. Timmers vestigde zich in 1890 in een pand aan de Vissersdijk.
Daar exploiteerde hij een wasserij. Door de aanwezigheid van bleekvelden en sloten
met helder water waren daar vanouds blekerijen te vinden. Na tien jaar moderni
seerde hij zijn wasinrichting door de aanschaf van een stoommachine. Zijn collega
H. de Gier was hem juist voorgegaan met de oprichting van een stoomketel voor
verwarming van water en het drogen van wasgoed, ook aan de Vissersdijk. Zijn ver
gunning werd echter weldra ingetrokken.

Wasserij Timmers is gevestigd in de in 1910 gebouwde
wasserij aan de Schuttersgracht. Het grote voordeel van
die locatie destijds was de aanwezigheid van schoon wa
ter in de onmiddellijke nabijheid, dat de ondernemer
aan de gracht onttrok.
Foto !992 door H. Rutten.

Wasserij 'de Merwede' haalde en bewrgde de was per
vrachtauto. De auto staat geparkeerd voor de zaak van
de automobielfirma C.l. van Mill aan de Arke/straat.
Foto 0111streeks 1930.

Omdat Timmers' wasserij op geringe afstand stond van het Groot Kruitmagazijn op
Bastion XI, stelden de militaire autoriteiten veiligheidsvoorwaarden: de ketel van de
stoommachine mocht uitsluitend met cokes worden gestookt en de schoorsteen
moest worden voorzien van een vonkenvanger. Bovendien diende het vuur te wor
den gedoofd als in het kruitmagazijn werkzaamheden werden verricht.
Of deze voorwaarden bezwaarlijk waren of niet, feit is dat de wasbaas tien jaar later
een nieuwe wasserij liet bouwen aan de Schuttersgracht. Weer was zijn vakgenoot
en sigarenfabrikant De Gier hem net voor door zijn wasinrichting te verplaatsen
naar de Krabsteeg. De beide gebouwen voor de stoomwasserijen waren ontworpen
door de plaatselijke bouwkundige J. de Bie.
Timmers stond nu te boek als directeur van de N. V. Eerste Gorinchemsche
Stoomwasch- en Strijkinrichting, voorheen H.C. Timmers. Een buis onder de riole-
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A ch1er de panden aan de Krabsleeg s1ijg1 d e rook op uil
d e schoors1een van de s1oomwasserij 'de M er wede'. Hel
dak op d e vo orgrond is van de school voor ui/gebreid
lager onder wijs - d e ULO - welk e in 1939 in geb ruik
iverd gen o men. H el schoolgeb ou w is on /wo rp en doo r de
direc1eur va n gem eenrewerken C.l. Geijrenbeek .
Faro 1947.
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Sr o111erij Un iek verruilde in 1986 de b inn ens1ad voo r een
modern bedrijfspand aan de Schellu insesrraar.
Fa ro 1986.

ring d o or naar de Schuttersgracht verschafte de ondernemer het benodigde waswa
ter. De bij d e wasserij staande schoorsteen dateert uit 1910 . Hij is de enige ronde,
uit d e g rond opgemetselde schoorsteen uit het stoomtijdperk , die binnen Gorin
chem s wallen is overgebleven.
De Gier noemde zijn bedrijf Stoomwasch-, E/ectrische Bleek- en Strijkinrichting 'De
Merwede'. Hoewel elektriciteit in Gorinchem nog toekomstmu ziek was, beschikte
De Gier toch o ver elektrische stroom door aan zijn stoomtoestel een generator te
kopp elen.
De Zwitser A .J. Togni dreef in die zelfde tijd een stoomwas- en strijkinrichting en
een chemische wasserij in een pand aan de Nieuwstad. Hij gebruikte geen stoom
werktuig, maar een gasmotor.
Een andere chemische wasserij tevens ververij genaamd Aurora was gevestigd in de
voormalige sigarenfabriek van Dekker & Emck aan de Schuttersgracht. In 1958 ging
het fabrieksgebouw in eigendom over aan de chemische wasserij en ververij Uniek .
Dit bedrijf liet in 1986 een nieuw bedrijfspand bouwen aan de Schelluinsestraat.
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De schoenfabriek

