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Merewade

In de geschiedenis van Gorinchem heeft de aanwezigheid van de rivier
de Merwede altijd een belangrijke rol gespeeld. In verschillende gedaan
ten heeft de rivier zich voorgedaan: als handelsweg, als grens of als
waterwolf. Vaak besliste zij over welvaart en verval.
De naam had oorspronkelijk betrekking op een merovingisch gebied
,Silva Miriwido', in de betekenis van een soort vloedbos (meerwoud). De
oudste rivier-vermeldingen spreken van ,Mèruada' (877) of ,Mereuuida'
(897), wat zich later tot ,Merewade', Merwede ontwikkelde. Deze naam
was voor de benedenloop - de tegenwoordige Noord en Nieuwe Maas van toepassing: vanaf de dertiende eeuw zeker ook voor de bovenloop de tegenwoordige Boven- en Beneden Merwede.
De Stichting Merewade wit de kennis van de geschiedenis van de stad
Gorinchem en haar omgeving bevorderen door het uitgeven van de reeks
Merewade. Hierin verschijnen boeken over historische onderwerpen, op
een leesbare manier geschreven en voorzien van vele afbeeldingen. Ook
worden resultaten van historisch onderzoek naar Gorcums verleden
opgenomen, met als doel deze voor een groter publiek toegankelijk te
maken.
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VOORWOORD
Toen in 1980 over de aanleiding voor de viering van Gorcum 600 werd
gediscussieerd, gaf de redactie van de Merewade-reeks al te kennen,
"een proeve van een rijk te illustreren integrale geschiedschrijving" te
willen produceren, omdat zij meende, dat aan een algemeen gesEhiede
nisboek over Gorinchem behoefte bestaat.
Ik werd met het opstellen van de tekst belast, een taak waaraan ik met
voldoening - zij het met continu tijdgebrek - heb gewerkt; niet in de
laatste plaats omdat ik lange tijd in Gorcum heb gewoond en daar die
belangstelling voor geschiedenis heb ontwikkeld, die ik later middels
mijn studie te Amsterdam heb uitgebouwd. Reden, waarom ik in alle
bescheidenheid hierbij dit werk aan Gorinchem en haar bewo(o)n(st)ers
wil opdragen.
Een woord van dank ben ik verschuldigd aan de gemeentelijke archief
dienst voor de medewerking aan het illustratieve gedeelte van dit boek en
aan de mede redactie- en bestuursleden van de stichting Merewade. Met
name Klaas en Rolf wil ik ruimschoots loven voor de kritische steun, die
mij bij het schrijven vergezelde.
Mij tot slot aanbevolen houdend voor op- en aanmerkingen,
Amsterdam, 19 augustus 1982

Bert Stamkot

1. INLEIDING
Geschiedenis van de stad Gorinchem, een zin die klinkt als een klok. Maar
alvorens deze zin als titel voor dit boek te accepteren, is het gewenst, eerst
enige haken en ogen - die zo'n zin ook in zich bergt-aan te stippen.
Onder geschiedenis kunnen we al datgene vatten wat gebeurd is, echter,
veelal kunnen we niet meer weten wat zich allemaal heeft afgespeeld,
omdat ons geen bronnen meer ter beschikking staan. We kunnen dan
hooguit gissen naar het vei-loop der dingen. Waar ons wel bronnen
bekend zijn, moeten we bij de raadpleging daarvan ons zeer bewust zijn
van de vraag: wie schreef of zei wat, wanneer en (vooral) waarom? Over
de motieven, die tot de ons overgeleverde mededelingen hebben geleid,
kunnen we ook slechts speculeren. Er is-bij voldoende bronnen-nu wel
vaak door vergelijking een beeld te reconstrueren. Een nieuw probleem
rijst, wanneer ons zeer veel gegevens met betrekking tot een bepaalde tijd
of gebeurtenis ter beschikking staan. Dan maakt de geschiedschrijver
een keuze. Die keuze is zijn keuze en is dan ook weer mede bepaald door
de achtergronden van de schrijver: zijn tijd, zijn milieu, zijn motieven.
Pauw, Kemp, Van Zomeren en Van Goch, de bekende Gorcumse ge
schiedschrijvers, uit respectievelijk de 15e, 17e, 18e en eind l 9e eeuw,
schreven elk op hun eigen wijze, maar waren tevens sterk beïnvloed door
hun omgeving en de tijd waarin zij leefden. Tijden, waarin feiten - al dan
niet vervlochten in verhalen of kronieken-een belangrijke plaats inna
men. Feiten, die voornamelijk betrekking hadden op de heren, de be
stuurders, de kerkelijke leiding, of op de ontwikkeling van het stadsuiter
lijk (gebouwen, straten, versterkingen). De sociale en economische aspec
ten werden, bij ontbreken van (kennis van) vakken als sociologie en
economie, niet (bewust) beschouwd. De gewone mens en diens werk
bleven, mede vanwege de schaarse gegevens daaromtrent, veelal buiten
'beeld. De moderne Gorcumse geschiedschrijvers als: W. A. van der Donk
(t 1972), G. van Andel (t 1966), H. van Hoogdalem (t 1970), H. F. van
Peer (t 1978) en A. J. Busch, keken kritischer naar de bronnen, betrok
ken andere aspecten bij hun betogen en stelden de mens centraler. Zij
bestudeerden specifieke onderwerpen intens, maar produceerden - in
tegenstelling tot de oude chroniqueurs -geen algemene geschiedschrij
ving van Gorinchem. H. F. van Peer's Van Gorcums ontstaan tot Gorcums
sanering ( 1962) benadert dat wel het meest, maar beperkte zich-logischgezien de actualiteit van de stadssanering -tot de ontwikkeling van het
stadsbeeld. Het boek pretendeert ook niet meer te zijn dan dat 1 ).
A. J. Busch beschreef, in zijn kwaliteit van stadsarchivaris, enkele belang
rijke breukpunten in de Gorcumse geschiedenis (1982)2).
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De viering van Gorcum 600 jaar stadsrechten (1382-1982) vormde een
goede aanleiding om te pogen een algemene geschiedschrijving van
Gorinchem het licht te doeri laten zien, volgens een aanpak die nu
gebruikelijker is. Zo'n aanpak, vallend onder de noemer "integrale ge
schiedschrijving", beoogt voor elke periode de economische, politieke en
culturele ontwikkelingen - en daarbinnen zoveel mogelijk aspecten - te
schetsen. Waar het even kan dienen de verschillende ontwikkelingen en
aspecten aan elkander en aan het grotere kader (de streek, het land, de
mensheid) gerelateerd te worden. Het kleinere kader, waar we hier van
uitgaan, is vanzelfsprekend Gorinchem: plaats waar de nederzetting
Gorinchem zou ontstaan, die zich tot stad met eigen rechtsgebied ontwik
kelde en sedert 1815 als Nederlandse gemeente geboekstaafd werd.
Inhoud aan dit kader werd en wordt gegeven door haar bewoners, de
Gorcumers. Zij bezochten hier school of kerk, werkten of gaven er werk,
bestuurden of werden onderdrukt, ontvingen gasten of trokken er weg,
kortom zij leefden er.
Nu er enkele kanttekeningen geplaatst zijn bij de naam, aard en opzet
van dit werk, rest nog de opmerking, dat de annotatie - behoudens van
hoofdstuk 2 - noodgedwongen summier is gehouden. Er is gekozen voor
zoveel mogelijk tekst met illustraties. Bij verwijzingen naar bronnen en
citaten of indien opvallende verschillen gesi gnaleerd worden, zijn er
noten aangebracht. Voor de geraadpleegde en aanbevolen literatuur
wordt verwezen naar de desbetreffende lijst achterin dit boek.
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2. VOORGESCHIEDENIS

Marmeren portretkop, waarschijnlijk Caesar,
gevonden in Nijmegen.

Romeins gevernist aardewerk en terra sigdlata.,
gevonden te Arkel

4

Romeinen in Gorinchem?
Soms komt het voor, dat Gorin chem in \·erband gebracht,,· rd me e de
Romeinse geschiedenis. Zo beschreef de Romein e \·eldheer Julius Cae
sar, in zijn boek over de verovering van Gallië. onder andere hoe hij bij de
samenvloeiing van Maas en Rijn , op tachtig mijl \·a n de zee. omsrree ·s her
jaar 57 v. Chr., de Germaanse stammen der Usiperen en Tencreren
versloeg. Enkele historici 3 ) dachten, dat deze slag plaatsge\·o nden ·o n
hebben bij Gorcum. Er zijn echter voldoende aanwijzingen om de samen 
vloeiing van Maas en Waal (Caesar's Rijn) bij Woudrichem pas op onge
veer 1200 te dateren 4 ). Caesar's ingrijpen zal d~s eld ers plaatsae\·onde n
hebben, waarbij eerder aan Rossum (bij Heerewaarden) gedacht ·on
worden.
Na de definitieve pacificatie van het rivierengebied onder Romeins ge 
zag, werden achter de Rijngrens heerwegen aangelegd eer \·erbinding
van de legerplaatsen. Een Romeinse kaart, waarop deze we2;en en leger
plaatsen staan aangegeven , is de in copie bewaard geble\en Peutinger
kaart. Hierop staan onder andere de legerplaatsen Grinnes en Caspin
gium aangegeven. Van Loon (l 7e eeuw) en Van Goch (l 9 ) zagen
overeenkomsten tussen de naam Grinnes en Gorinchem 5 ), ren,·ijl B\·
vanck ( 1929)6) Grinnes nog aan de rivier tegenover Gorcum situeerde.
Tegenwoordig wordt echter algemeen aangenomen, dar deze Romeinse
plaats in de nabijheid van Rossum heeft gelegen. Ook Caspingium \,·erd
in het verleden wel tegenover Gorinchem gezocht 7 ) of zelfs werd haar
plaatsnaam daarmee geassocieerd 8 ). De moderne historici 9 ) houden het
nu op het in 1421· verzwolgen dorpje Almsvoet in de huid i e Biesbosch.
De route van de heerweg, zoals die is aangegeven op de kaa rt . is dan het
meest logisch.
Een derde, vermeende, aanwijzing voor een "Romeins·· Gorinchem " ·a
ren vondsten op het marktplein. H. Voogd, die in de typische \Orm \·a n
dit plein al een Romeinse oorsprong zag, dichtte de in 1939 ge,onden
paalfunderingen ook aan een Romeinse sterkte toe 10 ) . De paalfunderin
gen dateren echter van rond 1200 en de vorm van het marktp lein heeft
een andere verklaring. In de omgeving van de stad werd niet \·eel
Romeins materiaal gevonden, behoudens enkele scherven te .-\rkel en
het Land van de zes molens, alsmede munten te Arkel , Woudrichem en
Sleeuwijk. Volgens Sarfatij 11 ) was de oostelijke Alblasserwaard dan ook
,, ... nagenoeg een Romeins niemandsland" . Gorcum hee ft dus gee n
echte Romeinse voorgeschiedenis.
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Detail van de P eutingerkaart, een l 3 e-eeuwse
kopie van een Romeinse wegenkaart, waarop
links Fora Adriani (Voorburg), in het midden
Caspingi,o (A lmsvoet) en Grinnibus (Rossum) en
rechts Noviomagi, (Nijmegen) staan aangegeven.
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Remeinse wegen door Brabant naar Utrecht vol
H . Voogd. Deze reconstructie is zeer
""""' echtban r. De oost-west route is een recon
:~.,ctie mn B. H . Stolte en is wel algemeen
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Ontginning en naamsoorsprong

Boer, die zijn grond bewerkt. Pentekening uit het
Utrechts psalterium, een handschrift uit ca. 830.
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Na het wegtrekken van de Romeinen verviel de centrale bestuurlijke
organisatie. Her en der verspreid wonende bevolkingsgroepen bleven
achter, die zich verder ontwikkelden onder invloed van de Friese, Fran
kische en de zogenaamde "eng-cultuur". Deze laatste was te herkennen
in het gebied tussen de gouwen Teisterbant (zuidwesten) en Swifterbant
(noordoosten) en had het "eng" als vorm van bouwland als eigenschap.
Bij de uitbreiding van de Frankische macht naar het noorden, kwam
Teisterbant onder hun invloed.
De ontginningen, vanaf omstreeks 750 als gevolg van een lichte bevol
kingsgroei, vonden vanuit het kerngebied van Teisterbant (rond Tiel)
via de oeverwallen langs de rivieren in westelijke richting plaats. In 999
was Arkel al bereikt. De toen gebruikte naam "Arclo" zou staan voor een
bosje op hoge zandgrond12), waarmee wellicht de begroeiing op de oeverwal
van de Linge werd bedoeld, die de ontginners hier aantroffen. Hier
werden tijdens archeologisch onderzoek enkele uit deze tijd daterende
Badorf-scherven gevonden 13).
Tijdens het Ottoonse tijdperk (936-1002), streefden de keizers een her
stel na, van de door de invallen der Noormannen geschonden, centrale
macht. Zij bevoorrechtten de bisschoppen, waaronder die van Utrecht,
zodat dezen een tegenwicht vormden tegen de zich steeds zelfstandiger
gedragende leenmannen. De Utrechtse bisschop Ansfried ontving van
de keizer uit deze streken het recht op de kerk van Heukelum (996), de
oudst bekende parochie in het westelijk Linge-gebied. In 999 schonk
Otto 111 het koningsgoed te Arkel, dat volgens het leen- dienstverband
was beleend aan heer Poppo, aan de bisschop. De bisschop beleende deze
goederen op zijn beurt ook weer, zodat onder andere de latere heerlijk
heden Altena en Arkel konden ontstaan. Gedurende de investituurstrijd
tussen paus en keizer, over het recht om bisschoppen te benoemen, werd
de positie van de leenmannen versterkt.
Het is binnen bovenstaand kader van ontginning en koningsgoed Arkel,
dat we Gorcums ontstaan kunnen zoeken. Een belangrijke aan"'"ijzing
voor de wordingsgeschiedenis vormt de naam. Bij het vinden van een
verklaring voor de naam Gorinchem zullen we niet ingaan op curieuze
verhalen, die ons willen doen geloven, dat de plaats naar "gorrekes",
verarmde vissers is genoemd. De afleiding van de Romeinse namen
Grinnes en Caspingium bleken al niet van toepassing. Ook de suggestie
van Van Goch 14) met betrekking tot een mogelijke naamsverwantschap
met de uit 866 bekende namen Iodichem en Godolfhem mist elke grond.
De moderne plaatsnaamkunde verklaart de naam als bestaande uit drie
elementen: de persoons- of familienaam Goor (of Goro, dwz. Joris); de
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grammaticale verbuiging van deze naam -inga (of -ingum) en de aandui
ding voor huis of hoeve: hem (of heim). Deze plaatsnamen zouden bij de
taalgrens in Vlaanderen van af de 6e eeuw zijn ontstaan en met de
ontginningen via oostelijk Nederland , het westelijk rivierengebied berei
ken. Wanneer de modernere, systematische ontginningen beginnen ( 11 e
eeuw) worden deze zogenaamde inga-heim-namen niet meer ingevoerd .
Op grond hiervan kunnen we het ontstaan van de plaatsnaam Gorin
chem (populair afgekort tot Gorcum) rond of voo r hetjaar l 000 dateren .
Wellicht bedoeld voor een hoeve , die vanuit het koningsgoed Arkel was
gesticht ten behoeve van de ontginningen, waarvan de uitgangsbasis de
Arkelse Onderweg geweest zal zijn . De vraag blijft, wie deze Goro of
familie Goring was . Van Zomeren 15 ) noemt ene - verder o nbekende Goris, Joris of Georgius van Arkel. Ook Gerungus van As pre , genoemd
in 1134/39, komt- samen met een oudere naamgenoot- in aanmerking 16 ).
Of zou het de heer Van Goor geweest zijn, die in 1018 het prefectschap
over Teisterbant in leen kreeg 1 7 )? Zij en Gerungus leefden echter al in de
l le eeuw, toen het inga-heim-namentype vrijwel niet meer ontstond.
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:emalische ontginning vanuit Wolferen
Corw m Arkel (rechts) .
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Wolferen en Benthem
De naam Gorinchem werd voo r het ee rst vermeld in 1224, toen Floris IV
van Holland ( 1222-1234) aan de mann e n van Boudewijn van Benthem
de tolvrijheid bevestigde, die voordien zijn vader Willem I reeds had
verleend. Sedert de belening va n delen van het voormalige gouw T e ister
bant door graaf Floris II I van Holland (1 157-1 190) aan zijn broer Otto
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De afwijkenrü sch,:matische tekening van de in
193 9 op de C roemnarkt gevondenfu ndamenten
volgms W. A. van der Donk.
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III van Benthem, was de heerlijkheid Wolferen , waaronder Gorcum
ressorteerde , waarschijnlijk al in handen van de Benthems. Zij waren dus
leenmannen van de Hollandse graven en deze band bleef bestaan o nder
Otto IV " de Hollander" en Boudewijn van Benthem, die in de oorkonde
van 1224 werd genoemd .
Hoe zag deze heerlijkheid Wolferen eruit? ,,'t Was niet meer dan een smalle
strook gronds . .. met een dorp en een kasteeltje, gelegen langs de Merwede . .. " en
,, .. .palende in het noorden aan het Land-van-Arkel, in het oosten aan de Linge
waar deze toen in de Merwede uitliep, in het zuiden aan de Merwede en in het
westen aan Schelluinen-sloot ofde Schelluinsehaven" 18 ). Kortom, dat deel van
de tegenwoordige gemeente Gorinchem , dat ten zuiden van de Schel
lu inse Kade/Nieuwe Hoven lag. De Linge liep toen nog oostelijker langs
de Lingsesdijk bij Laag-Dalem, zodat ook het Wijdschild tot de heerlijk
h eid behoorde.
Wol feren en Gorcum waren, in tegenstelling tot de opvattingen van de
oude Gorcumse geschiedschrijvers, twee afzonderlijke nederzettingen.
Wolferen lag westelijk van Gorinchem , iets waar alle naamsaanduidin 
gen in de huidige stad op wijzen . Ook de vondst van " hechte muurbrok
ken", nabij de tegenwoordige Merwedebrug- in 1920 ten behoeve van de
scheepvaart opgeblazen 19 ) - en de schenking door Diederik van Alten a in
1220 van zijn bezit te "Wolfar" aan de Duitse Orde te Schelluinen zijn
aanwijzingen voor een westelijker ligging. Wolferen was waarschijnlijk
een lintdorpje aan de " Wolferense Weg", na 1277 een rivierdijk, en
gelege n op een oeverwal langs de Merwede. Haar naam zou dan ook
staan voor " zandige heuvelrug" 20 ). Van hieruit vond een systematische
ontginning landinwaarts plaats, die de ontginnin g vanaf de Arke lse
Onderweg iets ten westen van Gorcum ontmoette. Wolferen had \er
moedelijk wel een kerk . Een kasteeltje zal eerder in Gorinchem ges taan
hebben . Verandering in d e loop van de Merwede veroorzaakte. dat de
dijk bij Wolferen ondermijnd werd , waarna het dorp werd Yerlaten.
Wellicht viel dit samen met de opkomst van Gorcum , waardoor het
verhaal over de afbraak van Wolferen ten behoeve van de " stichting \·an
de stad Gorinchem" verklaarbaar wordt. De bedijkin g Yan 1277 hield de
ondermijning niet tegen. In de l 6e eeuw moest er een nieuwe inl aagdijk
worden aangelegd , waardoor de Avelingen ontstond. Alleen .. De Punt"
te Gorinchem en het doodlopende dijkje bij "Den Bout" o nd er H a rdinx
veld herinneren nog aan de Oude Wolpherensche Dijk .
Is hiervoor de relatie tussen Gorinchem en Wolferen gesche t. oo ·
tussen de bezitters van de heerlijkheid - de graven van Benthem - en
Gorinchem was een band, die door de reeds genoemd e oor ·onde \·an
1224 werd bekrachtigd . Daarnaast ontleenden Fox en \ ·an HooodaJem
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aan een getuigenis uit 1551, dat het gebied ten oosten van de Lingeha
ven, ,, . . .noch dagelicx noempt te wesen in 't graeffschap van Benthem .. ." 21 ),
al onder de Benthems grafelijkheidsland was. Zij gaan echter voorbij aan
de relatie tussen de Benthems en Wolferen en aan het feit, dat pas na de
bouw van de burcht in het Wijdschild door de Arkels, deze gronden aan
de graaf werden opgedragen (1290). Wat een kasteel of sterkte der
Benthems betreft, is er van oudsher 22 ) een verband gelegd met de
Sint-Janstoren. Hoewel de toren zelf niets ni.et het kasteel te maken had,
bestaat het verband mogelijk daaruit, dat er in de onmiddellijke nabij
heid van de grote kerk in 1939 fundamenten werden blootgelegd uit het
begin der 13e eeuw. De aard van deze fundamenten wijst niet op een
Romeinse vesting, maar mogelijk wel op een soort verdedigingstoren,
wellicht toe te schrijven aan de sterkte der Benthems.
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Situatietekening van de in 193 9 gevonden fun
deringsgedeelten van een oud bouwwerk achter
het Raadhuis (W. P. C. Colthoff, 1940).

le

t:.v.,,,._s.-b /G)doGv:. ,:.,,v ~ (î.),c....,_.a..,) :,=•--~... f~..........3/-'.
e5,Sttt
"'1.,tt,".:j,tt,tt~avi.-U"\.5-010~ \.'C0'1.b~'11..~Qfi1ocot
~ ... c§W,cc§...-u-.,u"":3~•-<,".et" <>.~.fM ,SJ:. sta~~...«<> k ,.§o"lÁA,~<.-ttV.

~XM?,U<,RtM~

n.

~:.hc..tÎXL.o\'\

l

b,1,

ok
de

-1'"'1'\

VC.,.>1,,

~jl,1\,. " ' ' " ~

b,

~

~t)?>:) (.

,8'1..:\t\Jit-1\..

~C-i-vWW~~

l!n

l

-

1
I

jk

I

~,T~11

he

i
,.-,:-0

■

1

:
-'-i
<:;0

er'

o

•

"

0

1
.{)

1

/ 1

11

7,,

:

/

:

/

-•-g:Y.l
,'

1

1

~

_ -----------

f,

~
'

- ,,.

, --

---p

o.s6:

-+-,.-'

1

l ;

-1--l

'

,
~

~

'1
~

~

-----· ________ _____ J
§_1 '!. C C-Vll¾-U\n.q,\;.,

.!) ( ' ~ • ...,,_ C.;~C.~'\.- •,.. S'1L4'1"\f•"I.J7Cl1?~<lil'\l.,
ij1.l< 1,.5(.

~s.§c.-.i{J;()..'I.Zl,_i.9,,_i,~,s, •-h~

-

i

J
•&Ïv---4--¼-~-- - -·r"--

~

~

,,.
'

t

•-9•

.------ ---+------ -- -

G)"

1

:>•~.. -•.

~

--·--,,,~

$

Ö.i"t,

,..,t.,_;,u,,,,,f.,J1,.,,.~i•...;;=,",!.\'°""=•~•l,;.Jl'. •• ••·

G).,.,~'"4~.. (.'\,. 9.:,

k.__,._

}

"'l·

• .,.,C.C!Z.,, ,, ~-, , ••••.1,.~ =•e••;.S_s!,,,, w,C~ _c,.,J', (-,,f'o.oo

1

:

~,.,r,,L.~f\.
b,ity,E,..J1,=.

!Jf~-t.,.<l,:3 t .:i,.,_, WQ.....'\..Wa.4

-

1

:

l

1

•

r--....i--~
---- -- - - , f 1 • - - -1

•~•Jl,1ooot.

n
em

11
1

1

1 .__,

r- '·7o

:·~"---/

' ~ !""-i--.

I'

\h

van
i de
ijk
nt"
nx-

:
:

s::,U.'0.'1,C~CC"t-0'\'\.ó.:~,;J

'

O 1'

G

~

'

i"•"'"

r,

an
ie

:---r---~---L-~~;;:_jJ_~.,

0

i

....;=..- .....

...

1

1

- --~- -- - - ------ -- - --- --~ - - - - ~ ~ v •·gl

§.i,,,.,,,cf!Jcn\_<.f\,H-C\: 1_91-jO -

~
9

Gorcum aan de Arkels
Een veel besproken onderwerp in de Gorcumse geschiedschrijving is de
wijze en het tijdstip waarop de Arkels in het bezit kwamen van de heer
lijkheid Wolferen met Gorinchem. De oude geschiedschrijvers gingen er
van uit, dat direct na de verwerving van het gebied de Arkels een begin
maakten met de stadsstichting van Gorinchem. Dat tijdstip zou tevens de
exacte ouderdom der stad Gorcum opleveren! De verwerving van Gor
cum door de Arkels verliep volgens Aart Kemp (1607) als volgt: Jan "X"
van Arkel kocht, op aanraden van zijn vader Jan "IX" en zijn schoonva
der Van Vernenburg, de heerlijkheid Wolferen van graaf Otto van
Benthem " de Hollander", wat de stadsstichting in 121 '.Z zou plaatsen 23 ).
Met deze weergave beginnen meteen de moeilijkheden, want wij weten
inmiddels, dat Gorinchem bij zijn eerste vermelding van 1224 nog onder
Otto's opvolger Boudewijn ressorteerde en dus nog niet tot het Arkelse
gerekend kon worden. Vele geschiedschrijvers probeerden dan ook

De zwaan houdt nog altijd het gemeentewapen
van Arkel vast.

,, . . .de overlevering der kronieken . .. in overeenstemming te brengen met deze
oorkonde . .. " 24 ). Ook Van Goch verwierp op deze gronden stedestichting
in 1212 . Hij achtte de verwerving tussen 1224, hetjaartal van de oorkon
de, en 1227, het jaar van overlijden van Jan "IX", reëel. De stichting van
de stad zou dan volgens hem onder Jan "X" ( 1227- l 234) zijn geschied.
Hoewel Van Goch , in tegenstelling tot bijvoorbeeld Abraham Kemp, zich
niet op één jaartal vastpinde, achtte hij stadsstichting rond het jaar 1230
aannemelijk 25 ) . Ofschoon Van der Donk al in 1930 een vraagteken bij de
datering 1230 zette 26 ), bleek deze vermeende mijlpaal een taai leve n
beschoren te zijn . Het verhaal is trouwens op zich al onwaarschijnlijk: de
koop van een heerlijkheid was toentertijd ongebruikelijk. De Arke ls
zullen het gebied op grond van hun eventuele familie-relaties of Yan
bewezen diensten van de graaf van Holland in leen hebben gekregen . Er
zijn inderdaad pogingen ondernomen om familiebanden tussen de Ben 
thems (en dus de graven van Holland) en de ArkeIs aan te tone n 2 ï ). maar
deze zijn ,, . . .zeker onjuist" 28 ).
Is de wijze, waarop de rechten van de Benthems aan het huis Arkel zij n
overgegaan onzeker, de datering van dat gebeuren zou wel enigszins
nader gepreciseerd kunnen worden . Zeker is , dat de graven \·an Be nt
hem nog in 1224 Gorinchem in het bezit hadden . Zeker is ook. d at Fl o ris
V ( 1256-1296) op 23 februari 1282 de eerder door Floris I\' in 122-l
verleende tolvrijheid aan Gorinchem herbevestigde. Nu echter n iet aan
de lieden van de graaf van Benthem , maar aan d e mannen \·a n de heer
van Arkel. Dit is dus de eerste oorkonde , waarin een directe relatie tusse n
Gorinchem en de Arkels werd aangetoond! De o verdracht \·a n Gor cum
moet derhalve in ieder geval tussen 1224 en 1282 hebben pl aa tsge\·o n-
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Gevelsteen vanjan van Arkel "de Sterke", die in
de Waterpoort was aangebracht.

den. Nadere beschouwing geeft aan, dat Boudewijn van Benthem nog
geruime tijd na 1224 doorleefde tot minstens in hetjaar 1247. Er zal voor
hem geen enkele reden geweest zijn, afstand te doen van de heerlijkheid.
Dit is wel aannemelijk bij zijn opvolger Otto V van Benthem, die in 1267
afstand deed van zijn - voornamelijk in het voormalige Teisterbant
gesitueerde - bezit, ten behoeve van zijn jongere broer Egbert. In het bij
die gelegenheid opgesomde rijtje goederen ontbreekt dan de heerlijk
heid met Gorinchem 29 ) . Op grond van bovenstaande menen we het
tijdstip van overdracht dan ook nauwkeuriger te kunnen bepalen, name
lijk tijdens de bestuursperiode van Otto V van Benthem (na 124 7- 1267).
Het is opvallend, dat volgens overlevering de Arkels in 1267 aan hun
,,keizerlijke" burcht in het Wijdschild bouwden 30 ).
Een andere aanwijzing, dat de overdracht van het gebied omstreeks of
vlak na het midden van de l 3e eeuw geschiedde, kan gevonden worden
in de familie-geschiedenis der Arkels. Bekend zijn de sterke Gorcumse
verhalen, waarin de roemrijke voorgeschiedenis van het geslacht uit de
doeken wordt gedaan. Zo zouden de Arkels afstammen uit de Griekse
stad Troje. Via "Heyman van Arkel", de vader van de vier Heemskinde
ren, kwamen de Arkels later onder geleide van een zwaan in deze streken
aan. Deze zwaan houdt ter herinnering hieraan nog altijd het gemeente
wapen van Arkel vast. Na een lange reeks van stamhouders zou dan
uiteindelijk Jan "X" de heerlijkheid Wolferen verworven hebben. Deze
verhalen zijn mooi, maar tevens onzin. Echter, als de Arkels niet uit Troje
stammen, waar zijn ze dan wèl vandaan gekomen? Het antwoord hierop
is uit de bestaande oorkonden en vermeldingen enigszins te achterhalen .
We hoeven daarvoor niet naar Klein-Azië , maar naar Leerdam. Van
Goch nam al aan , dat de Arkels ,, . . .voortgekomen zijn uit de heeren Van de
Lede" 31 ).Jan " IX" van Arkel is wellicht te identificeren met Herbaren I
van der Lede, die op de l 2e-eeuwse burcht aan het Recht van ter Lede onder Leerdam - zou hebben gewoond. Herbaren II werd wel echt
vermeld (1227 - 1243) en zou met Jan "X" van Arkel gelijkgesteld kunnen
worden . Pas de zonen van deze Herbaren II voerden de naam Arkel:
Otto van Arkel , heer van Heukelum en Asperen (vermeld 1269-1272);
Hugo Botter van Arkel (vermeld 1247-1284) en Jan I, heer van Arkel
(vermeld 1253-1264). De geslachtsnaam Arkel komt dus eigenlijk pas
voor het eerst voor in 124 7 , maar voor ons verhaal is de eerste vermel
ding van Jan (de echte eerste) uit 1253 relevant. De aanduiding "heer
van Arkel" hoeft trouwens geenszins in te houden, dat ook Gorinchem al
tot zijn territoir gerekend moest worden .
We kunnen concluderen, dat Gorcum in 1224 nog Benthems was en in
1282 aan de Arke ls behoorde. Boudewijn van Benthem leefde (en beIl

stuurde) waarschijnlijk tot na 1247. Zijn opvolger Otto V van Benthem
bezat Gorinchem in 1267 in ieder geval niet meer. Herbaren II van de
Lede uit Leerdam leefde tot 1243. Zijn zoon Jan I (vermeld 1253-1264) is
de eerste als zodanig vermelde heer van Arkel. Naar alle waarschijnlijk
heid kan hij gelijkgesteld worden met Jan I "de Sterke" (de kronieken
vermelden voor hem 1272 als overlijdensjaar). Het zal deze Jan geweest
zijn, die Gorinchem verwierf en met de bouw van de burcht in het
Wijdschild begon.
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Herbaren (Il) van der Lede
vermeld 1227-1243
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Jan 1 "de Sterke"
heer van Arkel
1253-1264
X
Bertha van Ochten

Herbaren,heervan
den Berghe 1254

Otto van Arkel
heer van Heukelum
en Asperen
1269-1272

Jan Il, heer van
Arkelt1297

Arnoud 1
heer van Noordeloos
1289-1307
X
Aleid

Jan l,heervan
Heukelum 1293

Jan 111, heer van
Arkel
1297-1326
X
1. Mabelia van Voorne
2. Cunegonda van
Virnenburg

Jan lV,heervan
Arkelt 1330
X 1327?

