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DE BINNENZAAGMOLEN AAN DE KORTENDIJK TE GORINCHEM
Aflevering 1

A.L. van Tiel
In het jaar 1671 kreeg een prominente ingezetene van Gorinchem, mr.
Arnoldus van Hoey, van het stadsbestuur toestemming een zaagmolen
te bouwen aan de Arkelsedijk, vlakbij de Linge. Hij verkreeg bovendien
een octrooi voor dertig jaar, zodat hij gedurende drie decennia geen
concurrentie behoefde te vrezen.'
In 1701 zou het bewuste monopolie aflopen, waarna de mogelijkheid
ontstond er nieuwe zaagmolens bij te bouwen.
Uitbreiding van het aantal zaagmolens liet toen niet lang meer op zich
wachten.
Op 25 augustus van dat jaar sloten een drietal ingezetenen, nl. Caspar
van Hoey, secretaris en ontvanger van Gorinchem, Hendrik van Oort en
de meester-timmerman Willem Vermeulen, telg uit een bekend Gorcums molenaarsgeslacht, een ACCOORT EN CONTRACT VAN EEN
GEMEENE SOCIëTIJT EN KOOPMANSCHAP VAN HOUT, TRAS ALS
ANDERSSINS EN HET MAKEN VAN EEN SAEGH- EN TRASMOLENS
(sic) EN ANDERE TIMMERAGIE DAERTOE NODIGH.2
Uiteraard was er voor deze ambitieuze plannen een geschikte plaats
nodig, die spoedig gevonden werd op een terrein dat al eigendom was
van Vermeulen. Deze transporteerde op 29 augustus aan zijn medefirmanten IDER EEN GEREGTE DERDE PART, IN VIER HUYSEN EN
ERVEN STAENDE GELEGEN NAEST DEN ANDEREN OP DEN KORTENDIJCK, MET EEN SAAGHMOLEN, DIE MET EEN PAART GETROCKEN WERT. Het terrein waarop Willem Vermeulen reeds langer een
roszaagmolen exploiteerde, strekte zich uit tot aan de haven, zodat de
aan- en afvoer van hout en houtprodukten geen problemen zou opleve
ren. Het terrein met opstallen van Vermeulen was getaxeerd op 1300
gld en de beide handelspartners betaalden hem ieder een derde deel
daarvan, hetgeen neerkwam op 433 gld en 7
De bedoeling was de rosmolen af te breken, waarna op die plaats
OPGEREGT, GEMAECKT EN GETIMMERT SAL WERDEN EEN WINTMOLE, BEQUAEM TOT EEN SAEGH- EN [EIEN TRASMOLEN.
De koopmanschap zou met terugwerkende kracht ingaan per 16 juni
1702: De op te richten molen zou worden gebouwd door Willem
Vermeulen, die immers timmerman van beroep was. Van de beide
andere ondernemers zou hij daarvoor per dag 1 gld en 4 st ontvangen.
Hij zou tevens zorg dragen voor de in- en verkoop. Hij diende daarover
elke twee a drie dagen verantwoording te doen aan Hendrik van Oort,
die de boekhouding zou voeren.

M e r ~ e

A = Binnenzaagmolen

B
C

= Korenbrugstraat
=

Godskamer

D = Korenbrug

E = Broerensteeg
I t/m X1 = bolwerken

De bouwkosten moesten door ieder voor een derde deel worden
gedragen, maar degene die meer inbracht dan de anderen ontving
over dat meerdere vier procent rente. Bepaald werd dat als een der
firmanten zijn aandeel in de onderneming niet langer wilde continueren,
de anderen de voorkeur zouden genieten voor dat derde deel of dat ze
iemand anders daarvoor konden aanwijzen.
Indien een der deelnemers kwam te overlijden, waren zijn erfgenamen
vrij in de gemeenschap te blijven participeren of hun aandeel over te
doen. Tenslotte werd vastgelegd dat onderlinge geschillen bij meerderheid van stemmen opgelost dienden te ~ o r d e n . ~
Natuurlijk moest er voor de bouw van de nieuwe molen toestemming
worden gevraagd aan het stadsbestuur. Op 27 januari 1702 kwam de
gevraagde permissie tot HET STELLEN VAN EEN SAAGHWINTMOLEN
AEN HET NOORTEYNDE VAN DEN KORTENDIJCK BIJ DE CORENBRUGGE af, op conditie dat de eigenaars jaarlijks een bedrag van 10
gld en 10 st windgeld aan de stad zouden betalen en een tijns van 2
gld en 10 st voor het erf waarop de molen zou komen te staan.'
Niets stond toen de bouw van de molen meer in de weg en in de loop
van het jaar kwam hij gereed.' Het moet een hoge stellingmolen zijn
geweest, want hij moest uiteraard een flink stuk boven de stedelijke
bebouwing uitsteken om voldoende windvang te krijgen.
De molen werd dus gebouwd als een gecombineerde zaag- en trasmolen. Toch is denkelijk het malen van tras met deze molen niet lang
uitgeoefend. In latere transportakten was er altijd uitsluitend sprake van
een zaagmolen, zodat deze functie zeker de belangrijkste, zo niet de
enige is geweest.
Omdat de molen binnen de stedelijke bebouwing kwam te staan, werd
er gesproken over de binnenzaagmolen.

'

.

In zaagmolens geschiedde het zagen d.m.v. verticale zaagramen die
bespannen waren met zaagbladen. Door de ronddraaiende beweging
van het wiekenkruis gingen de zaagramen op en neer.
Bij de neergaande beweging werd het hout een stukje gezaagd, bij de
opgaande beweging zorgde het zgn. krabbelwerk ervoor, dat de slede
waarop het te zagen hout lag, telkens iets verder werd geschoven.'
In een trasmolen werd doorgaans tufsteen vermalen. Het in kleinere
stukken breken van de brokken steen gebeurde d.m.v. stampers;
daarna werden deze kleinere stukken verder bewerkt onder de kantstenen. Het eindprodukt werd, vermengd met schelpzand en water, als
metselspecie gebruikt.
Als grondstof voor een trasmolen gebruikte men ook vaak afbraakmateriaal van allerlei bouwwerken.
Met de onderneming ging het intussen goed. In 1706 werd er opnieuw

een zaagmolen gebouwd, nu buiten de stad in een polder tussen de
Arkelsedijk en de Linge. Deze molen had tevens de functie van poldermolen. Ook de paltrokzaagmolen die vroeger aan mr. Arnoldus van
Hoey had toebehoord, werd in de gemeenschap ondergebracht, zodat
men nu werkte met één binnenzaagmolen en twee buitenzaagmolens.
Nadat Hendrik van Oort omstreeks 1714 gestorven was, bleef zijn
weduwe, Johanna Wijtmans, deel uitmaken van de onderneming. 'O Zij
liet zich echter vertegenwoordigen door haar zoon Johan van Oort.
In 1724 kwam er een einde aan de samenwerking. Caspar van Hoey
en Johan van Oort, namens zijn moeder, gaven te kennen dat ze
destijds gedrieën een onderneming waren begonnen en DAT TOT
VOORTSEITING VAN 'TSELVE VERSCHEYDE ZAAGMOLENS WAREN
GESTELT, HOUTTUYNEN GEAPPROPRIEERT, LANDEN AANGENOMEN, EN IN EFFECT GEBRAGT, maar dat ze nu besloten hadden zich
uit de zaak terug te trekken.
Op 1 februari 1724 droegen ze hun aandeel in de drie molens, diverse
huizen op de Kortendijk en de Broerensteeg, schuren, loodsen, werven, grienden, parken, houttuinen, gereedschappen, voorraden en
enkele hypotheekbrieven over aan Willem Vermeulen, die zich nu
koopman in hout noemde en nu alleeneigenaar werd. Hij moest er
echter diep voor in de buidel tasten. Aan beide compagnons moest hij
voor deze overname 9000 gld betalen en wegens het geld dat Van
Hoey en Van Oort in 1701 hadden ingebracht moest Vermeulen aan
Caspar van Hoey een bedrag van 34.500 gld betalen en aan de
weduwe Van Oort 30.000 gld, voor die tijd gigantische bedragen,
waarin echter wel de reeds genoemde 9000 gld voor ieder was begrepen. Vermeulen hoefde niet direct te betalen. Er werd een betalingsregeling getroffen, waarbij hij op 1 juli 1724 een som van 5000 gld zou
betalen en daarna elk jaar 1500 gld aan elk der schuldeisers. Daarvoor
moest hij 4 % interest betalen. Bovendien moest hij gedurende de
eerstkomende 20 jaar aan elk van zijn schuldeisers een achtste deel
van zijn nettowinst betalen. Zijn drie molens en de andere verworven
bezittingen stelde hij als zekerheid. "
Nadat Willem Vermeulen alleeneigenaar was geworden, bouwde hij
nog een vierde zaagmolen, ook weer aan de oevers van de Linge, vlak
bij de beide andere buitenzaagmolens.
Toch waren zijn dagen geteld. In 1737 bleken zijn schulden te zijn
opgelopen tot het enorme bedrag van 86.219 gld, waarbij ook duidelijk
werd, dat er van de aflossing aan zijn vroeger compagnons weinig
terecht was gekomen. Vermeulen vond het raadzaam de benen te
nemen en hij vertrok met onbekende bestemming. Heel eufemistisch
werd medegedeeld DAT HIJ ZIG ABSENTEERT.
Vermeulen werd failliet verklaard en de schepenen mr. Nicolaas de
Gijzelaar en mr. Nicolaas Ouwens werden aangesteld als curatoren

over de failliete boedel. Al zijn bezittingen kwamen onder de hamer. De
opbrengst daarvan bedroeg in totaal ruim 29.000 gld. Daarvan moesten eerst de erfgenamen van de inmiddels overleden Caspar van Hoey
en ook Johanna Wijtmans ieder 9000 gld met 600 gld interest bij
preferentie ontvangen. Nadat nog enkele andere preferente schuldeisers waren uitbetaald, bleef er nog een kleine 7000 gld over voor de
gewone schuldeisers, die slechts een fractie ontvingen van waar ze
recht op hadden.
Van de in 1701 ingebrachte gelden moest aan de erfgenamen van Van
Hoey nog 26.945-10 worden betaald. Zij ontvingen slechts 2122-4. De
weduwe Van Oort die nog 25.726 gld te goed had, kreeg 2026 gld
uitbetaald.l2
Buitengewoon interessant is het dat er iets bekend is geworden over
de lonen van de arbeiders op de zaagmolens. Er was een achterstand
ontstaan in de uitbetaling van de weeklonen, maar bij de afwikkeling
van het faillissement ontvingen allen alsnog het hun toekomende
bedrag.
Een der knechts op de binnenzaagmolen, vermoedelijk de meesterknecht, Godefridus van Waardenborch, verdiende 5 gld per week, Huybert Turenhout had echter nog geen 2 gld. Nog slechter bracht Ary
Valke het er van af. Deze werkte als "jongen" op de molen en hij bracht
wekelijks maar 18 st thuis. "Jongens" waren mensen die het laagst in
rang waren en als manusje van alles dienst deden en vaak geen
jongens waren, maar volwassen, getrouwde mannen.13
Vlak voor zijn faillissement had Willem Vermeulen nog geprobeerd de
molens te verkopen. Op 11 mei 1737 machtigde hij de notaris en
procureur Martinus Mekern te Gorinchem om uit zijn naam PUBLIQUELIJK TE VEYLEN EN VERCOOPEN SEKERE SIJN COMPARANTS
(=Vermeden) VIER SMGMOLENS MET SIJN AANHOOREN, STAENDE EEN VAN DIEN BINNEN EN DRIE BUMEN DESE GESEYDE