In 1894 stichtt e C. van der Miessen de Eerste Gorcumsche Schoenfabriek en Leder
handel. De fabriek voor leestklaar en gemaakt schoenwerk was gevestigd aa n de
Groenmarkt. De eigenaar werkte er met 23 en weldra met 35 arbeidskrachten. Tus
sen de Groenmarkt en de Zusterstraat verrees tien jaar later een fabriek, waar een
gasmotor de machines aandreef.
De fabriek werd ingebracht in de N. V. Van der Miessen 's Stoomschoenfabriek en
Lederhandel, waar van de stichter directeur was . Brabantse kooplieden waren de
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H et briefhoofd van de schoenfabriek toont een groot bedrijfsgebouw achter het pand
Groenmarkt 5. In werkelijkheid grensde de zijgevel niet eens aan een straat. De naam
van de fab riek 'In 't Gulden Swaerl' is overgenomen van het hoekpand Molens/raat /
Kerks1eeg, waar de schoenwinkel was gevestigd.
Litho omstreeks 1910.

aandeelhouders. De schoenwinkel en lederhandel waren gevestigd in het hoekpand
Molenstraat / Kerksteeg.
De kalkzand
steenfabriek

De kalkzandsteenfabriek
'Merwede' werd in 1921
gebouwd aan de N ieuwe
Wo/pherensedijk.
Foto 1939 door A.A.
Coertse.

In 1921 liet de firma E.J. Bakker & Co. een kalkzandsteenfabriek bouwen op een
terrein van de N. V. Wolpheren aan de Nieuwe Wolpherensedijk. De fabriek, ge
naamd Kalkzandsteenfabriek 'Merwede ', produceerde metsel-, sier- en profielsteen
met een 100-tal werklieden in continudienst. De kalk kwam uit België, terwijl het
zand uit de Merwede en de Waal werd gezogen. De fabriek stond met een haven in
verbinding met de Merwede.
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De fabriek van 'Grotius Beton' tussen de Spijksedijk en de Linge werd in 1926 opgericht
door H.F. de Groot. Aanvankelijk werden er vooral tegels vervaardigd en larer dakpan
nen, buizen en rrouoirbanden. Op de rechteroever van de Linge is de suikerfabriek te
;:;ien met langs de rivier het jaagpad uit de tijd, toen de Linge nog een onderdeel was van
het Zederikkanaal.
Faro onzsrreeks 1950 door K.L.M.