Jan van der Lede,
bisschop van
Utrecht en Luik

Ermgard van Kleef

t 1377

Jan
t 1352

1
Otto,heer van Arkel
t 1396
X 1360
Elisabeth van Bar

1
Jan V, heer van Arkel
* 1362 t 1428
X 1376
Johanna van Gulik

\"nunvouáigde stamboom van het geswcht
.i.rlcrl, waarbij de in de tekst genoemden zijn
Of>gmornen.

Hugo Botter
van Arkel
1247-1284

1

Otto Il, heervan
Heukelum
1311-1345

Jan Il, heervan
Heukelum
1343-1363
X
1. Elisabeth van Hoorne
2. Clasina van Houweningen
t 1420
Otto 111, heervan
Heukelum
t 1407/08
X
Elisabeth van Lynden
Jan 111, heervan
Heukelum
t 1465
X 1435?
Berthavan Culemborg

Willemt 1417
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3. GORCUM WORDT STAD
tot 1350

Floris V afgebeeld in de tweede druk van de
Diviliekroniek (Dordrecht 1591 ).

De opkomst van handel en nijverheid
De bevolkingsgroei van na 1000 leidd e tot ontginningen op initiatief van
de graven en bisschoppen, vanaf de l 2e eeuw met name in het Hollands
Utrechtse laagland. Het land werd volgens bepaalde patronen, tegen
gunstige voorwaarden, aan de ontginners uitgegeven, die zodoen de een
redelijke mate van zelfstandigheid verwierven. In de 13e eeuw werd het
proces afgerond. Het "Scheijwijk" tussen Hoornaar en Arkel was het
laatste stuk wildernis rond Gorcum.
Behalve ten behoeve van waterstaatkundige werken, zoals de aanleg van
de ringdijk om de Alblasserwaard in 1277, kon het aantal arbeidsplaat
sen in het door ontginning verworven landbouwareaal nauwelijks meer
toenemen. Aangezien de bevolkingsgroei nog wèl toenam , waren velen
genoodzaakt zich te oriënteren op handel en nijverheid , wat tot gevolg
had dat zij meer bijeen gingen wonen en werken. Hierm ee werd de
economische basis van de stad gelegd: vele steden ontstonden dan oo k in
de 13e eeuw.
Een vroege aanwijzing voor andere economische activiteiten dan lan d
bouw en visserij vormt de oorkonde van graaf Floris IV van H olland uit
1224, die aan de mannen van de graaf van Benthem te Gorinchem
dezelfde tolvrijheid verleende, die zij eerder gekregen hadden (uiterlijk
in 1222). Dit was een stimulans voor reeds bestaande hand el. Ook na de
verwerving van Gorinchem en Wolferen door de Arkels . werd deze tol
vrijheid bevestigd, nu door Floris Vin 1282. In 1290 breidde Floris deze
gunst nog uit: Gorcum kreeg voor altijd tolvrijdom in H ol land. Tij dens
het grootste deel van de ! 3e eeuw had Brabant grote indoed o p H olla nd
en kregen de Gorcumers tolvrijheid in 1287 en 1288. \·arn,·eae de hulp
van Jan II van Arkel in de Brabantse strijd tegen Gelre. Op zijn beu n hief
Arkel vanaf 1287 tol te Arkeldam, die wellicht ook Yan kracht 1,as te
Gorcum. Omstreeks 1300 werd er een "Pinkstertol" ingesteld 1,elke o p
het scheepvaartverkeer werd geheven. Tot slot werden de tol -. 1eer-. en
visrechten op de Merwede geregeld tussen Jan IV van .-\.rkel en \\ïllem
van Hoorne, heer van Altena, in 1329 of 1330.
Via de belangrijkste verkeersader, de Merwede, raakte Gorcum zijde
lings betrokken bij de internationale scheepvaart. Van regionaal belang
was de Zederik/Linge. Volgens van der Donk is omstreeks 1300 ook de
Lingehaven in gebruik genomen, toen de Doove of H ah·e Lin ge ten
oosten van het Wijdschild langs de Laagdalemse Lingsesdijk minder
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Kaart van de omdijking van de Alblasserwaard
anno 1277.
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bruikbaar werd. Gorcum heeft dus niet direct aan de Lingemonding het
ontstaan te danken.
De Arkelse Onderweg vormde met het veer over de Merwede de noord
zuid route, terwijl het oost-west verkeer te land via de Schelluinsevliet/
Westwagenstraat/Burgstraat verliep. Het kruispunt was op het, toen
waarschijnlijk grotere, Marktveld.
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Ja n l van Brabant tijdens zijn huwelijk in 1273.

De oudste berichten over een stedelijk Gorcum
Een stad wordt in juridisch opzicht gekenmerkt door een eigen vorm van
bestuur en rechtspraak, die haar een eigen status geven, los van het
omringende landsheerlijke bestuur. Regelingen inzake rechtspraak en
bestuur worden aangeduid als stadsrechten. De oudste geschreven stads
rechten voor Gorcum staan in het handvest van Otto van Arkel van 11
november 1382. De stadswording zonder meer op deze datum vast te
leggen is historisch echter onjuist. Stadswording is een geleidelijk proces.
Vele belangrijke Hollandse steden kregen hun stadsrechten reeds in de
13e eeuw en er zijn aanwijzingen dat er toen ook al sprake was van een
stedelijk Gorcum. Eerder in dit boek werd de onjuistheid van de daterin
gen 1230 en 1236 aangetoond. Van der Donk's hypothese zullen we
nader bezien. Hij stelde, dat Gorinchem op 23 februari 1282 in de
oorkonde van Floris V nog "villa", een soort dorp, werd genoemd 32 ). In
15
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de tolbrieven van] an van Brabant uit 1287 en 1288 werd met betrekking
tot Gorinchem gesproken over haar "vrijheid" (=eigen rechtsgebied) en
als "oppidum" (=soort stad) . In vergelijking met andere steden, waar
deze termen ook wel werden gebruikt, kwam Van der Donk tot de con
clusie, dat Gorinchem uiterlijk in 1287 stad zou zijn geworden. Met de
termen "villa" en "oppidum" moet men echter uiterst voorzichtig zijn,
omdat er niet altijd sprake van stadsrecht behoeft te zijn. Busch 33 ) wijst
erop, dat onzorgvuldige vertalingen en onbekendheid met Gorinchem
de opstellers van de Brabantse tolbrieven parten gespeeld kunnen heb
ben. Toch was de belangstelling van Brabant voor Holland in die tijd
groot en kan bekendheid met Gorinchem, zelfs bij de Brabantse kansela
rij , verondersteld worden.
In acten van J330 en later wordt er regelmatig gesproken over poorters,
de typische benaming voor erkende stadsbewoners . Daarnaast is er vanaf
1324 sprake van schepenen , leden van een zelfstandig stedelijk rechtscol
lege. Tenslotte blijkt Gorcum vanaf 1349 ook nog een eigen zegel te
voeren, waarmee het bestuur haar officiële brieven waarmerkte . Dit

Jan van Arkel "de Sterke" trekt zich met paard en
al op aan een balk in de stadspoort.

Tekening van de in I 815 bij de aanleg van de
Dalem1e Dijk gevondenfundamenten van de
,,Keizerlzjke" lrnrcht.
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wordt gezien als een ondubbelzinnig teken van de zelfstandige rechts
persoonlijkheid, van de autonomie van de stad.
De "Keyserlijcke" burcht en de oudste omwalling
Jan Ivan Arkel, bijgenaamd "de Sterke", liet in 1267 in het Wijdschild
een sterke burcht bouwen ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige
Kasteelplaats, waar de Dalemse dijk de oostelijke vestingwerken nadert.
Deze plaats is in 1815 bij de aanleg van de dijk teruggevonden en
fundamenten werden in kaart gebracht. Ook later werden nog regelma
tig vondstmeldingen gedaan. In 1267 lag deze plek zo'n 600-700 meter
ten oosten van de nederzetting. Na 1277, toen de dijk rond de Alblasser
waard werd aangelegd of verbeterd en de Lingehaven zijn vorm kreeg,
werd de scheiding tussen de dorpsbebouwing en het kasteel in het
landschap duidelijker. Als verbinding fungeerde de "Burgweg", de latere
Burgstraat.
Hadden de Heren van Arkel in hun nieuwe burcht een stevige verschan
sing, ook de nederzetting Gorinchem werd versterkt, op z'n vroegst in
het 3e kwart van de 13e eeuw. Wellicht vormden de Korten- en Langen
dijk de eerste oostelijke stadswal. De voorgelegen vestinggracht ontwik
kelde zich dan tot Lingehaven. Mogelijk werd bij de omdijking van de
Alblasserwaard in 1277 gebruik gemaakt van deze wal. Gezien de date
ring is het waarschijnlijker dat de dijk tevens stadswal werd. De westelijke
wal werd vrij ruim gelegd, waarbij wellicht de reeds bestaande percelle
ring werd gevolgd. Bijgaande kaart laat het tracé van de eerste omwalling
zien.
De naam Revetsteeg kan mogelijk met stadsmuur in verband gebracht
worden, terwijl de verdwenen Belfortsteeg aan de Molenstraat op een
muurtoren wijst. De Wolferense Poort vormde tot 1412 het sluitstuk van
de Molenstraat. De oudste verdediging bestond uit een eenvoudige
aarden wal met gracht. Gaandeweg werd de wal versterkt met houten
palissaden en poorten, die pas laat in de l 4e eeuw vervangen werden
door stenen muren en torens. Het oudste door wallen omsloten gebied
besloeg al met al 17 ,5 ha.
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De kiemen voor Gorcums stadswording zijn dus in het laatste kwart van
de 13e eeuw gelegd, zowel economisch,juridisch als militair-strategisch.
Pas diep in de l 4e eeuw zou dit proces afgerond worden in de stadsrecht
verlening van 1382 door Otto van Arkel.
Reconstructie van de mogelijk oudste stadsvorm
,-an Gorinchem. De Lingehaven is hierbij reeds
'.:Ongegeven.
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4. HET ARKELSE TIJDVAK: OPBLOEI EN OORLOG

1350-1412
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De Arkels als trouwe vazallen
Hoewel de Arkels aan het eind van de l 3e eeuw een niet onbelangrijke
plaats in de Hollandse gezagsverhoudingen innamen, waren zij toch
ondergeschikt aan de graaf. Zo werd de nieuw gebouwde burcht in het
Wijdschild door heer Jan II van Arkel in 1290 netjes opgedragen aan
graaf Floris V, die het in leen teruggaf. Nadat Floris bij het Muiderslot
was vermoord (1296), hielp Jan van Arkel mee om enige noodzakelijke
verplichtingen af te wikkelen en bood hij bescherming aan enkele grafe
lijke familieleden op zijn burcht. Dat hij in datzelfde jaar werd beleend
met een jaarlijkse rente van 80 Doornikse Ponden kan wellicht hiermee
in verband staan. Van deze rente had hij echter maar kort profijt, want al
in 1297 sneuvelde Jan in de strijd tegen Friesland bij Alkmaar.
Onder graaf Willem III (1304-1337) brak een periode van vrede en rust
aan. Zijn bijnaam " de Goede" indachtig, trad Willem vaak op als bemid
delaar. Dit gebeurde onder andere bij een conflict, dat tussen de nieuwe
Arkelse heer Jan IV (1326-1360) en zijn halfbroer Jan van der Lede, de
latere bisschop van Utrecht, uitbrak over het bezit van de heerlijkheid
van den Berghe. Graaf Willem sprak zich ten gunste van Van der Lede
uit.
Onder de meer onstuimige graaf Willem IV (1337-1345) nam de wille
keur toe. Wellicht dat Jan IV van Arkel daardoor de heerlijkheid van der
Lecke kon verwerven, die ene Jan van Polanen had verloren. Graaf
Willem erkende aanvankelijk de rechten van Arkel op deze heerlijkheid,
die Streefkerk, Nieuw-Lekkerland, Brandwijk, Gijbeland en Bleskens
graaf omvatte.
Inmiddels had Jan van Arkel een vooraanstaande positie in Holland
bereikt. Door de benoeming in de Hofraad van graaf Willem V (13491389) kwam hij in belangrijkheid direct na de graaf. Dit bleek, volgens
een beschrijving van 1353, uit de door hem gedragen ambtskleding, het
baenenrosencleder genaamd. De dragers van deze kostuums werden baan
rotsen genoemd en zij mochten een eigen banier voeren, een vierkant
veldteken, dat duidelijk te onderscheiden was van de eenvoudige punti
ge wimpels van de gewone ridders. De heer van Arkel werd door de graaf
gewoonlijk aangesproken met ons lieve neve, hetgeen bepaald niet wijst op
een grote afstand tussen hem en Arkel. Ook de familie deelde in het
aanzien. De eerder genoemde halfbroer Jan van der Lede werd door
graaf Willem aangezocht om de Hollandse invloed in Utrecht te verster
ken door een benoeming tot bisschop (1342-1364). Bestuurlijk bezat het
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De gerechtigheid van graaf Willem !ll.
Anonimi schilderij u it 1624 in het Stadhuis.

La nd van Arkel, dat naast Arkel en Gorinchem tevens Schelluinen ,
H oornaar, Hoog-Blokland, Kedichem, Nieuwland , Leerbroe k, Leerda m
en Dalem omvatte , ee n vrij grote mate van zelfsta ndigheid . De graa f
blee f echter de territoriale vorst, die in feite nimme r de greep op het land
zou pnJsgeven .

Hoekse en Kabeljauwse twisten
Graaf Willem V vertoonde reeds in 1354 tekenen van verstan dwerbijste
ring en moest het bestuur steeds meer aan zijn broer Albrecht \·an
Beijeren, die als ruwaard optrad, overlaten. De belangrijkste rege
ringsfuncties werden tot ongeveer 1350 bekleed door een groep edele n
rond Willem van Duvenvoorde. Het monopolie van deze edelen werd
onder andere door Jan van Arkel doorbroken zodra Willem \' aan de
regering kwam. De machtspositie van deze groep, Hoeken , e n het tre-
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Graaf Willem V van Holland met rechts naast
zich zijn broer Albrecht van Beijeren. Houtsnede
van Jacob Cornelisz._van Oostzanen.

ven van anderen, Kabeljauwen, om ook hun aandeel hierin te krijgen,
luidde in de 40-erjaren het begin van de Hoekse en Kabeljauwse twisten
in. Waren de twisten in oorsprong dus een adelsvete, gaande weg spitste
de tegenstelling zich toe tussen het opkomend, centraal-grafelijk gezag
enerzijds en de tamelijk zelfstandige en aanzienlijke edelen als de Arkels,
die zich in hun positie bedreigd voelden anderzijds, terwijl de steden in
verzet kwamen tegen het door de graaf bevoordeelde Dordrecht. In dit
kader dient het conflict gezien te worden, dat tussen Jan IV en ruwaard
Albrecht verrees over de heerlijkheid van der Lecke, die in 1358 weer
aan Jan van Arkel werd ontnomen.
Ook kwamen de problemen met betrekking tot het stapelrecht van
Dordrecht tot een uitbarsting. Dit hield in dat alle vervoerde goederen
eerst in Dordrecht ter verkoop aangeboden moesten worden alvorens zij
elders verkocht mochten worden. Dit beknotte de economie van andere
steden, zoals Gorinchem . Doordat een verzachting van de stapeldwang
uitbleef, meende Jan IV eigenmachtig te moeten optreden. Er werden
goederen in beslag genomen en vergeldingsmaatregelen tegen Dordtse
schippers uitgevaardigd. Een tollenaar van Dordrecht zou zelfs zijn
doodgeslagen. Ruwaard Albrecht zag zich nu genoodzaakt om Jan IV
terug te fluiten . Op 27 april 1359 verklaarde hij daarom aan Dordrecht,
dat hij met de heer van Arkel geen " dading" meer zou aangaan, dat er ·
met hem niets meer in der minne geschikt zou worden. Eerst diende alle
schade aan Dordrecht te worden vergoed. Al op 29 mei van datzelfde
jaar wilde Jan van Arkel weer bij Albrecht in de pas gaan lopen. Het
conflict om de heerlijkheid van der Lecke werd op 4 juli 1359 door
aangewezen arbiters naar tevredenheid opgelost. Spoedig daarna schijnt
heer Jan te zijn overleden. Vanaf mei 1360 wordt melding gemaakt van
zijn opvolger Otto van Arkel.
De nogjonge Otto trachtte zijn steentje bij te dragen aan het matigen van
de partijtwisten tussen die Cabbelyau.s ende die Hoecxs, die tijdens het
ruwaardschap van hertog Albrecht bleven voortduren. Zelf moest Otto
een status-quo binnen de Hollandse gezagsverhoudingen accepteren,
omdat een eventuele alliantie met zijn oom , de bisschop van Utrecht,
door diens overplaatsing naar Luik in 1364, vrijwel meteen tot de onmo
gelijkheden behoorde. Daar stond tegenover, dat de banden met Gelre
nauwer werden aangehaald, door het huwelijk dat zijn zoon Jan Vin
1367 aanging met Johanna van Gulik.
In deze rustige sfeer, waarbij de positie van Otto in Holland verzekerd
leek, kon Otto op 11 november 1382 Gorinchem een belangrijk handvest
verlenen . Wellicht betrof het hier deels een herbevestiging van reeds
verworven rechten en zag Otto van Arkel zich genoopt deze rechten vast
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te leggen en uit te breiden, om zijn eigen financiële middelen aan te
zuiveren en om tegemoet te komen aan de groeiende invloed van de
eisen stellende kooplieden. Bevestigd werd in ieder geval, dat het stads
bestuur uit 7 schepenen en 2 burgemeesters bestond, zoals in 1349 al het
geval was. De schepenen werden jaarlijks door de heer aangesteld en
fungeerden als rechters , de burgemeesters werden_in overleg met de
schepenen door de heer benoemd. Zij beheerden de financiën en oefen
den het feitelijke stadsbestuur uit. Aan het hoofd van het bestuur stond
de schout, als vertegenwoordiger van de landsheer. De bevoegdheden
van dit stadsbestuur, alsmede de rechten en plichten van de poorters
staan in de 56 artikelen van het handvest opgesomd. Tegelijkertijd
regelde Otto de aard en frequentie van de jaarmarkten.
De laatstejaren van Otto's regering werden gekenmerkt door een aantas
ting van het subtiele evenwicht tussen de Hoeken en Kabeljauwen, dat
door Albrecht tot stand was gebracht. Aanvankelijk leken de Arkels
hierbij garen te spinnen. Otto's zoon Jan V van Arkel zou reeds in 1385
zitting in de grafelijke raad hebben gekregen. Na 1389 volgde zijn
benoeming tot thesaurier (ontvanger), welke hij waarschijnlijk te danken
had aan Aleida van Poelgeest, die hertog Albrecht uit zijn evenwicht wist
te brengen en naar haar Kabeljauwse kamp deed overhellen. Versterkt
in hun positie, meenden de Arkels een wat brutalere politiek te kunnen
voeren. De voor Gorcum concurrerende steden Dordrecht en Vianen
werden door Arkels respectievelijk tegengewerkt en gebrandschat
(1388-1390).
De Hoekse edelen zagen hun macht en invloed steeds meer ontnomen
worden. Zij reageerden daarom gewelddadig: Aleida van Poelgeest werd
vermoord (21 september 1390). Effectief was deze actie echter niet:
Hoekse kastelen werden verwoest; Gorcum en andere steden werden
vrijgesteld van de stapeldwang van het Hoekse Dordrecht. Tot 1390' zou
Otto van Arkel als invloedrijkste onder de Kabeljauwen kunnen opereren.
In 1396 werden de Dordtse rechten hersteld en keerden er steeds meer
Hoeken terug op belangrijke posten. Gaandeweg bleefJan V van Arkel,
die zijn vader in dat zelfde jaar opvolgde, als enige Kabeljauw over in de
grafelijke raad. Het wachten was dus alleen nog maar op een goede
gelegenheid om Jan een pootje te lichten. Mogelijk zag hij de bui al
hangen, gezien de haastige uitbreiding van z'n privé-bezit en het uitbou
wen van zijn invloed in Gelre via zijn schoonfamilie. Zal deze goede
relatie met Gelre in Holland bedenkelijk zijn geacht, als aanleiding voor
het aanpakken van Jan van Arkel werd zijn - blijkbaar lucratieve thesaurierschap aangegrepen. Hij diende hierover alsnog financiële ver
antwoording af te leggen, hetgeen hij weigerde. Daarop verbeurde hij al
22

B

w

st

l-

d

LS-

B elegering van het slot H agestein door graaf
Willem VI in /406.

zijn Hollandse goederen, Haastrecht, Vlist en Stolwijk en werd Jan uit
Holland gebannen . Toen hij hiertegen in verzet kwam, namen de zoge
heten Arkelse oorlogen een aanvang (1401), hetgeen uiteindelijk de val
van het Arkelse regiem ten gevolge zou hebben (1412) .
De eerste schermutselingen braken direct in 1401 uit . Na een mislukte
aanval van Jan van Arkel en zijn leger op Oudewater, werden Giessen
burg, Werkendam en Alblasserdam veroverd en geplunderd. Het daar
op binnenvallende Hollandse leger zou bij Hoornaar verslagen worden,
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maar desondanks werd daarop het beleg voor Gorinchem geslagen, wat
voor de Hollanders ook niet zo succesvol verliep. Na het beleg werd een
verdrag gesloten, waarbij Jan van Arkel een voetval voor Albrecht moest
maken. Wellicht kon Jan dat doen, omdat hem geen verantwoording
voor z'n ontvangerschap meer werd gevraagd, hetgeen toch aanleiding
van het conflict was.
Het tweede conflict brak in 1404 uit, toen in december van dat jaar de
oude graaf Albrecht overleed. Zijn zoon en opvolger Willem VI van
Oostervant ( 1404-1417) was een consequente Hoek en wilde de brutale
Arkels intomen. Zij waren immers verantwoordelijk voor de rooftochten
van lieden uit Gorinchem en Hagestein in het Utrechtse en schermutse
lingen in Woudrichem. Willem VI belegerde daarop samen met het
meestrijdende Utrecht de kastelen van Everdingen en Hagestein, die
zich na ruim een halfjaar overgaven. Intussen werkten de Hoekse en
Kabeljauwse twisten ook binnen Gorcum en zelfs binnen de Arkelse
familie door. Op Willem van Arkel werd namelijk door kooplieden en
grondbezitters druk uitgeoefend om de oorlog te beëindigen. Hun eco
nomische positie leed te sterk onder de krijgshandelingen. Willem ver
klaarde zich op 1 april 1406 tegen zijn vader en beloofde de stad tegen
hem te beschermen. De Kabeljauwse schepenen werden vervangen door
Hoeken. Hiermee kreeg de oppositie in de stad tegen het langzamer
hand tot een kliek verworden Kabeljauwse stadsbestuur haar zin. Zodra
Willem zich weer met zijn vader wilde verzoenen, handelde het nieuwe
stadsbestuur alert door de stad aan graaf Willem VI over te dragen. Uit
erkentelijkheid voor deze overdracht gaf de graaf bij zijn inhuldiging
aan Gorcum een aanvullend handvest (7 april 1407), waarbij hij blijkbaar
tot vergaande concessies bereid bleek. Ook Leerdam huldigde hem als
nieuwe heer.
Het zal duidelijk zijn, dat Gelre het wegvallen van Arkel uit haar in
vloedssfeer met lede ogen aanzag. Om alsnog greep te krijgen op dit
grensgebied werd gepoogd de Arkels te steunen bij hun strijd om Gorin
chem te herwinnen. Waren de Arkelse oorlogen dus aanvankelijk con
flicten tussen Holland en Arkel met Gelre op de achtergrond , nu werd
het een Hollands Gelderse oorlog met Arkel als inzet. Want het lukte
Willem van Arkel inderdaad al op 14 september, met steun van poorters,
om Gorcum in te nemen. De Arkels zagen wellicht de onmogelijkheid in
om buiten de stad Gorcum ook het land van Arkel nog terug te winnen.
Ze droegen de stad daarom op aan Reinoud IV van Gelre (6 augustus
1409). Het nu Gelderse Gorcum kreeg weer enige aanvullende rechten.
De Arkels kregen als schadeloosstelling voor hun afgestane stad enige
goederen in Gelderland, waaronder de heerlijkheid Oyen.
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Op 2 februari 1410, barstte de strijd voor het laatst in alle hevigheid los,
over een veel groter gebied. Willem van Arkel brandde, in Gelderse
dienst, alles rond Amer sfoort tot Wageningen plat, terwijl de Hollanders
op de Veluwe en in de Tielerwaard huis hielden. De oorlog verliep voor
Gein; blijkbaar weinig voorspoedig, want Reinoud droeg het militair
gezag over Gorcum al gauw weer over aan de Arkels. Zij zagen het op
hun beurt ook niet meer zo zitten, zodat de weg geëffend kon worden
voor het sluiten van de vrede van Wijk bij Duurstede op 25 augustus
1412. De rechten op Gorcum en het Land van Arkel werden door graaf
Willem VI overgenomen voor 100.000 Franse kronen. Toch nog een
aardig douceurtje voor Willem van Arkel, als we dat bedrag vergelijken
met de 80.000 kronen die de graaf in 1406 bereid was te betalen voor
- toen nog - het gehele Land van Arkel. Stad en land werden nu definitief
aan Holland gehecht, de " Keizerlijke burcht" in het Wijdschild met de
grond gelijk gemaakt. Het kasteel werd vervangen door een nieuwe
behuizing aan de Merwede.
Na de dood van graaf Willem VI in 1417 ondernam Willem van Arkel een
laatste poging Gorinchem in bezit te nemen. De opvolgster van graaf
Willem, vrouwe Jacoba van Beijeren, gelukte het met haar leger de
opstand te smoren en de stad te behouden. Willem van Arkel sneuvelde
hierbij in de Revetsteeg te Gorcum op 1 december 141 7. Een later
geplaatste gedenksteen herinnert hier nog steeds aan. Hij was de laatste
Arkelse pretendent. Zijn vader Jan was gevangene van de graaf van
Holland tot 1425 toen hij door toedoen van Philips van Bourgondië werd
vrijgelaten. Hij kreeg Oyen en zelfs Leerdam weer terug, dat hij kort
voor zijn overlijden in 1428 overdroeg aan de Egmonds. De rol der
Arkels was nu definitief uitgespeeld.
Concurrentie met Dordrecht
Del 4e eeuw wordt weleens de waanzinnige eeuw genoemd 34 ), vooral door
de vreselijke pestepidemieën, die het dagelijks leven sterk beïnvloedden.
Het economische leven raakte hierdoor danig verstoord. In de noordelij
ke Nederlanden waren de gevolgen van deze ziekte minder verwoestend
dan elders in West-Europa.Het percentage slachtoffers is, globaal ge
sproken, lager geweest. Voor Gorcum meldt Van Zomeren, dat erop vele
plaatsen van de tien nauwelijks één overschoot 35 ), hetgeen volgens hem tot een
totaal van 400 doden leidde. Een dodenpercentage van tien is echter
waarschijnlijker, omdat de totale bevolking rond 1350 zeker niet hoger
dan 4.000 was.
Doordat de pest in de l 4e eeuw ( 1360-1368) nog enige malen weerkeer
de , moet de tweede helft van die eeuw een periode van bevolkingsafna-
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Houtsnede uit circa 1463.