STAD.'^
Van deze verkoop is niets meer terecht gekomen, vermoedelijk doordat
de tijd daarvoor ontbrak, want enkele weken later werd hij failliet
verklaard.
Het is ook nog maar de vraag of de verkoop van zijn bezittingen hem
van de ondergang had kunnen redden.
Met de verdwijning van Willem Vermeulen eindigde een tijdperk van
ruim 36 jaar waarin hij moleneigenaar was.
Hij stamde uit een echt molenaarsgeslacht. Hij was geboren in 1670 in
Gorinchem, waar hij op Tweede Kerstdag werd gedoopt als zoon van
de korenmolenaar Jan Gijsbertsz. Vermeulen en Jannetje Jilisdr. van
Putten. l5
Vrijwel al zijn broers en zwagers hadden te maken met diverse molens,

niet alleen in Gorinchem, maar ook met die in Woudrichem.
Nadat de grond hem in 1737 te heet was geworden onder zijn voeten,
verdween hij met onbekende bestemming.
In de loop van 1742 dook hij plotseling op in Buren, waar hij echter
ook niet lang gebleven is, want nog voor het eind van dat jaar was hij
daar al weer vertrokken, waarna niets meer van hem werd vernomen.I6
Zoals al vermeld is, werden alle bezittingen van Willem Vermeulen
verkocht. De binnenzaagmolen met schuren, werven en drie huisjes
onder één kap werd op 24 juni 1737 ingezet op 2600 gld door de
houtkoper Pieter van der Meyden. Hij stelde als borgen mr. Martinus
Pompe en Cornelis Spijk. Inbegrepen waren 150 zagen, 70 hangsels, 3
winden, een zethaak, een koevoet, 3 paar klauwen en 2 kettingen. De
jaarlijkse lasten bestonden uit een bedrag van 19 gld aan verponding
(= belasting op onroerende goederen) en de bekende tijns op het erf
van 2 gld en 10 st ten behoeve van de stad. Het windgeld van 10 gld
en 10 st dat voorheen betaald moest worden, was kort daarvoor
overgebracht op de voorste buitenzaagmolen, de "Nieuwe Molen" die
Vermeulen na 1724 had gebouwd.
Op 1 juli 1737 werd er afgeslagen, maar niet gemijnd, zodat Pieter van
der Meyden koper werd voor 2600 gld. Hij stelde nu als borgen dezelfde mr. Martinus Pompe en tevens Martinus van Barneveld, burgemeester der stad, zijn latere compagnon in de houthandel."
Op 2 september daaraanvolgend vond het transport voor schepenen
van Gorinchem plaats, tegelijk met de zaag/poldermolen langs de
Linge, die Van der Meyden ook had gekocht."
Pieter van der Meyden behield de binnenzaagmolen ruim een half jaar.
Op 19 februari 1738 kwam hij met de eigenaar van de "Nieuwe Molen",
Frans de Veer, overeen hun beider molens om te ruilen.
Pieter van der Meyden zou dan twee zaagmolens dicht bij elkaar
krijgen, de "Parkmolen" die hij al bezat en de "Nieuwe Molen" van Frans
de Veer, hetgeen voor hem ongetwijfeld gemakkelijker en efficiënter
zou werken dan met één molen langs de Linge en één binnen de stad.
Door nu een ruil tot stand te brengen met zijn collega De Veer kon hij
zijn werkzaamheden concentreren aan de Arkelsedijk. Afgesproken
werd dat de overdracht op 6 maart 1738 zou plaats hebben.
Van der Meyden transporteerde toen zijn binnenzaagmolen met werven, schuren, gereedschappen en de aan elkaar staande huisjes aan
Frans de Veer. Tevoren was het complex door schepenen van Gorinchem getaxeerd op 1800 gld. Tegelijk transporteerde De Veer zijn
"Nieuwe Molen" aan Van der Meyden.
Blijkbaar was er de laatste veel aan gelegen zijn houthandel buiten de
Arkelpoort te concentreren, want niet alleen betaalde hij De Veer 5000

gld voor diens buitenzaagmolen, maar bovendien droeg hij zijn binnenzaagmolen om niet aan hem over.
Zo werd Frans de Veer de nieuwe eigenaar aan de Kortendijk. Zeker is
deze ruil ook voor hem aantrekkelijk geweest, omdat hij een hoog
bedrag ontving voor de "Nieuwe Molen" en toch in het bezit bleef van
een molencomplex, dat hem geen cent kostte.''
In elk geval kon hij nu met de som van 5000 gld die hij ontvangen had,
zijn schuld aan Adriaan de Labarre, die hij had aangegaan toen hij de
"Nieuwe Molen" kocht, aflossen."
Frans de Veer heeft niet erg lang plezier van de molen gehad, want hij
stierf al in 1747.21De zaak werd toen voortgezet door zijn weduwe,
Sara Timmermans. Zij was het die in de periode tussen 1748 en 1773
de tijns van 2 gld en 10 ct, die rustte op het molenerf, betaalde.=
Ze zal ongetwijfeld zijn bijgestaan door haar oudste zoon Johan de
Veer, die later zou opvolgen en die ongeveer 20 jaar oud was toen zijn
vader stierf.
Sara Timmermans overleed in 1773,~~
waarna Johan de Veer de
leiding zelf in handen nam."
Een zwarte dag in de geschiedenis van de molen was maandag 17
september 1787.Het was de turbulente periode waarin de Patriotten en
de Prinsgezinden elkaar naar het leven stonden. In alle vroegte bereikten die dag Pruisische troepen die stadhouder Willem V te hulp waren
gekomen, de naaste omgeving van de stad. Om de patriottisch gezinde stad tot overgave te dwingen, begonnen ze in de ochtendschemering de stad vanaf de kant van Dalem te beschieten.
De hoog boven de omringende bebouwing uitstekende zaagmolen van
Johan de Veer vormde voor de vijand een gemakkelijk doelwit en het
duurde dan ook niet lang of de molen, die precies in de vuurlinie lag,
werd in brand geschoten. Door de oorlogsomstandigheden viel er aan
blussen niet te denken en het gevolg was dat er van de molen slechts
smeulende resten overbleven. De gedupeerde eigenaar schatte de
schade aan zijn molen op ruim 12.000 gld. Daarnaast ging ook de
houtvoorraad verloren en er waren nog enkele kleinere verliesposten,
waardoor de totale schade op bijna 20.000 gld kwam. Ook elders in de
stad was er aanzienlijke schade.
Pas op 8 januari 1788 richtte het stadsbestuur zich tot de Staten van
Holland en West-Friesland met het verzoek de schade aan De Veer en
diverse andere burgers die onder de krijgshandelingen te lijden hadden
gehad, te vergoeden.
Het duurde echter heel lang eer er enig uitzicht op schadeloosstelling
kwam. Uit de secrete resoluties van burgemeesteren van Gorinchem
blijkt dat er op 19 februari 1789 eindelijk schot in de zaak begon te
komen. Van de geregelde bijdragen die de stad van de Staten van
Holland ontving, was een bedrag van ongeveer 16.000 gld afgezon-

De in brand geschoten zaagmolen aan de Kortendijk op 17 september 1787 met 

geheel links de nog bestaande korenmolen op bastion I. 
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derd kunnen worden, dat eigenlijk wel niet bestemd was voor schadevergoeding, maar dat de burgemeesteren toch ter beschikking wilden
stellen van degenen wier huizen of gebouwen waren afgebrand.
Het leeuwendeel van het bedrag, namelijk 10.000 gld, zou bestemd zijn
voor Johan de Veer. Het geld zou pas worden uitgekeerd als de
herbouw voltooid was.27
Op 2 maart daaraanvolgend deelde een der regerende burgemeesteren in een besloten vergadering der vroedschap mee, dat men op alle
mogelijke manieren had geprobeerd geld uit 's lands kas te krijgen tot
wederopbouw van de verbrande panden DOG ALLES ZONDER VRUGT. Het gewestelijk bestuur kon geen geld beschikbaar stellen omdat
ook in en om Amsterdam in diezelfde periode grote schade was
ontstaan, waardoor de benodigde bedragen zo hoog waren opgelopen
dat er niet aan schadevergoeding gedacht kon worden.
Nu deed zich echter tot grote vreugde van burgemeesteren een
gelegenheid voor om de benadeelden alsnog schadeloos te stellen,
zodat DE AFZICHTELIJKE RUiNES ZULLEN WORDEN HERSTELDT.
Verder kon er niet over deze zaak in bijzonderheden worden getreden
om de uitkeringen niet in gevaar te brengen.2R
Een jaar nadat de gelegenheid zich had voorgedaan om Johan de
Veer en de anderen TE DEDOMAGEEREN EN SCHADELOOS TE
STELLEN, bleken alle huizen inmiddels te zijn herbouwd MET UITZONDERING NOGTANS VAN DEN HOUTZAAGMOLEN VAN JOHAN DE
VEER, WELKE NOG NIET TOT VOLKOOME CONSISTENTIE IS GEBRAGT EN GEHEEL AFGEMAAKT, zoals het de burgemeesteren BIJ
LOCAALE INSPECTIE GEBLEEKEN IS.
Vermoedelijk was De Veer er financieel niet toe in staat geweest zover
te komen.
Tijdens een besloten vergadering van burgemeesteren van 24 februari
1790 werd overeengekomen dat Johan de Veer voorlopig 8000 gld zou
ontvangen en de resterende 2000 gld zou krijgen als de molen weer
gangbaar was.a
Pas op 14 augustus 1792, dus op enkele weken na vijf jaar na de fatale
beschieting, werd meegedeeld dat De Veer zijn molen geheel had
herbouwd, zodat hem de overige 2000 gld kon worden uitgereikt.
Op 24 augustus tekenden Johan de Veer en enkele bewoners van
pandjes in de omgeving van de Korenbrug voor de ontvangst van het
geld. Ze moesten beloven zich tevreden te'stellen met de ontvangen
bedragen en niet trachten nog meer schadevergoeding te krijgen.
Tevens verklaarden ze dat ze op geen enkele andere manier enige
uitkering hadden ontvangen.
Al had De Veer nu een groot bedrag ontvangen, toch zal hij er financieel niet op vooruit zijn gegaan. Niet alleen kreeg hij maar ongeveer
de helft van zijn totale schade vergoed, maar tevens had zijn bedrijf

gedurende bijna vijf jaar stilgelegen.
De nieuwe molen was evenals zijn voorganger een grote achtkante
stellingmolen, die hoog boven de omringende bebouwing uitstak. Na
de wederopbouw kreeg de molen de naam "De Phoenix" naar de vogel
die zich op gezette tijden verbrandde en daarna weer verjongd uit zijn
as herrees. Begin 1795 werden de beide nog overgebleven buitenzaagmolens door de verdedigers van de stad bij de nadering van de Franse
troepen uit strategische overwegingen platgebrand, waarna "De Phoenix" als enige windzaagmolen in Gorinchem overbleef, zodat de eigenaar geen concurrentie meer te duchten had.
Johan de Veer stierf in 1803. Hij werd op 24 september begraven in de
Grote Kerk.31
Na zijn dood bleef de molen aanvankelijk nog in handen van zijn
weduwe, Anna Maria van Maenen, maar op 12 maart 1804 kwam
daarin verandering. Zij schonk toen aan haar zoon François de Veer uit
de nalatenschap de zaagmolen met loodsen en twee erbij staande
huisjes met erven UIT EENE MOEDERLIJKE AFFECTIE, EN TENEINDE
AAN HEUREN EENIGEN ZOON PROVISIONEEL EENE AFAIRE EN
VAST BESTAAN TE BEZORGEN. Behalve de molen kreeg hij ook nog
een huis met erf en een houtloods, alsmede een stal en vier loodsen
met erven, alles gelegen aan de Oost-Kalkhaven en uitkomend aan het
Klein Haventje; verder een houtschuur met erf op de Kortendijk op de
noordenhoek van de Broerensteeg en EINDELIJK ALLE DE AAN
HOOFD (= in voorraad) ZIJNDE HOUTWAAREN VAN WAT SOORT OF
CONDITIE DIE ZOUDEN MOGEN WEZEN, DEWELKEN ZO IN DE
LOOTZEN EN HOUTTUINEN ALS OP DE WERVEN EN IN HET WATER
BEVINDELIJK ZIJN.
François de Veer verklaarde na deze overdracht ALLE DE VOORSCHREEVEN GOEDEREN ALZO DANKELIJK TE ACCEPTEEREN. 32
De nieuwe eigenaar was in 1775 in Gorinchem geboren,33 zodat hij
omstreeks 30 jaar oud was toen hij deze panden verwierf.
In de loop der jaren breidde hij zijn bezittingen door aankoop gestadig
uit, o.a. met een herenhuis aan de Kortendijk, vlak bij de molen,
diverse huisjes langs de Korenbrugstraat, waarvoor weldra houtloodsen
en een stalling in de plaats kwamen, en met enkele balkgaten, waarin
de te zagen boomstammen lange tijd moesten i n ~ a t e r e n . ~ ~
Toen François de Veer de molen in eigendom kreeg, was het een tijd
van economische recessie ten gevolge van de bezetting door de
Fransen. In een verslag over de toestand der fabrieken en trafieken in
de stad van 15 september 1808 aan de Landdrost van het departement
Maasland waartoe Gorinchem toen behoorde, werd opgemerkt dat de
zaagmolen als enige in de stad was overgebleven EN DIE TAMELIJK
WEL GAAT, EN MET DEN VREDE APPARANT DESZELFS VORIGEN
BLOEY HERNEMEN ZAL.35