Een fusie van N.V. Merwede Kalkzandsteenfabriek met de Dordtse B. V. Kalkfa
briek vlh Van Dijk & Co. kwam in 1973 tot stand. Op jaarbasis produceerden de
beide bedrijven 160 miljoen stuks kalkzandsteen. Behalve de Gorinchemse fabriek
behoorden tot het concern een betonfabriek, een betoncentrale, een kalkmortelcen
trale en een bouwmaterialenhandel, welke elders waren gevestigd. Het personeels
bestand telde 250 werknemers. Weldra werd de naam van de kalkzandsteenfabriek
veranderd in: Merwedijk.
De Nederlandse kalkzandsteenindustrie kampte met een overcapaciteit. Door de
Dordtse fabriek te sluiten en de kalkzandsteenproduktie in Gorinchem te concentre
ren, leken de vooruitzichten in 1977 gunstig. Niets was minder waar. Vier jaar later
viel ook het doek over het bedrijf Merwedijk, wat ontslag betekende voor 40 man.
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7. Een blik 1n de toekomst
Voor het schrij ven over het verleden staan de archieven ons ten dienste. Wat het toe
kom stperspectief betreft ligt het anders. Daarvoor bestaat de mogelijkheid te put~en
uit rapporten, waarin de visie op de voor ons liggende periode is neergelegd. Rap
porten en nota ' s over de toekomende tijd verschijnen met de regelmaat van de klok
om de overheid de nodige informatie te verschaffen . Aan de hand daarvan ,,nrdt
de beleidslijn uitgestippeld en waar nodig bijgesteld .
Vanoud s is Gorinchem een streekcentrum voor een wijde omgeving, een gebied dat
zich uitstrekt over drie provincies. Een goed functionerend streekcentrum dat zijn
taak op het gebied van verzorging in de meest brede zin des woords wil handhaven
moet over een voldoende groot stedelijk draagvlak beschikken, waarbij stilstand
achteruitgang betekent. Ten aanzien van de ontwikkeling van de werkgelegenheid
in relatie tot het terugdringen van de verkeersmobiliteit dient de uitgifte van nieuwe
bedrijfsterreinen, evenal s de bouw van kantoren, zoveel mogelijk in stedelijke cen
tra plaats te vinden . Om de Alblasserwaard en de Vij fheerenlanden ook in de toe
komst gezond te houden is het nood zakelijk, dat Gorinchem zijn stedelijk draagvlak
verstevigt. Binnen de gemeentegren zen moeten voldoende inwoners en werkgelegen
heid aanwezig zijn om de verzorging van de regio op adequate wij ze vorm te kunnen
blijven geven . Deze stellingen zijn ontleend aan het 'Groeiscenario Gorinchem 2015'
van de gemeente Gorinchem.
Het zal duidelijk zijn, dat werkgelegenheid , woningbouw en bevolkingstoename
nauw met elkaar zijn verbonden. Het tot stand komen van nieuwe woningen leidt
immers tot een stijging van het aantal inwoners, terwijl het creëren van arbeidplaat
sen de woningbehoefte doet toenemen . Om Gorinchem leefbaar te houden met
handhaving van het voorzieningenpakket is een toeneming van het inwonertal een
absolute voorwaarde.
Volgens een rapport van 1988 , waarin de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van
Gorinchem in het laatste decennium van de twintigste eeuw wordt verwoord, heeft
de Gorinchemse bevolking een ondervertegenwoordiging van personen van 25-40
jaar . De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de geringe acti viteiten op het ge
bied van de woningbouw in de periode na 1970, gecombineerd met een slechte werk
gelegenheid. Uit de cijfers van de woningbouw valt zulks echter niet af te leiden,
maar in die tijd lag het accent vooral op het reali seren van wooneenheden voor
ouderen. Vooral jong-gehuwden waren genoodzaakt hun heil elders te zoeken. Dat
had doorwerkende gevolgen, want behalve het geringe aantal jong-gehuwden van
destijds, maken ook hun kinderen geen deel uit van de Gorinchemse gemeenschap .
De woningbouw stagneerde mede doordat het grondgebied van Gorinchem nage
noeg was volgebouwd. Het ontwikkelen van woningen op relatief grote schaal was
eerst mogelijk na de grenswijzigingen van 1978 en 1986, waardoor het Gorinchemse
territoir in twee etappes werd vergroot door verlegging van de provinciale grens met
Gelderland in oostelijke richting: in totaal nam de oppervlakte met 920 ha toe tot
2.201 ha . In het verworven gebied ten oosten van de binnen stad verrezen nieuwe
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woonwijken. Het ligt in de bedoeling in Laag-Dalem circa 3. 100 huizen te bouwen
voor huis ves ting van onge veer 8.000 mensen .
In ve rband met een stabiele groei van Gorinchem wordt gestreefd naar een toename
van de bevo lking met tenminste 500 inwoners per jaar en een uitbreiding van het
aantal arbeidsplaatsen met zo'n 250. Er wordt uitgegaan van een inwonertal van