me zijn geweest. De vermindering van de goederenstroom was relatief
geringer, waardoor de welvaart toch iets toenam. Dit verklaart onder
andere het feit dat tijdens het bestuur van ruwaard Albrecht de economi
sche zaken in het algemeen niet slecht gingen. De positie van de steden,
vooral van Dordrecht, werd sterker. Met haar in 1299 door graafJan I
verleende stapelrecht voorzag deze stad voor een belangrijk deel in de
financiering van de grafelijke macht en kon het veelal op Hoekse steun
rekenen.
Hoewel Gorcum zich al in 1325 over de Dordtse stapeldwang zou hebben
beklaagd, kon de economische positie van de stad en de politieke machts
positie van de Arkels pas vanaf 1350 tot meer daadwerkelijk tegenwicht
leiden . In deze tijd breidde de stad Over de Haven uit en was er al een
korenmolen aan de Molenstraat ( 1352). In 1359 werd door ruwaard
Albrecht, na het conflict tussen Jan van Arkel en hem, vermeld dat hij
geen stapel te Gorcum, naast de Dordtse, zou dulden . Anderzijds zou
Albrecht de belangen van de Kabeljauwse steden van Holland, en dus
ook van Gorcum, wat minder achterstellen bij die van Dordrecht.
De vestiging in 1365 van enige rijke kooplieden uit Luik en Keulen, die
handel dreven in graan, steen en kalk, en voor zichzelf Over de Haven
stenen huizen gebouwd zouden hebben, vormt een aanwijzing voor
Gorcums economische opbloei. Wellicht werkten zij mee aan de uitbrei
ding van de Grote Kerk.
Op het hoogtepunt van deze periode kon Otto van Arkel de stadsrechten
van 11 november 1382 aan de stad verlenen. Hierin werden onder
andere de Jaarmarkten geregeld, waarvan er zes werden ingesteld. De
St. Maartensmarkt op 11 november was de belangrijkste. Na de enorme
stadsbrand van 1388 werden enige steenovens bij de Linge opgericht
door Willem Pekeric en Jan Donkaart, die in de wederopbouw van de
stad of de aanleg van de ommuring voldoende afzet gegarandeerd
zagen .
Ook werden in deze periode gilden in het leven geroepen. Dit waren
verenigingen van ambachtslieden of handelaren, die van de overheid het
monopolie kregen een bepaald bedrijf uit te oefenen. Doel was het
scheppen van gelijke kansen voor de vakbroeders en monopolisering ten
aanzien van buitenstaanders. Het lidmaatschap was dan ook verplicht,
terwijl het aantal leden begrensd was. Het oudst bekende Gorcums gilde
was dat van de lakenverkopers, die in 1392 de beschikking kregen over
een eigen Gewandhuys. Voor het laden en lossen van goederen werd door
de stad aan de Lingehaven, ter hoogte van de Kraansteeg, een kraan
opgericht en vanaf 1395 verpacht aan de zogeheten kraanmeester.
Het uitbreken van de Arkelse Oorlogen in 1401 bracht de stad geen
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economische voorspoed. Gorinchem was de economische kurk, waarop
de Arkelse macht voornamelijk dreef en de stad had een te beperkte
capaciteit. De oorlogskosten gingen steeds zwaarder wegen, zodat al
spoedig de Gorcumse kooplieden en grondbezitters in 1406 probeerden
Willem van Arkel tot beëindiging van de oorlog te bewegen, tegen de zin
van zijn vader Jan V. De definitieve overdracht aan graaf Willem VI van
Holland in augustus 1412 zal dan ook als bevrijdend zijn ervaren, door
dat de oorlogskosten vervielen en handel en ambacht weer speelruimte
kregen.
Kerken, kloosters en gasthuizen
Eerder werd beschreven dat de kerk, met name het kapittel van St. Marie
te Utrecht, nauw betrokken was bij de organisatie van de ontginningen in
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ook de abdij van Berne ver
kreeg zo rond 1220 land in Gorcum, evenals het Utrechtse Domkapittel.
De geestelijke verzorging werd natuurlijk niet vergeten. Er was zelfs
sprake van een intensivering van de zielzorg. Naast de opkomst van
ascetische kloosterorden, zoals de Premonstratensers van Berne, en de
lekenbewegingen, zoals de Begijnen, vanaf de 12e eeuw, werden vanuit
moederkerken of oerparochies, in deze streken wellicht Heukelum,
nieuwe parochies afgesplitst. Naast Arkel, en mogelijk Wolferen, kreeg
ook Gorcum een kerk. Deze werd opgericht op het marktveld en op de
zondag na Pasen van het jaar 1263 gewijd. Hoewel zij meer bekend kwam
te staan onder de naam Grote of St. Janskerk, was het gebouw toch
gewijd aan St. Vincent en St. Maarten. De laatste schutsheilige was
eertijds bisschop van Tours en genoot met name in de oudere parochies
van het bisdom Utrecht verering.
Het is niet eenvoudig om de ontwikkeling van het kerkgebouw te recon
strueren. Beschrijvingen zijn schaars, terwijl het gebouw zelf reeds in
1844 is gesloopt. In oorsprong zal de kerk een eenvoudige toren en schip
gehad hebben, terwijl bij de inwijding in 1263 als oostelijke afsluiting,
reeds een koor aanwezig zal zijn geweest, dat aan het hoofdaltaar een
plaats kon bieden. Na de bouw van een dwarsschip, waardoor de kerk
een kruisvorm kreeg, zou tot de 15e eeuw een uitbreiding zijn gevolgd
met een noordelijke en een zuidelijke zijbeuk. Beide beuken werden ook
weer afgesloten met een koor, hoewel het zuidelijk koor reeds vroeg weer
moet zijn verdwenen. De kerk zal sterk te lijden hebben gehad van het
instorten van de eerste toren in 1361 36) en wellicht schade hebben gele
den bij de grote stadsbrand van 1388. Daarna werd de kerk verbouwd en
kreeg zij de vorm, die zij tot de afbraak in 1844 hield. Ook zal in die tijd
pas begonnen zijn aan de bouw van de nieuwe gothische St. Janstoren.
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De parochie werd hierbij gesteund door Otto van Arkel en zijn halfbroer
Jan van der Lede, bisschop van Utrecht en later van Luik. Zij stichtten in
1378 een kapittel van 12 kanunniken en een deken om de eredienst nog
beter in te richten en voorzagen dit college van rijke inkomsten.
In de kerk waren een aantal muurschilderingen. Van een groep van 48
schilderingen zijn een 13-tal in de l 9e eeuw nagetekend en beschreven.
Zij hadden ten doel de meestal analfabete kerkbezoeker een eenvoudig
beeldverhaal van de geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
te geven. De schilderingen bevonden zich in de noordoostelijke hoek van
het noordelijke dwarsschip en op het westelijke uiteinde van de noorde
lijke wand van het O .L.V.-koor. Zij dateren op z'n vroegst van het einde
van de l 4e of het begin van de l 5e eeuw. Naast het hoofdaltaar en het
O.L.V.-altaar, kon men rond 1400 in het noordelijke koor nog drie
altaren aantreffen, alsmede een H. Sacramentshuisje van omstreeks
1330. In 1355 werd als reliek uit Ravenna de arm van St. Appollinaris
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Van de muurschilderingen in de oude kerk zijn door L. .J. F. J anssen facsimi/é's verv aardigd, die in 1858 werden gepubliceerd.
Daarvan zijn hier links " Adams slaap" Pn rechts "Noach's dronkenschap " opgenomen .

overgebracht, die waarschijnlijk in een zilveren kist in de •,
arm met hand werd bewaard . De St. Maartenskerk diende·
begraafplaats. Buiten op het kerkhof werden alleen ke ttersedenaars begraven. Ter nagedachtenis van aanzienlijke sten e
den aparte gedenkstenen gemaakt. De belangrijkste hien·an ,
die Jan IV van Arkel in of vlak na 1326 liet bouwen ter heri _
zijn vader Jan 111 en zijn echte moeder Mabelia van Voorn e In de l 4e eeuw werden ook enige andere geestelijke inste llin "e~ _
Hiervan was het St. Elizabethsgasthuis aan de Gasthuisstraa
volgens Van Zomeren 38 ) , al van voor 1321. In 1371 scho nk D:
J ansz. aan het Gasthuis, blijkens een oorkonde uit datjaar, en.i::e
Het Gasthuis diende ter verzorging van zieken en onvermoge
van dagen en kon voor twee à drie dagen onderdak bieden
vreemdelingen . Aan deze instelling herinneren nu nog de straa.~•~-==-30
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De eerste tombe en oorspronkelijke grafk elder van de heren Van Arkel (vóór 1603 ).

Gasthuisstraat en -gang. Het onlangs gerestaureerde Gasthuispoortje,
dat ten onrechte het jaartal 1391 draagt, en de bebouwing aan de Gast
huisstraat zullen op z'n vroegst uit de l Se eeuw dateren.
Halverwege de Arkelstraat kon men het Heilige Geesthuis aantreffen ,
waar de beheerders, de H. Geestmeesteren, aalmoezen uitdeelden aan
de armen en waa r wezen en vondelingen werden opgenomen . Aart
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Oorkonde uit 137 1, waaruit de schenking van enige renten door Dideric.Jansz. aan het Gasthuis blijkt.

Kemp 39 ) meende dat dit huis al vóór 1300 zou zijn gesticht. maar \an de
H . Geestmeesteren werd pas in 1397 gewag gemaa kt. I n de loop der l 5e
eeuw verrees naast het gebouw een nieuwe ka pel met een nocr steeds
bestaande toren . Deze H. Geestkapel was zeer toepasselijk ewijd aan de
gulle St. Nicolaas.
De lekenbeweging der Begijnen ontwikkelde zich in Gorcum pas in de
tweede helft van de 14e eeuw. Het waren vrome, ongehuwde maagden
e n weduwen die zich zonder bindende kloosterregels, ui t het wereldlij ke
leven wensten terug te trekken. Later ontwikkelden ve le Begijn hm·en
zich tot kloosters . Niet zeke r is of de Gorcumse instellin g oorspronkelij k
wel begijnhuis is geweest. De naam Begijnhof werd gekoppeld aan de
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vermoedelijk in 1391 door Otto van Arkel gestichte instelling, dat als het
Magdalenaklooster der Augustijner-kanunnikessen dienst ging doen.
Op 14 mei 1401 werd door Eise, de weduwe van oud-burgemeester en
schepen Floris Spronck een huis met een erf aan het begin van de
Boerenstraat ter beschikking gesteld ten behoeve van een nieuw te stich
ten Agnietenklooster. Ze trad met enige medezusters uit het Begijnhof
en vestigde zich in haar nieuwe St. Agnesklooster of Zusterhuis. In 1404
namen de vrouwen de regel van de St. Franciscus-orde aan. Nadat het
complex naar het oosten was uitgebreid, kon er in 1407 een kapel
gebouwd worden, waarvan de gotische oostgevel nog steeds bestaat en
ons, naast straatnamen als Zusterhuis, -steeg en -straat, aan het Francis
canessenklooster van St. Agnes doet blijven herinneren.
Op cultuurhistorisch gebied staan ons verder weinig gegevens ter be
schikking. Van belang is, dat in het handvest van Otto van Arkel uit 1382
onder artikel 53, gesproken wordt over een school met een schoolmees
ter. In de l 4e eeuw werd er dus al onderwijs te Gorcum gegeven.
Wellicht kon deze school gezocht worden in de tegenwoordige Knip
steeg. In 1435 heette de steeg Scoelsteghe in de Crijtstaat.
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H et Gasthuispoortje uit 1391 , getekend door
P. A. de H oon voor het Gorcums kwartetspel.
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5. GORCUM ALS STAD VAN HOLLAND
1412-1550
Marktuitbreiding
Het einde van het Arkelse tijdvak wordt door sommige auteurs als het
einde van Gorcums glorietijd gezien. In hun ogen hadden Arkels heren
de hoofdstad van hun landje groot gemaakt. De opname in het graaf
schap Holland vergrootte echter de ontwikkelingsmogelijkheden van de
stad . De afzet van produkten nam toe en de economische band met het
omringende platteland werd sterker, wat de marktfunctie ten goede
kwam .

Phi

S childerij uit circa 1500, voorstellende de Sin.I
E lizabethrnloed van 14 2 1 (linkerpaneel) . Op de
voorgrond Dordrecht, linksboven Gorinchem.
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Philips de Goede, hertog van Bou rgondië.

Hoewel Gorcum haar grote rivaal Dordrecht nooit zou voorbijstreven
verbeterde de concurrentiepositie wel aanzienlijk. Belangrijkste oorzaak
daarvan was de St. Elizabethsvloed van 18 november 1421. Door deze
overstroming zag Dordrecht zich van een belangrijk deel van haar
achterland, de Zuidhollandse Waard, beroofd. Nu gelegen op een ei
landje, waaromheen de andere steden zich als aasgieren groepeerden,
werd Dordrecht agressiever. In 1430/31 werden Schiedamse en Schoon
hovense schippers ernstig lastig gevallen. Een Gorcumse schipper werd
door de Dordtenaren beroofd en in het water geworpen.
De nieuwe vorst, Philips van Bourgondië, wist na 1433 de door Jacoba
van Beijeren weer opgerakelde Hoekse en Kabeljauwse twisten in te
perken door het stadsbestuur te verbeteren en de handelsbetrekkingen
met Engeland te regelen. Hierdoor kon Dordrecht zich weliswaar meer
op de zeevaart toeleggen, maar het kwam de catastrofe van 1421 voor
alsnog niet te boven . Het bevolkingstal, dat rond 1350 ongeveer 10.000
bedroeg, was anderhalve eeuw later met niet meer dan 1000 toege
nomen.
Gorcum telde in 1350 zeker nog geen 4000 inwoners. Waarschijnlijk zal
het aantal dichter bij de 3000 gelegen hebben wat voor een stadsgebied
van 17 ,5 ha al heel wat was. De Informacie van 1514 40 ) vermeldt 3000
communicanten, wat wijst op een inwonertal van ongeveer 4500, wan
neer kinderen die nog geen communie hadden gedaan meegerekend
worden. Over anderhalve eeuw genomen was dit dus ook geen specta
culaire groei, maar een stijgende lijn is toch te onderkennen.
De eerste twee decennia in Hollands verband waren turbulent, mede
door de vóórtdurende Hoekse en Kabeljauwse twisten. Het dieptepunt
werd in de dertiger jaren van de vijftiende eeuw bereikt toen Gorcum
werd getroffen door stadsbranden (1432 , 1433 en 1434) en waterover
last (1434) . Dit had grote duurte tengevolge waardoor de verzwakte
bevolking weer vatbaarder werd voor de pestepidemieën van 1435 en
1438. De verplaatsing van de grafelijke tol van Woudrichem naar Gorcum
was voor de stad belangrijk. Bovendien werd hiermede Woudrichem
definitief naar het tweede plan verwezen.
Door een conflict in 1454 leerde men duidelijk de beperkte ruimte
kennen die het Bourgondische gezag aan de stedelijke macht toestond .
Philips had zich namelijk mateloos geërgerd aan het gedrag van de
Gorcumse poorters, die zich niet aan de regelingen inzake de visserij op
de Merwede hadden gehouden en gewapend te hoop waren gelopen
tegen de kastelein, de vertegenwoordiger van de hertog. Voorts hadden
Gorcumers handel gedreven met Gelre, terwijl Philips dat verboden had .
Maar het ergste vond hij dat de stad haar financiële bijdrage nog niet had
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Kasteel de Blauwe Toren, zoals het vóór 1578 bestond. Getekend door J acob van der Ulft.

geleverd . De zaak werd geschikt, maar niet nadat enige protesterende
poorters waren onthalsd, enkelen verbannen en een vijftigtal veroor
deeld werd om schuld te bekennen en om vergeving te bidden.
Op 20 maart 1459 werd Philips' erfgenaam, Karel de Stoute, in Gorcum
gehuldigd. Voordat hij in 1467 hertog van Bourgondië zou worden was
hij zeer actief te Gorcum. Ten zuiden van het kasteel van Willem van
Beijeren liet hij een nieuw slot, dichter bij de rivier, bouwen, dat de naam
de Blauwe Toren kreeg. Hierdoor kon de stad zich naar het zuiden
uitbreiden op het voormalige kasteelterrein, van Revet- en Bornsteeg tot
en met Krab- en Tolsteeg. De aanvankelijke vlakte, wellicht getooid met
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Karel de Stoute.

de naam Looiersplein, werd misschien op meer systematische wijze be
bouwd. De huizen aan de westzijde van het Eind hebben bijvoorbeeld
nog altijd kelders, die uit zeer solide stenen tongewelven bestaan en
mogelijk volgens één bouwplan zijn opgetrokken. Voorts raakte de stad
steeds dichter bebouwd, nu ook langs de stegen, terwijl ook de kloosters
steeds meer ruimte in beslag namen. Het plan van Karel om een brug
over de Merwede te slaan (1464) was te hoog gegrepen. Gedurende
hertog Karels tiden was sprake van enige welvaart. Ook Gorcum ging het
goed. Men was op de Merwede verlost van de Dordtse stapeldwang en de
stad kende voorlopig haar grootste omvang met 800 haardsteden.
Na de dood van Karel kwamen allerlei ruzies weer tot uitbarsting. Ernstig
voor Gorcum was de oorlog die de Bourgondiërs met Gelre voerden. In
november 1479 stak een Gelders leger, onder leiding van Jan van He
mert, alle huizen van de voorstad buiten de Kanselpoort in brand,
waarna een beschieting door de heer van Vuren volgde. In oktober 1480
werd de stad door de Geldersen beschoten met vuurpijlen. De Gorcu
mers bleven niet passief toekijken : zij trachtten Leerdam aan Gelre te
ontfutselen en brandschatten Leerbroek, Oosterwijk, Kedichem en later
ook Vuren en Aalst. Pas in 1493, toen de rust hersteld was, kon de balans
. worden opgemaakt. De stedelijke financiën waren zeer achteruit gegaan
doordat de poorters grote schade hadden geleden en de vesting hersteld
moest worden. Een pestepidemie was daar in 1489 aan voorafgegaan .
Het aantal haardsteden bedroeg in 1496 nog maar 650, zo'n 150 minder
dan ten tijde van Karel de Stoute.
De financiële situatie van de stad was nog steeds treurig, maar nu meer
als gevolg van wanbeheer, dat de overheid tot ingrijpen noopte. Er moest
bezuinigd worden en om te voorkomen dat geld uit de stad weg zou
vloeien werd er bij wegtrekkende poorters uittochtsgeld geheven. De
schulden werden pas in 1560 definitief geregeld.
De economische mogelijkheden van de stad waren beperkt. De Informacie
van 1514 geeft als belangrijkste activiteit de bierbrouwerij op. De stad
telde zes brouwerijen. Dit waren er nooit meer geweest en uitbreiding
van het aantal achtte men, in verband met de concurrentie van Delft,
Gouda, Nijmegen en Zaltbommel, niet waarschijnlijk. De oorlogspolitiek
van Karel V leidde tot ellende en woelingen, die ook hun weerslag op
Gorcum hadden, dat bovendien te lijden had van wateroverlast in 1530
en 1532 . De concurrentiepositie ten opzichte van Dordrecht verbeterde
zich nog wat. Gorinchem kreeg in 1541 een regeling voor de verstapeling
van granen, die de graanhandel in de stad bevorderde. De Gorcumse tol
nam in belang toe. De opbrengst ervan bedroeg in 1550 het niet onaan
zienlijke bedrag van 12.550 gulden. In 1543/44 werd een nieuwe belas-
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ting ingevoerd, de honderdste penning, die in Gorcum 41.000 Carolus
guldens opleverde . Dit was aanzienlijk meer dan de 5.000 guldens in het
weinig florerende Dordrecht, waar wellicht verzet leidde tot een gebrek
kige inning. De groeimogelijkheden zouden zich echter na 1560 meer
ten gunste van Dordrecht gaan ontwikkelen.
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Kaart van Gorinrhem en omgeving, getekend doorja coh va n Deventer (circa 1558) .
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R econstructie van de mogelijk ouds te gedaante

m n het Stadhuis.

De stadsbestuurders en het financiële (wan)beheer
De inlijving van Gorinchem bij Holland had tot gevolg dat er, in plaats
van een Arkelse heer, een vertegenwoordiger van de graaf werd aange
steld. Dit werd door Willem VI op 24 augustus l 412 in een handvest
bepaald , dat overigens vrijwel gelijkluidend was aan Otto's privilege van
l 382. De grafelijke plaatsvervanger werd drost of drossaard genoemd en
zetelde in het nieuw gebouwde kasteel aan de Merwede, waardoor hij
tevens kastelein was. Daarnaast trad de drossaard in waterstaatszaken op
als dijkgraaf, bijgestaan door een college van zeven hoogheemraden.
Het stadsbestuur, dat in het midden van de l 4e eeuw uit 2 burgemeesters
en 7 schepenen bestond, breidde zich in 1400 met 7 schepenen of raden
uit, die jaarlijks door de oude schepenen werden aangewezen. Philips
van Bourgondië gaf in 1436 een erfpachtbrief uit, waarbij een pakhuis
op de grote markt werd afgestaan aan schout en schepenen. Hiermee
was de vestiging van het stadhuis op de markt een feit geworden. Een
ouder raadhuis aan de Hoogstraat, tegenover de Arkelstraat, zou men
toen verlaten hebben. Ondanks deze begunstigingen maakten de Gor
cumse burgers in 1454 amok over de financiële verplichtingen jegens
hun heer. Philips draaide Gorcum daarop de duimschroeven aan met
het doel sneller en efficiënter over de stedelijke bijdrage aan zijn fondsen
te kunnen beschikken. Er werden daartoe vijf thesauriers aangesteld, die
het financiële beheer van de stad overnamen van beide burgemeesters.
Zij waren verantwoording verschuldigd aan de drost en het stadsbestuur.
Een afdoende garantie voor het goed beheren van de stadskas bleek dit
toch niet, want naarmate het stadsbestuur een aangelegenheid van een
steeds kleinere groep notabelen werd, nam de corruptie toe. In 1516,
onder Karel V, moest de administratie ingrijpend gesaneerd worden.
Voortaan zouden twee thesauriers de geldzaken bewaken . Zij moesten
een eed van trouw afleggen, zich jaarlijks bij drost en stadsbestuur
verantwoorden, en een afschrift van hun rekening naar de Rekenkamer
van Holland zenden.
De centrale overheid bemoeide zich niet alleen met de financiën, maar
richtte ook instellingen in op het gebied van rechtspraak en algemene
bestuurlijke zaken, de Staten van Holland. In deze Staten kregen de
steden de meeste invloed. Van de 18 Hollandse steden nam Gorinchem
volgens historische rangorde na Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden,
Amsterdam , Gouda en Rotterdam de achtste plaats in . Deze positie was
omstreeks l 520, gezien de politieke betekenis, de omvang en economische
positie, gerechtvaardigd.
Als sleutel van Holland was Gorcum voor de verdediging van het graaf
schap van groot belang. Achter de middeleeuwse ommuring wist men
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Gezicht op Gorinchem vanuit het oosten. Geschil.derd door een onbekende kunstenaar in 15 68.

steeds stand te houden, hoewel soms met moeite, ten,
buiten de Oude Kanselpoort herhaaldelijk in vlammen
de bouw van kasteel de Blauwe Toren besloeg de stad zo - _ omsloten door een ruim 2 km lange muur. In deze muur
aangebracht: de Hoog-Arkel- of Goddenpoort, de Laag- Oude Kanselpoort, de St.-Chistoffel-, Steiger- ofWateapoo
of Leipoort, de Hoofdpoort en de Burchtpoort. Voorts 11\.rr:!I
van de burcht meegerekend, 23 torens. De Lingehaven werd
men afgesloten. Om de oostzijde van de stad beter te oolehrn:
eventuele Gelderse agressie, verleende Karel V in 1519 veJYl
een tweede gracht te graven, langs de latere Kalkhaven KeÎzltim.a....:..
Omstreeks 1550 verrees tussen deze dubbele gracht voor de R
een rondeel met een voorpoort, de Quellingpoort.
Voor de bewaking en verdediging van de stad werden apartt
gericht. De poorters, die vermeld stonden in het zogenaamde
waren verplicht om bij een oproep met eigen uitrusting te vendll
Het oudste gilde was dat van St.-Sebastiaan, dat de handboog
had. Later ontstond het voetbooggilde, gewijd aan St.-Joris, dat
met een handvest werd begiftigd. Doordat de wapens moderner•
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Jan va'.
geteken
Hij beg

•'
verdween het Sebastiaansgilde en werd het St.-Christoffelgilde opge
richt, dat de busschieters en colveniers verenigde. Zij oefenden sinds
1499 in de Molenstraat, waar zij enige huizen gekocht en tot Doelhuis
ingericht hadden. I f de Doelentuin en bij de oostelijke stadsgracht, al
spoedig de Doelen genoemd, werd geoefend. De schuttersgilden vervul
den een aparte rol in het stadsleven, hadden eigen altaren in de kerk en
vierden eigen feesten. Zij hielden ook schuttersschouwen, waarbij proe
ven van bekwaamheid werden afgelegd.
Het politieke belang van Gorcum bleek op 5 oktober 1528, toen de stad
als decor diende voor de zogeheten vrede van Gorcum. Hierbij verwierf
Habsburger Karel V de werkelijke macht over het bisdom Utrecht, ten
koste van Karel van Gelre, die zich tevens gedwongen zag Karel Vals
erfgenaam voor zijn landen te erkennen. Hierdoor werden de Neder
landse gewesten uiteindelijk onder één Habsburgse regering samen
gebracht.
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Jan van Arkel, heer van H eukelum tot 1465,
getekend door Diirer.
H ij begi.ftigde het Corcum5e Zusterhuis.

Toenemende geestelijke en sociale zorg
Wat in de l 3e en 14e eeuw aan kerkelijke organisatie en instellingen was
gevormd, werd in de l 5e en eerste helft van de l 6e eeuw verder uitge
bouwd. De beleving van de godsdienst veranderde wel. Onder invloed
van renaissance en humanisme ging men het geloof weliswaar meer
individualistisch benaderen, maar tot een doorbraak in de bestaande
kerkelijke structuren zou dit pas in het midden van de l 6e eeuw leiden.
Gedurende de 15e en het begin van de 16e eeuw werd de Grote Kerk
voortdurend uitgebreid en verfraaid. Vooral aan de toren was men
sedert 1450 druk aan het bouwen in de trant van de Brabantse gothiek.
Kemp 41 ) spreekt van een in 1456 op de toren werkzame metselaar. De
toren zou pas in 151 7 voorzien worden van een spits met kruis en
pijnappel , waardoor de hoogte 61,5 meter werd. In de toren kon al wel in
1481 een door Aelt van Meurs gegoten luidklok worden opgehangen.
Ook in de kerk bracht men muziek door de plaatsing van 2 orgels in 1450
en 1518. Het aantal altaren werd aanzienlijk vermeerderd, vooral door
toedoen van gilden en schutterijen.
De groei van de stad na 1412 blijkt uit de stichting van een tweede
parochiekerk, de Begijnhofkerk. Wellicht waren twee parochies toch te
veel van het goede, want de Informacie van 1514 maakt alleen melding
van de grote St.-Maarten en St.-Vincentkerk. Het St.-Nicolaas en St.
Magdalenaklooster van de zusters Augustinessen op het Begijnhof bleef
bestaan. Het eerder uit het Begijnhofontstane klooster van St.-Agniet of
Zusterhuis kende in 1449 een uittreding. In dat jaar vestigde rector
AarndJansz. zich met 25 nonnen in de Arkelse hofstad Oudenhage,
41

De Heilige Geestkapel aan de A rkelstraat ,
gezien vanuit de Bloempotsteeg.
Getekend naar een oude foto.
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alwaar hij een nieuw convent stichne onder e :-raam \[ a riënhage. In
1558 werd dit klooster naar Utrecht o ·e c: ebrach . Het G-o rcumse zuster
huis was aanvankelijk, ondanks de af-pli -in:: · nie o nbelan grijk. Zo
ontving het onder andere goederen ,·an J o
.-\r: el. hee r ,·an
Heukelum. Later ging het in aanzie n ach e
·,•:el e in 1563 nog 80
nonnen woonden.
Nieuw was de vermelding van een \ finde r
kelstraat in 1454. Deze broeders waren O b: ,. - ,e . maar ni et ui tges lo
ten mag worden , dat hier eerder \f inderbroeèe ~ •, . e Gau denten
gevestigd waren. De kerktoren van het · oo: e- · e, · i.:. l - : l aan merke
lijk verhoogd door middel van een slanke sp· -. s,·a.u
:- dit een aardige
pendant werd van de slanke toren Yan de H . Gees · " ?<-''· ie aan de
overkant van de Arkelstraat stond. Het \ finde
e. _'. 'ooster was van
meer dan lokaal belang. Zo werden er in de jare . • ~ -_ . .--1.:: -. 1--± 8 en
1538 provinciale kapittelvergaderin gen \·an de o. e 5e:. · en . De broe
ders bekleedden vele kerkelijke bestuu rs fu n · : e .
geloofsijver van de burgers in de gaten .
Ook op het sociale vlak werd het voorzie ningenp-. e·
reeds bestaande St.-Elisabethsgasthuis aan de G~- -. --- "2. - ·,,·erde n de
zieken verpleegd. Waarschijnlijk naar aanleid i_ :: ,
van 1502 werd er door het stadsbestuur een ap~:- e van de verzorging van pestlijders opgesteld . De ·
buiten de Laag Arkelpoort in 1523 was d aarYan ee ;::e
r:1 elaatsen konden zeker vanaf 1543 ondergebracht ,,·o rd e ,.., ~e· ....,e_ :-azen - of
Lazarushuis , dat buiten de oude Kansel poort s o, . ,
vermelde Lazarusmolen.
Door schenking van een huis aan de Molenstraat d
vrouw van Merten Schoutjens, kon sedert 1442 de o
e
mannen geregeld worden. In de daaropvolgende j e ,
breidde het complex zich uit met onder meer een eic:e, -, ?<-'; -~- ' . De
opname en verzorging van wezen en vondelingen ·on i.; .. e: ,_:- . [arthij s
Albertsz. en zijn vrouw Marijtje Kolff gestichte \\·eesh - :> ~ :.:- 7...'l den
(1557).
Een oud ste vorm van "sociale woningbouw" kon men aa;: e ..,
van de Korenburgstraat ( 1535) en op het Eind ( 1550) a.an·-e =:e
bevonden zich H . Geest- ofGodscameren, kleine h u· 0es- ·e ,,.,
mogenden ter beschikking werden gesteld. De meeste
e
c-::>:1den
in eenvoudige houten optrekjes in de stegen. In 1514 ,,·erde.. . ·e· •. in 
der dan 300 van de 700 haardsteden als arm en niet belas · ·:: . · :. · g
aangemerkt. Ook de huizen van de meer welgestelde bur e. _•,,·, -e. noo
overwegend van hout, hetgeen de desastreuze gevolgen \·an ee. b.:-and

Beefo
deG1
midd,
door"

verklaart. Aarzelend ging men in de woningbouw over tot het gebruik
van steen, eerst voor de kelder en fundamenten. Het oudst bekende
woonhuis met een stenen voorgevel stond tot ca. 1875 in de Gasthuis
straat. Deze gothische gevel kan uit het tweede kwart van de l 6é eeuw
gedateerd hebben . Als Van der Ulft de zuidzijde van de Grote Markt
betrouwbaar heeft weergegeven, dan is net achter het stadhuis nog een
middeleeuwse gevel te zien.
Op onderwijsgebied zijn in deze periode belangrijke ontwikkelingen te
bespeuren. In plaats van de ene school van 1382 waren er nu meerdere
jongensscholen en een meisjesschool gekomen, waarvoor schoolgeld
werd geheven. Waar deze scholen gevestigd waren is niet bekend. Wel
bevond zich vanaf 1545 een stadsschool aan de Krijtstraat ter hoogte van
de latere Hoge Torenstraat. Nieuw was dat er sedert 1480 ook voortgezet
onderwijs kon worden gevolgd op een Latijnse School. Deze voorloper
van het moderne gymnasium was gevestigd in het H. Geesthuis aan de
Arkelstraat. Aan het hoofd stond een rector, die werd bijgestaan door
een vijftal leraren. Na de Latijnse School konden begaafde leerlingen
verder studeren aan de Utrechtse kapittelschool of de universiteit van
Leuven. Sommige afgestudeerden vestigden zich te Gorinchem en werk
ten bij de Latijnse School of het Minderbroedersklooster, dat een eigen
bibliotheek bezat.
In deze tijd van humanisme en renaissance we rd ook de kunst steeds
meer een individuele aangelegenheid. In de literatuur klinkt een eerste
Gorcumse naam , die van de schrijver Dirck Franckensz. Pauw , alias
Theodoricus Pauli ( ± 1416-± 1489). Hij schreef de Kronycke des Lants van
Arkel ende der Stede van Gorcum , en biografieën van de heilige Suidbertus
enjacoba van Beije re n.
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B eeld van het Stadhuis (rechts) en de gevelrij van
de Grote Markt zuidzijd e, waarin duidelijk een
middeleeuws huis is te onderscheiden. Getekend
door J acob van der U ift.
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6. KETTERS, GEUZEN EN MARTELAREN
1550-1580
Gorcum en de Reformatie
Na het midden van de 16e eeuw brak een roerige tijd aan, die verstrek
kende gevolgen zou hebben. Het monopolie van de katholieke kerk op
religieus gebied werd doorbroken door het opkomen van nieuwe kerk
genootschappen, wier aanhang zich door de politieke en economische
omstandigheden van 1535 en 1565 welhaast revolutionair kon uiten .
In dit hoofdstuk zullen we eerst de economische, politieke en religieuze
oorzaken van de Opstand bezien.