Die vrede zou toen echter nog bijna 5%jaar op zich laten wachten en
deze tijd zal voor de eigenaar ten gevolge van de algemene schaarste
en armoede heel moeilijk zijn geweest.
Toen de bevrijding in februari 1814 eindelijk kwam, bleek de molen het
er zonder schade te hebben afgebracht en hij kon direct worden
ingeschakeld bij de wederopbouw van de voor een groot deel door
wekenlange beschietingen verwoeste stad.
Kort na de oorlog was François de Veer mede-oprichter van de Vrijrnetselaarsloge "Orde en Vlijt". Tussen 1824 en 1828 bekleedde hij daarin
zelfs de functie van voorzittend meester.36
Toen er bij het vertrek der Fransen op last van de maire (= burgemeester) uit de burgerij enkele compagnieën werden gevormd om de
rust en orde in de stad te handhaven, was De Veer als 2e luitenant een
van de leidinggevende personen. 37
Vanaf 1816 maakte hij een aantal jaren deel uit van de gemeenteraad.
Tot en met het jaar 1828 bleef de molen in het bezit van De Veer. Op
de voorlaatste dag van het jaar verkocht de toen op de Langendijk
wonende en rentenierende eigenaar ondershands EEN HOUTZAAGMOLEN, ZIJNDE EEN ACHTKANTE BOVENKRUYER, GENAAMD DE
FENIKS, MET DESZELFS KNECHTSWOONINGEN, HOUTLOOTSEN EN
BERGPLAATSEN VOOR DE HOUTWAREN, ALLES BIJ EN AAN ELKANDEREN STAANDE EN GELEGEN BINNEN GORINCHEM, AAN DE
STADS GROOTE HAVEN, KORENSLUIS EN KORTENDIJK.
Koper was de op de Kortendijk woonachtige houthandelaar Johannes
Martinus Versteegh, die het gigantische bedrag van 30.000 gld op tafel
moest leggen.
Maar in deze koopsom waren nog diverse andere objecten, alle dicht
bij de molen gelegen, begrepen, namelijk:
-EENE, DAARBIJ STAANDE HEERENHUIZING, STALLING EN BERGPLAATS VOOR RIJTUIGEN, BEIDEN ERNAAST, EENE ENGELSCHE
TUIN, ACHTER DE GEZEGDE HUIZING, MET EENE VOGELVLUGT (=
volière) AAN EN EEN KOEPEL OP DEN TUIN, het geheel gelegen ten
zuiden van de molen
-een loods met erf voor berging van het grenehout, gelegen op de
noorderhoek van de Kortendijk en de Broerensteeg
-een achttal huizen met erven, in gebruik als, houtloods en stalling
-een balkgat langs het Jaagpad bij de Linge, juist ten noorden van de
huidige brug van Ceelen
-nog een balkgat MET DESZELFS BEPOTING OF BEPLANTING,
GELEGEN AAN DE GROOTE EN KLEINE HAVENS OF LINGEN, TEN
NOORDEN VAN DE KORENSLUIS EN TEN ZUIDWESTEN VAN HET
BASTION NUMMER ELF.
Uit deze omschrijving blijkt dat het tweede balkgat gelegen was op de
plaats waar het water van het Klein Haventje (nu Laantje en Vissersdijk)

Een fraai gezicht op de molenwerf en de zaagmolen. 

(schilderij van Cornelis de Jonker,1826 in museum "Dit is in Bethlehem" te 

Gorinchem) 


in de Linge uitkwam, ongeveer op de plaats waar nu het werfje "De
Goesting" is.
Diezelfde dag kocht Versteegh ook nog een aantal materialen van De
Veer voor de prijs van 400 gulden, o.a. een vang, een blokwagen, een
pont met mast, zeil, fok, drie voorhaken en een vaarboom, een boot,
een paardelijn, een meertouw, een pomp, een burrie, een aardewind,
44 azijnhouten staven en 82 essehouten kammen. Dit bedrag werd,
evenals de hoofdsom van 30.000 gld, door Versteegh contant betaald. 38
Met de overdracht van de molen kwam er een einde aan een periode
van 90 jaar, waarin een De Veer de leiding had op de binnenzaagmolen. De nieuwe eigenaar, Johannes Marìinus Versteegh, werd in 1797
in Zutfen geboren. Op ongeveer 20-jarige leeftijd ging hij naar Nederlands-Indië, waar hij als koopman in zijn onderhoud voorzag. Later
huurde hij van de vorst van Soerakarta stukken land. Deze landerijen
exploiteerde hij ten eigen bate.
Hij huwde er met de in Semarang geboren Johanna Maria Knaap,
dochter van een boekhouder bij de V.O.C.. Hun zes kinderen, waarvan
er één al heel jong stierf, werden allen op Java geboren.
In verband met de uitgebroken Java-oorlog (1825-30) besloot hij met
zijn gezin naar Nederland te repatriëren. Van zijn Indische verdiensten
kocht hij in Gorinchem de zaagmolen van François de Veer.3Q
De zaken lijken voor de nieuwe eigenaar niet naar wens te zijn gegaan.
De concurrentie van buiten Gorinchem was groot en hij klaagde over
de zware rijks- en gemeentelijke lasten.
Naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe begraafplaats aan de
Onderweg, waarvoor het benodigde hout door de aannemer van die
werken in Leerdam werd gekocht, met voorbijgaan van de Gorcumse
houthandelaren, richtte Versteegh zich tot het gemeentebestuur met
het verzoek OM IN DEN VERVOLGE WANNEER ER AANBESTEDINGEN VAN STADSWEGE MOGTEN ZIJN, ALS DAN DEN AANNEMER
ALVORENS DE AANBESTEDING GESCHIEDT, DE VERPLIGTING OP
TE LEGGEN HET BENOODIGDE HOUT, HET ZIJ BIJ INSCHRIJVING
OF BIJ KOOP, IN DE STAD ZELVE AAN TE KOOPEN. Het antwoord
van B en W moet voor hem teleurstellend zijn geweest: men verzekerde hem weliswaar dat de belangen van de Gorcumse ondernemingen,
zover de bestaande voorschriien dat toelieten, zoveel mogelijk zouden
worden beschermd, maar zijn verzoek werd niet ingewilligd.40
In 1832 was Versteegh genoodzaakt een hypotheek te nemen. Op 25
januari leenden hij en zijn vrouw, die in gemeenschap van goederen
getrouwd waren, een bedrag van f 10.000 van de op de Hoogstraat
wonende koopman Markus Ravenswaay. Ze moesten 5 % rente
betalen. De in 1828 aangekochte bezittingen dienden als onderpand.
Bedongen werd dat de hypotheekgever een deugdelijke verzekering

moest afsluiten tegen alle mogelijke schaden, bij een assurantiemaatschappij in een der provincies van Noord-Nederland (de scheiding
tussen Noord en Zuid werd pas in 1839 een feit).41 In 1838 werd de
hypotheek opgeheven.42
Het jaar 1833 was voor Versteegh niet gemakkelijk: eerst stierf op 6
februari zijn vrouw, 36 jaar oud, waarna hij met vijf minderjarige kinderen overbleef, en op 10 april
brak in zijn huis een schoorsteenbrand uit, waarbij i.v.m. de grote
brandbaarheid van het gehele molencomplex alle brandspuiten o.l.v.
commandant F. van der Dungen werden ingeschakeld.
De omvang van de brand schijnt nog meegevallen te zijn, want alleen
de spuiten A en B behoefden in actie te komen."
Na de dood van zijn vrouw was Johannes Martinus Versteegh voor de
helft gerechtigd in de molen en andere panden, terwijl zijn kinderen
gezamenlijk gerechtigd waren in de andere helft.
Begin 1837 hertrouwde Versteegh met de 31-jarige Johanna Wilhelmina Caspara Donders, die uit Tilburg afkomstig was. Zij was een zuster
van de bekende oogheelkundige prof. F.C. Donders.
In datzelfde jaar vroeg Versteegh aan het gemeentebestuur toestemming om zijn molen met alle bijbehorende gebouwen en woningen te
mogen afbreken. Op 10 juni 1837 werd hem daartoe vergunning
verleend, onder voorwaarde dat de steeg en de steiger die nu deel uitmaakten van het erf, maar die stadseigendom waren en waarvoor de
moleneigenaar aan de stad jaarlijks een tijns van f l , = moest betalen,
weer aan de stad zouden komen.
Verder zouden hij en zijn opvolgers ten eeuwigen dage de beschoeiing
en de kade langs de haven over de gehele breedte van het terrein
moeten onderhouden en tenslotte diende er na afbraak van alle
opstallen een muur of heining te worden gemaakt tussen de Kortendijk
en het dan lege terrein."
Tot amotie van het complex kwam het niet. De reden waarom hij alles
wilde afbreken is niet bekend, evenmin waarom de afbraak geen doorgang vond.
Kort daarna vroeg Versteegh toestemming aan de rechtbank zijn
bezittingen te verkopen. Deze toestemming werd verkregen. Op 3 juli
1837 kwam het gehele molencomplex zoals hij dat in 1828 van
François de Veer gekocht had, in veiling. Een der huisjes aan de
oostzijde van de Kortendijk bleek toen bewoond te worden door de
meesterknecht. Bedongen werd dat de koper moest betalen in Nederlandse munten en niet in papiergeld, binnen zes weken na de finale
verkoop, op een boete van 10 % van en boven de koopsom.
Tijdens de openbare verkoping werden de minderjarige kinderen
vertegenwoordigd door hun vader als wettige voogd en door mr.
George Willem Vreede, een advocaat. Deze was daartoe gemachtigd

door de toeziende voogd, Johannes Cornelis van Schuylenburch,
onderwijzer in Tilburg.
Verder waren nog aanwezig Justinus Comelis van Gennep, vrederechter, en zijn griffier Cornelis Meuleman, dit om te voldoen aan een wet
uit 1816,die bepaalde dat bij verkopingen waarbij minderjarigen waren
betrokken, de rechterlijke macht vertegenwoordigd moest zijn. De
minderjarige kinderen waren:
Johanna Carolina Versteegh, oud 16 jaar
Wilhelmus Lambertus Versteegh, 15 jaar
Johannes Ferdinandus Aloisius Versteegh, 14 jaar
Carolus Bartholomeus Versteegh, 1 l jaar
Theodorus Mattheus Versteegh, 9 jaar
Zij waren ieder voor een tiende deel in de molen cum annexis gerechtigd.
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STAALTJES VAN DE VOLKSTAAL TE GORINCHEM. 1859 D. VAN 'T
SANT EN P. VAN ZUTPHEN
Bewerkt en toegelicht door drs. H.M. den Uyl
Aflevering 1

Inleidina 

In de Universiteitsbibliotheek te Leiden bevindt zich onder nummer Ltk.
125 een handschrift uit 1859 met bovenstaande titel. Het Gemeentelijk
Archief alhier bezit er thans een fotokopie van. Het is geschreven door
de heren D. van 't Sant en P. van Zutphen, beiden te Gorinchem, en
bevat een aantal dialogen in het Gorkumse dialect zoals dat omstreeks
1859 werd gesproken door het volk. Deze "staaltjes" of proeven zijn
voorzien van aantekeningen en woordverklaringen, waardoor we dit
geschrift als een eerste poging tot taalkundige benadering van het
Gorkums kunnen beschouwen. De schrijver daarvan is ongetwijfeld P.
van Zutphen, die zich ook later herhaalde malen met het Gorkums
heeft beziggehouden en die zich heeft doen kennen als een man met
grote taalkundige belangstelling en kennis.
De literaire waarde van de schetsjes is wel niet zo groot, maar voor de
bestudering van het dialect van Gorinchem zijn ze van groot belang,
alsmede de oudste die we bezitten. Het zijn leuke, kleine volkstoneeltjes in dialoogvorm, zo uit het leven gegrepen; geen schrijftaal in
dialectvorm, maar echte spreektaal. Ze maken een zeer natuurlijke
indruk, ook al hebben de auteurs nog geen gebruik kunnen maken van
een geluidsband. Zij hebben zich voor het weergeven van woorden en
klanken moeten bedienen van de beperkte mogelijkheid die spelling en
alfabet boden, en dat was in die tijd nog de spelling Siegenbeek. Deze
spelling, die in de jaren '70 van de vorige eeuw werd opgevolgd door
de intussen ook al weer verdwenen spelling De Vries en Te Winkel,
wordt o.a. gekenmerkt door de schrijfwijze -aauw: blaauw; -aaij: waaijen; -ooije: rooije; verder door g/ch: gragt; en het gebruik van naamvalsuitgangen.
Het is niet duidelijk wat de bedoeling van de schrijvers met dit hand-

schrift is geweest. De belangstelling voor de volkstaal was in die tijd in
opkomst. Van Zutphen is later verscheidene malen betrokken geweest
bij dialectpublikaties. In 1866 heeft hij, zoals we weten, o.a. een uitgave
veizorgd waarmee manuscript Ltk. 125 een zekere band heeft door een
eerste versie van het toneeltje van de "alebessewijn". Hebben de
auteurs de andere schetsjes ook willen uitgeven? Zover is het, voor
zover wij weten, niet gekomen. Wel is er veel later nog iets gepubliceerd. In het blad van zondag 14 dec. 1890 van de Nieuwe Gorinchemsche Courant verscheen een artikel met daarin opgenomen de
vierde schets uit het manuscript, nl. 'Wat itte van middag?" We moeten
het geschrift, dunkt me, dan ook zien als een eerste aanzet tot verdere
bemoeienissen van Van Zutphen met het dialect van Gorinchem. Van
Van 't Sant horen we later op het gebied van de Gorkumse volkstaal
niets meer. Trouwens het is ook moeilijk uit te maken wat het aandeel
van elk der schrijvers in het onderhavige handschrift is geweest.
Vermoedelijk hebben zij er samen gesprekken over gehad, en is Van
Zutphen de eigenlijke schrijver. Beiden waren mensen uit het onderwijs, waardoor hun taalkundige belangstelling mede verklaarbaar is.
Nadere bijzonderheden over leven en werken van de auteurs P. van
Zutphen en D. van 't Sant kunt u vinden in het hierna volgende artikel
van de heer A.J. Busch.
Handschrift Ltk. 125 verschaft ons tal van nieuwe gegevens. Het stelt
ons in staat door vergelijking met latere teksten te komen tot een
geschiedenis van de Gorkumse volkstaal van omstreeks 1850 tot
heden. We zien dan dat de aanvankelijk sterk Betuws-Brabantse kenmerken geleidelijk aan minder worden, en dat het Gorkums meer en
meer - stellig mede onder invloed van de standaardtaal - aan het verhollandsen is. 