35.000 rond de eeuwwisseling. Dat staat in schrille tegenstelling tot de prognoses uit
de jaren '60, toen nog rekening werd gehouden met een groei tot maar liefst 100.000
zielen in het jaar 2000 . De plannen voor de bouw van dertien torenflats in het gebied
Stalkaarsen dateren uit die tijd, maar bereikten niet het uitvoeringsstadium.
Wat de werkgelegenheid betreft is het beleid gericht op het aantrekken van nieuwe
bedrij ven, vooral in technologisch kansrijke sectoren, alsmede op het behouden en
uitbreiden van bestaande ves tigingen. De oostelijke bedrijventerreinen bieden daar
to e mogelijkheden. Ook wat het vloeroppervlak van kantoren betreft is vergroting
wenselijk. De stad is immers uitermate gunstig gelegen bij de kruising van de noord
zuid en oost- wes t lopende hoofd wegen van het land en aan de ri vier de Merwede
als belangrijke sc heep vaartroute . Van die ligging moet ten volle worden geprofi
teerd.
Het bo ven staand e is ontleend aan het rapport 'G orinchem in de jaren '90'. Of de
daarin nee rgelegde verwachtingen zullen uitkomen moet de toekomst leren .
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8. Op ontdekkingsreis langs bedrijfspanden
Fabriekspanden uit vervlogen jaren zijn rn Gorinchem schaars, zeker in de bin
nenstad. Om degenen die geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden toch iets te bieden,
volgt hier een wandelroute. Het is zeker niet het gebruikelijke traject langs de beken
de monumenten. Deze tocht voert ook door een paar stegen, achterafstraatjes die
doorgaans worden overgeslagen.
De bedrijfspanden waar U langs komt worden hierna gespecificeerd. Het bouwjaar
- al dan niet geschat - wordt vermeld, evenals de bestemming van het pand ten tijde
van de bouw en indien bekend de ontwerper. In de meeste gevallen is de architect
echter onbekend. Van een wijziging van de bestemming met bouwkundige gevolgen
wordt eveneens melding gemaakt.
De term 'bedrijfspand' dient wel in de ruimste zin te worden opgevat. In dit verband
wordt er onder verstaan elk gebouw geen woonhuis zijnde, dus zowel winkels, pak
huizen, als opslagruimten, inclusief kerk- en schoolgebouwen, maar ook woonhui
zen in combinatie met een winkel.
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Er is dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van het Monumenten Inventarisa
tie Project (MIP). Alle in de summiere lijst van het MIP opgenomen bedrijfspanden
waarlangs de wandeling leidt zijn vermeld. Toegevoegd zijn enkele gebouwen, welke
reeds voorkwamen in het register van beschermde monumenten in Gorinchem. Bo
vendien zijn enige karakteristieke woonhuizen opgenomen. Het leek goed daar de
aandacht eens op te vestigen. In sommige gevallen was het door archiefonderzoek
mogelijk de gegevens van het MIP te corrigeren en/of aan te vullen.
Opvallend is het grote aantal pakhuizen waar U op Uw tocht langs komt. Ze zijn
te danken aan de ondernemingslust van inwoners. De meeste hebben in de gevel ge
toogde openingen, kenmerkend voor de pakhuizen uit de vorige eeuw in deze starl.
U zult bemerken, dat in Gorinchem heel wat gebouwen staan, welke zijn ontworpen
door J. de Bie. Deze produktieve bouwkundige was in de periode 1882-1939 werk
zaam. Hij verrichtte zijn tekenwerk zonder hulp van anderen. Wel kreeg hij in 1935
assistentie van zijn gelijknamige kleinzoor,. De veelzijdige J. de Bie sr. drukte tal
van jaren zijn stempel op de architectuur in Gorinchem. Door zijn relatie met de
woningbouwverenigingen 'Volkshuisvesting' en 'Jan van Arkel' had hij een zeer
groot aandeel in de totstandkoming van de Lingewijk.
Grote Markt
17:
1859/60, Stadhuis door A.W. van Dam
14-15:
1902, woonhuizen door J. de Bie (Jugendstil)
26-26:
ca. 1800, woonhuis/winkel
27-28:
1830, pakhuis/bovenwoning
5:
1903, Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank door J. van Embden
(Jugendstil)
6:
1792, militair gebouw: Hoofdwacht door J. van Westenhout (?)
1980, bankgebouw
7:
1928, hotel Centra! door B. van der Zijpp (Amsterdamse school)
Kraansteeg
14-16:
18de eeuw, pakhuis: De Hoop
Helmsteeg
Karnemelksteeg
Eendvogelsteeg
7-9:
ca. 1850, pakhuis
8:
1859, pakhuis
1917, sigarenfabriek, koffiebranderij
Kabeljauwsteeg
1:
1860, pakhuis De Olifant
Eendvogelsteeg
1:
1880-1900, woonhuis/winkel/pakhuis
naast 2:
ca. 1870, koetshuis
Arkelstraat
28:
1835, vleeshal achter gevel van 14de-eeuwse Kapel
49-51:
1900-1925, woonhuis/winkel
55:
1880-1900, woonhuis/winkel
102:
1934, woonhuis door A. Nieuwpoort (Blue-band-huis)
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Haarstraat
39:
25:
23:

1866, Zieken-Gasthuis door C.J. Loeven
1983, De Lindeborg (146 seniorenwoningen) door A. van Eck
1931, R.K. pastorie door J.L.M. de Wolf
1836: R.K. kerk door J. van Nune (Waterstaatskerk)
1983-1985, 44 wooneenheden door A. van Eck
1800-1850, woonhuis/winkel

21:
Gasthuistraat
53-57:
1727, patriciërshuis: De Rijzende Zon
1836, zijdeweverij
1800-1825, woonhuis/winkel
ca. 1850, woonhuis/winkel: De Gulde Cape)
Driekoningenstraat
1851, pakhuis van bakker S.T. Kouwenberg (initialen op sluitsteen)
naast 2:
2:
1909, Rehobothkerk door Tj. Kuipers
1989, renovatie met aantasting interieur
Gasthuistraat
Tinnegietersteeg
1:
1910, aanbouw museum door A. Mulder
12-30:
1866, postkantoor door C.J. Loeven
1981, 10 woonheden
Groenmarkt
5:
ca. 1700, woonhuis; gedeelte van groter pand
1904, schoen fabriek
1934, winkelpui
7:
1849-1851, Grote Kerk door I. Warnsinck (Classicisme)
Achter de Kerk
1880-1900, woonhuis/winkel (Neo-Renaissance)
3:
Krijstraat
ca. 1450-1517, St.-Janstoren
1:
1882, school
6:
Kruisstraat
Westwagenstraat
14A:
1826, Diaconie-Armhuis
1984, winkel
20-22:
woonhuis/winkel door J. de Bie
40:
1913, Handels- en Landbouwbank door A. Boers en C. van den
Hoogenband
63:
ca. 1910, woonhuis/winkel
65-67:
ca. 1900, woonhuis/winkel
Melkpad
3:
1887, hotel Metropole door M.A. Treffers
1892, uitbreiding
Melkheul
6-8-10:
1906, woonhuis/kopergieterij door J. de Bie
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12:

Wolpherenwal

1-3:
16:

1939, kantoor door B. van der Zijpp
1930, transformatorstation
ca. 1893, schotbalkenloods
1835, militair gebouw, wachthuis
1908, sigarenfabriek door J.H. Verweij
1983, bedrijfsruimte/wooneenheden

West wagenstraat

82:
99-101:

1937, winkel met bovenwoning door A.L. Schaap
1908, woonhuis/winkel/bedrijfsruimte door A.L. Schaap

5-9:

1912, kantoor door J. van Embden
1929, fabrieksgebouw door J. van Embden

Pompstraat
Verlengde Torenstraat

Torenstraat
Nieuwstad
7:

13:

1889, bierbrouwerij De Kraan door J. de Bie
ca. 1885, bierpakhuis en stal
1978, bedrijfsruimte