Philips l l , geschilderd door Lenni.
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In de 16e eeuw was het proces van concentratie van de grafe lijke en
hertogelijke machten bij het huis van de Habsburgers afgerond. De door
hen nagestreefde centralisatie van bestuur werd sterk bernrderd door de
Pragmatieke Sanctie van 1549, die de erfopvolging mor al le gewesten
regelde. Philips II liet zich kort daarna in vele gewesten inhuldigen als de
toekomstige landheer. Zo was hij in Gorcum te gast op zijn kas teel d e
Blauwe Toren. Naast de huldeblijken, die hem ten deel \·ielen, vond de
Spaanssprekende vorst ook tijd om in de Revetsteeg een in het~ eder
lands gestelde gedenksteen te onthullen.
Toen Philips zijn vader Karel Vin 1555 officieel was opgernlgd als h ee r
der Nederlanden, streefde hij naar een effectievere bestuursorgan isatie
om vooral de belastinginning een betere ondergrond te geYen . Het
stadsbestuur van Gorcum, dat vanouds uit 2 burgemeesters en ï schepe
nen bestond en waaraan later 2 thesauriers waren toege\·oegd. werd
uitgebreid met een vroedschap van 24 leden, die onder leiding \·an de
vertegenwoordiger van de landsheer, de drost, stonden. De Hoedsc.hap
koos haar leden uit de rijkste, bekwaamste en vreedzaamste ingezetenen.
Deze regeling uit 1557 werd bijgesteld tot een definitiefHoedschaps
reglement in 1564, waarin onder meer ontduiking van benoeminge n
door poorters werd uitgesloten.
Na het vertrek van Philips naar Spanje raakten de Statenleden Oranje,
Egmond, Hoorne, Megen en anderen openlijk in con flict met landvoog
des Margaretha van Parma en haar eerste minister Granvelle . Ook de
lagere edelen sloten zich aaneen , gedreven door de economische crisis,
die hun landbezit devalueerde en de geloofsvervolging. H un eisen wer
den in een Smeekschrift op 5 april 1566 door Hendrik van Brederode
aan de landvoogdes aangeboden . Zij werden bij deze gelegenheid door
hofadviseur van Barlaymont uitgemaakt voor gueux (bedelaars), een
naam die zij zich later met trots lieten aanmeten.
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Z innrprent op het verbond der Edelen .
In het midden de bede/tas, om/naan in het Frans:
L eve de Geuzen.

In de late l 5e en vroege l 6e eeuw was de katholieke kerk er zeker niet op
vooruitgegaan. De gewone pastorale taken werden steeds gebrekkiger
vervuld, terwijl de bedelorden in de steden een extra aanslag op de
schaarse middelen betekenden . Dit bevorderde de vatbaarheid voor
veranderingen. De eerste stroming, die zich in de Nederlanden manifes
teerde was de leer van Luther, die al snel door de katholieken werd
vervolgd. Volgens de Kroniek van Hornaer zou een Gorcumse aanhang
ster al in 1522 haar geloof met de dood hebben moeten bekopen. Zij,
Ariana Glimmers, werd levend begraven, omdat zij haar ketterij niet had
willen afzweren 42 ) . Algemeen wordt echter Jan de Bakker uit Woerden
als eerste Noord-Nederlandse protestantse martelaar beschouwd.
Een tweede beweging was die van de Wederdopers, die mede door de
economische moeilijkheden veel aanhang onder de lagere standen ver
wierf. Nadat zij zich meester hadden gemaakt van Munster, mislukte een
soortgelijke opzet in Amsterdam. Wrede repressailles waren het gevolg,
waarbij ook ene AerntJansz. van Gorcum werd onthalsd. Ook in Gorcum
zelf zou sprake zijn geweest van Wederdopers in de jaren na 1556.
Het calvinisme kreeg pas na het vertrek van Philips omstreeks 1560
ruime aanhang onder alle lagen van de bevolking. Deze leer droeg een
45

Getekend portret uit de 18e eeuw van de hervor
mingsgezindeJan Snouck Jacobsz.

Lenaert Veghel, pastoor van de St.
Maartenskerk en één der Gorcumse martelaren
afgebeeld op een anoniem paneel ( 16e eeuw).
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sterk revolutionair element in zich : de staat diende er te zijn om de kerk
te beschermen en bij nalatigheid dienden de gelovigen, met name de
lagere overheden, zich tegen het vorstelijk gedrag te verzetten . Deze leer
verwierf ook in Gorcum aanhang en wel in die mate, dat in februari 1564
de katholieke kerkmeesters het kerkzilver lieten wegen - inventariseren en in veiligheid brachten. Onder de Gorcumse calvinisten gold oud
burgemeester Adriaen Diericksz. van den Heuvel als leider, hoewel hij
nog in 1564 een reliekmonstrans aan de katholieke kerk had gescho n
ken. Een andere belangrijke figuur was Jan SnouckJacobsz., die na 1534
burgemeester, schepen en thesaurier en een der ondertekenaars Ya n het
smeekschrift der edelen was geweest.
Het verval van de katholieke kerk bleek te Gorcum uit het feit dat het
klooster van St.-Agniet, het Zusterhuis, haar inkomsten sterk z.ag ve r
minderen en het klooster van St.-Nicolaas en St.-Magdalen a . het Be
gijnhof, in 1564 ronduit in grote armoede kwam te verkeren door de
zorgeloosheid van enige regenten. Waarschijnlijk was ook het bedel 
klooster van de Minderbroeders aan de Arkelstraat de stad tot last.
De kerkelijke leiders werden zich er meer en meer \·an bewust dat een
georganiseerde reactie tegen de afvallige groepen noodzakelijk was. De
contra-reformatie werd centraal georganiseerd. In Gorcum werd in
1556 orde op zaken gesteld. Nadat de oude pastoo r, \erd acht \·an weder
doperse ketterij, was verjaagd , werd Lenaert Veghel als nieu\,·e zieleher
der aangesteld . Door zijn leermeester, Ruard Tapper. \,·as hij aan de
universiteit van Leuven vooral geschoold in de bestrijding \·an de nieuwe
leringen. Ook de in 1558 aangestelde hulppastoor Claes Pop pel was in
Leuven geschoold. Hij beijverde zich als jachthond des H eren 4 3 ) speciaal
voor de zielzorg en startte het catechismusonderwijs aan jongeren in de
H. Geestkapel. Verder waren met name de Franciscaner \f inderbroe
ders actief in de bestijding van de hervorming in Gorcu m en omgeving.
De periode rond 1535 was economisch weinig florissant. mede als gevolg
van de Sontblokkade, waardoor de graaninvoer stokte. '.\ a 15-10 trad een
periode van expansie in, die duurde tot circa 1565. Een rnlgende econo
mische crisis brak in 1564/65 uit. Deze bracht, samenvallend met een
strenge winter, veel ellende onder de volksmassa's, zoal s de naam hon
gerjaar voor 1566 bevestigt. Hoewel misschien minder ernstig dan de
crisis van 1535, leverde deze ellende, samen met de godsdienstige en
politieke spanningen en de gebrekkige werkgelegenheid voldoe nd e
brandstof voor een explosieve situatie.
Te Gorcum zal het verschil tussen rijk en arm, net als in de rest van de
Nederlanden, waarschijnlijk sterk vergroot zijn. Van rijkdom getuigen
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in ieder geval de huizen ,,'t Coemt al van God" aan de Burgstraat (1563)
en "Dit is in Bethlehem" aan de Gasthuisstraat ( 1566), alsmede het
landhuis "Schelluinderberg" te Schelluinen (1563/6). Deze huizen wer
den volgens de laatse renaissancistische mode gebouwd en worden toe
geschreven aan bouwmeester Cornelis Bloemaert. Zij werden bewoond
door de katholiek Hessel van Est, zwager van minderbroedersoverste
Nicolaas Pieck (Bethlehem) en de hervormingsgezindeJan SnouckJa
cobsz. (Schelluinen).
Op het gebied van nijverheid was te Gorcum vooruitgang geboekt. Met
name de bierbrouwerij floreerde. In 1567 telde de stad 17 brouwerijen,
tegen 6 in 1514. Het aantal jaarmarkten werd in 1565 met één uitgebreid
tot 7. Van een verpaupering van Gorcum zijn mij geen specifieke gege
vens bekend. Toch zal het beeld weinig hebben afgeweken van het
landelijke patroon, zeker gezien de ernstige watersnood in Gorcums
omgeving van 1565, veroorzaakt door de doorbraak van de Diefdijk. De
hervormingsgezindheid in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal
er zeker door zijn versterkt.
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Ketterij en reactie
Eén van de contra-reformatorische maatregelen, het verbod op hagepre
ken, had weinig effect, waardoor vanafjuni 1566 steeds meer van derge
lijke openluchtdiensten werden gehouden, ook in de noordelijke Neder
landen. Bij een dienst op het Hoogkamp in het Bossche Veld 44 ) bij
's-Hertogenbosch op 22 juli mocht voorganger Cornelis van Diest ook
vele Gorcumers begroeten. Weldra konden deze ook dichter bij de stad
de predikaties volgen . Meestal op de in de Merwede, voor de stad,
gelegen waard van de graaf van Hoorne of bij de oostelijke stadsgracht,
de Quelling, terwijl er ook een keer enkele Gorcumers naar Meerkerk
togen voor het bijwonen van een dienst. Op deze bijeenkomsten preek
ten onder andere Van Gelre en Hermes. De predikanten werden ter
bescherming gehaald en gebracht en kregen vaak onderdak aangebo
den. Dit wijst erop dat de gereformeerde gemeente al enige organisatie
kende en niet plotseling uit het niets ontstond. Dit blijkt ook uit de rol die
zij speelde tijdens de Beeldenstorm.
Deze was op 10 augustus 1566 losgebarsten te Steen voorde in Vlaande
ren en woedde weldra in vele steden en dorpen in de Nederlanden.
Kerken werden bezet en heiligenbeelden vernield om de religie te ont-
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Anonieme zinneprent op de hPP!dnu torm van
1566.
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doen van uiterlijk ve1::toon : de godsdienst moest op de schrift worden
gebaseerd, en niet op allerlei uiterlijke verfraaiingen. Te Gorcum werd
van de verwarring gebruik gemaakt door de gereformeerden, die het
stadsbestuur vroegen om een ruimte, waar gedurende de winter ge
preekt kon worden. Een delegatie onder leiding van oud-burgemeester
Adriaen van den Heuvel bepleitte de overname van de H. Geestkapel,
waar de uitdelingen aan de armen en de lessen in catechesatie plaatsvon
den, ofdesnoods de Leprozenkapel buiten de (Oude-) Kanselpoort. Het
stadsbestuur wenste echter bemiddeling van stadhouder Willem van
Oranje in deze en schreef hem daartoe een brief. Onderwijl probeerden
de gereformeerden de Minderbroederskerk in bezit te nemen, waarbij
de kloosterlingen werden opgesloten in de eetzaal. Vermeld wordt dat
ene Jacob Matthyszoon daar de beelden brak 45 ). Hoewel sommige schrij
vers ook spreken van plunderingen van het Begijnhof, het Zusterhuis en
de kerken, zijn hiervoor geen concrete aanwijzingen. De woede van de
Calvinisten richtte zich hier ter stede, en ook elders, vooral tegen de
kloosters van de Minderbroeders, die immers vaak als belangrijke basis
voor de contra-reformatie fungeerden .
Toen de Minderbroederskerk die dag geschonden was achtergelaten,
was het wachten op het antwoord van Willem van Oranje. Deze kwam
persoonlijk naar Gorcum om met de calvinistische leider Adriaen van
den Heuvel te overleggen. Als mannen van het midden wensten zij zich
blijkbaar niet in de woede van het moment te laten meeslepen. Zij
kwamen tot een compromis, het "akkoord van de Prins", waarin vastge
steld werd dat de gereformeerden zelf een nieuwe kerk mochten bouwen
buiten de stadsmuren. Voor de bouw van dit Geuzenhuis buiten de
Hoofdpoort werd geld ingezameld en ramen werden geschonken. Hier
kon men naar hartelust de eigen, Nederlandse psalmen zingen, en pre
ken volgens de nieuwe leer aanhoren. Er werd daartoe, onder vals
voorwendsel, zelfs een tweede predikant, naast Pieter van Gelre, aange
trokken. Ook het dopen en begraven vond in de nieuwe stijl plaats.
Dat de Gorcumse Calvinisten de gebeurtenissen elders volgden en er
hun deel aan bijdroegen, bleek alras. Zo deden de Gorcumers mee aan de
door de plaatselijke overheid toegestane beeldenstorm te Asperen op 8
oktober 1566. Voorts werkte men mee om een aandeel te leveren aan de
som van drie miljoen gulden, die Lodewijk van Nassau wilde aanwenden
om bij Philips II godsdienstvrijheid te kopen . Philips weigerde echter en
zond Alva naar het noorden. Met de komst van deze ervaren veldheer
nam het verzet toe.Eén van de belangrijkste verzetshaarden werd he t
Vianen van Hendrik van Brederode. Hij wierf te Gorcum krijgsvolk en
liet zich vanuit d e stad bevoorraden met munitie en voed sel. Soms kwam
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hij naar de Gorcumse herberg "de Roos" aan de Hoogstraat om hierover
te vergaderen. Het plan van Hendrik om Utrecht te veroveren mislukte
omdat de landvoogdes een leger naar deze plaats zond. Toen dit leger
langs Gorcum trok , hielden protestanten de wacht, naast de officiële
stadswacht. Van Brederode sloeg op de vlucht.
Door het veranderend tij zagen de Gorcumse calvinisten zich gedwongen
hun kerk weer te verkopen. Velen waren weggevlucht en de rest moest
zich weer behelpen met een enkele hagepreek buiten de Arkelpoort,
waar onder andere schipper Cornelis Corstens voorging. Weldra kon
zelfs dat niet meer. Alva, die inmiddels tot landvoogd was benoemd
stelde orde op zaken en zijn " bloedraad" ging over tot de berechting van
zo'n 10.000 mensen. In Gorcum werden Barend Rutgersz . en Hans van
Maaseyk ter dood veroordeeld, en het vonnis werd op 31 augustus 1568
voltrokken . Daarnaast werden nog ruim zestig protestante burgers - vaak
bij verstek - veroordeeld tot verbanning onder confiscatie van hun
goederen.

De B loedraad ondrr voorzitterschap van A lva
brrechtte ruim zestig Gorcumers.
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Geuzen en martelaren
Nu velen waren uitgeweken naar het protestante land van Kleef, zoals
Adriaen van den Heuvel, of zich te Emden hadden aangesloten bij de
watergeuzen, zoals Wensel Berchmans, alias Zwartje,Johannes An
driesz., alias Steenoven, en Gerrit Sebastiaansz. en politieke leiders als
Egmond en Hoorne waren onthoofd of, als Willem van Oranje, zich
berooid moesten terugtrekken, leek het erop dat het verzet in de Neder
landen was beteugeld. Toch bracht Alva zelf in 1569 nieuwe conflictstof
in de vorm van een belastingheffing: de Tiende Penning.
Willem van Oraaje probeerde wederom tot verzet op te roepen. Alleen
de verrassende bezetting van slot Loevestein in december 1570 was
hiervan een tot de verbeelding sprekende uiting. De Bosschenaar Her
man de Ruyter wist met zijn manschappen tien dagen stand te houden.
Bij de vanuit Gorcum georganiseerde ontzetting sneuvelde de Ruyter;
van de bezetters werden er twaalf te Antwerpen ter dood gebracht,
waaronder de verbannen Gorcumer Thomas J ansz. Bang, dat de opstan
delingen hierna het oog op Gorcum zouden laten vallen stelde Alva een
nieuwe drossaard, Casper Turck, aan, die gemaand werd vooral het
kasteel de Blauwe Toren in staat van verdediging te houden.
Toen de ijzeren hertog opnieuw probeerde de Tiende Penning, welis
waar in verzachte vorm, in te voeren, wekte hij algemene verontwaardi
ging. Een aanval werd door de ballingen, onder leiding van Willem van
Oranje voorbereid, over land vanuit het oosten en over de rivieren via
Den Briel en Dordrecht door de watergeuzen. Nadat Dordrecht zich aan
hen had overgegeven werd vandaar een vloot van 13 schepen en 150
koppen, onder bevel van kapitein Marinus Brand, naar Gorcum gediri
geerd46). Op 25 juni l 572 verscheen Brand voor de stad 47 ). De streng
katholieken wilden de geuzen niet binnen laten. Zij hoopten op de komst
van hulptroepen uit Utrecht, waarom stadhouder Bossu was gevraagd.
De Calvinisten wilden de stad wel overgeven, de gematigden sloten zich,
uit angst voor het mogelijke optreden van Bossu, hierbij aan. Na korte
onderhandelingen in de Onze Lieve Vrouwe Kapel naast de Oude Kan
sel poort werden de geuzen onder het roepen van vivent les Gueux
binnengelaten.
Drost Turck verschanste zich, zijn opdracht van Alva indachtig, met 20
tot 40 man op Kasteel de Blauwe Toren. Ook enkele katholieke leken en
een aantal geestelijken - de pastoors, de minderbroeders en de rector van
het Zusterhuis - hadden hier veiligheid gezocht.Nog voordat de hulp van
Bossu kon komen moest Turck het kasteel in de ochtend van 27 juni
overgeven . Waarschijnlijk geschiedde dit onder de voorwaarde dat men
vrije aftocht kon krijgen, zonder behoud van goederen. Ook de kleding
51

Portret van minderbroedersoverste Nicolaas
Pieck.
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werd geconfisceerd, zodat men toch losgeld moest
gekleed· het kasteel uit te krijgen. De katholieke Dir
Koninck werden echter vanwege agressief gedrag �
ter dood gebracht. De zoon van Bommer ontsnapte
op de weg naar de galg ten huwelijk werd gevraagd
oud gebruik alsnog de vrijheid kreeg.
De dood van deze mensen bleek niet voldoende n>0Met name de Gorcumer Wensel Berchmans beijverde
doening te krijgen voor de in 1568 ter dood gebrac:hrr N aeynre en Hans van Maaseyck en voor de verbanning
waarvan hij zelf één der slachtoffers was geweest. De
Brand en Adriaen van den Heuvel bleken, zelfs na·
Oranje, niet in staat te verhinderen dat aan het be,·d
gevangen geestelijken naar Den Briel te sturen, gehoo
Na een zware week, vol treiterijen op de Blauwe Toren
nacht van 5 op 6 juli 19 geestelijken ingescheept. \-ia D
ten zij op 7 juli Brielle, waar geuzenrazzia's het aantal�
deden stijgen. Ook hier werd het gezelschap aan foherio
steld, waarbij men de geloofstrouw van de gevangenen �
stelde. Dit leidde ertoe dat onder andere de Gorcumse
de Huyter en de jongste der gevangenen, broeder Hend.J ,
afvielen.
In een laatste bemiddelingspoging beval Willem van Oran
Gorcumse stadsregering over het gebeuren te zijn geïnformtt";
commandanten nog de geestelijken met rust te laten. Op - _
dit bericht Marinus Brand in Gorcum, die een afschrift naar
Den Briel zond. Het had geen resultaat. Papenvreter en Bust•
liet zich niets aan het bevel van Oranje gelegen liggen. In de
ochtend van 9 juli werden de twintig gevangenen naar het ,-e,,.
klooster Ter Rugge even buiten Den Briel gebracht. In een nu
werden zij één voor één verhangen, behalve broeder Hendrik..
tien geestelijken bekochten hun geloof met de dood. Als de m.r
van Gorcum bleven zij bekend staan.
De martelgang werd vrijwel meteen vastgelegd door de katholiri.
zwager van minderbroederoverste Nicolaas Pieck, Rutger van Esa
grond van zijn materiaal en het verhaal van de afvallige de Hunn
beschreef van Est' s broer Willem, theoloog te Douai, in 1603 het
Dit was het eerste van vele boeken en artikelen over de 19 g�
die daarmee de meest beschreven groep uit de geschiedenis van Go
werden. In 1615 werden enige resten, toegeschreven aan de rnane12r
als relikwieën overgebracht naar de Spaanse Nederlanden. T�
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In een turfschuur even buiten Den Briel bekochten negentien Gorcumse geestelijken hun geloof met de dood.
Als de marte/,aren van Gorrnm bleven zij bekend staan ( 1572).

53

Nogmaals de Heilige Martelaren van Gorcum (anonieme gravure).
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tijd werd een kerkrechtelijk proces begonnen, dat op 14 november 1675
leidde tot de zali gverklaring van de martelaren door paus Clemens X. Op
29 juni 1867 volgde hun heili gverklaring door paus Pius IX. De in 1838
geopende katholieke kerk aan de Haarstraat werd gewijd aan de H.
Nicolaas Pieck en gezellen. Aan hen herinneren ook de reliekschrijn en
twaalf gebrandschilderde ramen van Hubertus Ramdag uit 1938-1945.
Met de vestiging van het nieuwe protestante bewind en de liquidatie van
de meest actieve geestelijken, leek het katholieke element uit de Gorcumse
samenleving te zijn verdwenen. Toch gaat het te ver om van het aan
breken van een geheel nieuw tijdperk te spreken: 49) een samenleving
vera_ndert niet van de ene dag op de andere. Weliswaar werden de kloos
ters geplunderd en van hun inwendige versieringen ontdaan en er zou
zelfs sprake zijn geweest van een beeldenstorm op 8 september 157250),
maar nieuwe predikanten kwamen pas in 1573 en in oktober van datjaar
werd de eerste consistorie van de Hervormde Kerk pas gekozen. Op het
platteland kostte het in het algemeen meer moeite om het protestantisme
te vestigen. Zo kon Schelluinen haar eerste predikant pas in 1594 begroe
ten.
Anderzijds verdween het katholicisme niet, al kregen haar belijders het
steeds moeilijker in het openbaar van hun geloof getuigenis af te leggen.
Het houden van bedevaarten en bijeenkomsten werd middels plakkaten
na 1587 verboden, maar pas in 1606 werd het de Gorcumse raadsleden
verplicht gesteld het gereformeerde geloof te zijn toegedaan. Dat het in
1572 nieuw beëdigde stadsbestuur niet anti-katholiek was, bleek uit de
bepaling dat de zusters van het Zusterhuis en het Begijnhof mochten
blUven en uit het kloosterbezit onderhouden mochten worden. Voorts
werkte het stadsbestuur het verzoek van de predikanten om de Minder
broederskerk te mogen slopen tegen. Daartoe werd pas in 1579, na
tussenkomst van de Staten van Holland, overgegaan. Toen werd waar
schijnlijk ook de gevelsteen "Dit is in Bethlehem" van het klooster over
gebracht naar het huis van de katholieke familie van Est aan de Gasthuis
straat, dat sindsdien door de naam aan het klooster herinnert. Als om
streeks 1600 de tolerantie in de Nederlanden wat meer toeneemt en er te
Gorcum een missionaris-pastoor komt, is naar schatting nog een derde
van de bevolking katholiek.
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7. UITBREIDING EN STAGNATIE
1580-1795
Vestinguitleg
Tijdens de aansluiting van Gorinchem bij de opstandige steden was men
zich blijkbaar terdege bewust van de voortdurende Spaanse dreiging.
Wilde de stad voor het Hollandse kamp behouden blijven, dan diende de
verdediging tenminste in behoorlijke staat te zijn en aangepast te worden
aan de eisen, die het moderne geschut aan de omwallingen stelde. Nog in
1572 begon het stadsbestuur met het slopen van de buiten de vesting
staande opstallen, zoals het Pesthuis buiten de Laag-Arkelpoort en de
Lazaruskerk buiten de Oude Kanselpoort. Men deed dat om een vrij
schootsveld te krijgen en het terrein geschikt te ma ken voor de aanleg
van nieuwe vestingwerken. Gelijktijdig begon men met de sloop van de
minst belangrijke middeleeuwse muren en vestingdelen, zoals de twee
poorten op het Eind en het kasteel de Blauwe Toren.
Voor de tweede fase van de uitleg werd in 1579 het startsein gegeven,
toen de Staten van Holland de Gorcumse schoutJacob Kemp opdroegen
een bestek te maken voor de versterking van de stad. De verdere ontman
teling van de middeleeuwse poorten en muren ging nu gepaard met het
ontwerpen van een noodomwalling, zoals op een kaart van Kemp uit
1592 te zien is. Hierbij werd voor het eerst gebruik gemaakt van eenvou
dige bastions. De Nieuwstad en de Kalkhaven kwamen nu binnen de
veste te liggen.
De derde fase werd op 19 juli 1586 ingeluid, toen de Staten van Holland
en de de stad Gorinchem overeen kwamen om ten westen van de stad
nieuwe fortificatiën aan te leggen. Met de afbakening en de aanl~g van
deze wal waren Thomas Thomasz. en Adriaen Anthonisz., burgemees
ters van Haarlem en Alkmaar, belast. Het ontwerpen van een omwalling
in het oosten verliep wat trager, daar de Staten blijkbaar gebrek hadden
aan financiële middelen . Pas in 1598 kwam het besluit af om aan de
oostzijde nog drie bolwerken op te werpen. Daarmee was de vesting
gesloten . Hoewel de Dalemwal in het oosten en de Wolpherenwal in het
westen wijzen op een systematische aanleg kreeg de vesting niet het
planmatig karakter van vestingsteden als Willemstad, Naarden, Bour
tange of Coevorden . Aan de rivierzijde werd de omwalling van Kemps
tweede fase gevolgd . Aan de noordzijde bleef de Laag-Arkel poort een
vast, aan de middeleeuwen herinnerend punt. Naast deze poort waren er
nog drie andere: de Kansel-, de Dalem- en de Waterpoort. Dit was weinig
vergeleken met de zeven, die de middeleeuwse ommuring kende. De
vesting kreeg elf bastions, veelal vernoemd naar plaatsen in de omgeving
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Kaart van de vestingwerken van Gorcum,
getekend door Jacob Kemp in 1592.
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R eeds in 1603 was er een Waal- of Waterpoort.

'

of naar de functie, die het binnenterrein van zo'n bolwerk kreeg. Bij de
aansluiting van de Arkelse en Wolferense dijk op de vesting werden
stenen beren aangelegd.
De nieuwe vesting was rond 1600 gereed, maar er bleven nog een paar
klusjes liggen. Zo verdween de Godden- ofHoog-Arkelpoort als laatste
middeleeuws vestingwerk in 1629, terwijl de Nieuwe Waterpoort pas in
1642 werd gebouwd , hoewel er op een gravure van Wijtmans uit 1600
wel een poort staat afgebeeld . Ook buiten de vesting werden werken
aangelegd . Reeds in 1595 was de Nieuwe Wolferense dijk opgeworpen
als inlaagdijk ter vervanging van de Oude. Op gezag van stadhouder
Maurits werd bij de aansluiting van beide dijken een hoornwerk aange-

57

Links is het gedeelte, dat de in de vorm van een
hoomwerk aangelegde Krinkelwinkel toont, ver
groot weergegeven.
Plattegrond van Gorcum, geëtst door
N. Wijtmans in 1600 (rechts).
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legd. Het bochtige verloop van dit stuk dijk is de reden waarom het
Krinkelwinkel werd genoemd. In de loop van de l 7e en 18e eeuw werd
de vesting met name aan de oostzijde uitgebreid met drie ravelijnen en
een glacis. Hier was de relatie met de Waterlinie belangrijk. Deze verde
digingsgordel liep van Naarden tot Heusden en had in Gorinchem een
belangrijke sleutel. De linie was aangelegd ter verdediging van het ge
west Holland. Hiertoe werden rond Gorinchem onder andere dé Mug
genschans in Sleeuwijk aangelegd, waaraan de stad in 1595 mee betaalde.
Een stad, met zo'n grote betekenis voor de verdediging van Holland
herbergde veel mensen, die daarbij ingeschakeld waren. Toch waren er
geen speciale militaire gebouwen. Soldaten werden in geval van nood
provisorisch gehuisvest of ingekwartierd en gewonden konden gewoon
in het gasthuis worden verzorgd. De kapel van het Zusterhuis midden in
de stad werd tot 1592 gebruikt voor de opslag van 52 tonnen buskruit.
Pas in dat jaar werd deze voorraad naar een nieuwe kruittoren overge
bracht. Wel goed gehuisvest waren de eigen schutters, die in 1589 op hun
stek aan de Molenstraat een nieuw gebouw oprichtten. In de achtergele
gen Doelentuin was een schietbaan.
Niet alleen op het gebied van de landmacht speelde Gorcum een rol. De
stad vaardigde ook een lid af naar het College van de Admiraliteit van de

Maze te Rotterdam, een van de vijf admiraliteiten, die in 1597 door de
Staten Generaal waren ingesteld, en die tot 1795 bleven functioneren.
Enkele marineschepen werden met de naam van de stad getooid en in
1665 zou Michiel de Ruyter op het fregat Gorcum een verkenningstocht
in de monding van de Theems gemaakt hebben.
Landmacht en marine werden in 1672, het rampjaar, belast met de
verdediging van Gorinchem. Zo waren er toen maar liefst vijf compag
nieën mariniers in de stad gelegerd, maar vooral de landmacht onder
maarschalk Wirtz wist de stad uit handen van de Fransen te houden.
Toch zou de militaire functie van Gorcum achteruit gaan. Na 1713
werden de grensvestingen belangrijker en verdwenen de voor de stads
economie zo belangrijke soldaten.
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De kaart van B /eau geeft op dit fragment duide
lijk de bebouwing langs de W estwagenstraat weer
met ten noorden en ten zuiden daarvan de open
ruimten tussen de oude stad (rechts) en de wal
(links) .