Allereerst zien we dat met woorden als bruurlbroer; gruunlgroen; 

verrurelverroeren; omspule/omspoelen; vule/voelen; pruvelproeven, die 

toen (1859) nog volop gebruikt werden. Wat bruur betreft had dr. Berns 

(O.G.V. 25-148) nog twijfels of dit in 1870 (tweemaal in "de Verloren
Zoon") wel goed geregistreerd was. Gezien het vijfmaal voorkomen in
Ltk. 125 kunnen we aannemen dat dat woord tussen 1859 en 1870
misschien wel aan het verdwijnen was, maar dat het wel degelijk nog
werd gebruikt. Zo ook met de andere genoemde woorden. In het
bijzonder nog een opmerking over het woord gruun. Bij het kaartje in
O.G.V. 25, blz. 146, sprak ik in het onderschrift de veronderstelling uit,
dat "gruun" vroeger ook in Gorinchem gezegd moet zijn, gelet op de
omgeving, maar bewijzen ervoor ontbraken. Nu blijkt dit in 1859 (tekst
nr. 4) inderdaad nog het geval te zijn geweest.
Ook de verkleinwoorden op -ke zijn ongetwijfeld aan het afnemen,
maar dit woordgebruik is toch nog steeds een typisch kenmerk van het
Gorkums. Voorts zijn de Gorkumse krachttermen "wegaais (bliksems),
2O

verzinke, verzuipe, ma'k sterve", die in de "staaltjes" zo veelvuldig 

voorkomen, verdwenen, evenals de stopwoorden: vaoijer en juh; terwijl 

"maot" het nog heeft volgehouden. Aardig zijn ook de in het handschrift 

gebruikte Gorkumse zegswijzen als "un oproer in 't Schevetje; un 

brander op iemand hebbe; ge kek ze oppere kop, mar nie indere krop; 

op zondaggen avund; bak me 'nun koekske as 'k dood ben", die je 

tegenwoordig niet meer hoort. 

Tot slot nog een verantwoording. In het manuscript staat als schets nr. 

5 het al eerder genoemde "Gurrecoms protje over alebessewijn". Niet 

alleen voor de volledigheid hebben wij deze samenspraak opgenomen, 

maar vooral omdat deze eerste lezing van de schets op veel punten 

aiwijkt van de uitgave van 1866. 

Inhoud 

Het handschrift Ltk. 125 heeft de volgende inhoud: 

Voorblad met titel, auteursnamen en jaartal (1859) (1 bladzijde) 

Nr. 1. De nieuwe schout. Gesprek tussen Louw en Jan (1 blz.) 

Nr. 2. "Over de weêrsgesteldheid" (2) 

Nr. 3. "Truije bruur is overgekomme". Gesprek tussen Teunus en 

Hannes (2) 

Toelichting op nr. 3 (2) 

Nr. 4. ''Wat itte van middag? Afgeluisterd gesprek tusschen Jan en Pier' 

(4) 

Ophelderingen bij 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (3) 

Nr. 5. "Gurrecoms protje over alebessewijn" (4) 

Nr. 6. Brand! Gesprek tussen Janus en Genit (3) 

We geven nu de integrale tekst van het manuscript, met slechts een 

geringe wijziging in de volgorde van de aantekeningen. Ook heb ik er 

aan het eind zelf noten aan toegevoegd ter verduidelijking of verklaring 

van enkele woorden. 

Tekst; 

Staalties van de volkstaal te Gorinchem 

1. Verward gebruik van den eersten en vierden naamval van het bep. 

lidwoord bij mann. enkelv. zelfst. naamwoorden 

[Een gesprek tussen Louw en Jan: De nieuwe schout] 

Louw - Jan! den hond is al doad! 

Jan - Waffere? Den hond van Janusze, die dah haas toe opvrat? 

Louw - Neeje, 't is den bruine van Keesse. Dieje rakkert van unne Kees 

was gistere weer zoo zat, datti bekans miszun neus in & modder viel; 

mar hedde & nieuwe schout al gezien? 


Yoorblad van het handschrift Ltk.l25(Universiteitsbibliotheek Leiden) 


Jan - Ikke nie, maot! Heetti' ook unne sik?
Louw - Allemagtig, zoo'ne jan!* Ik wed dah zun baord un half el van
Pianchi's lang is. Nou en toe diejen dronke lap van unne metselaor
aon & muur stond te smere en te morse, kwam de nieuwe schout
miszunne sik en dah mooike3 van enun diender kazoewee14 daaraan,
I belabbermar óf se & lap gaauw bij zun luwe hadde, en nou zit &
den uil al lang en breed in 't Panneke.
Jan - Dan is de vaodoek5 zoo lang uit & weg; ik zie de kerrel miszun
gezuip nog zo errem worde as de miere.
Ophelderingen
Pianchi: Een winkelier in ellewaren te Gorinchem; de naam is eigenlijk
Bianchi.
Panneke: Zoo noemt de volksklasse de nieuwe gevangenis; de oude
werd Poort of de Blaauwe trapkes genaamd.
2. Over de weêrsgesteldheid

- Waffer weêr is 't? 't Is net of 't mooi weêr ze1 zijn. De zon stikt.

- Dar zijn un boel wolken aan de locht. Wah trekket, ge ze1 verkouwe
worde. Zuk weêr ze1 nie aanhouwe.
- Me vingers binne koud. Ik kan mun hande nie verrure. Jan! 't is
ijseluk koud, hoor!
- Ja, maot! 't is zuur weêr. Nou begin ik te bekomme, vaoijer!
- Kerrel! wah waaijet! 't sturremt kompleet. Dar is me zoo iets ~ i j n d . ~
Mun jongeske hee me gezeed, datti den domenie zunne steek zag
afwaaije, toenni van morge zun fragus7 ging opzegge.
- Wah ze1 dieje schroevedraaijer8 mooi over straot hebbe gezeild! 't
Was lollig om te zien, hoor!
- 't Begin nou un bietje wermer te worden. Houde van de wermte, vaoijer!
- Nie erg, maot! ik hou nie van te veul wermte en ook nie van te erge
kouw.
- Dan motte mar in 'n land gaon, daor ge dah hebbe kan.
- Ik hou mezelve gerikkemedeerd, as gerisQeen wit hoor! Ga de dan
meej?
- Wel nee, vaoijer! Ik blijf liever bij honk.
- Nou maot! ge zelt er unne kerrel mee worde, hoor!

m

Ophelderingen
Vaoijer: Een gewoon stopwoord, verbasterd van vader
Honk: Huis, te huis.
3. Gesprek tussen Teunus en Hannes. Truiie bruur is overqekomme! 

Teunus - Truije bruur1° is overgekomme! 

Hannes - Januske? Hoeneer? 
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Eerste bladzijde van het handschrift Ltk.125 van D.van1t Sant en P.van 

Zutphen(Universiteitsb1iotheek Leiden) 


1

Teunus - Wel gistere, vaoijer! mittiejen harddraver van de luije Kees. 

Hannes - Bij wies issi? 

Teunus - Bij Keesse of bij Dirkskes. 

Hannes - Heetti Jannekes al gesproke? 

Teunus - Hij wou na Janne toegaon; mar hij most eerst nog un paor 

bodschappe doen bij van der Velde's" en bij van Zutphen'ne. 

Hannes - Wah mostti daor gaon doen? 

Teunus - Dah hekkum nie gevraogd, maot, mar ik gelooffi bij van 

Zutphen'ne12 un fransch boekske wou vraoge, dan kanni vast wah 

leere parlevinke; want hij hee nou acht dage niks te doen, en hij hee 

me verteld datte snijjersf3bekans allemaol fransch praote in Laaije. 

Hannes - Zukke lamme snijjers! mar bij van der Velde's, wah hatti daor 

te morrele of te verhapsakke. l4 

Teunus - Wel, maot! dar zelli de kompullemente, begrepte? aon die 

rooije meid hebbe motte doen, daarri altoos nog enun brander'' op 

heet; 't issur mun eentje! 

Hannes - Vraagtum mar vast offi zondagge morge mih julli un komme 

ke koffie bij Moeder's kom drinke. 

Teunus - Krijge we dan ook un slokske Gewitwel?" 

Hannes - Werachtig, krijg d'un slokske, vur Januskus heb ik un boel 

over, maot! 

nog in 't zelfde huske?
Teunus - Julli wo~ndornmers'~ 

Hannes - Wel stellig, vaoijer! 't is wel un broerd benaauwd hokske:
want as mun bruur ouwennrets aangelaaije'' thuis komt, valtti nooit
miszun harses op de grond, mar hoewi ook tuimelt of nie, hij blijft
vet~inke'~
altijh erreges teuge de kant hange, mar zoo'n stukske
grond achter oe is te veul werd.
Teunus - Haol d'er nog ~ f f a n ? ~ '
Hannes - Enkel poterkesI2' maot!
Teunus - Itti die mitdunne pollepel?
Hannes - Lop na de wegaai! Ge ben nenun mooike, hoor!
O~helderincien 

Hekkum: Zamentrekking van: heb ik hem. 

Parlevinke: Spreken, vooral Fransch spreken. 

Laaije: Leijden. 

Toelichtinq 

In den tweeden naamval, of wanneer het huis van den persoon daarbij 

bedoeld is, worden de eigennamen, eindigende op een hoorbaren 

medeklinker, meestentijds door de achtervoeging van eene stomme g 

verlengd, hetzij met of zonder verdubbeling des sluitmedeklinkers: 

van der Ven, bij van der Venne; 

Sas, bij Sasse; Lamoen, bij Lamoene; 


eindigen zij op een' klinker, of wordt de sluitmedeklinker niet uitgesproken, dan hoort men er eene g achter:
Bianchi, bij Pianchi's; van der Kaa, bij van der %a's; van der Velde,
bij van der Velde's; van der Miessen, bij van der Miesse's.
Verkleinwoorden worden, met of zonder verdubbeling van den sluitme
deklinker en met of zonder inlassing van g of ec, meestal door achtervoeging van
gehoord:
kom, kommeke; vod, voddeke; lap, lapke; visch, vischke; jongen,
jongeske; brug, bruggeske;
bij doopnamen in den eersten naamval, met
en in de andere
naamvallen met b:
Hanneske valt, met Hanneskes, van Hanneskes;
van sommige woorden hoort men bij het verkleinwoord den klank
verkort of veranderd:
huis, huske; meid, meske; boom, bomke; Jaop, Jopke; Klaos, Kloske;
van woorden, op S eindigende, hoort men het verkleinwoord dikwijls
met cke uitspreken:
bok, bokske; bank, bankske; bak, bakske;
sommige verkleinwoorden hoort men ook, naar het beschaafde g e
bruik, met jg of&t uitspreken:
schoen, schoentje; mes, mesje; vogel, vogeltje.
In de volkstaal hoort men veelvuldig, meest in het midden of aan het
eind van korte zinnen, de woorden: juh (verbastering van jongen),
jonge, kerrel, maar vooral vaoijer, maot en hoor. Deze stopwoorden zijn
het volk zodanig in den mond geslagen, dat misschien onze staaltjes
nog niet rijk genoeg daarvan doorspekt zijn.
4. Wat itte van middag? Afgeluisterd gesprek tusschen Jan en Piet
Jan - Piet! wat itteP van middag?
Piet - Nieuwe errepulkes, vorsche wortulkes en un stuk van un dooije
koei, mitdun flesch rooijen baain over tafel.
Jan - Dah woude wel, maot! Un ferme sneej roggen teunus, dah smeer
doe ouwe ribbe en daor konde nog daoden op doen.
~ ~ Jan! onderlest haolde me wijf unne
Piet - Dah's v e r ~ i n k ewaor,
vijfkop2=errepul bij dieje lammeling, bij dieje Jan van ..., och! hoe hiet
dieje schurk nou ook weer? Ge kenttum wel, Jan! hij wil zoowah na de
stijve kant; 't is zoo'nun broerden bleeke vent! Nou miszun fijn bakkes
leeji ur nog wel zware k n ~ o p e nop,
~ ~dat 't enkelden blom en dooijers
van aaikes was.
Jan - Zoo kletse zun altoos, maot!
Piet - Nou, Mieke, dieje goeijen hals, kokte ze; en dah mot 'k zegge,
zis anders altoos mih klokslag van twaoleve klaor; mar zukke taaije
lepperugge duvels hedde gij nooit gezien. Mun erreme bloei van
kijnder moste na school en ik na munne winkel; ik zeg teuge Miekes:

"Kom, Mieke! doe ze mar op, ze zelle wel goed zijn!" mar as g'ut 

gezien hah, Jan! oe hart in oe lijf haddoe omgekeerd, hoor! 

Jan - Dah was menun smulleke, maot! 