Kriekenstraatje
Schuttersgracht

37:

achterzijde Boerenstraat 44: 1755, Tuighuis
1910, wasserij door J. de Bie

Hoge Torenstraat
Boerenstraat

10-12:

Zusterstraat

1939, kantoorgebouw met garage en woning door A. van Essen
(Delftse school)

29:
30-32:

1938/39, school door G.J. Geijtenbeek
16de eeuw, bedrijfsgebouw van St.-Agnietenklooster

4-6:

1882, twee scholen voor meisjes

17-19:
11-13:

1889,
1883,
1956,
1909,

Zustersteeg

Zusterstraat

2:
Molenstraat

20-22-24:
26:
32:
41:
43-45:

Spaarbank door J. de Bie (Neo-Renaissance)
tussenschool voor jongens en gymnasium
bedrijfsruimte
kantoor door J. de Bie

1825-1850, woonhuis/winkel
1885, Gorinchemsche Bank (Neo-Renaissance)
1589, Schuttersdoelen
1966/ 67, secretarie hoogheemraadschap
1850-1900, woonhuis/winkel
ca. 1850, woonhuis/winkel
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Revetsteeg

1:

Molenstraat
40:
71-73:
75:
109:
Tolsteeg
rechts:
Eind
2-4:
Peterbrug
rechts:
Appeldijk
41-43:
39:
33:
31:
29:
25-27:
Nieuwsteeg
6:

1837, militaire bakkerij
1953, tehuis, later sociëteit voor bejaarden
1867-1869, R.K. Wees- en Armhuis door C.J. Loeven
1991/1992, 6 wooneenheden door A. van Eck
1875, koetshuis/stal
1885, vrijmetselaarsloge Orde en Vlijt
1598, Tolhuis
1987, kantoor technische dienst hoogheemraadschap
1838, twee affuitloodsen
1987, tekenkamers en kantine hoogheemraadschap
1800-1850, woonhuis/winkel
1872/73, derde waterkering met sluisdeuren
1988, recreatiesluis
1878, pakhuis/bovenwoning door M.A. Treffers (Neo-Classicisme)
1885, pakhuis
1837, pakhuis
1977, woonhuis
1873, stoommeelfabriek (gevelsteen 1611)
1979, scoutcentrum
1850-1875, pakhuis
1800- 1850, woonhuis/winkel
1903, azijnfabriek door J. de Bie
1983, gebedsruimte

Appeldijk

11:

9:
3:

Burgstraat
3:
7:
13:
15:
17:
41-43:
61:
Vissersdijk
25-31:

1839,
1883,
1735,
1902,

pakhuis
woonhuis/winkel
patriciërshuis
winkelpui met gietijzeren kolommen

1880-1900, woonhuis/winkel (Neo-Classicisme)
ca. 1900, winkelpui
ca. 1900, winkelpui
ca. 1900, woonhuis/winkel
ca. 1900, woonhuis/opslagruimte
1885, wijnpakhuis/woonhuis (gevelsteen 1865) (Eclectiek)
1884, sigarenfabriek
1884, azijnmakerij/mosterdfabriek met bovenwoning
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Visserslaan
Rond de Watertoren
2-18:
1886, watertoren door J. Schotel
1985/86, 9 wooneenheden
Vissersdijk
Blauwe Torenstraat
3:
1603, dijkmagazijn Land van Arkel
1704, militair gebouw: Lingewacht
1974, restauratie
1992, woning
Havendijk
rechts:
1824, waaiersluis
54:
1927, pompgebouw en kantoor door G.J. Geijtenbeek
40:
1926, badhuis door G .J. Geijtenbeek
1972, atelier
22:
1859, pakhuis
Visbrug
Hoogstraat
30:
1902, woonhuis/winkel/bakkerij door J. de Bie
15-17:
1938, woonhuis/winkel door J. de Bie sr. en Jr. (Amsterdamse
school)
9:
1876, winkelpui met acht gietijzeren kolommen
Gasthuisstraat
2:
1931, winkel met bovenwoningen door L. Groen
Kelenstraat
Grote Markt
1898, Wilhelminafontein door J. de Bie
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Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-Holland
Bedrijfsmonumenten:
wat zijn dat?