Nijvere burgers
Aan het begin van de l 7e eeuw was de oppervlakte van de stad gekomen
van 27 ,5 op 56 hectaren. Deze uitbreiding had onder militaire omstan
digheden plaatsgevonden, maar werd ook veroorzaakt door de algemene
economische opbloei, die sedert het einde van de 16e eeuw had ingezet.
De eerste helft van del 7e eeuw was voor de Republiek een gouden tijd
van handelsexpansie. Met de val van Antwerpen in 1585 verplaatste het
grootste deel van de handel zich naar Amsterdam, dat de belangrijkste
stapelmarkt van Europa kreeg. De toenemende welvaart had ook zijn
invloed op het welvaartsniveau van andere steden, waar handel en nij
verheid zich ontwikkelden. In de landbouw uitte ze zich door een opko
mende teelt van handelsgewassen, zoals hennep in de Alblasserwaard.
Het inwoneraantal van Gorinchem, dat in 1555 en 1584 nog ongeveer
5000 bedroeg, nam toe tot 5913 in 1622. * Het aantal huizen groeide in
sterke mate: van 700 (haardsteden) in 1514 tot l 07 4 (huizen) in 1584 en
1609 in 1632 . Deze relatief aanzienlijker stijging hangt waarschijnlijk
samen met een verdunning van de bezetting per huis. De vergrote
welvaart maakte dat men eerder in een eigen huis kon gaan wonen. We
zien dit ook in de toename van het aantal stenen huizen.
Toch bleefde bevolkingsgroei van Gorinchem achter bij die van de meeste
Hollandse steden, waaruit af te leiden is dat de algemene economische
groei hier niet zo sterk doorwerkte: Gorinchem verloor de aansluiting bij
de andere steden. De nieuwe huizen werden vooral opgetrokken langs
de reeds bestaande infra-structuur, die binnen de omwalling was getrok
ken: Dalemstraat en Westwagenstraat. De Vissersdijk en Nieuwstad kre
gen een niet zo stedelijke opener bebouwing. Langs de randen van de
stad werden moestuinen, siertuinen en blekerijen aangelegd . Oude
straatnamen als Warmoesstraat, Tuinstraat en Hoveniersstraat herinne59

ren nog hieraan. De oude stad kwam daardoor enigszins binnen de wijde
omranding te drijven, terwijl de straten op uiterst keurige wijze met stenen
zijn geplaveid, zo kunstig dat een ieder vlak na een geweldige regenbui erover kan
lopen zonder natte voeten te krijgen, zoals de Engelsman Thomas Coryat in

Gevelsteen G.kroonde Snoeck 1708 siert niet
alleen het Gorcums Kwartet en de Vogelenzang
steeg, maar vroeger tevens menige pijpekop.

1611 met verbazing opmerkte 51 ) .
De bierbrouwerij, markten, visserij, steenbakkerij en scheepsbouw ble
ven de vaste economische activiteiten. Tussen 1583 en 1591 kende Gor
cum daarnaast een eigen muntslag, ontstaan in de oorlog. Deze ontwik
kelde zich echter tot een blijkbaar zeer lucratieve valsemunterij, een
goede bron van inkomsten, waaruit waarschijnlijk een deel van de stads
uitbreiding werd betaald. In 1591 maakten de Staten van Holland er een
einde aan.
Andere ambachten vonden in de l 7e eeuw ook hun plaats in de stad:
bombazijnmakerij, glasblazerij, azijnproduktie en een zeepziederij. Het
gebruik van tabak stimuleerde de pijpmakerij, waarin Gorinchem, na
Gouda, waarschijnlijk de tweede exportstad van Holland werd . In 1656
werd, als eerste in Holland, een pijpmakersgilde opgericht. Ook de
leerlooierij was van belang. Bij de nieuwe ambachten werd in toenemende
mate gebruik gemaakt van windmolens. Vanouds werden deze alleen
voor het malen van granen aangewend, maar nu vonden zij ook op ander
gebied toepassing. De stichting van een volmolen ten behoeve van de

Jan van Goyen ( 1596-1656) schilderde dit riviergezicht bij Gorcum, waarbij de drukke scheepvaart opvalt.
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Op deze 1Be-eeuwse grondtekening van Gorcum
(detail) zijn vier houtzaagmolens te onderschei
den aan de Arke/se Dijk en de Kortendijk (boven).
Op het Lingehaven-gedeelte van de kaart van
B /eau is het belang van de binnenscheepvaa,t
goed weergegeven (onder).
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lakenproduktie was geen succes, in tegenstelling tot de produktie van
run, een grondstof voor de leerlooierij. In 1671 verscheen de eerste
houtzaagmolen aan de Arkelse Dijk.
Ook de schippers speelden in de stadseconomie een rol , met name door
de gunstige ligging van Gorcum. De Linge en Schelluinse Vliet waren
vanouds al belangrijke verkeersverbindingen, terwijl in 1658 de Viaanse
Vaart voor het vervoer per trekschuit in gebruik werd genomen. In 1591
werd aan het Klein Schippersgilde een gildebrief verstrekt, in 1603 kreeg
het Groot Schippersgilde een aanvulling op zijn brief. In 1601 leidde
onvrede onder de schippers, wellicht over het uitblijven van de bouw van
een goede meerplaats tot oproer in de stad. Twaalf schippers werden
onder confiscatie van hun goederen verbannen .
Ook in 1655 kende de stad beroeringen. Op 22 juli ging het grauw en
gepeupel over tot plundering van het huis van oud-burgemeester Van der
Colck, waarbij factietegenstellingen en onvrede over de belastingen een
rol speelden. In 1674 en 1680 waren er opstandjes vanwege de zware
accijnzen op graan en schoenen. Blijkbaar was de welvaart van de stad
over het hoogtepunt heen en de Gouden Eeuw, die in Gorcum toch al
niet zo sterk doorwerkte, afgelopen.
De wat achtergebleven Gorcumse economie werd na 1700 geconfronteerd
met een algemene achteruitgang, die rond 1740 haa r dieptepunt bereikte.
In deze streken kwa men daar nog de veepest van 1711 en de overstro
mingen van 1709, 1726 en 1740 bij. Het aantal bierbrouwerijen nam af
van 17 in 1567 tot 4 in 1786 en rond 1690 verminderde het aantal
leerlooierijen van 30 tot slechts 3. Ook al moeten we voor het meten van
de werkelijke achteruitgang de produktiecijfers en het aantal werkne
mers weten, de teruggang lijkt te groot om tot een andere conclusie te
le iden d an: verval. Het vertrek van het garnizoen na 1713 was een extra
klap voor de middenstand . In de tweede helft van de I 8e eeuw werd de
militaire functie hersteld . Ondanks de recessie nam het aantal houtzaag
molens toe. In 1702, 1706 en 1724 verrezen molens aan Kortendijk e n
Arkelse Dijk. Nadat een molen omgebouwd was tot trasmolen ten behoeve
van de aanmaak van metselspecie, werd in 1766 nog een houtzaagmolen
opge richt.
Ook de bevolkingsontwikkeling in d eze tijd wijst op economische stagna
tie. In 1732 werden in de stad nog maar 1398 huizen geteld, een eeuw
eerder 1609. Bij eenzelfde woningbezetting als in 1632 - 3,67 inwoners
per huis - levert dat ee n inwoneraantal van 5130 op. Dit was nog geen
dieptepunt: in 1795 waren er 4969 zielen, waarmee het peil van I 555
weer bereikt was. De afname was relatief geringer dan die in andere
Hollandse steden als Leiden en Delft.
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De verschillen tussen rijk en arm waren scherp toegenomen. De beperkte
regentenkliek verdeelde de ambten, die vaak hun enige bron van inkom
sten waren. Zij woonden luxueus en legden lust- en doolhoven aan in het
zuidwestelijk stadsdeel of buiten de stad langs de Nieuwe Hoven. Of de
burgerij hierbij passief bleef, zoals De Wit52 ) suggereert, kan betwijfeld
worden, want niet alleen signaleert hij een woedeuitbarsting in 1748,
maar ook in 1750 vond er een oproer plaats, waarbij zich zelfs soldaten
aansloten, waarvan enkelen de doodstraf kregen. Daarvóór waren er nog
rellen geweest in 1721 en 1747.

Impressie van de woedeuitbarsting der bevolking
tegen de belastingpachters in 1748. Wellicht
ging het er te Gorcum ook zo aan toe?
Portret van de rechtsgeleerde Hugo de Groot
(1583-1645).
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Regenten en ruzies
Het stadsbestuur bleef bestaan uit de vroedschap, waarvan de nieuwe
leden voor het leven werden benoemd door de stadhouder, na raadple
ging van diens zetbaas, de drost. Deze had - na afbraak van kasteel de
Blauwe Toren - nu een eenvoudiger onderkomen ter plaatse van het
tegenwoordige kazerneplein. Vóór hun toetreding waren vele vroed
schapsleden al actief geweest als schepen en daardoor vertrouwd met de
rechtspraak en de burgerwacht. Na de benoeming kon men het verder
schoppen tot burgemeester. Deze werd voor twee jaar aangesteld, terwijl
er twee tegelijk waren in de stad. Zij waren belast met het dagelijks
bestuur. Een jaarlijks gekozen thesaurier bestierde de penningen. Deze
ambten werden gaandeweg steeds belangrijker.
Gorinchem was de achste van de achttien stemhebbende steden in de
Staten van Holland. De door de drost aangewezen afgevaardigden van
de stad volgden de belangrijke statenvergaderingen en vervulden in dit
kader functies. Door de Staten werd ook de belastinginning gedelegeerd,
die vaak en graag door de vroedschappen werd uitgevoerd.
Afgezien van kleine wijzigingen bleef deze bestuursstructuur tot 1795
functioneren. Veranderingen vonden al naar gelang de gewestelijke en
stedelijke politieke ontwikkelingen plaats. Zo'n "verzetting" van het be
stuur geschiedde voor het eerst in 1618 naar aanleiding van de conflicten
tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten. In deze tijd werd ook
Hugo de Groot vastgezet vanwege zijn aanhankelijkheid aa!]- Van Olden
barneveldt. Hij wist op spectaculaire wijze te ontsnappen uit slot Loeve
stein. In een boekenkist werd hij het kasteel uitgesmokkeld en daarna
naar Gorcum geroeid, waar hij vervolgens als metselaar verkleed via het
Hugo de Groot poortje de woning van Adriaen Daetselaer verliet en
Gorcum en het land ontvluchtte (1621).
Na het overlijden van stadhouder Willem II begon het eerste stadhou
derloze tijdperk. Het benoemingsrecht verviel nu aan de vroedschappen
zelf, die hun zelfstandigheid nog zagen toenemen na het overlijden van
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Hugo de Groot verlaat - als metselaar verkleed via het /,ater naar hem vernoemde poortje, de
woning van AdriaenDaetse/,aer (litho uit 1840).
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de krachtige drost van Paffenrode in 1652. Het ontbreken van het
centrale gezag veroorzaakte echter dat allerlei onenigheid tussen de
heren onderling nu openlijker werd uitgevochten. Deze onenigheid
kwam tot uiting in een oploop bij het huis van oud-burgemeester Van der
Colck, schoonvader van de nieuwe drost van Zijll. Den Haag moest de
gemoederen tot bedaren brengen.
De wetsverzetting van 1672 bracht weer Oranjegezinden op het pluche
onder leiding van Lodewijk Huygens, zoon van de dichtende Oranje
secretaris Constantijn. Deze Lodewijk had een drang tot zakkenvullerij5 3),
die hem tot laakbaar gedrag aanzette. Aangezien de schilderende burge
meesterJacob van der Ulft in laagheid niet voor drost Huygens onder
deed, was er wederom geen gebrek aan twisten. Vooral vroedschap Van
der Stael maakte zich vanaf 1676 hard tegen de drost, die het met steun
van de schutterij en prinselijke bescherming nog tot 1685 in de stad kon
uithouden. Van der Stael werd in 1689 uit de stad verbannen.

Beker van het college van de "Broederschap der
Romeinen en Jerumlemsheren ".
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Rustiger tijden braken hierna aan. De regenten organiseerden zich in
gezelschappen. Een van deze was "de Vriendelijke Bijeenkomst", en in
1727 werd "de Negenden" opgericht als instrument van de familie van
Hoey. Bij de maandelijkse bijeenkomsten van deze clubs werden (stads-)
zaken besproken, waarbij als hoogste doel het eigen welbevinden gold.
Eind 1737 ging een nieuwe groep de raad beheersen: de Van Schuylen
burchs. Als exclusief eet- en drinkclubje hadden zij het college van de
,,Broederschap der Romeinen enJeruzalemsheren".
In 1747 kwam er weer een stadhouder, zonder dat in de Gorcumse
situatie veel veranderde. Drost Martinus van Barneveld bleef aan, even
als zijn belangrijkste tegenvoeter, Diderik van Bleiswijk. Na onderzoek
door een prinselijke commissie moest de laatste te veel geïnde behs
tinggelden terugstorten, terwijl Van Barneveld werd weggepromoveerd.
Sinds lang was de verkiezing van vroedschappen niet meer dan een
formaliteit geweest. De leden beslisten zelf wie van hun familieleden de
zetels zouden bezetten. Tegen het einde van de l 8e eeuw kwam er onder
invloed van de slechte economische omstandigheden en het zwakke
bestuur van Willem V echter oppositie tegen dit systeem. Parallel hier
mee loopt de opkomst van nieuwe ideeën over het staatsrecht en de rol
van het individu in het overheidshandelen. Deze werden onder andere
door Montesquieu en Rousseau vertolkt en vonden hun neerslag in de
Amerikaanse revolutie van 1776. In Nederland ontstond de patriottische
beweging. In Gorinchem bereikte deze dat er op 16 juni 1783 democra
tischer regels inzake de verkiezing van het stadsbestuur werden ingevoerd.
Het begin van een nieuwe periode werd daarmee voorzichtig ingeluid.

Religie en cultuur

In 1572 waren de Grote Kerk en de H. Geestkapel voor de gereformeerde
eredienst geschikt gemaakt. Kerkbesturen benoemden de predikanten.
De kloostergebouwen kregen andere functies en verdwenen goeddeels
uit het stadsbeeld.
Tijdens het Twaalfjarig bestand ontstonden conflicten binnen de gere
formeerde kerk tussen Remonstranten of Arminianen en Contra
Remonstranten of Gomaristen. De Dordtse synode van 1618/19 leidde
tot de veroordeling van de Remonstranten, maar zij konden niet lang
daarna toch redelijk vrij kerken. Reeds vroeg hadden zij een gebouwtje
aan de Havendijk en in 1649 werd melding gemaakt van een arminiaans
predikantshuis aan de Vismarkt. Van 1652 tot 1801 diende het voormalige
Lazarushuis aan de Haarstraat, bij de Vijfzinnenstraat, als remonstrantse
kerk.
De kapel van het Agnietenklooster kreeg in of voor 1634 weer een
religieuze functie. Er was toen een Engelse kerk, waarschijnlijk van
uitgeweken Britse puriteinen. In 1650 werd het gebouw door de stad
verkocht, waarna het tot woonhuis werd omgebouwd. Uit de Zuidelijke
Nederlanden en - vooral na 1686 - uit Frankrijk kwamen ook veel
vervolgde protestanten, Hugenoten. Reeds in 1634 kende Gorcum op de
Havendijk een Waalse kerk.
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Gevelsteen "Dit is in Ai1rahams schoot", in 1951
gehouwen door Marcus Ravenswaav naar een
voorstelling uit 1588.

Naast deze protestante richtingen bleef er een vrij grote groep katholieken
in de stad, die na 1600 weer aan een geregelde zielzorg werd toever
trouwd. Hoewel het hen door de plaatselijke overheid niet gemakkelijk
werd gemaakt wist men mede door steun van invloedrijke families als
Van N eercassel, Wevelinckhoven en Pieck tot een zekere organisatie te
komen. Aanvankelijk kwam men in het huis "de Koevoet" aan de Hoog
straat, bereikbaar via een geheime ingang aan de Eendvogelsteeg, bijeen,
waar de seculier Herman Strick Andreasz. pastoor was. Vanaf 1628
hielden de Franciscanen weer diensten in hun schuilkerk "het Clooster"
aan de Lombardstraat. In 1756 werd hier een nieuw gebouw opgericht,
de voorganger van de latere paröchiekerk. Bewaard bleef de schuilkerk
"In Abrahams Schoot", die via een poort aan de Langendijk en de
Molenstraat bereikbaar was. Hoewel de situatie ter plekke na 1633 nogal
veranderde, geeft de verborgen ligging van dit gebouw de schuilkerk
sfeer nog aardig weer. In 1702 ging pastoor Cornelis van de Hove over
tot het Jansenisme of Oud-Katholicisme, waarbij een niet geringe groep
Gorcumers hem volgde54 ). Iets meer vooraan op de Langendijk had men
dan nog het] ezuïetenkerkje, ,,Het Cruysken", dat in 1639 door Cornelis
van der Meersch was gesticht en tot 1732 dienst deed. De taak van de
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Jezuïeten was, evenals die van de Minderbroeders van voor 15ï�. vooral
gericht op de contra-reformatie.
Met de overgang naar het protestantisme veranderen vele instellingen,
maar de structuur van het voorzieningenpakket bleef vrijwel ongewij
zigd. De 29 in het H. Geesthuis verpleegde kinderen werden in 1657
overgebracht naar het Weeshuis aan de Molenstraat. De bemoeienis van
de regenten met dit weeshuis blijkt uit de fraaie gevelversieringen uit
1743. Het Oude Mannenhuis aan de Molenstraat bleef ook bestaan, zij
het vanaf 1593 in een nieuw gebouw. Een Oude Vrouwenhuis werd, zeer
toepasselijk op het terrein van het voormalige Begijnhof, opgericht in
1606. Hier was ook het Sieck- of Gasthuis ondergebracht, dat in 1602
werd uitgebreid met een apart Pesthuis. Na het verdwijnen van de pest in
168 l werd het ingericht voor de verpleging van krankzinnigen. Ook het
Leproos huis aan de Haarstraat kon gelukkig spoedig een andere bestem
ming krijgen. Nieuw was de instelling door de hervormde kerk van het
Diaconie-armhuis aan de Westwagenstraat in 1753. Hier konden de
armen, wezen en ouden van dagen worden opgenomen.
Ook het onderwijs onderging weinig structurele veranderingen. De La
tijnse School werd overgebracht naar de Krijtstraat in 1606. In 1755
werd het onderwijspakket uitgebreid met een stedelijke Franse School

Jacobus Stellingwerf tekende het Pesthuis in
1603. Dit gebouw zou in 1681 ingericht worden
voor de verpleging van krankzinnigen.
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De schilderende burgemeester Jacob van
der Ulft (16 I 0-1689) door J. Stalker (links),
de dichtende theoloog Dirk Raphaelsz.
Camphuysen (l 586-1627) midden en
schilde r -uitvinder Jan van der Heyden
(1637-1712) doorJ. Houbraken (rechts).

voor meisjes. Om door te studeren moest men buiten de stad zijn.
Blijkbaar werd dit steeds meer een statussymbool. Na een terugslag in
1672 nam het aantal academisch gevormden in de vroedschap toe. In
1750 was 75 procent van de vroedschap jurist!
In gegoede kringen kon men de kunst een warm hart toedragen. De
getalenteerde schilder Jacob van der Ulft was tevens burgemeester.
Andere schilders trokken echter vaak naar de grote steden: Abraham
Bloemaert (1564-165 l) naar Utrecht, Aert van der Meer (1603-1677),
Jan van der Heyden (1637-1712), Govert Dirksz. (1624-1672) en Rafaël
Govertsz. Camphuysen (1597/8-1657) trokken allen naar Amsterdam.
Op literair gebied dient vooreerst de arminiaanse theoloog Dirk Ra
faëlsz. Camphuysen genoemd te worden, die zich na zijn verbanning in
1621 te Friesland vestigde. Voor de Rederijkerskamer "het Segelbloem
ken", dat als zinspreuk Vernieuwd uit Liefde voerde, schreven vooral
Abraham Kemp, Hendrick van der Muyr en Johan van Paffenrode. De
kamer bestond zeker al in 1609 en was tot 1645 actief in het Leprooshuis
aan de Haarstraat. Voor de uitgifte en verspreiding van deze en andere
werken, zoals de geschiedschrijvingen van Kemp en van Zomeren, zorg
den uitgevers en boekverkopers als Adriaen Helmig op de Markt, waar
't Schrijfboeck uithing, Paulus Vinck en later Teunis Horneer in de Gast
huisstraat. Voor muziek kon men in de kerk terecht, maar ook in de in
1593 aan het stadhuis gebouwde muziekkamer. De Doelentuin zou gaan
deweg een culturele ontmoetingsplaats worden.
Het hardwerkende gewone volk moest zich nog steeds behelpen met de
vele kroegen of de jaarlijks terugkerende kermis.
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8. VOOR, TIJDENS EN NA HET BELEG
1795-1870

Het besrhieten v an Gorinchem door dr
Pná<en in 1787 .

Door rfr Dalem.poort trekken de Pni i<ische troe
/H' n Gorinrhnn binnen en uia de Krmsrlpoort
(link,) kieun de Patriotten het hazrprul. Van de
Si11t ) anstorn1. wappnt een wittn ,/agen ook isde
in l1rand geschoten lw11t zru1gmolen afgebeeld.
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Beleg en bestuur
De sedert 1783 patriottisch gezinde vroedschap , kende bin ne n haa;
gelederen twee richtingen: de aristocratische patriotten , die \·an hun
posities wilden blijven profiteren en geen bemoeienis van de stadhoude r
duldden en de minderheid van democratische patriotten, die binn en de
vroedschap meer gelijkheid wensten . De laatsten konden op 29 augustus
1787 hun tegenstanders afzetten, daar zij zich door de te hulp gekomen
vrijkorpsen gesteund wisten. Lang konden de democratische patriotten
niet van hun macht genieten, want spoedig daarop (5 september) ston
den Pruisische troepen voor de stad. Deze waren gestuurd , nadat Wilhel
mina van Pruisen , de vrouw van stadhouder Willem V, op voor haar
beledigende wijze door d e patriotten bij Goejanverwellesluis was tegen
gehouden. De stad moest zich na beschietingen op 17 september over
geven. Vele patriotten vluchtten via de Kanselpoort. Sommige hunner
huizen werden geplunderd door Pruisisch krijgsvolk. Nog dezelfde dag
werd de vroedschap herste ld in de samenstelling van voor 29 augustus.
Maar ook de aristocratische patriotten moesten wijken. Op 9 april 1788
bestond de stadsregering weer geheel uit Oranje-aanhangers. Het bleef
wel moeilijk om de vroedschap aan te vullen of om burgerwachten tot het
afleggen van de eed te bewegen ( 1791) . Geen teken dat wees op een

Ov,
wer.

sterke aanhang. Toen Willem V, na het binnenrukken van de Franse
revolutionaire legers, het land verliet, capituleerde de stad al na één dag,
nadat overigens wel twee houtzaagmolens in brand waren geschoten
(20januari 1795).
Het spreekt welhaast vanzelf, dat de oude stadsregering werd afgedankt
en er nu, na een algemene burgervergadering een nieuw voorlopig
stadsbestuur werd ingesteld van 18 leden, dat snel wisselend de naam
Raad der Gemeente of Municipaliteit zou dragen. De verwachting dat
men uit de knellende banden aan het ondragelijke regentendespotisme 55 ) verlost
was, bleek ijdel. De nieuwe staatsregeling van september 1801 herstelde
weer veel van de toestand van voor 1795. Spoedig daarna dwong de
Franse keizer Napoleon de Bataafse Republiek om zijn broer Lodewijk
Napoleon als koning van Holland te accepteren. Een koninkrijk, dat in
maart van 1810 de Waal en Merwede als zuidgrens kreeg. Van een
democratisch stadsbetuur is dan al geen sprake meer , dat werd per
decreet door koning Lodewijk benoemd . Overigens legde de koning wel
belangstelling aan de dag voor zijn "werkplek". Bij overstromingen in
het rivierengebied bezocht hij vanuit Gorinchem het rampgebied ( 1809).
Ontevredenheid over het beleid van zijn broer, deed keizer Napoleon
besluiten om het Koninkrijk Holland bij Frankrijk in te lijven . De be
stuurlijke organisatie en administratie werd aan de Franse gelijkgescha
keld zoals de rechtspraak, het kadaster, het onderwijs en de burgerlijke
stand .
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Overtocht van Lodewijk Napoleon 01 1er de Mer
wede ( 1809).
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Generaal-senator Antoine GuillawnP graaf
Rampon ( l 759-1842), commandant van dr
vesting Gorinchem tijdens het beleg 18 13 J14.

Brand in het hu.il van mevr. de wedu.we De Rem
in de Molenstraat 29-30, tijdrns lwt bombarde
ment van januari 18 14.
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Nade mislukte veldtocht tegen Rusland. zagen de fran en zich aedwon
gen om zich ook uit Nederland terug te trekken (no\·em ber ! " 13) . Reeds
op 11 mei 181 3 had Napoleon Gorcum als bolwerk aange\,·ezen . \,·aar
langs de terugtocht van de Franse troepen via de pas aangelegde .. kei
zersweg" kon plaatsvinden. De vesting werd daartoe in gereedheid ge
bracht. Bij de omwenteling in november kwamen dan ook \·ele franse
vluchtelingen naar de stad , die zo snel mogelijk verder trokken , totdat o p
18 november commandant Langlois de veste in staat van beleg verklaarde.
Alle opstallen en geboomte op en buiten de wallen werden verwijderd
om een vrij schootsveld te garanderen . Op 6 december werd de stad
langzaam door de Pruisen omsingeld. Het in Gorcum gelegerde garnizoen
was nu ongeveer 3500 man sterk. Een twintig- of dertigtal Hollandse
soldaten zag de situatie als uitzichtloos en deserteerde . De stad werd
vanaf 15 december ook vanuit het zuiden afgesloten door de in stelling
gebrachte batterijen aan de overzijde van de Merwede. Aan de noordzijde
hadden de Pruisen onder generaal Zielinsky bataljons geïnstalleerd te
Hoornaar, Arkel , Vuren, Dalem, Schelluinen en een compagnie te Blok
land en Meerkerk. Hoewel er in deze fase al wel geregeld over en weer
werd geschoten, begon het echte "vuurwerk", de bombardementen, op
22 januari 1814. De geallieerden, die tot dan Gorcum omwille van de
burgerij ontzien hadden, begonnen toen een offensief, bedoeld om de
Fransen onder generaal Ram pon tot overgave te dwingen. De bombar
dementen hielden ruim een week aan en waren met name op de dertigste
van die maand zeer hevig. Nadat deze kruitdampen waren opgetrokken,
kon de balans worden opgemaakt: van de ruim 1300 huizen waren er
slechts 300, voor het merendeel kleine huizen en schuren in de stegen,
onbeschadigd. In de Molenstraat brandden en kele huize n af. De molen
op de Pelwal werd als gevolg van een kruitontploffing onherstelbaar
beschadigd. Het aantal slachtoffers bleef beperkt tot zeventien kanon
niers. Op het gerucht van nieuwe bombardementen, .. .ontstond er in de
stad een zekere opwinding, .. . was de kans op een oproer niet denkbeeldig 56 ). Er
moest onderhandeld worden. Dit gebeurde in de pastorie te Schelluinen,
waar op 4 febru ari de voorwaardelijke capitulatie door beide partijen
werd ondertekend. De overdracht zou, volgens artikel vijf van de voor
waarden, tussen 20 februari en l maart plaatsvinden. Opvallend was , dat
in die periode er nog zo'n 700 gardes deserteerden. Volgens het opge
stelde plan werd Gorcum door het 3500 man sterke Franse garnizoen
overgegeven aan de 4000 geallieerden. Het stadsbestuur werd, zij het
voorlopig, gewoon gecontinueerd .
Het beleg van 1814 had het belang van Gorcum als vesting aangetoond.
Het militaire karakter had de stad natuurlijk al lang, gezien haar ves-
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Geschut van de verdedigers van de vesting op de Pelwal, met daarachter de venvoeste Pelmolen in I814 (kopergrrwure van Co melis deJonker).
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tingwerken. Sedert het eind van de l 8e eeuw verrezen er echter ook
speciale militaire gebouwen, zoals het Rijkstuighuis aan de Boerenstraat
( 17 55) en de Hoofdwacht aan de Grote Markt ( 1792). Een garnizoen was
sindsdien continu in de stad gelegerd. Deze ontwikkeling zette zich na
1814 voort. Pest- en Tolhuis werden tot kazerne ingericht en een nieuwe
Willemskazerne werd gebouwd ( 1826). Een militaire bakkerij verrees
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B,

éé
De in 1826 gebouwde Willemslwzerne.

aan de Molenstraat. Tijdens de afscheiding van België ( 1830-1831) werd
de stad in staat van beleg verklaard. In totaal zouden in die twee jaren
36.372 personen zijn ingekwartierd 57 ) . Het Gorcumse garnizoen hoefde
echter niet in actie te komen.
Had men in de Patriottentijd kennis kunnen maken met verkiezingen, in
het Koninkrijk der Nederlanden zou het nog geruime tijd duren, voor
dat delen van de bevolking hun stem mochten uitbrengen . De gemeente
raad werd gewoonweg benoemd. Vanaf 2 januari 1816 bestond zij uit
een president-burgemeester en zeventien raadsleden, die werden bijge
staan door een stadssecretaris . Latente onvrede, gevoegd bij de interna
tionale revolutie van 1848, bewerkstelligde, dat de populistische vorst
Willem II in een nacht van conseroatief tot liberaal werd 58 ) . Een liberale
regering onder Thorbecke mocht hervormingen doorvoeren . Van be
lang in dit verband is de door hem opgestelde en door het parlement
aangenomen gemeentewet van 1851 . De gemeenteraden konden nu
rechtstreeks gekozen worden. Door het censuskiesrecht werd echter het
overgrote deel van de stadsbevolking nog bij het stemmen buitengesloten.
De Gorcumse elite koos voornamelijk conservatief en anti-revolutionair.
Pas rond 1870 zouden de eerste aanwijzingen tot veranderingsstreven
aanwijsbaar worden.
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Beeldmerk van de sfgarenfabriekA. A. Hessig,
één van de plaatselijke tabakskerverijen.

Een beeld van de Spaarpotsteeg, dat de
schrijnende woontoestanden in de negentiende
eeuw goed weergeeft.