Piet - Ik hiel me mar goed vur me kijnder; ik denk: kom, moat! ik ze1 ze 

mar unne knaauw meer geve; mar daor waren der bij zoo g r u ~ as
n ~ ~ 

gras, en pimpelpaars, mih bonte plekke, en dan weer zoo zeepperug,
en daor zag d'er weer een zoo wit als krijt; en dah dee de deur toe:
doar was er gen een, of hij laggoe aon te kijke en hij stonk of smokte
groeijerug.
Jan - Wah zelde wel lollug gekeke hebbe, vaoijer!
Piet - Jonge, ja! Mijn kon 't zoo erg nie schele, mar as ge vrouw en
kijnder heb, dan is 't kwaaijer. Ik zeg: "Kom, Mieke! dah's geen kost
rnih deere2' vur un mensch; haol mar vur un cent of tien spek bij de
buurvrouw.
Jan - Daor zeldoeZ9 ook de derdendaagse koors nie aon gegete
hebbe, hoor!
Piet - Dah hoefdook nie, maot! Mar zonder gekheid, Jan, diejen dag
hamme toch nog zoo'n lekker buitekansje; 't was net of ons lieven
Heerke ut terom gedaon had; in plek van schraoljammer, was 't
verzinke nog vetpot, maot! Mieke was pas de deur uit, of tur komt de
meid van menheer Kristen3' ur teuge mitdunne schottel mih zuurkool
en errepul, en enun bonk ham, ik wed tur meer as twee pond nog
aanzat!
Jan - Dah was liefhebberij, hoor!
Piet - Nee, mar nou motte hoore, Jan! Me wijf kon in de beginne geen
woord spreke, zo vol wasse; ma'k sterve3' as 'k de waterlanders nie
in dur ooge zag! Ik zeg: "Kom, Mieke! houdoe goed! Wammotte de
kijnder wel denke! Hoe kom de zoo gelukkug?" En toe vertel ze me 't
geval en datte meid ('t is zoo'n lange, ge ken ze meschiens wel, ze
prot zoo wat op zun rotterdamsch, mar z'is goed veur un errem mensch, en niks geen sloerie van un vrommes, hoor!) en toe zee me vrouw
me, datte meid nog wel gezeed hah, dawwut nie kwaluk moste neme,
omdah 't geen tijd meer vur zuurkool was, en de ham rijkeluk vet was.
,~~
Jan - Ge lieg 't ~ m m e r sPiet!
Piet - Nou, dah motter nog bijkomme, kwaluk nemen ook nog! zeejik;
heddeS de rnense wel late bedanke, Mieke? zeejik. Jonge, Jan! dieje
menheer Kristen is zoo'n goeije kerrel, en zoo gemeen,34as offi un
bruur van oe was. Binnekort komme de breme, mar dan zelle zun
kijnder toch wel de grootste en beste hebbe, diejur tien ure in de
rondte staon.
Jan - Ik hah veizuipes nooit gedocht, Piet! dah dieje menheer Kristen
zoo'nun beste vent was.
Piet - Och, maot! wil ik oe is wah zegge: die zoo veul praote, die zijn
utturn nie; ge kek ze oppere kop, mar nie indere krop.36

Jan - Nou, maot! dah's verzinke wel waor, hoor!
O~helderinaen
Aaikes: Verkleinwoord van eijeren.
Wammotte: Wat moeten. 

Vrommes: Verbastering of zamentrekking van vrouwmensch. 

Dawwut: Dat wij het. 

Gemeen: Spraakzaam. 

Breme: Bramen, braambeziën. 

Noten van de bewerker bii 1. 2, 3 en 4:
1. Heetti: heeft hij 

2. zoolne jan!: zo'n knaap, zo'n joekel! Bianchi verkocht 

ellewaren (manufacturen) ìn zijn winkel in de Westwagenstraat 

nr. 5. Zijn dochters volgden hem later op. Een el van Bianchi 

is een meter. 

3. dah mooike: schertsend of met verachting voor lieverdje 


4. kazoeweel: toevallig 


5. vaodoek: dronkelap 

6. dar is me zoo iets wijnd: daar staat me wat wind! 

7. fragus: het vragenboekje met catechismusvragen 

8. schroevedraaijer: de steek die over de straat tolt 

9. as geris: als je er eens 


10. Truije bruur: de broer van Trui 

11. van der Velde: de naam Van der Velden kwam toen veel in 

Gorinchem voor, zodat moeilijk is uit te maken, wie bedoeld 

is. 

12. bij van Zutphenrne: slaat w.sch op P. van Zutphen, die 

onderwijzer en later leraar was en les gaf in Engels en Frans 

13. snijjers: mogelijk (Leidse) kleermakers (tailleurs!) 

14. verhapsakke: verhapstukken of verhakstukken, bespreken, in 

orde brengen; eigenlijk van nieuwe hakken voorzien 

15. enun brander op heet: een oogje op heeft 

16. Gewitwel: je weet wel, jenever 

17. julli woondommers: jullie wonen toch 

18. aangelaaije: aangeschoten 


19. verzinke: krachtterm, eigenlijk een verwensing: moge ik 

verdrinken, evenals verzuipe, matk sterve e.d. 

20. Ha01 d'er
nog wat op? 


nog waffan?: haal je er nog wat van, brengt het 


21. poterkes: pootaardappeltjes, kleine aardappeltjes 

22. wat itte: wat eet je? 

23. rooijen baai: rode wijn, meest bordeaux 

24. verzinke: zie 19 

25. vijfkop:
liter 


inhoudsmaat van 5 kop voor droge waren; vijf 


26. knoopen: vloeken, krachttermen 

27. gruun: groen werd toen dus nog als gruun uitgesproken 


28. kost mih deere: kost met ere; fatsoenlijke 'kost 

29. daor zeldoe: daar zul je je (daor zelde oe) 

30. Kristen: vermoedelijk Christen de kleermaker op de Korten- 

dijk 

31. m a r k sterve: krachtterm, moge ik sterven; zie ook 19 

32. ommers: toch 

33. hedde: heb je 

34. gemeen: gewoon, vriendelijk, gemeenzaam 

35. verzuipe: zie 19 

36. ge kek ze oppere kop, mar nie indere krop:
mensen wel van buiten, maar niet van binnen 


je ziet de 


HET ONDERWIJZERSDUO VAN 'T SANT EN VAN ZUTPHEN
A.J. Busch, archivaris van Gorinchem
Dinand van 't Sant was begin januari 1826 een jongeman ter lengte
van 1,69 m, met een lang gezicht, een rond voorhoofd, blauwe ogen,
een gewone neus en mond, een spitse kin en blond haar. Aldus luidt
de beschrijving van zijn persoon in het register voor de loting van de
Nationale Militie. De loting viel voor hem gunstig uit, want hij werd
vrijgeloot en hoefde niet in dienst.
Hij was geboren op 13 oktober 1807 te Gorinchem als zoon van de
militair Lourens van 't Sant en Hendrika de Beer. Zijn moeder verloor
hij op zesjarige leeftijd en zijn vader drie jaren later. Hij kwam toen in
huis bij een tante. In het lotingsregister staat als beroep aangegeven
"secondant", wat zoveel wil zeggen als hulponderwijzer aan een school.
In juli 1826 kreeg de jonge Dinand een aanstelling als ondermeester
aan de dag- en avondschool van A. van Zutphen. Deze school was
gevestigd in het Burgerweeshuis en telde toen 156 leerlingen. De
ondermeester bleef niet lang aan de school verbonden. In het najaar
vertrok hij al naar Amsterdam, waar hij secondant werd aan een
school. Toen deze onderwijsinstelling werd verplaatst naar het Overijsselse Vollenhove, ging Van 't Sant mee. Vervolgens kreeg hij de leiding
over de kostschool van mevrouw Brouerius van Nidek in Huize Kemheim te Ede.
Om zich een onafhankelijke positie te verwerven wilde hij in Gorinchem
een particuliere school voor middelbaar onderwijs stichten, welke
tevens als kostschool zou zijn ingericht. Zo'n school kostte de stad
geen cent. De leerlingen moesten al wel kunnen lezen en schrijven en
enige ervaring in het rekenen hebben. De vakken waarin zou worden
onderwezen waren Nederlands, Frans, Duits, Engels, aardrijkskunde,
natuurkunde, meetkunde, algebra en rekenkunde. Voor de vestiging
van een dergerlijke school had de onderwijzer toestemming van
hogerhand nodig en die kreeg hij. In 1838 kon hij beginnen met zijn
school voor middelbaar onderwijs.
De school was eigenlijk de tegenhanger van de Latijnse school en
vooral bedoeld voor jongelui die kozen voor een loopbaan als officier.
De lessen van Van 't Sant waren een goede voorbereiding voor het
toelatingsexamen van de Koninklijke Militaire Academie in Breda of het
Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik. De Hogere Burgerschool bestond nog lang niet; de wet houdende de regeling van het
middelbaar onderwijs dateert pas van 1863.

Van 't Sant vestigde zijn school op het adres Achter de Kerk, tegenwoordig genummerd 6, het tweede pand links van het Gasthuispoortje.
Vermoedelijk had hij daar te weinig ruimte, want tien jaar later kocht de
kostschoolhouder het herenhuis Groenmarkt C 347, thans Groenmarkt
5. Hij kocht het van de kapitein der artillerie G.F.S. Huguenin, die
Gorinchem al verscheidene jaren had verlaten. De officier had al eerder
getracht zijn woning te verkopen, te zamen met een aangrenzend huis
aan de Zustersteeg. Omdat de panden bij de openbare veiling toen
niet voldoende opbrachten, ging de verkoop niet door.
De in Delft gelegerde militair vond drie jaar later een gegadigde in de
persoon van Dinand van 't Sant. Voor f 6.000 kon deze zich eigenaar
noemen van "eene heerenhuizing, erve en tuin daarachter, staande en
gelegen binnen de stad Gorinchem, aan de zuidzijde van de
Groenmarkt (...) ter grootte van drie roeden en iwintig ellen", alsmede
van "een huis en erve, staande en gelegen als voren aan de oostrijde
van het Nieuwstraatje (...) ter grootte van eene roede achtendertig ellen".
Met het Nieuwstraatje wordt de Zustersteeg bedoeld.
Twee weken later - 1 mei 1848 - nam Van 't Sant zijn intrek in zijn
nieuwe huis, schuin tegenover het oude. Weldra berichtte de kostschoolhouder aan de Plaatselijke Schoolcommissie, dat hij zijn instituut
had verplaatst naar de Groenmarkt en dat het huis aan de Zustersteeg
als school was ingericht. Hij beschikte nu blijkbaar over meer les- en
logiesruimte: in 1847 waren er van de 25 leerlingen acht in de kost, in
1848 van de 30 dertien en in 1849 telde de school 45 leerlingen,
waarvan er zestien in huis waren bij de instituteur. De huishouding
werd gedaan door een vijf jaar jongere zuster, want Dinand van 't Sant
was niet gehuwd.
Het hoofd van de school stond zeer goed aangeschreven. Het schoolgeld van de particuliere onderwijsinstelling bedroeg f 17 per jaar voor
de dagschool en voor leerlingen die ook 's avonds lessen volgden f
25.
De school van D. van 't Sant hield per 1 juli 1864 op te bestaan,
vermoedelijk als gevolg van de nieuwe wetgeving voor het middelbaar
onderwijs. Ten tijde van de opheffing telde de school 29 leerlingen. Van
't Sant was genoodzaakt in zijn levensonderhoud te voorzien door het
geven van privélessen. Pas in 1875 duikt zijn naam weer op in de
archieven. De 68-jarige kreeg toen een aanstelling tot onderwijzer voor
wiskunde aan de Latijnse school, de school die vier jaar later werd
opgeheven. Naast de rector was Van 't Sant de enige leerkracht aan
die school. Hij verdiende daarmee f 250 per jaar. Hij volgde in die
betrekking P.J. Harrebomée op, de man die bekend is gebleven als
samensteller van het "Spreekwoordenboek der Nederlandsche taav
(1858-1870).