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor bedrijfsmonumenten, dat zijn technische en indus
triële monumenten. Hiermee worden onder meer aangeduid: fabrieksgebouwen, scheepswerven, pakhui
zen, gemalen, sluizen, bruggen, station s en watertorens .
Dik wijls zijn niet alleen de gebou wen zelf van belang, maar ook de machines, gereedschappen en techni
sc he installaties uit voorbije perioden die erin te vinden zijn.

Bedrijfsmonumenten
in Midden-Holland

Midden-Holland, globaal het gebied tussen de vier grote steden wordt ook wel 'het groene hart van Hol
land ' genoemd. Bekend om zijn typisch Hollandse polderlandschap en de windmolen s, heeft dit geb ied
ook een rijke ambachtelijke en industriële geschiedenis achter zich. In stad en dorp, langs dijk en vaart
zijn de sporen hiervan herkenbaar in de vorm van bedrijfsmonumenten.

Waarom een Stichtin g
Bedrijfsmonumenten
Midden-Holland?

Het rijke bezit aan bedrijfsmon umenten in dit gebied slinkt ongemerkt snel door functieverlies, techni
sc he verouderingen en gebrek aan publieke belangstelling.
Verontrust door deze ontwikkeling hebben bewoners uit Midden-Holland en diverse bestaande organisa
ties de handen ineen geslagen en in 1982 opgericht: de Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-Ho lland ,
met als doel: 'het in ventariseren, documenteren en behoud van bedrijfsmonumenten in Midden-Holland
en West -Utrecht'.
De Stichting wil bestaande objecten zo snel mogelijk in ventariseren , deze en verd wenen objecten docu
menteren en trachten, om de belangrijkste bedrijfsmonumenten te behouden. De aandacht gaat uit naar
zowel het grote fabriekscomplex als naar het kleine, ambachtelijke bedrijfje, alsmede naar historisch
waardevolle arbeidsprocessen, zoals touwfabricage.

Activiteiten

De Stichting is opgezet als een 'doe-organisatie' en niet als een 'vergader-club'. Vele donateurs zijn actief
in werkgroepen. De Werkgroep Inventarisa1ie en Documen1a1ie heeft een begin gemaakt met een onder
zoek naar bedrijfsmon umenten langs de Oude Rijn. De Werkgroep Publici1ei1 en Voorlich1ing heeft een
mobiele tentoon stelling samengesteld.
Voo r concre/e behoudsac1ies wo rden per geval kleine werkgroepen gevormd, om gewapend met lokale
kennis bij voorbeeld dreigende sloop van belangrijke objecten te voo rkomen, of om mee te denken over
zinvol hergebruik.

Organisatie

De Stichting wordt geleid door een breed same ngesteld bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van
plaatselijke en regionale (historische) verenigingen en individuele donateurs. Voor alles is de Stichting een
vrijwilligersorganisatie, die draait op de donaties en de belangenloze inzet van de donateurs

Donateurs

De Stichting telt inmiddels ca. 100 donateurs, een aantal dat gestaag groeit: zowel indi vidueel ge\'nteres
seerden als organisaties, bedrijven en gemeenten kunnen de Stichting als donateur ondersteunen.
Indi viduele donateurs: / 20,-.
Gemeenten: / 50,-.
Instellingen, verenigingen e.d.: / 50,-.
Bedrijven:/ 100,- .

Wat biedt de Stichting u?

Regelmatig worden activiteiten (o.a. exposities, lezingen) georganiseerd; verder vindt elk jaar de Dona
teursdag plaats. Alle donateurs krijgen 4 x per jaar de Nieuwsbrief toegezonden.