Ambacht en stoom
Gedurende de Bataafse en Franse tijd was de economische situatie in
Nederland beroerd. Er was vrijwel continu sprake van een oorlogssitua
tie, terwijl het Continentaal Stelsel - in november 1806 door Napoleon
ingesteld en bedoeld als blokkade van de Europese markt voor Engeland de resterende exportmogelijkheden tot een minimum beperkte. Toch
valt op, dat juist in deze periode de bevolking van Gorinchem groeide
van 4969 in 1795 naar 5814 in 1808. In 1809 zijn er weer 5583 inwoners.
Het al dan niet meetellen van het in omvang wisselende garnizoen kan
deze uiteenlopende cijfers verklaren. Het woningbestand nam af. Waren
er in 1732 nog 1398 huizen, in 1813 waren het er maar 1382, waarvan er
bij het beleg slechts 300 onbeschadigd bleven. Gevoegd bij het verlies van
enige molens, is het verklaarbaar, dat er van een ontredderde stad sprake
was 59 ).
Herstel bleek nog niet uit de enquête naar de toestand van het bedrijfsle
ven per 1 augustus 1816. Alle bedrijfstakken vertoonden zelfs een terug
gang vergeleken met de voorafgaande jaren, uitgezonderd de runmo
len. Aan de andere kant werden er wel flinke openbare werken uitge
voerd, zoals de aanleg van het Kanaal van Steenenhoek (1818) en de
Dalemse Dijk (1815), die gezien de hoeveelheid grondverzet heel wat
- tijdelijke - werkgelegenheid opleverde. Overheidssteun werd gegeven
voor de werkverschaffing van armen in een op te zetten textielindustrie.
Dit project voor ruim honderd personen mislukte binnen een jaar
(1819). Ook een zijdeweverij, die op dezelfde leest geschoeid was, ver
liep. Een textielstad zou Gorcum niet worden 60 ).
Sedert 1825 was er vooruitgang te signaleren. De betrekkelijke bloei van
het agrarische deel van het land had ten gevolge, dat in streekcentra
- zoals Gorinchem - activiteiten ontplooid werden. De betere verbindingen
waren er debet aan, dat de markt in belang toenam. In 1825 was immers
het Zederikkanaal aangelegd en in 1830 werden de eerste geregelde
stoombootàiensten geopend. Opmerkelijk was het ontstaan in deze pe
riode van veertien tabakskerverijen. Na 1825 met 5924 inwoners, stijgt
het bevolkingstal vrij snel tot 8302 in 1850. Er werd toen begonnen met
de bouw van "arbeiderswoningen". Kleine hokken aan smalle stegen,
zoals de zakkendragershuisjes in de Spaarpotsteeg. De hygiëne werd met
zo'n toenemend aantal mensen op zo'n beperkt stadsoppervlak, steeds
minder. De cholera stak regelmatig de kop op, met name in 1830/32 en
1849. De meeste slachtoffers vielen in de bovenstad, waar het water van
de sterk vervuilde Kalk- en Kleine haven nog steeds tevens als drinkwater
dienst moest doen. De armen waren wellicht al verzwakt als gevolg van de
hongersnood, die na de mislukking van de aardappeloogst (de aardappel
73

was het belangrijkste volksvoedsel) in 1845 was ontstaan . Velen waren
dan ook aangewezen op de bedeling: 627 mensen in 1861. Daarnaast
werden er nog 23 .864 porties spijs uitgekeerd door het in 1855 ingestel
de Burgerlijk Armbestuur. Dit bestuur werd in 1865 verenigd met het
bestuur van het nieuwgebouwde Ziekengasthuis.
Had Gorcum tot 1850 (8302) een bevolkingsgroei gekend, de vijfentwin
tig daaropvolgende jaren gaven wel schommelingen, maar nauwelijks
toename te zien. Op 31 december 187 4 kon men 8982 zielen tellen.
Hoewel er in de nijverheid zeker initiatieven genomen waren, mislukten
zij (de textiel) of brachten zij geen structurele veranderingen aan. De
plaatsing van stoommachines was wel een modernisering, maar betekende
nog geen verandering van het ambachtelijke karakter van de bedrijfs
voering. Nadat bijvoorbeeld Teunis van Andel in 1847 de eerste stoom
machine te Gorcum had geïnstalleerd ten behoeve van zijn oliemolen in
de Keizerstraat, bleef zijn bedrijfje zes werknemers tellen (1854). Het
aantal stoomwerktuigen nam langzaam toe tot vijf stuks in 1860. Grote
bedrijven ontstonden er te Gorcum vooralsnog niet. Wel zullen er onge
twijfeld arbeiders uit de stad op de glasfabriek te Dalem hebben gewerkt.
Een nieuwe energiebron leverde de in 1855 aan het Herenlaantje ge
stichte gasfabriek. Deze bemoeilijkte de concurrentiepositie van de vet
kaarsenfabriek en de molens. Neen, op het gebied van de nijverheid was
er na 1850 sprake van stagnatie, al werden er wel kiemen gelegd voor een
mogelijke groei bij gunstiger algemene economische ontwikkelingen.
De marktfunctie van Gorinchem handhaafde zich of werd mogelijk zelfs
uitgebouwd. In 1853 werd er een Korenbeurs gebouwd op de Havendijk
en in de jaren daarop ( l 854-1865) nam de aanvoer van tarwe , rogge ,
haver en aardappelen twee tot ruim drie maal toe. De visserij had het wel
moeilijk.
Afscheiden en gescheiden
In dit tijdvak zijn er op religieus gebied enige veranderingen te signale
ren. De remonstrantse, oud-katholieke en waalse gemeenten werden
opgeheven. Nieuw was het ontstaan van een Joodse gemeente. Vanaf
1787 registreerde zij haar dopen, in 1814 stichtte zij een begraafplaats
aan de Arkelse Dijk, terwijl de voormalige Lutherse kerk aan de Haven
dijk als synagoge werd ingericht ( 1817). Dit wrakke gebouwtje kon al in
1842 ingeruild worden voor een nieuw gebouwde sjoel aan de Kwekel
straat. Er waren toen zo'n 150joden in Gorinchem die voornamelijk in de
kleine nering een bestaan vonden.
Binnen de hervormde staatskerk was sterke onvrede ontstaan. De predi
kanten, die met name te Groningen opgeleid werden volgens de nieuws74
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Nadat in 1853 de Korenbeurs aan de H avendijkgeopend was, nam de aanvoer van graan aanzienlijk toe.

te, meer op de wetenschappelijke verklaring gebaseerde, theologische
inzichten kwamen steeds verder af te staan van een groot deel van de
kerkbevolking, dat de bijbel meer letterlijk bleef nemen. Daarnaast wen
sten de gewone gemeenteleden meer invloed in de kerkeraden, omdat
men zich door de aristocratische modernen niet meer vertegenwoordigd
achtte. Hieruit ontsproot de anti-revolutionaire emancipatiebeweging,
die zich later ook politiek zou manifesteren. Nadat in 1834 de eerste
scheuringen waren opgetreden , kwam het binnen een jaar ook te Gorin
chem tot een breuk. Hoewel hier het initiatief tot afscheiden met name
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Dr S)'1tagoge der Corinchernsche Israëlitische
Gemeente aan de Kwekelstraat rond 1900.

mogelijk werd gemaakt door dominee Scholte,Jan Daniel Brandt en
Aarnaut Hasselman, die alle drie afkomstig uit of gelieerd waren aan
(van oorsprong Duitse) vermogende suikerraffinadeursgeslachten uit
Amsterdam, werd ook deze gemeente gaandeweg meer gevormd en
geleid door "kleine luiden". Na een aanvankelijk streng vervolgingsbe
leid van de overheid, werd in 1841 toch vrijheid verleend om zelfstandig
te kerken in een huis aan de Zusterstraat. Spoedig erna (1850) kon een
eigen bedehuis aan de Driekoningensteeg worden ingewijd. Na dit tu
multueuse begin, waarbij te Gorinchem zelfs landelijke synoden werden
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Ds. H. P. Scholte, één der voormannen van de
afscheiding.

gehouden, bleef deze gemeente ingetogen en taai voortbestaan, hoewel
enigszins verzwakt door de emigratie van een aantal harer leden naar de
Verenigde Staten. De Gorcumse christelijk afgescheiden gemeente telde
in 1856 286 zielen.
De (Nederduits) Hervormde kerk leek door de afscheiding van de ortho
doxen nauwelijks geraakt te zijn. Haar modernisme behoefde blijkbaar
een passende ruimte. De door het bombardement van 1814 verzwakte
middeleeuwse kerk werd gesloopt en vervangen door een in 1851 inge
wijd bouwwerk, dat in neo-romaanse stijl was ontworpen door de Am
sterdamse architect Warnsinck. De R.K.-kerk pakte de zaken ook groots
aan. Een nieuw gebouw - nog wel verplicht door de dienst Rijkswaterstaat
ontworpen - verrees ter plaatse van de oude schuilkerk "Het Clooster"
aan de Haarstraat. De lutherse gemeente vestigde zich tenslotte blijvend
in het door de oud-katholieken verlaten schuilkerkje "In Abrahams
schoot" aan de Langendijk.
De sociale instellingen bleven op hun oude posten gevestigd (Weeshuis,
Oude Mannenhuis en Diaconie-Armhuis); kerkelijke instellingen wer
den overgeplaatst, zoals het Oude Vrouwenhuis, nu naar de Groen
markt; of in nieuwe gebouwen ondergebracht, zoals het Ziekengasthuis
aan de Haarstraat. De weer in de openbaarheid getreden R.K.-kerk
richtte ook haar eigen instellingen in. In 1850 werd een klooster aan het
Heerenlaantje gesticht en in 1869 het R.K. Arm- en weeshuis "Sint
Clara" aan de Molenstraat geopend. Hierdoor werd een begin gemaakt
met een naar godsdienst of ideologie gescheiden dienstverlening.

Het afbreken van de Grote Kerk, gezien vanuit het noord-oosten ( links) en de
in 1851 ingewijde nieuwe Grote Kerk (rechts).
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Het begin van de verzuiling bij het onderwijs werd ingeluid in 185 7, toen
de christelijk afgescheiden gemeente aan de Kalkhaven een eigen lagere
school oprichtte. De nonnen van het R.K. klooster onderwezen de hen
toevertrouwde kinderen. Overheersend was in deze periode echter de
scheiding van de schoolgaande jeugd naar stand . Er was een kosteloze
gemengde school voor de min- en onvermogenden achter het Diaconie
Armhuis (1823). Voor de middengroepen was de tussenschool bestemd
( 1833), terwijl de elite haar kinderen naar de burgerschool aan de Zuster
straat kon sturen (1836) . Meer specifieke vormen van onderwijs waren:
de bewaarschool in de H. Geestkapel; een naai- en breischool; een
gymnastiekschool en een tekenschool. De nieuwe ontwikkelingen in het
voortgezet onderwijs konden , ondanks de initiatieven met betrekking tot
een gymnasium (1840) en H .B.S. (1866), nog niet gevolgd worden.
Vanuit artistiek oogpunt wordt dit tijdvak nogal eens met afgrijzen
beschouwd. Immers vele oude, in (kunst)historisch opzicht belangwek
kende, gebouwen werden hardvochtig gesloopt, waaronder de oude
kerk, het oude stadhuis en zeer vele huizen. Wat bleef werd bepleisterd,
afgeknot, verminkt of geschonden . Met name te Gorinchem geschiedde
dit op grote schaal. Enerzijds was dit een gevolg van de beschadigingen,
opgelopen door het bombardement van 1814; anderzijds was het ook wel

De,
aan

H et R.K. Arm- en weeshuis in de Molenstraat.
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D e achterzijde van de " Doelen" met de in 1844
aangebouwde schouwburgzaal en koffiekamer.
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degelijk een actief en ad rem volgen van de toen heersende bouwkundige
inzichten en ontwikkelingen, hetgeen tevens wijst op de toenmalige
aanwezigheid van een relatief breed economisch draagvlak. Bovendien,
geheel gedesïnteresseerd in kunst en wetenschap was men niet. De
Maatschappij tot Nut van het Algemeen was ook te Gorcum actief. Er
werd in de Doelen tuin een schouwburgzaal gebouwd ( 1843) en er werd
een stadsmuziekmeester aangesteld ( 1846). Tenslotte verschenen er bij
de p laatselijke uitgevers kapitale wetenschappelijke boeken, waarvan de
encyclopedische werken van A. J. van der Aa aparte vermelding ver
dienen61) .
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9. DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
1870- 1940
Gorcum wordt industriestad
De algemene economische situ atie kreeg een sterke stimu la n- n d e
Frans-Duitse Oorlog van 1870- 1871 , die Duitsland de eenh eid had g:e 
bracht. Aldaar werd het begin ingelu id van een grote acti,·iteit in d e
m ijnbouw en de metaalindustrie, geconcentreerd in het Ruh rgebied . De
verbeterde bevaarbaarheid van Rijn en Waal door de aanleg van kribben
en andere kunstwerken en de in 1872 gegraven monding, de N ieuwe
Waterweg, verklaren de opkomst van Rotterdam als doorvoerhaven voor
het Duitse achterland. Ook Gorinchem kreeg in deze fase van economi
sche groei aanvankelijk haar deel. Reeds in 1871 ontstond er een echt
grootbedrijf, de beetwortelsuikerfabriek van de firmaJäger , Ravens
waaij en Co., dat aan tweehonderd (seizoen-)arbeiders werk verschafte.
De situering van deze fabriek , ver buiten de stad aan d e Arkelse Dijk
symboliseerde de geïsoleerde positie die het bedrijf in het Go rcumse
nijverheidspatroon innam. De firma stimuleerde nam e lijk ni et de ont
wikkeling van nevenindustrie. Daarvoor waren haar activiteite n te sei-
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Werf en bedrijfsgebouwen van De Vries Robbé
aan de Linge in I 881 .

zoengebonden, terwijl het bedrijf later soms zelfs jaren stil kon liggen.
Neen, de suikerindustrie, noch de textielindustrie - zoals ons reeds eer
der bleek - kunnen als leidende, stimulerende sector voor de Gorcumse
industrie gelden. Deze functie zou te Gorcum, meer dan in Nederland in
het algemeen, weggelegd zijn voor de metaalindustrie .
De grondslag voor de metaalindustrie te Gorinchem werd gelegd in 1877,
toen H . Oosterbroek aan de Arkelse Onderweg een ijzer- en metaalgiete
rij annex machinefabriek oprichtte. Hier werden ook ijzeren (stoom-)
schepen gebouwd . In 1881 werd dit bedrijfje voor f 3.841,43 overgeno
men door de bij de machinefabriek van Stork te Hengelo geschoolde W.
de Vries Robbé, waarna een snelle groei volgde. In 1888 werkten er al
vijftig mensen en rond de eeuwwisseling werden reeds grote staalcon
structies gebouwd, zoals: sluisdeuren, gashouders en masten . Verder
startte H . K. van Wingerden in 1883 een kopergieterij en blikslagerij aan
de Hoveniersstraat. Effect hadden deze bedrijven op, of ze stonden op
z'n minst in relatie met: de in 1906 opgerichte scheepswerfN .V . Fortuna
81

De achterzijde van Ravenswaaijs stoombierbrouwerij aan de Visschersdijk.

aan de Krinkelwinkel , de fabricage van tectorium-dakbedekking door de
fa. H. Hooghwinkel (circa 1889) en de produktie van Hercules staal
draad door touwslager Den Haan ( 1899). Het nijverheidspakket breidde
zich op het gebied van de voedings- en genotmiddelen uit. Het snelst
groeide de in 1883 opgerichte stoombierbrouwerij van de firma Adolf
Ravenswaay en Co. aan de Visschersdijk, die rond 1900 één van de
grootste ondernemingen van de stad was geworden .
De aanvankelijke economische groei van de stad weerspiegelde zich ook
in de bevolkingsontwikkeling. Van 8982 inwoners eind 1874 naar 11879
in 1889. Tevens werden de verkeersverbindingen verder verbeterd.
Gorcum werd op het spoorwegnet aangesloten. Niet op de lang beoogde
verbinding Utrecht-Gorinchem-Breda, waartoe de N .V . Nederlandsche
Centraal Spoorweg Maatschappij sedert 1860 plannen ontwikkelde,
maar op het baanvak Geldermalsen (1883) - Dordrecht (1885), aange
legd door de Staats Spoorwegen . Het in 1891 geopende Merwedekanaal
gaf nu ook Amsterdam via Gorinchem toegang tot de vaart op de Rijn en
het Duitse achterland .
Het is verwonderlijk, dat ondanks de betere infrastructuur, de groeiende
82

industrie en het relatief grote en nog goedkope arbeiderspotentieel
verdere groei van de stad uitbleef. Eind 1909 telde Gorcum 12200
inwoners, in 1920 konden er 12677 genoteerd worden. Als oorzaken
voor deze stagnatie kunnen de volgende elementen aangevoerd worden:
1) De vestingfunctie van de stad gaf problemen. Als vesting eerste klasse
werd in de directe omgeving buiten de wallen - de verboden kringen geen bebouwing geduld. Alle activiteiten moesten derhalve in de 56
hectare grote binnenstad plaatsvinden , of ver van de toenmalige be
woonde wereld: de Arkelse Dijk en de Krinkelwinkel;
2) De landbouwcrisis van de jaren '80 bevorderde de rationalisatie en
specialisatie in de landbouw noodzakelijkerwijze. De Gorcumse markt
en tussenhandel reageerden hier onvoldoende op en verloren gaan
deweg de concurrentieslag met andere plaatsen, wier faciliteiten wel
bijtijds werden aangepast;
3) Tenslotte zal de zuigkracht van Rotterdam en Dordrecht veel wind uit
Gorcums economische zeilen hebben genomen. Los hiervan verdween
één bedrijfstak vrijwel geheel. De drukke verkeersfunctie en de toene
mende vervuiling droegen bij tot de liquidatie van de in 1883 opge
richte Gorinchemsche Vischmaatschappij ( 1911) .
Ondanks de ondernemingslust van rond de eeuwwisseling, waarvan de
aanleg van een los- en laadkade bij het spoorwegemplacement aan het
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De los- en laadkade tegenover het N .5. -station.
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Merwedekanaal op instigatie van de Kamer van Koophandel in 1902 een
goed voorbeeld was en die voorts leidde tot de oprichting van enkele
nieuwe bedrijven en herstel van enige oudere, bleef een meer constante
en evenwichtige ontwikkeling na 1910 uit, vanwege het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. Vele bedrijven kregen toen te lijden van de
schaarste aan grondstoffen. Alleen overheidsopdrachten konden de me
taalindustrie op de been houden. Bier- en ijsproduktie kwamen geheel
stil te liggen. Een uitzondering vormden de nu zelfstandig opererende
riviervissers , die in 1917 bij een kleine vangst nog eenmaal een record
winst wisten te behalen.
De nadrukkelijker rol van de overheid, die tijdens de oorlog was ontwik
keld (opdrachten , distributie), werd aanvankelijk ook na de eerste wereld
oorlog voortgezet. Enerzijds gedreven door de angst voor sociale onrust,
anderzijds door enige visie op de toekomst. Er werden uitbreidingsplan
nen gemaakt voor buiten de oude vesting. In de Lingewijk kwamen
woningen overeenkomstig de normen van de woningwet en ten westen
van de stad werd een omvangrijk industrieterrein gereed gemaakt, dat
via havens op de rivier was aangesloten. Voor dit terrein werd in den
lande reclame gemaakt, maar de uitgifte liep zo slecht dat hier deels
woningbouw werd toegestaan. Op het vlak van de energievoorziening
was de gemeente minder voortvarend. Weliswaar werd de stad op het
Dordtse elektriciteitsnet aangesloten ( 1920), de verkoop van de - sedert
1875 gemeentelijke - gasfabriek was een vorm van privatisering. De
nieuwe eigenares, de Nederlands Indische Gas Mij . (later OGEM) ging
dit station gebruiken voor de opleiding van haar overzeese personeel.
De korte periode van economisch herstel tussen 1925 en 1930 bracht met
name voor het staalconstructiebedrijf De Vries Robbé een opmerkelijke
expansie. Het bedrijf ontwikkelde zich tot één van de grote industrieën
van Nederland met vestigingen in Indië en Zuid-Afrika. Te Gorcum
breidde het zich langs beide Linge-oevers geweldig uit. Aan de Merwede
verrezen: Baan Hofman, baggerwerktuigen ( 1930); Amilko, geconden
seerde melk annex blikfabriek ( 1928) en De Merwede, kalkzandsteen
( 1920). De bevolking groeide nu dan ook weer iets, van 12677 in 1920 tot
14033 eind 1930. De internationale crisis vanaf 1929 deed zich echter
spoedig ook te Gorcum sterk gevoelen. Vele bedrijven maakten een
moeilijke periode door, maar ernstiger nog was de hoge werkloosheid,
die - gezien de geringe bijstand - in menig gezin ellende bracht. Van de
mannelijke(!) beroepsbevolking te Gorinchem was 600 tot 900 man
werkloos (25 à 30 %). Het inwonertal bleef sinds 1930 vrijwel stabiel.
In 1940 bedroeg het bevolkingscijfer 14547. In datzelfde jaar zou de
geschiedenis een onaangename wending nemen.
84
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De heren regenten van het burgerlijk Arm
bestuur, die ook het Ziekengasthuis beheerden.
Op deze foto uit 1894 ziet Uv. l. n. r.: W. F.
Emck; A. Ravenswaaij; A.D. Smits; G. Meulen
werf; C. J. M oedersoon ( binnenvader van het
Ziekengasthuis) ; mr. N. C. de Gijselaar; T. Hor
neer; A rius van Andel en P. Dingemans (boven) .
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Een kijkje in de sigarenmakerij C. Smits A.Dzn.
en Co. Dezefirma was gevestigd aan de Wolphe
renwal bij de Kanselpoort. Er werkten ongeveer
honderd mensen (onder).
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Omslag van een brochure die A. C. Swaters
schreef naar aanleiding van het 2 5-jarig bestaan
van de S.D.A.P. afdeling Gorinchem.
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De sociale kwestie
Mentaliteit en omgang binnen de Gorcumse gemeenschap van rond
1870 werden nog voornamelijk bepaald door de indeling in standen,
groepen die naar aanzien waren te onderscheiden. Er waren vier standen:
1) de deftige stand, gevormd door adellijken , leden van de rechterlijke
macht en hoofdofficieren;
2) de betere stand, bestaande uit welgestelden, grotere ondernemers en
academisch gevormden;
3) de burgerstand, waarin men kleine zelfstandigen en beambten aantrof en
4) het volk.
De eerste drie groepen hadden vanouds elk een eigen ontmoetingsplaats,
respectievelijk de Grote Sociëteit, Sociëteit de Gezelligheid en de Bur
gersociëteit. Het volk moest zich met de kroeg en de straat behelpen.
Naarmate de industrialisatie vorderde gingen de hogere standen zich
meer met de lagere groepen bezighouden. Enerzijds was dit uit filantro
pische belangstelling voor de "sociale quaestie", die landelijk resulteerde
in enige sociale wetten. Anderzijds gingen de rijken steeds meer beseffen
dat ze iets te verliezen hadden, zeker nu ook de arbeiders - na de
oprichting van de Eerste Internationale ( 1869) - doordrongen begonnen
te raken van hun abominabele positie en hun verheffingsstreven zich
ontwikkelde. Bezitters en niet-bezitters werden zich bewust van hun
omstandigheden, reden waarom men vanaf dat moment van (mentaliteits)
klassen kan gaan spreken , die met elkaar een klassenstrijd hebben te
voeren .
Een eerste symptoom van die klassenstrijd was te Gorcum de propaganda,
die boekdrukker Adriaan van Geelkerken voor het socialisme maakte.
Hij was aangesloten bij de Sociaal Democratische Bond van Domela
Nieuwenhuis, maar er viel voo r hem bij de Gorcumers nog weinig eer te
behalen. Door molestatie bedreigd, moest hij in 1882 de wijk nemen. Hij
vestigde zich te Den Haag, alwaar hij het in korte tijd tot directeur van de
socialistische drukkerij " Excelsior" wist te brengen ( 1886). De elite - in
1886 waren er slechts 389 voornamelijk liberale en anti-revolutionaire
census kiezers - rea geerde attent. Nog voordat de arbeiders zichzelf
organiseerden, hadden zij al plaatselijke afdelingen van het liberale
Algemeene N ederlandsche Werklieden Verbond (A.N .W.V.) en het
protestantse vakverbond " Patrimonium" opgericht (1886) . Al spoedig
telden zij enkele honderden leden . Toch zou het socialisme te Gorcum
wortel schieten. Volgens Swaters 62 ) zou er een kleine afdeling van de
S.D.B . zijn ontstaan (rond 1895) die debaters als Helsdingen en Cornelis
sen uitnodigde . Latere S.D.B. geschiedschrijvers maakkn echter geen
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Een groep betogers vertrekt vanuit het zaaltje
PALVU (waarde vlag uithangt) aan H et
Laantje.

melding van het bestaan ener Gorcumse afdeling 63 ). Het klasse-justitie
schandaal rond de zaak van de gebroeders Hoogerhuis leidde ook te
Gorinchem tot de oprichting van een comité, waaruit- belangrijker nog
een socialistische propagandaclub ontstond. Ook zij nodigde sprekers uit
en startte de uitgave van het blad "De Toekomst". De redacteur hiervan,
"den rooden onderwijzer" P. M. Wink werd vanwege zijn politieke
activiteiten door het gemeentebestuur ontslagen. Weldra week ook hij
uit en betoonde zich landelijk actief in het schrijven van socialistische
kluchten en later ( l 910) bij de oprichting van een landelijke federatie van
anarchistengroepen.
De spoorwegstaking van 1903 was weliswaar te Gorcum niet zo succesvol,
maar zij stimuleerde wel de oprichting van een plaatselijke afdeling der
Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.), die al wel in 1906 een
gematigd kandidaat - de later vrijzinnig liberale P. H . Verduin - in de
raad wist te brengen, maar verder nog klein bleef. 1913 bracht een eerste
doorbraak . De succesvolle sigarenmakersstaking had met name in Gor
cum, één van de belangrijkste actiecentra, veel succes. De S.D.A.P.
afdeling steeg naar 308 leden, terwijl de diverse vakbonden zich in een
plaatselijke bestuurdersbond van het Nederlandsch Verbond van Vak
vereenigingen (N.V. V.) organiseerden. De eerste wereldoorlog bracht
geen verdere groei voor de S.D.A .P. Dit bleek duidelijk uit de eerste
raadsverkiezingen waarbij eindelijk door een ieder gestemd mocht wor
den (22 mei 1919). De S.D.A.P. behaalde toen slechts twee zetels, terwijl
de communisten Nieuwstad en Snoek en de anarchist De Boon drie zetels
(van de vijftien) bezetten. Ook in 1923 bleken de communisten nog
sterker met twee zetels tegen één voor de S.D.A.P. Zij hadden een eigen
jeugdvereniging " de Zaaier" en het beroemde zaaltje PALVU (proleta
riërs aller landen verenigt U) aan het Laantje. Waarschijnlijk door de
toenemende industrialisatie van d e jaren 1925-1930, de iets grotere
welvaart en de succesvolle acties , zoals bijvoorbeeld rond de Vlootwet,
werd de S.D.A .P. in 193 1 de grootste Gorcumse partij met vijfraads
zetels , die ze tot 1940 zou behouden . De socialistische beweging is dan al
uitgegroeid tot een eigen zuil, die wel haar stempel drukte op het culturele
leven, maar die politiek onmachtig bleef. De meeste harer voorstellen
stieten op de behoudende coalitie van liberalen en confessionele n.
Met name de Anti-Revolutionairen (AR) hadden van oudsher een hechte
basis in Gorcum en omgeving, die in het blad De Standaard hun tolk
vonden. Een enkel dissident geluid , als dat van de progressieve dominee
Van Andel , die het sociale programma van Kuyper daadwerkelijk uitge
voerd wilde zien ( 1893) of de rechtse afsplitsing der Christelijk Histo
rischen , die te Gorcum pas in 1939 in de raad doorwerkte , konden hen
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voor de oorlog nauwelijks deren. De Liberalen en Katholieken waren
losjes georganiseerd, maar volgden in het algemeen d e AR en voerden
gezamenlijk een behoudende koers, zeker na het vertrek van burgemees
ter Gaarlandt ( 1929). Aan de veerrechten werd harder getornd dan aan
een brug over de Merwede, zoals in het Rijkswegenplan was voorzien .
Voorts leidde de gemeentelijke bezuinigingspolitiek tot het " kunststuk"
dat de financiële reserves van Gorcum tijdens de crisisjaren werden
vergroot in plaats van aan de ontwikkeling van de stad of de werkloos
heidsbestrijding ten goede te komen . De politieke marges lagen voor
Gorcum tot 1940 vast.
Gorcum verzuild
Op het gebied van het godsdienstige leven vielen niet zoveel ontwikkelin
gen te signaleren. De katholieke en joodse gemeenschap waren al groten
deels geëmancipeerd. De grote uitzondering werd nog steeds gevormd
door het gereformeerde volksdeel. Reeds in 1834 had een niet gering
aantal zich van de Hervormde Kerk afgescheiden. Maar de orthodox
protestantse beweging binnen de N .H . Kerk ontwikkelde zich verder.
Met name toen men in Abraham Kuyper een groot vertolker van hun·

Burgemeester Gaarlandt (t 1929).
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Interieur van de gereformeerde kerk rond de
eeuwwisseling.
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De Hoogere Burger School op de Vismarkt werd
in 1871 gesticht.