Dinand van 't Sant overleed op 12 augustus 1887 in de leeftijd van
bijna 80 jaar. In een "In Memoriam" in de Nieuwe Gorinchemsche
Courant van 18 augustus 1887 werd de man enorm geroemd. Hij was
lid geweest van de Plaatselijke Schoolcommissie, bestuurslid van het
departement Gorinchem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
directeur van het Leesgezelschap, secretaris van de vereniging Volksonderwijs, directeur der opleidingsklassen voor onderwijs en secretaris
van de Onderwijzersvergadering in het 9de district van Zuid-Holland.
Op naam van D. van 't Sant staat het boekwerkje "Beschrijving van den
Alblasserwaard en de WP Heeren-Landen", in 1845 door J. Noorduijn &
Zoon te Gorinchem uitgegeven. Blijkens het voorwoord wilde de
onderwijsman in hart en nieren dit boekje speciaal onder de aandacht
brengen van de onderwijzers in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden voor gebruik bij het onderwijs. Dat Dinand van 't Sant zich ook
heeft ingelaten met de in Gorinchem gesproken taal, was tot voor kort
niet bekend.
Dat laatste geldt niet voor P. van Zutphen, want hij is immers de auteur
van "Een brief over den Franschen tijd en dan een vrouwenpraaije, in de
Gorkumsche volkstaar', waarvan een heruitgave verscheen in 1989 als
eersteling van de Historische Reeks Oud-Gorcum.
Pieter van Zutphen werd te Gorinchem geboren op 19 mei 1815. Zijn
vader was de bekende onderwijzer Amoldus van Zutphen, die na enige
jaren in Kedichem te hebben gewerkt het onderwijs in Gorinchem
diende van 1809 tot 1856. Ook van Pieter van Zutphen komt een
persoonsbeschrijving voor in het lotelingenregister en wel in dat van
januari 1834: 1,67 m lang, ovaal gezicht, rond voorhoofd, bruine ogen,
gewone neus en mond, ronde kin en bruin haar. In het
inschrijvingsregister van de dienstdoende schutterij komt van P. van
Zutphen ook een signalement voor: zijn lengte bedraagt dan 1,71 m en
verder een hoog voorhoofd en blauwe ogen. De gegevens wijken
enigszins af van die van zes jaar eerder. Welke juist zijn valt niet vast te
stellen. Het is hier gesignaleerd om te laten uitkomen, dat archiefbescheiden ook wel eens niet kloppen.
P. van Zutphen trad in de voetsporen van zijn vader. In 1833 kreeg hij
een benoeming tot ondermeester in diens school. Enige jaren later
werd hij door het gemeentebestuur op de vingers getikt, omdat hij
naast zijn betrekking huisonderricht gaf, zonder daarvoor toestemming
te hebben gekregen van het college van burgemeester en wethouders.
Voor zover valt na te gaan vroeg en verkreeg hij pas in 1844 een
dergelijke vergunning. Hij was inmiddels bevoegd tot het geven van les
in Frans, Duits en Engels.

Bij de start van de H.B.S. in 1871 solliciteerde Van Zutphen naar een
betrekking als leraar. Hij werd benoemd tot leraar Frans en Engels.
Toen hij twaalf jaar later tevens werd benoemd tot leraar Engels aan
het net opgerichte gymnasium, beperkte hij zich op de H.B.S. ook nog
uitsluitend tot die taal. Op 75-jarige leeftijd kreeg hij eervol ontslag.
Later herinnerde een oud-leerling zich: "Van Zutphen was geheelonthouder en een groot voorstander van fruit eten. Hij trakteerde menigen
leerling, die zijn huis passeerde, op een mooien appel, maar toch waren
we een beetje bang voor hem op straat want hij sprak nooit iets anders
als Fransch tegen je en dat maakte schuw zoodat een appel er zelfs niet
tegen op kon wegen. Alleen op een hengelpartij; en daar werden de
leerlingen om beurten toe uitgenoodigd, dan werd er Hollandsch
gesproken. En het was genotvol met den ouden heer Van Zutphen, die
over slooten sprong als de beste, het veld in te gaan, om baarzen te
verschalken."
Pieter van Zutphen overleed op 29 januari 1895. Hij was woonachtig
geweest aan de Appeldijk, in het huis dat thans het huisnummer 67
heeft. Uit zijn huwelijk met Anna Boudewina Bentum werd in 1850 een
dochter geboren.
Behalve de moderne talen, beheerste Van Zutphen ook de in Gorinchem gesproken volkstaal. Zoals door schrijver @zes reeds vermeld in
het voorwoord van het eerste deeltje van de Historische Reeks OudGorcum, had hij het "Gurrecums" opgetekend uit de mond van een
bedaagde hulpoppasser in het Zieken-Gasthuis.
Het is verheugend, dat de collega's D. van 't Sant en P. van Zutphen
zich hebben beijverd de taal die in Gorinchem werd gesproken, vast te
leggen. Het zal de taal zijn geweest die veel onderwijzers in Gorinchem
te horen kregen van hun leerlingen. Voor Van 't Sant geldt dat overigens in mindere mate, omdat zijn leerlingen meest tot de gegoede
stand behoorden en voor een deel van elders afkomstig waren. Ook
Van Zutphen had later zo goed als geen leerlingen uit de volksklasse.
Gelukkig belandde dit produkt van samenwerking op taalkundig gebied
in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, waardoor het handschrift voor
latere generaties behouden bleef.

DE GODSKAMER IN DE HAARSTRAAT

R.F. van Dijk
In Oud-Gorcum Varia nr. 23 heb ik al iets verteld over de Godskamer in
de Haarstraat. Toen was mij de precieze lokatie nog niet bekend, maar
nader onderzoek bracht aan het licht dat deze liefdadige instelling
gesitueerd was op de plaats waar nu het pand Haarstraat 14-18 staat.
Dit pand dateert uit 1908 en is gebouwd door de aannemer Willem
Kreukniet.' Thans dient het gebouw als woonhuis en als Nederlandse
vestiging van de "Albert Elektrotechnische Meetinstrumenten voor lndustrie".
.~
de
Vóór 1908 stond hier de smederij van de firma De K r ~ y f Paulus
Kruyf kocht het in 1812 voor f 1000 van Dirk van Eck, die het in 1745
met de smidsgereedschappen en smeekolen gekocht had van Adrianus van Adri~hem.~
Diens vader, van beroep hoefsmid, was in 1714
eigenaar geworden; er is hier dus zo'n twee eeuwen een smederij
geweest. Het pand heette in die tijd "Maastricht".

De Haarstraat met rechts de travalje(hoefsta1)van De Kruyf. 
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Via nog enkele eigendomsovergangen komen we dan terecht bij de
erfgenamen van de garentwijnder Willem Kup, die het pand verhuurden
De erfgenamen van Kup hadden
aan jonker Johan van Paffenr~de.~
het in 1649 gekocht van de erfgenamen van niemand minder dan
Guillaume de Viry, heer van Saint-Raphaël. Dit deftig heerschap had
het land als officier gediend en zijn vader was o.a. hofmeester van
prins Willem van Oranje geweest.' Guillaume de Viry kocht het pand in
~
1643 voor f 3000 van de koordewerker Jan van de C r ~ y c e .We
mogen aannemen dat het toen een nieuw gebouw was, waarschijnlijk
gebouwd door Van de Cruyce. Deze verdiende zijn brood met het aanbrengen van passementen op kostbare kleding. De status van zijn
beroep blijkt uit het hoge kostgeld van f 60 a f 100 per jaar dat een
leerling moest betalen.'' Een andere functie van Van de Cruyce was
medeadministrateur van de Doopsgezinde gemeente in Gorinchem. "
Hoe en wanneer Van de Cruyce precies eigenaar was geworden, is
niet bekend. Wel dat hij al in 1625 het pand ten zuiden ervan kocht en
in 1639 de noordelijke belending.I2 Bij die laatste eigendomsoverdracht wordt al geen melding meer gemaakt van de Godskamer, die
toen dus al verdwenen was.
Inderdaad besloot de vroedschap op 1 november 1636 dat de Godskamer, bestaande uit drie huisjes onder één dak, verkocht zou
worden.I3 De resolutie vermeldt niet aan wie, maar het is aannemelijk
dat Van de Cruyce nog niet direct eigenaar werd. Kort daarvoor, op 23
augustus 1636, had de vroedschap namelijk besloten in onderhandeling te gaan met de herbergier Adriaan de Boeff. Deze was bereid f
300 te betalen voor "drie huisjes", die zijn moeder Otgen Cornelisdr. bij
testament aan het Vrouwenhuis had vermaakt.I4 Het Vrouwenhuis was
op dat moment dus eigenaar (aangenomen dat met deze huisjes de
Godskamer bedoeld wordt), maar kon niet zonder toestemming van het
stadsbestuur tot verkoop overgaan. Waarschijnlijk is De Boeff wel
eigenaar geworden, want op 21 juli 1637 bekende hij nog de helft van
het in dit verband overeengekomen bedrag van f 400 schuldig te zijn
aan het Vrouwenhuis. l5
Vermoedelijk ging dit boven zijn budget, want hij had enkele jaren
daarvoor schulden gehad aan een leverancier van bier, aan zijn huisbaas en aan de belastingen, terwijl ook zijn klandizie niet altijd goed
van betalen was.I6 Deze tegenspoed zal hem genoopt hebben het
pand te verkopen aan Van de Cruyce.
Genoemde Otgen kon niet schrijven, maar was wel in goede doen
geweest. Haar testament is niet bewaard gebleven, maar bij een later
codicil legateerde zij aan een nichtje, dochter van een schoolmeester,
het niet geringe bedrag van f 150."

'

Blijkbaar waren de bewoonsters van de Godskamer, althans in later
tijd, niet behoeftig. Niettemin was voor de Godskamer verponding noch
haardstedengeld verschuldigd. ''
Nog een andere bewoonster, uit 1628, is met name bekend: zekere
Cathelijn. lQ
Tussen de Godskamer en het hoekpand van de Gasthuisstraat was niet
van oudsher bebouwing aanwezig. In 1518 grensde laatstgenoemd
pand via een erf direct aan "Hennck van Pueffelickx huyssinge", waarmee we uitkomen bij de stichter van de Godskamer."
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GORKUMS REGENTENGESLACHT BRACHT NIET MINDER DAN
DRIE MARINEOFFICIEREN VOORT
Bas van Beuzekom, maritiem documentalist/publicist
Inleiding
Mocht ik in een vorig artikel iets vertellen over de Gorkumse luitenant
ter zee Maarten Mekern, deze keer wil ik - zoals toegezegd - de marinecarrieres van de gebroeders Johan en Anthony Johan Pieter van
Borcharen onder uw aandacht brengen, terwijl ook de loopbaan van
hun oom, de kapitein ter zee Simon van Borcharen aan de orde zal
komen.
Mekern en de Van Borcharens hebben elkaar ongetwijfeld gekend,
want het waren niet alleen tijdgenoten, maar ook twee leden van
bekende Gorkumse regentengeslachten.
Ter verduidelijking van de familieverhoudingen binnen het geslacht Van
Borcharen moge onderstaand vereenvoudigd genealogisch overzicht
dienen.
Fragment genealogie geslacht Van Borcharen
- -

Matthijs van Borcharen
thesaurier van Gorinchem
van 1768-1780
x Gorinchem 1754
Anna Ouwens

C
Johan Hubert Gerard van Borcharen
* Gorinchem 1759
burgemeester van Gorinchem
van 1814-1819
+ Gorinchem 1819
x Gorinchem 1784
Johanna Petronella van Bleijswijk
* Gorinchem 1761

Johan van Borcharen
* Gorinchem 1788
luitenant ter zee der 2e klasse
secretaris van Gorinchem
van 1816-1846
+ Utrecht 1870
x 1 ) Harlingen 1816
Dieuke Sandt van Nooten
* Harlingen 1794
+ Wiesbaden 1842
x 2) Harllngen 1844
Agatha Margaretha Sandt van Nooten
* Harlingen 1795
+ Utrecht 1864

I

I
Simon van Borcharen
* Gorinchem 1761
kapitein ter zee
+ Vught
x Gorinchem 1787
Hendrika Petronella Hagoor
Gorinchem 1762
+ Gorinchem 1845

Anthony Johan Pieter
van Borcharen
Gorinchem 1794
luitenant ter zee
+ Zwijndrecht 1883

* Geboren
x Getrouwd
+ Overleden

Simon van Borcharen
Simon was de eerste van zijn geslacht die voor een loopbaan bij de
zeemacht koos.
Hij werd op 11 oktober 1761 te Gorinchem gedoopt en ging op 17jarige leeftijd varen als kadet bij de admiraliteit van de Maze te Rotterdam. Dat was op 9 februari 1779, om precies te zijn. Op 31 oktober
1780 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee. Tussen 1783 en 1785
voer hij op het linieschip "Prins Willem". Niet ver voor de Franse inval in
de Republiek, op 30 januari 1793, werd hij bevorderd tot kapiteinluitenant ter zee. Gedurende de gehele Franse tijd deed hij geen dienst
en verbleef hij aan de wal te Gorkum.
Na de omwenteling in 1814 werd hij door mr. J.C. van der Hoop,
secretaris van Staat voor de Marine, voorgedragen voor pensioen (K.B.
05.07.1814, bijlage Van der Hoop, 11.03.1814), maar de inmiddels tot
kapitein ter zee bevorderde Simon van Borcharen gaf er de voorkeur
aan opnieuw dienst te nemen bij de marine. In een brief aan Van der
Hoop van 12 april 1815 bood hij zijn diensten aan. Hij woonde op dat
moment nog altijd in Gorinchem "met veel kinderen, en leeft met
deszelfs huisgezin in groote behoeften", schreef hij, terwijl hij bovendien
veel last had van "catharale koortsen en podagra". In onze tijd niet
direct aanbevelingen om in marinedienst te treden, maar dat lag toen
blijkbaar anders. Toch mocht het allemaal niet baten; terugkeer naar de
vloot was er voor hem niet meer bij.
Later verhuisde hij naar Vught, waar hij ook is overleden.
Johan van Borcharen
Hij werd te Gorinchem geboren op 31 januari 1788. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hij zich onder invloed van zijn oom Simon aanmeldde als
leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam op 2
december 1801, toen hij bijna 14 jaar was. Ruim twee jaar verbleef hij
te Amsterdam. Op 19 april 1803 werd echter het Kadetten-Instituut voor
de Marine der Bataafse Republiek te Hellevoetsluis ingesteld. Op 30
januari 1804 werd Johan van Borcharen daarheen overgeplaatst.
In de rang van kadet-surnumerair verbleef hij hier tot augustus 1805.
Op de 18e van die maand werd hij geplaatst aan boord van het linieschip "Doggersbank. Tot 17 februari 1807 verbleef hij op dit schip,
liggende op de rede van Texel onder bevel van kapitein ter zee Harco
Hilarius Hora Siccama (1770-1827), vanaf 22 januari 1806 als kadetéleve.