Midden-Holland in
bedrijf-reeks

De Stichting Bedrijfsmonu menten Midden-Holland heeft als doel de inventarisatie, documentatie en het
behoud van monumenten van bedrijf en techniek en waardevolle arbeidsprocessen in Midden-Holland .
Binnen deze doel stelling streeft zij naar kennisverspreiding over bedrijfsmonumenten , onder meer door
middel van een periodiek orgaan en andere publikaties, het houden van tentoonstellingen en excursies en
het verrichten va n onderzoek.
Vanuit deze doel stelling is in 1987 een publicatiefonds door de SBMH in het leven geroepen, ten behoeve
van de 'Midden-Holland in bedrijf'-reeks. Door middel van deze reek s zal de komende jaren de schijn
werper worden gericht op een aantal plaatsen en regio's in Midden-Holland waar traditionele bedrijfs
takken behouden zijn gebleven; niet alleen deze bedrijfstakken, maar ook de nog resterende bedrijfspan
den zullen daarbij aan de orde komen.
De Midden-Holland in bedrijf-reek s staat onder redactie van drs. B.R. Feis en H.Fr.B. Rutten; de eind
verantwoordelijkheid voo r de reeks berust bij het bestuur van de SBMH.

Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-Holland
Sekretariaat: Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht
tel. 030-343880
ABN (giro 1412), rek.nr. 55.54.01.731
t.n.v. Stichting Bedrijfsmonumenten M.Holland

Gorinchem in bedrijf
'Gorinchem in bedrijf' is het vijfde deel van een reeks over de bedrijfsgeschiedenis
van steden in Midden-Holland.
Vanouds had Gorinchem aantrekkingskracht voor de bewoners in een wijde omge
ving. Daardoor kon het zich ontwikkelen tot een streekcentrum, dat het tot op de
dag van vandaag is.
De plaatselijke bevolking telde veel handelaren en ambachtslieden. De laatstge
noemden waren verenigd in gilden. Ook aan deze ambachtsorganisaties uit een ver
verleden wordt een hoofdstuk gewijd.
In de 19de eeuw komt de industrie in Nederland tot ontwikkeling. De stoommachine
deed haar intrede. Omstreeks 1850 drongen de vernieuwingen ook door tot Gorin
chem. Zoals de meeste steden telde Gorinchem toen veel ambachtelijke bedrijfjes.
Enige plaatselijke ondernemers profiteerden van de vooruitgang der techniek door
een stoomwerktuig aan te schaffen . Verscheidene bedrijven groeiden uit tot onder
nemingen van enige omvang.
De eerste grote fabriek, die aan meer dan honderd arbeiders werk verschafte, was
de suikerfabriek. Deze in 1871 gestichte onderneming bestaat nog steeds. De tien
jaar later van de grond gekomen machinefabriek en constructiewerkplaats van De
Vries Robbé & Co. zou verreweg de grootste onderneming van Gorinchem worden .
Toch groeide Gorinchem niet uit tot een echte industriestad met een woud van ro
kende schoorstenen. Een handicap was vooral de vestingfunctie, waardoor Gorin
chem aanvankelijk niet buiten zijn wallen kon uitbreiden. Pas in de 20ste eeuw ver
vielen de belemmeringen die een groei in de weg stonden . Vervolgens stimuleerden
de aanleg van de rijkswegen en een vaste oeververbinding over de Merwede de verde
re ontplooiing van Gorinchem.
De diverse bedrijfstakken, die Gorinchem heeft gekend, worden in het boek behan
deld. Tot slot volgt een wandelroute langs Gorinchemse bedrijfsgebouwen .
'Gorinchem in bedrijf' werd geschreven door A.J . Busch, gemeentearchivaris van
Gorinchem, en is voorzien van een honderdtal illustraties . Het verschijnt in de reeks
'Midden-Holland in bedrijf' , onder auspiciën van de Stichting Bedrijfsmonumenten
Midden-Holland. Eerder verschenen delen over Gouda, IJsselstein, Woerden en
Bodegraven .
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