■

gevoelens had gevonden. Hij droeg er zorg voor, dat de beweging zich,
als Anti-Revolutionairen, ook politiek manifesteerde. Op den duur leid
de dit tot een nieuw conflict binnen de Hervormde Kerk, de Doleantie
van 1886. Weer traden velen uit. Met delen van de eerder uitgetreden
Afgescheidenen richtte men de Gereformeerde Kerken van Nederland
op. Zij bouwden te Gorinchem de oude Afgescheiden Kerk aan de Drie
koningensteeg uit tot een waardig pendant van de N.H.- en de R.K.-Kerk
(1908). In 1899 telde zij in totaal 866 leden. De niet-gefuseerde Afge
scheidenen zouden zich later als Christelijk Gereformeerden in de kapel
aan de Arkelstraat vestigen.
Belangrijk element in het politieke programma van Kuyper was het recht
op eigen onderwijs. Na deze "schoolstrijd" (1920) leidde dat tot drie
soorten levensbeschouwelijk onderwijs : neutraal , R.K. en protestant. De
opkomende verzuiling werkte ook door in pers, verenigingen en instel
lingen, maar hield niet direct in, dat de scheiding naar stand verdween.
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De eerste klassefoto van de derde klas van de
Christelijke Kweeksehooi in 1910.
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De kinderen van de elite bezochten h et in 1883 geopende gymnasium.
Getuige haa r n aam was d e in 1871 gestichte (en sedert 1922: Rijks)
Hoge re Burger School bedoeld voor de kinderen van de hogere burgers.
De kleine burgers en beambte n stuurden hun kroost in de regel naar de
M U LO, terwijl de arbeiderskinderen vanaf 1886 een opleiding op de
ambachtsschool konden volgen om goed voorbereid de fabriek in te
kunnen. U itzonderingen hierop waren wel mogelijk. Wettelijk stonden
deze onderwijsvormen voor een ieder open. Standsgevoel, klasse
achterstand en/of verschil in sexe verhinderen echter een ongeremde
toetreding. Opwaartse sociale mobiliteit voor arbeiderskinderen via het
onderwijs bleef meestal beperkt tot "de universiteit voor de gewone
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De watertoren van Gorcum, gebouwd in 1885/86.

man", de opleiding voor onderwijzer(es) . Sedert 1872 was er te Gorcum
een Rijksnormaalschool, terwijl ten behoeve van het christelijk onderwijs
een soortgelijke kweekschool in 1908 werd opgericht. Verdere vakoplei
dingen kon men volgen in handel en verpleging. Korte tijd ( 1921-1926)
was ook de Marine-opleiding, geconcentreerd rond de schepen " Nauti
lus" en "Schorpioen" in de Vluchthaven, te Gorcum gevestigd.
De sociale instellingen ondergingen weinig verandering. Men bleef in de
snel verouderende l 9e-eeuwse gebouwen gehuisvest, terwijl de besturen
door lieden uit de hogere stand gevormd bleven worden. Deze " regen
ten" bleven op bevoogdende wijze toezien op de naleving van de regle
menten. Een enkel initiatief werd dan mede in deze geest genomen, zoals
bij het Ziekengasthuis de aanbouw van een zijvleugel voor de verpleging
van klasse-patiënten. De volksgezondheid verbeterde wel , door de dem
ping van vervuilde grachten, zoals de Kleine- en de Kalkhaven (18701882) en vooral door de ingebruikname van het waterleidingbedrijf,
waartoe een fraaie watertoren en zuivering waren gebouwd ( 1886). De
volkshuisvesting verslechterde aanvankelijk, doordat vrijwel alle ruimte
in de benauwde vesting ingenomen moest worden . De bouw en exploita
tie vond meestal door kleine huisjesmelkers plaats. In sommige gevallen
vond de woningbouw door vooraanstaanden vanuit meer filantropische
overwegingen plaats, zoals bijvoorbeeld de familie Du Croo, die het

N ieuwbouw in de L ingewijk. Omdat de bestrating van de wnderige wegen nogal lang op zich liet wachten, kreeg de wijk in de volksmond al gau w de naam
Z andvoort.
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Anna's Hof en de Hoveniersstraten (1875) aanlegden en bebo ,· en. De
woningwet van 1901 bracht betere voorschriften, die met name in de
Lingewijk door de nieuw opgerichte woningbouwveren igin \ ·01- hu is 
vesting (1930) in de praktijk werden gebracht. De situatie in de binne n 
stad bleef ongunstig.
Het culturele leven speelde zich aanvankelijk streng gescheid en. binnen
de standen af. Zeker sedert de eerste wereldoorlog werd die scheidi ng
meer door de verzuiling bepaald. Zangkoren (Stem des Volks , Christe
lijke Oratorium Vereniging), muziekverenigingen (de Volharding),
toneel- en jeugdverenigingen werden getypeerd door de eigen geloofs
richting of ideologische groep. Een gedeeltelijke uitzondering zou het
sportgebeuren worden. Waren het spel en de lichaamsbeweging van
ouds wel bekend, een nieuwe ontwikkeling was , dat er in (landelijk)
georganiseerd competitie-verband aan sport gedaan ging worden . Gesti
muleerd door de aanleg van het gemeentelijk sportterrein " Volksweer
baarheid" (1893) ten behoeve van de H .B.S., ontstond vanuit - toen nog
elitaire - jongensclubjes de voetbalvereniging "Unitas" ( 1898) . Haar
eerste hoogtepunt bereikte zij op het nieuwe terrein " de Toekomst"

H et oorspronkelijke interieur van het museum
van Oud Gorcum.
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( 1922), toen het eerste elftal uitkwam in de hoogste klasse (seizoenen
1924/25 en 1925/26) . Hoewel daarna tweede klasse spelend, bleef de
club bekend door de naam van Frank Wels, die tot de tweede wereldoor
log 36 maal voor het Nederlands elftal uitkwam. Typerend voor de
doorbraak van de verzuilde samenleving in de sportwereld was, dat er
binnen het bestuur van Unitas, zowel R.K. , liberale, als socialistische
gemeenteraadsleden konden functioneren . Naast Unitas, speelde ook
S. V .W. ( 1911) later tweede klasse en bestreed zij haar stadgenote in
menige derby. De voetbalclub D.O.S.B. speelde in de vierde klasse. Van
christelijke signatuur was D.J.S. (later G .J.S.) die de zondagsrust in ere
hield en derhalve op zaterdag speelde . Hetzelfde gold voor de korfbal
vereniging G.K.V. Verder kon men in de stad reeds vroeg tennis spelen
(in de Doelentuin), hockeyen, roeien en zwemmen. Voor dat laatste werd
gelegenheid geboden in een particuliere zwem- en badinrichting aan de
Merwede. Pogingen om speeltuinwerk op poten te zetten strandden
vooralsnog.
E~n laatste belangwekkend aspect op cultureel gebied in deze periode
was de toegenomen belangstelling voor de geschiedenis van de stad .
Gestimuleerd door het boek van H. A. van Goch ( 1898) en door de
afbraak van monumenten, zoals de Waterpoort in 1894, werd in 1909 de
historische vereniging "Oud Gorcum" opgericht. Reeds in 1912 kon zij
in het fraai gerestaureerde huis " Dit is in Bethlehem" aan de Gasthuis
straat een museum inrichten. Ook de H . Geestkapel aan de Arkelstraat
werd in oude luister hersteld. Oliemolen "de Eendracht" aan de mond
van de Lingehaven moest echter, ondanks gevoerde acties , in 1916 het
veld ruimen , waardoor het Gorcumse molenbestand blijvend tot vier
werd teruggebracht.
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Frank Wels, de befaamde linksbuiten van Unitas
en 3 6 -voudig international.
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De ingang van de schuilkelder op de
Groenmarkt.

Niet alleen machines werden naar Duitsland ge
sleept, ook de klok van de R.K.-kerk werd uit het
torenije gehaald en weggevoerd ( 10februari
1943).
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10. HET MODERNE GORCUM, NA 1940

L. l
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De Tweede Wereldoorlog
Nadat de fasciste n in 1933 in Du itsland aan d e m acht waren geko men ,
tekenden zich al spoedig de agressieve bedoelingen van h un be,,·i nd af.
De garnizoensstad Gorinchem werd in staat van mobilisatie gebracht. De
luchtbescherming werd georganiseerd, waartoe een speciale schuilkel
der werd gemaakt op de Groenmarkt. Ook de Hollandse Waterlinie
werd weer in werking gesteld, hetgeen inhield, dat de omgeving van
Laag-Dale m onder water kwam te staan. Met de belangr ijkste ver d edi
gingsstellingen te Dalem en Vuren kwam dit deel van de waterlinie met
de vesting Gorinchem onder het commando van het Vak Arkel te ressor
teren. Hoewel bij de Duitse inval in mei 1940 er in de stad loopgraven
wer den aangelegd, h et Nederla ndse leger zich via het veer terugtrok en
d e bevolkin g zelfs wer d geëvacueerd , liep de stad - behoudens enkele
p lund erin gen tij d ens de evacuatie en een lu ch tgevecht bij d e stad, waar 
b ij e nkele Duitse vliegtuigen war en n eergeschoten - hierbij n auwelij ks
oo rlo gsschade op.
Zodra d e ca p itulatie een feit was en men van de ergste schrik en ver
ontwaardiging was bekomen ; hernam het dagelijkse leven zoveel moge
lijk het oude ritme. Op 16 mei werd bij De Vries Robbé al weer op volle
toeren gewerkt en waren de veerboten normaal in de vaart. De gemeen
teraad kwam op 20 mei in spoedzitting bijeen en zou nadien tot augustus
1941 blijven , ,functioneren" . Deze tijd benutte ze met het nemen van
enige voorbereidende maatregelen op het gebied van de ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting. In de dertiger jaren was het gemeente
bestuur in dezen sterk in gebreke gebleven. Er werd nu een woning- en
gezinstelling gehouden, die het nijpende krottenprobleem duidelijk aan
toonde . Een algemeen uitbreidingsplan voor de Haarwijk werd openge
steld . Niettegenstaande dat, was de woningproduktie na 1940 vrijwel stil
komen te liggen, terwijl de bevolking gedurende de hele oorlogsperiode
groeide van 14547 tot 15139 inwoners.
De industriële produktie kwam trouwens ook steeds meer in het teken
van de oorlog te staan. Melkfabriek Amilko moest van de bezetter boter
gaan maken en later caseïne en consumptiemelk in plaats van de gebrui
kelijke geëvaporeerde melk. De Vries Robbé (staalconstructie) en Den
Haan Staalkabelfabriek N .V. kwamen zelfs geheel stil te liggen, doordat
de machines naar Duitsland werden gesleept. In de fabriekshal van Den
Haan werd een gaarkeuken ingericht. De suikerfabriek Hollandia en de
IJ sselwerf waren al bij het uitbreken van de oorlog buiten bedrijf.
Tegen het einde van 1942 werd de "Arbeidseinsatz" verscherpt. Zoveel
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L. R. J. ridder van R appard, van 15 september
19 3 9 tot 31 augustus 1971 burgemeester van
Gorinchem.
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mogelijk werknemers moesten zich voor de Duitse produktie gaan inzet
ten, veelal in Duitsland zelf. Weigeraars werden via razzia's alsnog daar
toe gedwongen of kregen strengere straffen. Toen in februari 1943 de
bezetter er zelfs toe overging om jeugdigen tot Duitse arbeid te pressen
en ook in dit verband razzia's niet schuwde, was het moment aangebro
ken, waarop de nog zittende niet-nazigezinde burgemeesters het niet
langer verantwoord achtten om verder met de bezetter samen te werken.
De burgemeesterskring Gorinchem ging in staking. Op 24 februari
leidde dat tot de arrestatie van de Gorcumse burgemeester Van Rappard
en diens gevangenschap. Later zou hij onderduiken .
We hebben hiermee de naam genoemd van de enige, die tot dusverre de
geschiedenis van Gorinchem in oorlogstijd uitvoerig heeft beschreven en
van documentatie heeft voorzien. Centraal in zijn autobiografische werk
"Hoe was het ook weer" staat de rol van de burgemeesters in oorlogstijd
en wordt het probleem, hoe lang met de bezetter samen te werken in het
belang van het land en de bevolking, zonder met het geweten daarvan en
van jezelf in conflict te komen , aangesneden. Een zeer belangrijk thema,
waarbij de cruciale beslissing, stoppen of doorgaan, zeker onder extreme
95

omstandigheden te moeilijk, maar achteraf bezien vaak te gemakkelijk te
bepalen is. De jeugdrazzia's ware n een terechte aanleiding om tot stop
pen te besluiten. Er was echter voordien reeds iets nog ernstigers ge
beurd, de deportatie van het J ood se volksdeel van Gorcum.
In november 1942 werden bij een razzia door de Sicherheits Dienst,
volgens Van Rappard 64 ) , ongeveer zestig J ode n naar het station opge
bracht en weggevoerd via de Joodse schouwburg te Amsterdam en het
kamp Westerbork 6 5 ). Daarvoor waren er op 16 oktober ook reeds negen
tien Joodse mensen uit Gorinchem naar dit ka mp gebracht 66 ). Slechts
e nkelen van hen wisten het concentratiekamp te overleven of konden
zich door onder te duiken redden. Van de 140 Jod en die Gorinchem in
1940 in haar midden mocht hebben, zijn er waar schijnlijk meer dan 66
- het getal dat Van Rappard vermeldt - om he t leven gebracht. Na de
oorlog waren er nog slechts drie Joodse gezinne n te Gorcum . Zij waren
niet meer in staat om de synagoge en de begraafplaats te onderhouden
e n deden deze dan ook over aan de gemeente 6 7).
De rol van de goedwillende overheidsdienaren bleek tijdens de novem
ber-razzia beperkt tot toekijken. Alleen de vervanging van een terloops
door de S.D . gevorderde niet-Joodse radio kon " geregeld" worden. Men
heeft - terecht - de beschikking over bijkans een bibliotheek ter nage
dachtenis en ter ere van de negentien martelare n van Gorcum (1572) .
Maar is het - hoewel vergelijkingen in dezen altijd moeilijk zijn - onaccep
tabel , dat de geschiedenis van Joods Gorcum, haar leven en haar uit
moording, nauwelijks is beschreven. Dit dient wel te gebeuren, zowel ter
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De begraafplaats aan de Arkel1e Dijk herinnert
nog aan de.foodse Gemeente.
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In het najaar van 1944 vielen er bommen op de
H avendijk, waarbij het kringhuis van de N SB het
zwaarst werd getroffen.

gedenking van de Gorcumse Joodse gemeente als aan hen die daarvoor
zijn opgekomen, maar zeker ook om te waarschuwen tegen hedendaags
opkomend fascisme.
Er is in Gorcum nog meer gebeurd, dat blijvend indruk op haar bewo
ners maakte: de bommen die op de stad vielen en beschadigingen aan
richtten bij de Beurs en enkele huizen aan de Havendijk, de Walsteeg bij
de Kalkhaven, een deel van het Rijkstuighuis en de Gemeentewerf aan
de Boerenstraat en aan het Tolbastion. Binnen de voetbalvereniging
Unitas vond een conflict plaats met de N.S.B .-gezinde penningmeester.
Toen hij de wacht kreeg aangezegd, reageerde de landelijk gevol
machtigde voor de sport door deze zelfde penningmeester als een soort
Verwalter over U nitas aan te stellen. Bestuur en leden accepteerden deze
vorm van curatele niet en stapten vrijwel en-bloc uit de vereniging. Een
principiële houding. Later moest men, onder druk van de voetbalbond
en een dreigende liquidatie van de vereniging, toch een compromis
slikken , dat inhield, dat zowel bestuur als penningmeester zich terug
trokken. In de hongerwinter van 1944/45 vielen de opstallen van Unitas
aan vernielingen ten prooi.
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Openbare bekendmaking van 17 juni 1941
betreffende het verbod op samenscholingen.

Openbare
Bekendmaking
De BURGEMEESTER van GORINCHEM brengt het
volgende ter algemeene kennis:
crantwoor<lcl ijkc elementen, hehoorcnde to t de opgeschote n jcuJ!d, hebhen zich in den laten
rnn Zonda~ 15 Juni j.l.. begunstigd door de duisternis, in de onmiddellijke omgeving van de
Smakhculka,.crnc aun het '.\lelkpud schuldil( gemaakt aan een ergerlijk baldadig optreden tegenover leden
, .rn JL· Duitse he weermacht. Het spreekt ,·anzelt, dat Du itsch•vijandige daden, gelijk de o nderha,·ige,
o ndi:r j'.!l!cn en kele nw rwaarde door de bet::ttin~smacht kunnen worden geduld, noch door de :\eder"
!Jm..1,chc üUto rîtcit en kunnen word en gebillij kt. Anti•Duitsche demonstraties en soortgelijke provoceerende
h.1mh:lin~en n:rdicncn integendeel ook van '.\:ede rlandsche zijde de scherpste afkeuring : eenerzijds, o mdat
✓-, ij /,inloos 1:ijn. anderzijds omdat zij \'Ce1a1 tot gevolg hebben. dat onschuldigen voor de aa nstok ers, die
huî11.:n S{·ho t hlij\'e n. moe ten lijden . Betreurenswaardige incide nten, als h o \·enbedoetd. moete n o nder de
huidil!.c omstan<li1,tlwc..kn. waar nieuwe troe pen zij n aangekomen, nog extra worden ve rm eden.
( ) 11,

·"

011 d

! Ict o,·cr~rootc deel der bur~erij heeft ~cdurcndc den geheelen bt•zcttingstijd. die nu reeds .lange r dan
~i.:n \'OI jaar heeft ,·oort~cduurd, z;ic h zeer we l ge realiseerd, dat men tegenover de hezettiniso ve rheid
~'-·n , olkomc-n bchccrschtc en wa;1rdi~c hou<ling hchoort aan te nemen. Vandanr dat er in Gorinchem
1ot Ju:-,\'L•r ,·an crnstip;c klachten ot conflicten ~clukkig nimme r sprake ~cwcest is. De jongeren, en met
n.imc lu.:t tkd , an hen, d~tt tot de z.g. opgeschoten j1.:uJ!d ~c rekt:nd ma,! worden. z ijn z ich echter niet
"ll·cJ ,,. , olJoemh: hcwust geweest \·an hun verantwoo rd e lijkheid op dit punt. Vele n onder hen beseffen
l t..' "l:iniJ!. <lat een ongepast of hclecdi~end o ptrcûcn hllnncr;:îjds de ~ehccle gemeente aan de strengste
r\.:pr cs:.iillcs kan hlool skllen . ~laatrc~elen in ,rndcrc plaatse n hercids ge troffen, zijn hien·a n een afsch rik"
\\ c khcnJ ,·oo rh cclJ. De o rdl.!lic ,·cnt.lc hurgc r ij dezer srnd, mul,! onder ~ee n hedin~ de du pe worde n ,·an
hel , !t.:~da1..·h tigt o plrcdcn \'an een troepje kwajon~cns, dat klaarhlijkclijk de consequenties \"a n z ijn
JJJcn niet n:rmu~ te o,-cr ✓.icn. l lct stemt d.1n nok tot \"oldocnin~ dat de daders bij de politie hc.· kcnd
,_ijn en hun ;!crccht c straf ni et ,1,u llcn ontloop.en.
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Op last van de plaatselljke bezettingsoverheid Is thans, vanaf heden

Dinsdag 17 Juni 1941
bepaald, dat tot nader order Iedere samenscholing van meer dan twee personen op
of in de onmiddellijke nabijheid van openbare pleinen en marktplaatsen, gelegen In
de z.g. binnenstad, na 18 uur des namlddags VERBODEN IS.
( )111!1..':.H.: ht het loc/,Îclit, J ~,1
,a: fLn d . i, :1an de (;1,.·11H.:L:nlL' •
11..1h., in~ Jt..·n.:i- , l· rh11J-,h L·p:.llin:,!
ht..·iJ 11p tl' t ru.h:1 1.

\tlll

Duit:-.du.· / ,ijÛl.' op J1..· hunJhtlvÎ n~ ,.in Uit \'CrhoJ /.al worden uit;!e~

L' 11 Jt..·
lot: I\..·

Hijk"'P••liti1..·

1)p~1,.•Jr~t~\.:11. 1u11

met ik grnotslc nauwJ:tezc1hciJ op Je

/.Îcn 1...·n H.:;!cn 11101.!1.:tijk.c o,·i.:rtr'-·Jcrs mei on vcrhi<ldcllijkc..• gcstrcn~

dc ✓ cr ,;.!1..· m1..·'-·11h: '-·n ,rL·ciaul op <.h.· ouders nl1l dt.· h.t1h·oh, :Jsscn
L· rn"ti }! hcnn: p. 0111 J11or n i n , oorh,..:cldiJ,!t..· h11uding 1..:l"c nicll\\ l.· auo lciJinl,! tot hl.'t t reffen van
nn:,! "tr\..'11/.!Cr'-· ,,.,r..11'111,t;.lln: ;.!\:lcn hij ,ourhaat o n mo:,!l:lij t.. IL" makt.·11. ~lcn lwudc d an ooh. /.ijn
kinderen zoc,veel mogelijk thuis t.:n ,,:rhrd,1..· in iL:t.kr :,.!c,~11 elk c..·mttad ml.'t t.k~trm.·1i,:n.· clcmt.:nlèn,
ÛH.- 11i ..:1 .. ~t 11JL·r-, hcrn1~c.;n dan \\;JU11nh: Ic ,1id11'-·11 1..· n dt..· ''-·rl1irntli11~ tussL·ht.·n 1.k h1.:/.t.' II Î11j!s111.1d11 ( ' l\ <lc
' "·di..rLuu.l,t.:hc hL•\olh. i11:.! te ,1..·rlrm: hclt.-n.

1h ûm: hij t..h:/t.·o op il:dl:rcn hur:!<:r

it. u;.:d 1..-·l.C n
\\ l·ll i,.: ht

VAN RAPPARD.
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,, S tandvastich" is ghehleven M i]n hert in teghen
spoet", luidt de tekst op het herdenkingsmonument
1940-1945, Buiten de W ate,poort (linksonder).

Het verzet in Gorcum en omgeving kwam moeilijk op gang, maar zeker
nadat het Duitse bewind haar ware gezicht meer ging tonen, nam de
irritatie toe. Er ontstonden relletjes en uitingen van ontevredenheid,
waarop de overheid reageerde door elke samenscholing van meer dan
twee mensen te verbieden ( 17 juni 1941). Dit dwong mensen tot meer
georganiseerd , ondergronds verzet. Hierin waren vooral anti-revolu
tionairen uit de Alblasserwaard actief als M. W. Schakel, alias "de Snor"
en Richard Navest, bijgenaamd " de Baviaan". Vele anderen moesten
hun activiteiten met de dood bekopen , zoals de Gorcumers: H. P. de
Bie, Marinus Sprank, H. K. Sterkenburg ... Het verzet organiseerde
koeriersdiensten en knokploegen . Tijdens de bevrijdingsstrijd lag hun
verzetshaard in de Biesbosch en later leverde het verzet als Binnenlandse
Strijdkrachten haar aandeel bij de riskante overdracht van het gezag van
de Duitse bezettingsmacht aan het Militair Gezag. In Gorinchem ging dat
gepaard met een scheiding van de troepen , voordat de capitulatie werd
getekend.
De ondergrondse pers was van levensbe lang voor de noodzakelijke in
formatie en het hoog houden van het moreel. In onze streken verschenen
regionale edities van bladen als: Trouw, De Waarheid en Vrij Nederland .
Het laatste blad stond onder redactie van de oud-Gorcumer H . M . van
Randwijk. Voorts waren er enkele stedelijke en buurtblaadjes, waaruit
"De Partizaan van het woord" ontstond. Het Gorinchemsch Nieuwsblad
kreeg na de oorlog daartegen een verschijningsverbod en verdween.
Hoewel de Gorcumers materieel bezien relatief weinig te lijden hadden
gehad , werd de bevrijding met vreugde begroet, omdat het fascisme vele
wonden had gemaakt,
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C. D. Grijns houdt namens de illegaliteit een
toespraak vanaf het bordes van het stadhuis op 9
mei 1945 (rechtsonder).
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G. mnAndel(t 1965).
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A.C. Swaters(J891-1976).
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Na-oorlogse politieke verwikkelingen
Direct na de Duitse capitulatie trachtte het Militair Gezag, met behulp
van de Binnenlandse Strijdkrachten, de vooroorlogse orde te herstellen.
Toch vielen er twee nieuwe politieke ontwikkelingen waar te nemen. De
eerste was het streven ter linker zijde om tot de vorming van een links
blok van communisten en socialisten te komen. Te Gorcum werd dat
rond het blad "Strijd" geprobeerd, maar leidde niet tot resultaten. Het
tweede streven was erop gericht om de vooroorlogse verzuilde samenle
ving te doorbreken. Deze gedachtengang had nog tijdens de oorlog tot
de oprichting van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.) geleid, wier
ideeën te Gorinchem werden aangehangen door met name G. van Andel.
Hij kreeg zitting in de op 23 november geïnstalleerde adviesraad, waarin
onder voorzitterschap van de teruggekeerde burgemeester Van Rappard
nog 14 leden zitting hadden, allen vertegenwoordigers van vooroorlogse
partijen: 6 S.D.A.P.; 4 liberalen; 1 communist; 2 R.K.S.P.; en 1 C.H. De
A.R.P. had om principiële redenen geen vertegenwoordig(st)er afge
vaardigd, daar deze adviesraad zonder inspraak van de burgerij tot stand
was gekomen. Dit was bij de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezin
gen in september 1946 uiteraard wel het geval. Hierbij keerden de oude
partijen weer. De Partij van de Arbeid was, ondanks haar doorbraakstre
ven, een voortzetting van de S.D.A.P.; de Partij van de Vrijheid (weldra
V.V.D. geheten) was liberaal. De R.K.S.P. ging K.V.P. heten. Wel kreeg
links de absolute meerderheid; met 7 zetels voorde P.v.d.A,en 1 voor de
C.P.N. tegen 3 voor de A.R.P. en 2 voor de P.v.d.V. en de K.V.P. (totaal
15). Van linkse samenwerking is dan, als gevolg van de opkomende
koude oorlog, geen sprake meer. Wel leverde de P.v.d.A. nu voor het
eerst een wethouder in de persoon van haar voorman A. C. Swaters.
Tijdens zijn bestuursperiode werd begonnen met de leniging van de
enorme woningnood. In 1948 was er een tekort van 1253 woningen,
omdat de woningbouwproduktie tijdens de tweede wereld oorlog volle
dig had stilgelegen. Het Burgerlijk Armbestuur werd vervangen door
een waardiger gemeentelijke dienst voor sociale zaken. Ondanks ver
diensten op deze terreinen moest Swaters na de verkiezingen van 1949
toch als wethouder het veld ruimen, waarop hij met een aantal geestver
wanten uit de P.v.d.A. trad. Een typische situatie voor iemand die vroe
ger altijd linkse afscheidingen had bestreden, maar zichzelf nu in een
dergelijke situatie geplaatst zag door zijn medewerking aan de oprich
ting van de P.S.P. in 1957. De P.v.d.A. behield echter in 1953 haar in '49
verworven acht zetels (nu op een totaal van 17) en ging een coalitie met de
A.R.P. (drie zetels) aan. In 1962 behaalde de P.v.d.A. haar beste verkie
zingsresultaat; de absolute meerderheid, zowel qua stemmen als qua
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zeteltal (11 van de 19). De wederom gesloten gelederen - Swaters zou
weer als wethouder optreden - gevoegd bij de geweldige activiteit die was
ontplooid op het gebied van volkshuisvesting en voorzieningen (zoals het
streekziekenhuis en schouwburg De Nieuwe Doelen) zullen voor dit
kiezersgedrag mede bepalend zijn geweest.
In deze periode van groei werd algemeen grootschalig gedacht, zowel bij
burgemeester Van Rappard als bij de fractie van de P.v.d.A. Autowegen
omgordden inmiddels de stad, de Merwedebrug'overspande de rivier
(1961 ). De torenflat uit 1959 diende in het plan Stalkaarsen dertienvou
dig gereproduceerd te worden. Zij zouden aan straten, genoemd naar
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Bri1isplan binnenstad Gorin chem ( 1962).

gebergten , komen te staan. Gorcum zou immers tot een stad van bijna
100.000 inwoners moeten uitgroeien en haar aandeel in de opvang van
de overbevolkte randstad moeten leveren! Met bevolkingsprognoses
voor Nederland van 20 miljoen in het jaar 2000, leek een enorme uit
groei van Gorinchem niet onlogisch. De oude binnenstad diende als
centrum dan wel aangepast te worden. Daartoe werd in 1962 een basis
plan ontworpen, dat voorzag in de afbraak van de vele krotwoningen en
uitbreiding van het winkel- en kantoorareaal. Een rondweg binnen de
omwalling diende het verkeer te verwerken. De uitvoering van het plan
zou de afvoer van twee-derde van het monumentenbestand hebben
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H et college van B en W ad interim, na het
conflict van 31 oktober 1969, onder leiding van
de burgemeester van Arkel.

betekend, maar dat werd niet als onoverkomelijk ervaren door het stads
bestuur. In "Oud Gorcum"-kringen klonk al wel enige ongerustheid
door.
De verkiezingen van 1966 brachten , naast de vertrouwde fracties van
V.V.D. (2 zetels), A.R.P. /S.G.P. (3), K.V .P. (2) , en C.H.U. (2), een nieuwe
partij in de raad, de P.S.P. met één zetel. Dit verklaarde een deel van het
verlies van de P.v.d .A., die naar 9 zetels terugviel. Het rommelde in die
partij. Eerst had Swaters zich teruggetrokken ( 1962), later barstte de
bom in het conflict tussen burgemeester Van Rappard en een deel van de
gemeenteraad op 31 oktober 1969. Aanleiding was de niet hard te maken
beschuldiging, dat wethouder Killian (K.V.P.) onjuist zou hebben gehan
deld. Hij en tien mederaadsleden legden hun functies neer. Van Rappard
werd een jaar op non-actief gesteld. Kortom , een vrij uniek conflict in de
Nederlandse gemeenteraadsgeschiedenis. De P.v.d .A. scheurde, omdat
drie raadsleden hun ontslag niet hadden ingediend . Zij zouden met
conflictuerende P.v.d.A .-raadsleden uit Zeist en Eindhoven de nieuwe
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partij D.S. '70 oprichten, die korte tijd in de landelijke politiek aan de weg
timmerde en oud loco-burgemeester Tuinenburg zelfs even in de Twee
de Kamer bracht.
Met de pensionering van Van Rappard en de komst van de nieuwe
burgemeester Schreuder werd een nieuwe fase met betrekking tot het
Gorcumse stadsbestuur ingeluid ( 1971 ), die samenviel met wat we "de
beweging der zestiger jaren" mogen noemen: een reactie op het groot
schalige denken en het autoritaire handelen van bestuurderen.
Gorcum begon vanaf 1970 de grenzen van haar mogelijkheden te zien.
Nijverheid en bevolking begonnen minder te groeien. Het gemeentelijk
territoir was zo goed als gevuld en er was vooralsnog geen kans op
gebiedsuitbreiding. Het grootschaligheidsdenken werd in de loop van
1973 "afgeschaft", toen er een inspraakprocedure - nieuw fenomeen was opgezet betreffende het structuurplan voor de gehele gemeente
Gorcum. De deelnemers hieraan spraken zich uit voor bescherming van
de binnenstad en voor een beperkte uitbreiding van Gorinchem tot een
inwonertal van 35.000 in het jaar 2000.
Naast inspraak op dit gebied, werd ook op andere fronten het bestuur
zoveel mogelijk openbaar gemaakt en de participatie van groepen en
belanghebbenden bevorderd. Zo werden er onder andere culturele-,
sport- en onderwijsraden ingesteld. Deze beleidsomslag leek in 1974 de
grootste partij weer geen windeieren te hebben gelegd. De P.v.d.A. kreeg
met elf van de 21 zetels weer de absolute meerderheid, maar zij hield
haar coalitiepartner, de tot C.D.A. gefuseerde confessionele partijen met
vijf zetels in het college van B. en W.
Rond oud-burgemeester Van Rappard en de vroegere D.S.'70 aanhan
gers groepeerden zich degenen , die nog steeds de tijden van groei wilden
herbeleven in de nieuwe plaatselijke lijst Stadsbelang. Deze fractie be•
haalde in 1978 vier zetels, ten koste van P.v.d.A. en V.V .D. (elk twee
zetels verlies). Met C.D.A. (5) en D'66 (1) vormden P.v.d .A. en V.V.D.
een unieke coalitie, die de felle oppositie van Stadsbelang en haar spreek
buis " De Lingestreek" blijkbaar wist te weerstaan, want bij de laatste
verkiezingen van 2 juni 1982 verloor de partij één zetel en kon zij op het
nippertje een restzetel aan haar twee zetels toevoegen. De nieuwe gemeen
teraad werd nu als volgt samengesteld: P.v.d.A. (9) ; C.D.A. (4); Stadsbe
lang (3); V.V.D. (3) ; S.G.P./R.P.F. (1) en D'66 (1).
H et onlangs door de Raad van Adel geaccepteer
de vernieu wde gemPentewapen van Gorinchem,
met als wapenspreuk " Fortes creanturfo rtibus"
(sterken brengen sterken voort).
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Wederopbouw, welvaart, werkloosheid
Na de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945 moest het economische
leven in Gorinchem evenals elders weer op gang komen . Hoewel er in de
stad niet zo veel vernield was , moest er gewerkt worden met weinig en
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De bedrijfsterreinen van De Vries Robbé
vanuit de lucht.