Bij zijn bevordering tot kadet le klasse, op de reeds genoemde datum
17 februari 1807, ging hij over op het linieschip "Braband", eveneens
ter rede Texel, onder vice-admiraal Albert Kikkert (1762-1819), die
belast was met het commando over de scheepsmacht benoorden het
IJ tussen Texel en Delizijl.
Nadat hij op de "Braband" reeds dienst gedaan had als officier, voerde
hij tussen 2 april en 9 juli 1808 het bevel over het kustvaartuig "Schiermonnikoog", waarmee hij dienst deed op de Zuiderree, het Vlie en de
Wadden. Op 2 augustus 1808 werd hij officier in de rang van luitenant
ter zee der 2e klasse.
Tussen 9 juli 1808 en 7 september van datzelfde jaar was hij commandant van de kanonneerboot "No. 195", in hetzelfde gebied, en vervolgens tot 2 juli 1810 bevelhebber op de kanonneerboot "No. 811, eveneens in bovengenoemde wateren.
Vervolgens deed hij tot 19 maart 1813, dus bijna 3 jaar, dienst als
officier, sinds 12 december 1810 als enseigne de vaisseau (= luitenant
ter zee) aan boord van het linieschip "Rotterdamsche Handel" (68
stukken) en daarna tot 1 september 1813 aan boord van de "Admiraal
De Ruytet", eveneens een groot linieschip. Al die tijd verliet hij nauwelijks de rede van Texel. Weinig spectaculaire plaatsingen waren het en
zoals we zagen vertoefde hij niet of nauwelijks buitengaats. Wel mogen
we aannemen dat hij af en toe, tijdens korte verlofperiodes, in Gorinchem verbleef.
Toch zou hij in de nadagen van zijn marineloopbaan nog bij enkele
acties betrokken raken.
Op 1 september 1813 ging hij over op het fregat "Weezet" (44 stukken)
onder kapitein ter zee Paulus Roelof Cantzlaar (1771-1831). De staat
van dienst van Johan van Borcharen vermeldt hierover: "op den l e
September met Y fregat Wezer naar Zee gezeild, en daar mede benoorden Engeland tot op 4735' NB en 18049' lengte, beoosten Parijs
gekomen zijnde bijeggende, op den 16 't tuig verloren door 't zwaar
werken van 't schip (tijdens zware storm masteloos geraakt en veel
schade opgelopen - VB) en slegte spetie van touwerk, waardoor wij
genoodzaakt wierden voor den wind af te houden, coers stellende naar
Brest, den 20 in den agtermiddag, wierden wij geattaqueert door 2
Britten, ieder met 18 twee en dertig ponders gemonteerd, waar meede
2 uuren geengageert geweest zijnde, ons hebben verlaten; den volgenden dag in den morgen Brest in 't gezigt krijgende, ontwaarden wij de
voorn. Brikken die ons andermaal aanvielen, en kort daarna door een
linieschip geadsisteerd ons genoodzaakt hebben, de vlag te strijken,
hebbende in die beide gevegten 15 gekwetsten en 7 dooden, tewijl
ons opgezette noodtuig geheel ontramponeerd en weggeschoten was,
zijnde als toen door Y schip Ripon genaamd op sleeptouw genomen,
door contrarie wind te Falmouth binnen gelopen, en den 29 te Plymouth
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Tot zover het citaat. Johan van Borcharen geraakte dus in krijgsgevangenschap. Als gevolg van de omwenteling in Holland duurde die
gevangenschap echter slechts kort. Op 5 december 1813 werd hij weer
in vrijheid gesteld. Op 29 december 1813 kwam hij te Hellevoetsluis
aan.
Na vervolgens ongetwijfeld even in Gorinchem te zijn geweest om wat
op verhaal te komen, kreeg hij op 3 februari 1814 te Hardinxveld het
commando over de kanonneerboot "No. 62" in een divisie onder
kapitein ter zee Keller. Evenals zijn stadgenoot Maarten Mekern nam hij
deel aan acties op de Metwede, onder andere vóór zijn geboortestad
Gorinchem (zie hiervoor ook: B. van Beuzekom "Maarten Mekern, een
Gorkumse marine-officier, die zijn eigen stad beschoot" in Oud-Gorcum
Varia 1992-1, jg. 9, nummer 23, pag. 24).
Johan van Borcharen besloot zijn marinecarriere als bevelhebber over
hetzelfde vaartuig met zijn deelname aan het beleg en de capitulatie
van de stad Naarden, tussen 12 maart en 12 mei 1814.
Het zal vermoedelijk tijdens zijn zwerftochten over de Waddenzee
(tussen 1808 en 1810) geweest zijn, dat hij tijdens een verblijf in de
haven van Harlingen kennis kreeg aan een meisje uit die stad. Zij
heette Dieuke Sandt van Nooten en was de dochter van welgestelde
ouders.
Johan is daar in het huwelijk getreden en na het beëindigen van zijn
loopbaan bij de marine of iets eerder in Gorinchem gaan wonen.
Bij K.B. van 3 augustus 1815 no. 50 werd hem eervol ontslag uit
marinedienst verleend, op eigen verzoek.
Op 2 januari 1816 werd hij aangesteld als secretaris van de stad
Gorinchem, waar zijn vader op dat moment burgemeester was.
Of hij meteen op het Eind is gaan wonen is moeilijk na te gaan; in
ieder geval bewoonde hij tussen 1825 en zijn vertrek uit de stad in
1850 een deftig pand aan het Eind, thans nummer 26, de Groote
Sociëteit.
Het echtpaar kreeg - voor zover mij bekend - geen kinderen, wel
woonden er in hetzelfde huis steeds twee dienstboden.
Tijdens een verblijf in de Duitse stad Wiesbaden overleed Dieuke, op 1
augustus 1842. Zij werd daar ook begraven (zie bijgevoegde kopie van
de overlijdensakte d.d. 23 augustus 1842).
Niet lang daarna trad Johan van Borcharen te Harlingen in het huwelijk
met de iets jongere zuster van zijn overleden echtgenote, namelijk
Agatha Margaretha Sandt van Nooten, die in 1844 met attestatie uit
Harlingen naar Gorinchem verhuisde.
Van Borcharen nam enkele jaren later op eigen verzoek ontslag uit zijn
functie als secretaris van de stad Gorinchem, wat hem bij K.B. van 20
mei 1846 no. 79 werd verleend, na ruim 30 dienstjaren.
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Johan en Agatha vertrokken op 29 juli 1850 naar Utrecht. Het echtpaar
bleef, gezien hun leeftijd begrijpelijk, kinderloos.
Nadat Agatha enige jaren later is overleden, stierf ook Johan van
Borcharen te Utrecht op 12 oktober 1870 in zijn woonhuis aan de
Boothstraat H 600, waarmee aan deze tak van het geslacht der Van
Borcharens een einde kwam.
Anthony Johan Pieter van Borcharen
Anthony Johan Pieter was de jongste zoon uit het gezin van Johan
Hubert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Bleijswijk. Hij
werd op 23 december 1795 in de Gorkumse Kelenstraat geboren en
pas op 11 december van het volgend jaar in de Grote Kerk gedoopt,
waarbij mr. Hendrik Hagoort en Cecilia Geertruid Hagoort, huisvrouw
van Abraham van Bleijswijk, als doopgetuigen optraden.
Evenals zijn oudere broer Johan trad ook Anthony in marinedienst.
Nog geen 15 jaar oud, vertrok hij op 18 december 1809 naar Enkhuizen, waar op dat moment de opleiding tot marineofficier plaatsvond.
Daar de Fransen hier nog de dienst uitmaakten, kende de marine ook
Franse rangen.
Zo startte hij op bovengenoemde datum als kadet éleve, werd hij op 12
december 1810 apprenti marin en vervolgens op 19 december 1811
aspirant 2e classe.
Zijn staat van dienst luidt als volgt:
19 december 1811 tot 6 april 1813: aan boord van het korvet "Ajax",
onder een Franse commandant van Vlissingen naar Toulon, waar men
op 6 maart 1812 aankwam. In Toulon op 6 april 1813 overgegaan op
het Franse linieschip "lnfatigable" met Toulon als thuishaven. Inmiddels
wel bevorderd tot adelborst der I e klasse, op 20 maart 1813 in Franse
dienst en vanaf 1 juli 1814 in dezelfde rang in Nederlandse dienst.
Inmiddels was hij overgestapt op het korvet "Ajax", waarmee hij op 6
mei 1814 de haven van Toulon verliet om op 15 mei daaropvolgend
Hellevoetsluis binnen te vallen.
Enkele maanden later, op 17 september 1814, trad hij aan op Zr.Ms.
fregat "Kenau Hasselaai", waarmee hij op 31 oktober van de rede van
Texel vertrok ter begeleiding van een konvooi naar Malaga, waar men
op 14 december 1814 aankwam om vervolgens daar te overwinteren.
Na in juli 1815 in het eskader in de Middellandse Zee te zijn opgenomen, beschoot de "Kenau Hasselaar" op 26 juli 1815 voor de kust van
Algiers met succes een Algerijns korvet, waarmee zeeroverij werd
bedreven.
Na nog enige tijd voor de Barbarijse kust te hebben gekruist, vond
tussen 24 juni en 16 juli 1816 de thuisreis plaats, van Gibraltar naar
Hellevoetsluis.

Tussen 15 november 1816 en 18 januari 1817 stond hij op non-actief.
Op 1 april 1817 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee der 2e klasse.
Het duurde tot 1 februari 1819 voordat hij weer aan boord van een
oorlogsschip stapte. Dat was Zr.Ms. fregat "Diana". Met dit schip vertrok
hij op 23 april van Vlissingen naar de Middellandse Zee, met Port
Mahon (een havenplaats op Menorca, het meest oostelijke eiland van
de Balearen) als basis. Nadat men daar op 21 mei 1819 was aangekomen, werd de "Diana" in het eskader opgenomen. Men verbleef daar
geruime tijd en kwam onder andere in actie tijdens de nationale
opstand van de Grieken tegen de Turkse overheersers in december
1822.
Na bijna vier jaar onafgebroken buitengaats geweest te zijn, keerde
Anthony Johan Pieter van Borcharen op 27 februari 1823 in de haven
van Vlissingen terug.
Tussen 20 maart 1823 en 25 oktober 1824 werd hij opnieuw op nonactief gesteld en verbleef hij vermoedelijk veel in zijn geboortestad
Gorinchem. Gedurende deze tijd volgde zijn bevordering tot luitenant
ter zee der le klasse, op 1 juli 1823.
Op 1 maart 1825 vertrok hij met het fregat "Amstel" vanuit Vlissingen
naar de West, vanwaar hij in oktober van datzelfde jaar in het vaderland terugkeerde. Hij verbleef vervolgens gedurende bijna vier jaar aan
de wal, want tussen 1 februari 1826 en 1 januari 1830 stond hij wederom op non-actief. In deze betrekkelijk rustige periode was het niet
nodig veel marineofficieren in effectieve dienst te hebben, vandaar deze
maatregel.
Zijn laatste zeereis maakte hij als officier aan boord van Zr.Ms. transportschip "Zeemeeuw", waarmee hij tussen 1 januari 1830 en 15
oktober 1831 voor de tweede maal een bezoek bracht aan West-Indië.
Vanaf 15 oktober brak er weer een tijd aan waarop hij geen dienst
deed, trouwens, hij zou daarna niet meer in actieve dienst terugkeren,
want op 31 maart 1833 werd hem, na een diensttijd van meer dan
twintig jaar, op eigen verzoek eervol ontslag verleend wegens "berispe
lijk gedrag".
Wat er precies voorgevallen is, heb ik tot heden niet kunnen achterhalen: de door mij geraadpleegde bescheiden zwijgen erover. Vermoede
lijk is er iets ontoelaatbaars voorgevallen, wellicht op zijn laatste reis.
Hij heeft toen de eer aan zichzelf gehouden, en ontslag genomen. Daar
hij dit zelf aanbood, kreeg hij ook nog eervol ontslag.
Voor Gorkum was hij al geruime tijd niet interessant meer. Op een
gegeven moment (omstreeks 1825 of eerder?) heeft hij als vrijgezel de
stad verlaten om zich elders als (ambteloos?) burger te vestigen.
Tenslotte overleed hij kinderloos op bijna 83-jarige leeftijd, op 8 december 1883 te Zwijndrecht.

Samenvattinq 

Bij een vergelijking van de carrières van de beide broers valt direct op, 

dat Johan in tegenstelling tot zijn jongere broer Anthony altijd betrekke 

lijk dicht bij huis heeft dienst gedaan, terwijl Anthony een aantal verre 

reizen heeft gemaakt. Laatstgenoemde heeft trouwens veel langer 

dienst gedaan bij de Koninklijke Marine, waardoor de kans op het doen 

van verre reizen uiteraard aanmerkelijk wordt vergroot. 