met gebrekkige middelen. Wederopbouw kon voor wat betreft het staal
constructiebedrijf De Vries Robbé & Co. plaats vinden met steun van de
Marshallhulp. In 1956 was het bedrijf uitgegroeid tot de grootste onder
neming op haar gebied in Nederland. Het was een gezond bedrijf, dat
met moeite de opdrachten kon verwerken. Het had inmiddels vestigin
gen te Arkel (beton) en Eindhoven geopend. Te Gorinchem werd een
135 meter lange lashal neergezet en werd in 1964 de scheepswerf van
Bijkers (voorheen Fortuna) overgenomen. Er werden vele bouw- en
kunstwerken uitgevoerd, waaronder de Merwedebrug te Gorcum zelf.
Ook maatschappelijk timmerde De Vries Robbé aan de weg, het had
gebouw De Kolfbaan als ontspanningslokaal en kende een eigen tafelten
nisvereniging. Mede door De Vries Robbé kon te Gorcum de nieuwe
stadsgehoorzaal De Nieuwe Doelen verrijzen ( 1961).
Hadden de jaren '50 nog in het teken van herstel en vernieuwing ge
staan, de vroege jaren '60 stonden in het teken van de sterke economi
sche groei. Er werden industrieterreinen aangelegd langs de Schelluinse
straat en Avelingen-Oost. Hier werden kleine bedrijven gevestigd, waar
van met name die, welke in de kunststoffen gespecialiseerd waren (Atte
ma, Van Boven), uitgroeiden. Buiten de nijverheid was te Gorcum min
der ontwikkeling te signaleren. Visserij en landbouw verdwenen vrijwel
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De bedri7ven van Van Wingerden (onder) en
Den H aan (boven) ingeklemd tussen de binnen
stadsbebouwing en omwalling.
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geheel. De handel handhaafde zich maar nauwelijks. Groei was er wel in
de dienstensector. Onderwijs, maatschappelijke en bestuurlijke instellin
gen namen in omvang sterk toe en boden derhalve meer werkgelegenheid.
Aan het eind van de zestiger jaren stagneerde de groei. De vestiging van
nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijven namen aanzienlijk af.
Gorinchem had vrijwel geen terrein meer beschikbaar, noch voor wonin
gen, noch voor bedrijven. Het laatste industrieterrein dat, ondanks be
zwaren betreffende het uiterwaardenmilieu , werd aangelegd, was de
Avelingen-West, hetgeen later toch een nuttige investering is gebleken.
Met name de in de binnenstad gevestigde bedrijven H . K. van Winger
den (non-ferro) en Den Haan (staalkabel) kregen te kampen met ruimte
gebrek. Nadat in 1950 het laatste bedrijf nog met een derde grote
fabriekshal was uitgebreid , moest het, gezien de verdere groei, de pro
duktie overbrengen n aar Dongen (N.Br). De hallen te Gorcum werden
nu arbeidsextensieve opslagplaatsen en distributiecentrum.
Belangrijker was echter de ontwikkeling bij Gorcums economische peiler
De Vries Robbé. Het onderzoeksbureau McKinsey signaleerde in 1968,
dat het bedrijf een te omvangrijke overhead en een onontwikkeld com
mercieel apparaat had. Gezien de verminderde economische groei werd
de concurrentie in de staalconstructie groter en waren lagere prijzen
noodzaak. Sanering werd derhalve aanbevolen. In 1969 hield De Vries
Robbé op een familiebedrijf te zijn. In dat jaar werd het door Billiton
opgekocht, zonder dat vakorganisaties of ondernemingsraden vooraf op
de hoogte waren gesteld, maar de fusie leverde geen moeilijkheden op.
Alleen de Gorcumse P.S.P.-afdeling had kritiek. Binnen een paar jaar
werd Billiton en dus De Vries Robbé weer overgenomen door de Konin
klijke Shell Groep, die geïnteresseerd was in de mijnbouwdivisie van
Billiton en niet in de staalconstructiebedrijven. De voor de tweede maal
als handelswaar verkochte 3400 werknemers kregen dit weer achterafte
horen , nu met het vooruitzicht van de inkrimping van het bedrijf. In
1972 werd De Vries Robbé overgedaan aan het Nederhorst-concern te
Gouda, en ondergebracht bij haar staal poot. Het nieuwe verband bood
het voormalige De Vries Robbé weinig garanties. Over 197 4 kreeg N e
derhorst al een zwaar verlies te incasseren, als gevolg van de teruglopende
conjunctuur (oliecrisis) e n de hoge inflatie. Het concern bleek daarop in
financieel opzicht een kaartenhuis te zijn, dat instortte. Eind oktober
1975 werd uitstel van betaling verleend. De staal poot moest failliet, maar
vanwege de harde klappen die dan te Gorinchem zouden vallen, kon dat
niet. Het ministerie van Economische Zaken was inmiddels in deze pro
blematiek gedoken en leek de O .G .E.M. bereid gevonden te hebben om
de bouwpoot van Nederhorst over te nemen en mee te helpen aan een
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Gorinchem demonstreert voor hrt behoud van
werkgelegenheid bij Nederhorst Staal
( oktober I 9 75 ).

acceptabele uitvaart van de staalpoot. In de geopperde plannen zou nog
slechts werk voor enkele honderden mensen zijn. Dit werd in Gorcum
uiteraard niet gepikt. De afdeling van de P.v.d .A kwam in actie en wees
het Parlement op het belang van de staalconstructie voor Gorcum . Zij
vreesde een werkloosheidspercentage van 25. Toen Nederhorst Staal te
Gorinchem op 28 oktober 1976 failliet werd verklaard , waren er uit de
boedel enkele nieuwe bedrijven gelicht : het staalconstructiebedrijf Mer
con , de montageploeg Montage Gorcum B.V. , het ingenieursbureau
U .D .E.C . De o verige ex-werknemers die in de regio Gorcum woonden ,
werden ondergebracht in een tijdelijke stichting Personeelsdienst Mer107

Deze legefabriekshal symboliseert de
werkloosheid.

Staa
Gori

wede. De Vries Robbé Ramen bleef kwijnend voortbestaan. De terreinen
langs de Linge werden door de gemeente gekocht en kregen deels een
nieuwe bestemming. Hoewel andere Gorcumse bedrijven zich wel wisten
te handhaven en het nieuwe industrieterrein Avelingen-West zich rede
lijk vulde - met onder andere de florerende scheepswerf van Damen •
was de ontwikkeling bij Nederhorst Staal desastreus voor de Gorcumse
werkgelegenheid, hoewel de P.v.d.A-voorspelling van het werkloosheids
percentage gelukkig te somber was. Pas in 1972 was het gemiddelde
aanbod van werkloze werknemers (217) groter geworden dan de gemid
delde vraag naar personeel waaraan niet voldaan kon worden (161). In
april 1982 was het aantal werklozen al gestegen tot 1300 68 ), circa 10% van
de beroepsbevolking. Een cijfer dat absoluut hoger was dan in de crisisja
ren en alleen relatief daar nog onder blijft. Met name onder de jongeren
en vrouwen is de werkloosheid groot. Zicht op verandering in positieve
zin is op dit moment helaas niet te verwachten .
De bevolkingsontwikkeling vertoonde een vrijwel identiek beeld als de
economische (vooral nijverheids-)ontwikkeling. Een snelle toename in
de vijftiger en zestiger jaren. In 1958 werd de 20.000-inwonergrens
gepasseerd, in 1968 kon de 25.000ste Gorcumer worden ingeschreven,
108
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Staat betreffende de ontwikkeling van het bevolkingsgetal van de gemeente
Gorinchem 1810-1980.
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nadat in 1967 de bevolking iets was achteruitgegaan als gevolg van het
vertrek van het garnizoen. Na een record-groei in 1970 met 1218 inwo
ners tot 26.380, stagneerde de bevolkingstoename. Op 1januari 1979
bereikte Gorinchem haar grootste omvang met 28.998 inwoners. Sedert
dien is er zelfs sprake geweest van een lichte achteruitgang, ondanks dat
er door gebiedsuitbreiding ten koste van de gemeenten Schelluinen,
Hoogblokland, Hoorn aar , Arkel, Heukelum en Vuren, enige inwoners
bijkwamen. Er is nu in ieder geval voldoende ruimte om de uitbouw van
Gorinchem overeenkomstig het structuurplan te realiseren.

DPgnrfonneerdejohanneskerk.

Kerk, kunst en cultuur
De periode na de tweede wereldoorlog kende aanvankelijk - ondanks
doorbraakpogingen - een herstel van de oude, ve rzuilde maatschappij ,
waarbij de kerken hun rol duidelijk gescheiden bleven spelen. De nu in
meerderheid in de nieuwbouw van Haarwijk en Kwakernaat wonende
bevolking kreeg rond 1960 nieuwe grote kerkgebouwe n : de gerefor
meerde Johanneskerk , de pyramidevormige N.H. Exodus kerk, elk met
bijgebouwen en zalen. Na 1960 tekende zich echter een verregaande
ontkerkelijking af, die de kerkelijke gemeenten tot meer samenwerking
noopte, maar ook tot een inkrimping van het aantal diensten en die zelfs
tot de sluiting van de R.K . kerk aan de Haarstraat leidde. Tegenover de
ontkerkelijking stond de ontwikkeling van strengere kerkgenootschap
pen , die - gezien hun isolationistische opstelling - beter als secten aange
merkt kunnen worden , zoals: Jehova's Getuigen; Apostolisch Genoot
schap; Pinkstergemeente . Een nieuw element vormde de opkomst van
de Islam, die door immigranten uit Marokko en Turkije wordt aange
hangen. De verdeling van de Gorcumse bevolking naar religie per 1
januari 1982: N.H.: 40 % (in 1969: 51 %); R.K.: 15 % (16 ,5%); Gerefor
meerd: 8,2 % (9 %); overige gezindten: 12 ,7% (7 ,5%); geen religie 23,8 %
(16 %)69) .

De sociaal-maatschappelijke instellingen werden vrijwel allemaal ingrij
pend vernieuwd en verbeterd. Hun grondslagen bleven voor een deel op
de verzuilde maatschappelijke structuur gebaseerd, maar het elitaire en
bevoogdende karakter der besturen verdween grotendeels. De ge
zondheidszorg verbeterde aanzienlijk door de bouw van het Streekzie
kenhuis en het Nieuwe Gasthuis. Voor lichamelijk en geestelijk gehandi
capten werden aangepaste voorzieningen getroffen op het gebied van
wonen, werken en onderwijs. De gemiddelde levensverwachting steeg,
voornamelijk als gevolg van de betere medische en hygiënische verzor
ging, en woon- en arbeidssituatie. Het gevolg was een "vergrijzing" van
de maatschappij. Te Gorcum leidde dat tot de vervanging en uitbreiding
110
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van de bejaardenhuisvesting. Het Diaconie Armhuis maakte plaats voor
het N.H . bejaardentehuis "De Schutse". Huize Sint-Clara verhuisde van
Molenstraat naar Wijnkoperstraat. Vanuit de gereformeerde sfeer wer
den de huizen Haarwijk I en II en de Bannehof gesticht. Ook elders
verrezen bejaardenwoningen. Evenals bij de gezinswoningen bleef zeker
ook in deze sector het aanbod achter bij de vraag.
De bevolkingspyramide toonde niet alleen een uitschieter boven de 65
jaar, maar tevens de geboortegolf van na de tweede wereldoorlog, die de
twintigste eeuw in versterkte mate tot de " eeuw van het kind" bestempel
de . Een eerste gevolg was, d at de faciliteiten voor het onderwijs enorm
uitgebreid moesten worden. Dat onderwijs raakte nog sterker verzuild
door de stichting van een reformatorische M.A.V.O. De toetredingshin
dernissen wegens klasse- of sta ndsafkomst werden door de invoering van
de Mammoetwet wel verlaagd . De laatste jaren neemt, door de stagne
rende bevolkingsgroei en het relatief kleinere aandeel van jongeren in de
bevolki:igsopbouw, het aantal schoolbezoekers voor dagonderwijs af.
Inkrimping va n het onderwijspakket - sluiting van de christelijke peda
gogische academie is reeds voor zien - e n a fname van de hoeveelheid
besch ikba re plaatsen kan verwacht worden .
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H et vignet voor het Symposium , te z,inden op de
K alkhaven en ontworpen doo r Gorrnms meest
bekende moderne kunstenaar Ad Dekkn s.
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Ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente
Gorinchem, 1940 - 1960 - 1980.
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Dames volleybalwed1trijd in de Sporthal.
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De aandacht voor het kind manifesteerde zich ook op andere gebieden:
na de oorlog kwamen eindelijk de speeltuin voorzieningen in de diverse
wijken tot stand. Het club- en buurthuiswerk werd sterk uitgebouwd en
met name gericht op de jeugd. Sociëteiten kwamen van de grond, vanuit
verzuilde organisaties of zelfstandig, met steun van de gemeente. Op
cultureel gebied werd in de jaren rond 1970 zelfs een herfstjeugdfestiv,al
gehouden, dat uit het gehele land jonge deelnemers trok . Ook op het
gebied van geschiedenis en natuurstudie organiseerde de jeugd zich in
plaatselijke afdelingen van landelijke bonden.
De cultuurbeleving had trouwens in 1961 al een grote stimulans gekre
gen door de opening van schouwburg De Nieuwe Doelen, waar sedert
dien menig t.v.-optreden of try-out werd gehouden, naast het gewone,
gevarieerde programma. Tentoonstellingen van beeldend kunstenaars
werden hier en in enige galeries gehouden . Een hoogtepunt voor de
beeldende kunst was het Symposium 1974, toen beeldend kunstenaars in
samenwerking met de bevolking en enkele bedrijven een aantal projec
ten realiseerden. Vele objecten in de stad herinneren hier nog aan. Het
vignet voor het symposium, te vinden op de Kalkhaven en ontworpen
door Gorcums meest bekende moderne kunstenaar Ad Dekkers (tl 974)
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Vignet Stichting Stadsherstel Gorinchem.
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verdient aparte vermelding. Hij is door zijn werk internationaal bekend
geworden.
Over de monumentenzorg kunnen twee opmerkingen gemaakt worden.
Enerzijds het verlies van waardevolle monumenten door sloop of nalatig
heid. Hiervan was de afbraak van het Oude Mannenhuis uit 1593 een
dieptepunt. Het gemeentebestuur meende indertijd zelfs aan de hand
van het Basisplan Binnenstad uit 1962 tegen vele van de voor plaatsing
op de monumentenlijst in aanmerking komende objecten, bezwaar te
moeten aantekenen. Anderzijds werden er enige fraaie restauraties uit
gevoerd, zoals de Oude Doelen en het Weeshuis, en werd er naar aanlei
ding van het Monumenten jaar l 975 een Stichting Stadsherstel Gorcum
opgericht, die sedertdien een aantal panden wist te behouden en te
herstellen. De huidige economische crisis maakt haar werk er echter niet
eenvoudiger op. Het is daarom een goede zaak, dat ondanks de crisis, de
S.S.G. met háar zusterorganisaties in de sectie historie en met de verte
genwoordigers van andere culturele sectoren (toneel, muziek, beeldende
kunst) en het gemeentebestuur georganiseerd zijn in de (adviserende)
Culturele Raad Gorinchem.
Ook de sportwereld kende een sterke stimulans door de uitbreiding van
haar faciliteiten. Telde Gorcum in 1960 nog vier voetbalvelden, na de
113
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aanleg van de sportparken Mollenburgen Molen vliet werd dit aantal
verdrievoudigd. Er werden verder vele andere sportvoorzieningen ge
realiseerd , zoals: sporthal, overdekt en openlucht zwembad, atletiek
baan, een botenhuis voor de G.R. & Z.V. en sportvelden voor handbal,
korfbal, hockey en tennis. De sporthal bevorderde sterk de beoefening
van zaalsporten. Tot de verbeelding sprekende prestaties werden gele
verd door de voetbalvereniging Unitas, waarvan het eerste team in 1963
en 1967 meedong naar de landstitel zondagamateurs en sedert de instel
ling van de amateur-hoofdklasse vrijwel steeds daarin was vertegenwoor
digd. Ook S.V.W. was enige tijd eerste-klasseren kende in 1965/66 haar
topseizoen. De S.V.W.-U nitas derbies waren toen hoogtepunten voor de
Gorcumse sportwereld. Van de atletiekvereniging Typhoon speelden
enkele atleten een vooraanstaande rol op Nederlandse kampioenschap
pen, zoals Jet van Wageningen en Erik de Bruyn bij het discuswerpen .
Het voert te ver om het Gorcumse sportgebeuren hier uitvoeriger te
behandelen. Belangrijker nog dan de incidentele sportprestaties is de
recreatieve en vormende functie van de sport voor velen, zeker in een
tijd, waarin de vrije tijd (vaak onvrijwillig) ruim bemeten is.
Tot slot dient in een paragraaf over het sociaal-culturele leven de viering
van Gorcum 600 jaar niet onvermeld te blijven . Was de aanleiding tot
deze viering voor discussie vatbaar, het laat zich aanzien, dat hierbij
allerlei geledingen en schakeringen van de Gorcumse samenleving zijn
betrokken die elkaar langs deze weg (nog) beter hebben leren kennen en
waarderen. Dit is hoopvol en noodzakelijk: in gezamenlijkheid dient de
weg naar nieuwe tijden bewandeld te worden.
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3. Rice Holmes, pp. 691-706; De Laet, p. 23; Van Es, p. 24
4. Blok (1963), p. 10; Voogd (1973) , p. 11
5. Van Goch, p . 2
6. Byvanck, p. 37
7. Van Goch, p. 2
8. Matthieu , p. 195
9. Stolte (1959) , p . 63; ib. (1963), p . 95
10. Voogd (1963) , pp. 10-13
11. Sarfatij (1971) , p . 166
12. Gysseling (1960) , I , p. 68
13. Sarfatij ( 1976) , p. 258 deze scherven dateren uit de Se en 9e eeuw
14. Van Goch, p . 2; Gysseling/Blok, p. 28 Gotolfhem zou een typische
kustnaam zijn (omgeving Haarlem) ; Blok(] 957), p. 19 Iodichem
staat voor Odijk (Utr.)
15 . Van Zomeren, p . 6
16. Van Hoogdalem (1972) , p. 295
17. Blok (l 963), p. 23
18. Van Goch, p . 4; Van der Aa, XII , p . 585
19. Bericht in: De Telegraaf, 12 maart 1920
20. Gysseling ( 1960), II, p . 1087 hij geeft deze verklaring voor het
gelijknamige Wolferen, gemeente Valburg (Gld .)
21. Fox, p . 167; Van Hoogdalem ( 1972), p. 297
22. Kemp , p. 35; Van Zomeren, p . 13; Van Goch , pp. 15- 17
23. Van Goch, p . 5
24. Bruch (l 940), p. 6
25 . Van Goch, p. 6
26 . Van der Donk (19 30) , pp. 1-4
27. DeGroot(l937)
28. Bruch (1940), p.v
29. Van Hoogdalem (1972) , p. 298
30. Emck (1929), p. 10
3 1. Van Goch, p. 116
32. Van der Donk (1930), p . 3 hij bezigt hier wel het foutieve jaartal 1281;
Van Goch, p. 122 spreekt dan al van stad.
33. Busch Uanuari 1982), p. 28
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34. Barbara Tuchman, De waanzinnige 14de eeuw. Amsterdam/Brussel,
1982
35. Van Zomeren, p. 285
36. Van Zomeren, p. 23; Van Goch, p. 36; Kemp, p. 89 meldt wel zware
storm en schade, maar niet expliciet het instorten van deze toren.
37. Kemp, p. 39 en Van Goch pp. 31-32 schreven deze tombe nog toe als
bestemd voor Jan van Arkel "de Sterke" en zijn vrouw Bertha van
Ochten.
38. Van Zomeren, p. 45
39. Van Goch, pp. 40-41
40. De Informacie van 1514 was een soort enquête, later door R. Fruin in
1866 uitgegeven.
41. Kemp, p. 282
42. Van Goch, p. 184, noot+; Van Peer (1960), p. 18
43. De Lange, p. 59
44. Van Goch, p. 184. De Lange, p. 76 spreekt abusievelijk van 21 juli en
situeert het Bossche Veld ten oosten van Gorcum.
45. Marcus, p. 27
46. Van Goch, p. 199; Busch (april 1982), p. 37; Van Beuzekom, p. 14
heeft het over zestien schepen.
47. De Lange, p. 128; Busch (april 1982), p. 37; Van Goch, p. 199 spreekt
van 26 juni.
48. Presser (1978), p. 81
49. Zoals Van der Donk (1949-1950), p. 66 deed.
50. De Lange, p. 242
51.
52.
53.
54.

Geciteerd in Parker, pp. 258-259
De Wit, p. 55
De Wit, p. 20
Van der Donk (1949-1950), p. 81

55. Emck (1929), p. 103
56. Telders (1963) bij 31 januari 1814
57. Van Goch, p. 302, noot I meldt gedurende 1830 de inkwartiering in
Gorcum van 514 officieren en 29263 onderofficieren en manschap
pen en gedurende januari 1831: 113 officieren en 6482 onderofficie
ren en manschappen. Totaal 36372 personen; Emck (1929), p. 114
meldt over 1830 een aantal van 2926 (ipv. 29263) onderofficieren en
manschappen.
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58.Jansen (1974) , p. 159
59. Van Andel (1964), p. 17
60. Busch [ 1973], p. 2
61. A. J . van der Aa ( 1836-1851 ). Hij overleed te Gorinchem op 21 maart
1857
62. Swaters, pp. 6-7
63. Van Horssen/Rietveld
64. Van Rappard (1979), I , p . 490
65 . Presser (1977) , I , p . 310
66. Van Rappard (1979) , I , p . 491
67. Synagoge te Gorkum verkocht aan gemeente wordt gesloten. In: He t
Vrije Volk , 1 april 1955 .
68. Werkloosheid nam iets afin maand mei. In juni sterke stijging
verwacht. In: GC, 16juni 1982 .
69. De cijfers van 1969 zijn ontleend aan : Welkom [ 1970] ongepag.
Aldaar zijn de percentages van R.K. en Gerf. verwisseld .
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Historische Vereniging "Oud-Gorcum"

" Oud-Gorcum" werd opgericht in 1909, met als doel op te komen voor
de historische aspecten van de stad . De vereniging, die nu ongeveer 300
leden telt, wil de belangstelling voor het verleden van de stad wekken en
onderzoek verrichten op historisch gebied. Door middel van lezingen en
excursies tracht men dit doel te bereiken.
Inlichtingen bij de Historische Vereniging " Oud-Gorcum", postbus 230,
4200 AE Gorinchem .
Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG)

Deze vereniging heeft, verspreid over het gehele land, ongeveer 15
afdelingen . Een ervan is gevestigd in Gorinchem. De leden zijn jongeren
tussen 12 en 25 jaar, die zich actief bezighouden met de bestudering van
de geschiedenis.
De NJBG organiseert lezingen, opgravingen, excursies, thema-avonden,
en een jaarlijks congres. Daarnaast geeft ze het tijdschrift Fibula uit, dat
viermaal per jaar verschijnt.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de NJBG, postbus 132,
4200 AC Gorinchem, ofNJBG, postbus 378, 3500 AJ Utrecht (lande
lijk secretariaat) .
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Merewade / Facetten van Gorcums verleden 1
Molens in Gorinchem

Wetenswaardigheden o ver de plaatselijke molens in de loop de eeuwen
door A. J. Busch
Hoewel er o ver molens heel wat is geschreven, is over de Gorcumse
molens slechts weinig gepubliceerd. Het eerste deel van deze reeks
historische publikaties over Gorinchem is gewijd aan de geschiedenis van
de molens van Gorinchem , niet alleen de beide korenmolens die nu nog
op de walle n staan , maar o ver alle molens die de stad heeft gekend .
De auteur , gemeentearchivaris van Gorinchem , heeft reeds veel gepubli
ceerd o ver de geschiedenis van de stad .
U itgeverij De Mandarijn / Gorinchem
1978 / ISB N 90 6394 001 7 1 15 ,-

Merewade / Facetten van Gorcums verleden 2
Van Watergeus tot Schorpioen

V ier eeuwen Gorcum en de Marine door B. van Beuzekom
Voor zover bekend werd , merkwaardig genoeg , de marinegeschiedenis
van een bepaalde stad nog nooit beschreven. In dit boek gebeurt dat voor
het eerst en wel met betrekking tot Gorinchem .
B. van Beuzekom is medewerker van de afdeling maritieme historie van
de marinestaf te Den Haag.

Uitgeverij De Mandarijn / Gorinchem
1979 / ISB N 90 6394 002 5 / 15 ,-
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Merewade / Facetten van Gorcums verleden 3
H. F. van Peer, een Gorcumer die historie schreef

n

ln

)g

Samengesteld door de redactie van Merewade
Op 11 december 1978 overleed H. F. van Peer,journalist en een des
kundige op het gebied van de plaatselijke geschiedbeoefening. In dit
Merewade-deel wordt een overzicht gegeven van zijn omvangrijk
geschiedkundig werk , over de Gorcumse monumenten, de mens in
Gorcums historie en de plaatselijke kunst. Ook is aandacht besteed aan
het laatste boek waaraan hij bezig was over bijnamen in Gorinchem.

li-

Door het hoofdstuk over de Gorcumse monumenten vormt dit boek
tevens een goed uitgangspunt voor een wandeling langs de mooie plekjes
in de stad .
Uitgeverij De Mandarijn / Gorinchem
1980 / ISBN 90 6394 006 8 / 22 ,50

Merewade / Facetten van Gorcums verleden 4

IIS

Gorcums Heren

or

Regentenpolitiek in del 7e en 18e eeuw door H . F. de Wit

an

In politieke kringen van Gorinchem gaat het soms roerig toe. Toch is het
in onze tijd nog rustig vergeleken bij del 7e en 18e eeuw, toen op de
vroedschapstafel de degens werden gekruist. Factietegenstellingen
tussen regenten, die elkaar de macht betwistten , kenmerkten het stads
bestuur van toen.
H. F. de Wit werd geboren in Alblasserdam (1956) en studeerde nieuwe
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Momenteel is hij werk
zaam als docent geschiedenis in Amersfoort.

Stichting Merewade/Gorinchem
1981 / ISB N 90 70544 016 / 19,50
135

Colofon

De geschiedenis van de stad Gorinchem werd in opdracht van Stichting
Merewade in 1982 gezet (uit de Baskerville) en gedrukt bij drukkerij
Loevestein te Woudrichem en gebonden bij binderij Post te Utrecht. Het
omslagontwerp is van Hans Kop Jansen en Wim Weenink te Dordrecht.
Uitgezonderd de hieronder vermelde zijn vrijwel alle illustraties afkom
stig uit het Gemeentearchief van Gorinchem. Enkele originelen waren
van mindere kwaliteit, maar werden toch opgenomen vanwege hun
unieke karakter.
Rijksmuseum van Oudheden , Leiden, 4; Peter von Hout, 4; Öst. Natio
nalbibliothek, Wien , 5; UB Utrecht, 6 ; D.P. Blok, 7; BertStamkot, 7, 17,
39, 42, 57, 65 , 92 , 109, 112-113; W. A. van der Donk, 8; W. P.C. Colthoff,
9; Divisiekroniek Dordrecht (1591) , 14; Rijksarchief Brussel, 15 ; P.A . de
Hoon, 16, 33, 60; A. R. A., Den Haag, 24; Rijksmuseum Amsterdam, 34;
Gemeentemuseum Antwerpen , 35; Walter Steinkopf, 37; Iconografisch
Bureau , Den Haag, 46; Rijksdienst Monumentenzorg, Zeist, 47; R. M.
Dekker, 62; Rik Tazelaar, 108; Stichting Stadsherstel Gorinchem, 113;
Stichting Gorcum 600, 114.
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Merewade / Bert Stamkot

Geschiedenis van de stad Gorinchem

Over de geschiedenis van Gorcum is al veel geschreven. Toch is het al
bijna een eeuw geleden dat het laatste boek, dat een overzicht geeft van
de geschiedenis van de stad, verscheen. Het werd hoog tijd voor een
nieuwe publikatie, waarin op eigentijdse wijze en met gebruikmaking
van de meest recente bronnen de stadsgeschiedenis wordt beschreven.
Dit boek voldoet aan deze eisen. De auteur beschrijft op boeiende wijze
hoe in de loop der eeuwen een kleine vissersnederzetting aan de Merwede
uitgroeide tot de moderne stad van tegenwoordig. Niet alleen politieke
en militaire thema's komen aa·n bod, maar ook sociale, economische en
culturele aspecten van de stad.
Geschiedenis van de stad Gorinchem biedt aan alle in het verleden van de
stad geïnteresseerden een zo volledig mogelijk en eigentijds beeld van
Gorcums rijke verleden.
Bert Stamkot ( 1952) houdt zich vanaf zijn jeugd bezig met de geschiedenis
van Gorinchem. Hij was bestuurslid van de NederlandseJeugdbond ter
Bestudering van de Geschiedenis afdeling Gorinchem. Momenteel
studeert hij nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij publiceerde verschillende artikelen over de geschiedenis
van zijn voormalige woonplaats. Sinds 1977 maakt hij deel uit van de
redactie van Merewade.
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Stichting Merewade/Gorinchem
ISBN 90 70544 02 4
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