Resumerend wil ik tenslotte opmerken, dat het voor een betrekkelijk 

kleine stad als Gorinchem toch vrij uniek mag worden genoemd dat 

binnen korte tijd drie leden van een regentengeslacht een camere 

begonnen bij de vaderlandse zeemacht, voor wat Johan betreft ook 

nog gevolgd door een lange staat van dienst als secretaris hier ter 

stede. 

Een volgende keer gaan we niet zover terug in de historie en wil ik 

trachten u iets naders mede te delen omtrent de lotgevallen van enkele 

Gorkumse jongens die in dienst waren bij de Koninklijke Marine gedu- 

rende de Tweede Wereldoorlog en waarvan het merendeel het leven 

liet aan boord van Hr.Ms. kruiser "Java" in de nacht van 27 op 28 

februari 1942. 
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De Dalempoort en het"Bruggeskel' met h e t Z a l m h a v e n t j e i n v o g e l v l u c h t .
( p r e n t b r i e f k a a r t o m s t r e e k s 1960)

DE DALEMSTRAAT 1925-1950
Een thans verdwenen hechte leefgemeenschap.
Slot
door Nico van Heumen met medewerking van H.M. den Uyl
WEL EN WEE IN DE DALEMSTRAAT
1 Het levensonderhoud
Veel Dalemstraters oefenden, zoals we gezien hebben, een dubbel
beroep uit. Ze moesten dat wel doen om in hun onderhoud en dat van
hun grote gezinnen te kunnen voorzien. Zeer velen onder hen waren
visser. Daarnaast hadden ze dan een wat vastere baan als arbeider,
b.v. bij De Vries Robbé of in de sigarenmakerij. Omdat dat vaak ook
nog niet voldoende was, werkten talloze vrouwen als werkster of als
wasvrouw voor de gegoede burgers in de stad.
Ze vormden een levenskrachtige gemeenschap en hadden een sterke
drang om zo weinig mogelijk van de liefdadigheid van de kerk of de
gemeente gebruik te maken. Het was hun eer te na om daarvan te
leven.
2 Saamhoriaheidsqevoel en hulpvaardiaheid

Het saamhorigheidsgevoel in de Dalemstraat en ook in het Laantje was
groot en spontaan, iets wat we tegenwoordig haast niet meer aantref4 8 


fen. Er was sprake van grote hulpvaardigheid. Die hulp was zodanig
dat iedereen die, onder wat voor omstandigheden ook, in moeilijkheden raakte, werd bijgestaan. Als er iemand ziek was, en vooral als de
huisvrouw in het ziekbed kwam te liggen, werd er eten gebracht, hetzij
soep of middageten; zij kon dan immers zelf "'t huissouwe nie meer
betimmere", zoals wij dat noemden. Was het zover dat iemand aan de
grond zat, zodat hij het financieel niet kon opbrengen en schulden
moest maken die hij niet meer kon afbetalen, dan sprong de straat bij.
Poffen deden wij wel bijna allemaal in de Dalemstraat; een schuld bij
de bakker, schuld bij de kruidenier, maar die werd op zijn tijd altijd
weer betaald. Er was geen bakkertje of kruidenier die later kon zeggen:
"We hebben nog geld te goed." Dat werd allemaal aangezuiverd. Maar
het zat hem dan ook vooral daarin dat in onze buurt zoveel visserlui
woonden, en vissers hadden een inkomen dat schommelde: "d'n
êênen dag vonge ze wa, en d'n andere wer d'r niks gevonge". Daardoor stonden de inkomsten weleens een tijdje stil, en dus ook die van
de leveranciers. We hadden dan ook in de Dalemstraat een zeker
krediet. Toch waren er mensen die door andere omstandigheden "'n
bietje an laoger wal raokte", en dan werden ze door de buurtgenoten
meegesleept; zo was dat nu eenmaal bij ons.
Als er een straatgenoot kwam te overlijden, sloot men meteen en dat
was weer zo'n voorbeeld van een hoogstaande moraal - de gordijnen
in "den hêêlen Daolemstraot" en deed men een wit laken voor het raam
van de overledene om z'n medeleven te tonen. Het gaf tevens aan dat
er iemand in de straat was gestorven, en dat duurde dan vanaf het
overlijden tot het moment dat die persoon begraven was, dan ging het
laken weer weg en de gordijnen open.
Ook bij sterfgevallen werd zo nodig weer geholpen, want het kwam
voor, dat men zo "errem" was dat er voor de gestorvene niet voldoende
doodskleren waren. Die werden dan ook weer vanuit de straat gegeven. Lenen kon natuurlijk niet, want de dode moest met dat doodskleed aan begraven worden; de dode moest immers netjes "afgelegen
worden.
Bij geboorte werd eveneens welkome hulp geboden in de vorm van
extra voeding, luiers en babygoed. Eveneens bij trouwen toonde de
straat veel belangstelling. Bij 25 jaar huwelijk waren traditiegetrouw een
taart en een fles citroen het geijkte geschenk van de buurt.
De hulp strekte zich echter ook verder uit dan alleen de Dalemstraat.
Tijdens de najaarsstormen kon het op de rivier hevig spoken. Zoals
iedere dag lagen er ook dan sleepboten met hun sleepschepen voor
anker op de Merwede, maar dan kon het gebeuren dat die schepen in
nood kwamen. Welnu, bij ons in de Dalemstraat stond een stoere,
vastberaden ploeg mannen klaar om hulp te bieden. Met een sterke
houten vissersboot, bemand met vier man aan de riemen, een man
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aan de helmstok en een runner voorin, trotseerde men de woeste
golven en schoot te hulp. Een grote aanhang uit de straat stond dan
op de Altenawal in spanning alles gade te slaan om ze bij behouden
terugkomst weer op te vangen. Die gebeurtenissen stonden daarna in
kleuren en geuren vermeld in het "Gurrekumse krantje".
3 Het wonen
De gezinnen waren groot, maar de behuizing was doorgaans klein. De
straat bestond uit huizen die in grote variatie waren gebouwd. Ze
stonden weliswaar op een rij, maar verschilden van breedte en hoogte,
en natuurlijk ook in diepte, wat echter van buitenaf niet te zien was.
Veel voorgevels, vaak zelfs nog uit de 17de eeuw, waren uitgevoerd in
prachtig metselwerk van rode en gele baksteen, met sierlijke, gesmede
muurankers. De straat was goed geplaveid en had vroeger mooie
stoepen (verhoogde voetpaden) van gele of rode klinkers, later vervangen door trottoirs met betontegels. Jammer, dat deze historische, van
oorsprong 17de-eeuwse straat, na de verpaupering vooral in de jaren
'50 en '60 niet in haar oude staat is hersteld en gerenoveerd. Vrijwel de
gehele buurt ging in de jaren '70, '80 tegen de grond en de oorspronkelijke bewoners, voor zover ze al niet weg waren, verhuisden merendeels naar elders in de stad.
Veel huizen hadden een dubbele bewoning, een boven- en een bene
denwoning, herkenbaar aan de twee deuren in de voorgevel. De
benedenhuizen hadden achter bijna allemaal een "plots" of binnenplaats, waarvan sommige met een tuintje en een schuurtje. Bij de
benedenhuizen was op de zoëven genoemde "plots" een toilet, de
"plee". Doortrekken was er toen nog niet bij; een emmer water diende
voor de doorspoeling.
Voor verwarming was er in de keuken een kolenfornuis; eigenlijk een
soort allesbrander, want oude klompen en versleten schoenen, "errepeIschelle", vodden en alles wat maar branden kon, slurpte het fornuis
op. Waterleiding was er al wel, maar het bleef doorgaans slechts bij die
ene tapkraan. Gemeentegas was er toen ook; meestal had men echter
nog maar een eenpitsbrander. Er was dus ook gaslicht, met het
beruchte gaskousje, Velen hadden nog lang petroleumverlichting, een
olielamp in de vorm van een hanglamp. Elektrisch licht verscheen pas
laat in de jaren '30. De radio deed in de aanvang van de jaren '30 zijn
intrede, de radiodistributie van het "Wonder van Gorkum" volgde.
Douche of bad kende men niet. De kleintjes gingen natuurlijk in de teil,
maar voor veel ouderen was de oplossing: een bad nemen buiten de
Dalempoort, tenminste zolang het weer dat toeliet. Eerst insmeren met
groene zeep, dan onderdompelen en wassen, even zwemmen, stevig
afdrogen en schoon was je weer. Als het weer omsloeg gingen velen
naar het badhuis op de Havendijk.

De woningen waren doelmatig en eenvoudig ingericht; de kokosmat en
de biezenmat waren erg in trek, maar veel Dalemstraters hadden ook al
vloerkleden.
4 Buiten de Dalempoort en het "brucicieske"

Op gezette tijden - meestal om de twee of drie weken - trokken de
Dalemstraatse vrouwen met hun matten en vloerkleden door de Dalempoort naar het "bruggeske" bij het sluisje dat de Zalmhaven en de
Steurhaven met elkaar verbond. Het "kleje kloppe" gebeurde gemeenschappelijk. Er waren politieverordeningen: kleedkloppen mocht niet
vóór 10 uur 's morgens en "da moch ok nie nao tiene 's aoves",
vanwege de geluidshinder die erdoor veroorzaakt werd. De vrouwen
droegen de matten en de kleden die te groot waren om ze alleen te
dragen, gezamenlijk naar het veldje buiten de Dalempoort en hingen
die om beurten over de leuningen van het brugje. Met de matteklopper
werd er op los geramd, terwijl ze dat geklop af en toe onderbraken om
gezellig met elkaar te "mauwen over het leven van alledag. Als een
kleed geklopt was, werd het nog eens extra met stoffer of borstel
afgeveegd en dan droegen ze dat vloerkleed op de rug of met z'n
tweeën terug naar huis. Vervolgens werd het weer in de kamer neerge
legd, waarbij ze elkaar ook weer hielpen, want er waren zware "kleje"
bij.
Ook voor de vrouwen was dus het "bruggie" een plaats van samenkomst, datzelfde brugje dat zo'n grote rol speelde in de Dalemstraatse
gemeenschap van de mannen. Tijdens het kleden kloppen was dat
echter het domein van de vrouwen. Buiten in het haventje, de Zalmhaven, en onder het brugje daar, in de Steurhaven, lagen de vissersschuiten en de roeibootjes. Op het dijkje, de Hang of Hank, stonden de vele
staken waar na de visvangst de netten "opgehonge" werden om te
drogen en om ze te boeten. Het tanen der netten en fuiken vond plaats
op het Weike, ook Geeteweike genoemd, en dat had altijd veel bekijks.
Buiten de Dalempoort werd er dus gewerkt, maar ook veel "gemauwd",
gepraat over het werk, de visvangst, politiek, voetbal, persoonlijke
zaken en wat niet al. Het was het trefpunt van de Dalemstraat, 's
avonds na het werk, 's zondags, maar ook wel op andere tijden. Dat dit
"bruggeske" zo'n geliefd ontmoetingspunt was, zal wel ontstaan zijn
doordat onze buurt zoveel vissers telde die hier hun werk vonden in en
om de haventjes, met het brugje als middelpunt. Er werd niet enkel
gepraat. Men zocht daar ook vertier in het spel en vooral in het kaartspel; zwikken, kruisjassen en "viseeën" waren zeer geliefd. Het ging
nooit om grote bedragen. Ook het centje gooien ("steken"), precies op
de streep of als winnaar in de pot, was er een geliefde bezigheid.
5 Gezindheid

Het door de vissers gebruikte gebied buiten de Da1empoort:de Hang(Hank)waar 

de netten hingen te drogen en het z.g."Dijkie" met enkele vissersboten.Mid- 

den op de foto, bij het pad, de houten roeiboot van Goof van Heumen:daar- 

onder, vooraan de boot van Henk de Gelder, en rechts de boot van Bart Hart- 

man en het kleine schouwtje van Pietje Meyer. 

(foto omstreeks 1930. Verzameling L.van Andel) 


Tot aan de Eerste Wereldoorlog waren de Dalemstraatbewoners een 

tamelijk gedweeë, onderdanige (pet afnemen of "petje tikken" voor 

gegoede burgers gold als noodzaak) en sterk Oranjegezinde bevol- 

kingsgroep, ondanks hun materiële zorgen. Na die oorlog komt daar 

verandering in. Weliswaar kwam de revolutie niet verder dan onze 

landsgrenzen, maar de nieuwe denkbeelden van het socialisme braken 

toch door, ook in de Dalemstraat. Velen werkten in groepsverband, in 

de sigarenfabrieken, bij De Vries Robbé, in de scheepsbouw en in 

andere grotere werkplaatsen. Daar werden de nieuwe opvattingen 

besproken en gepropageerd door voormannen van het socialisme. Zij 

streefden ernaar ook de Dalemstraatse werklui over te halen mee te 

gaan in hun denken en handelen. Dat gelukte hun vrij eenvoudig, want 

de voedingsbodem: armoede, was "rijkelijk" aanwezig. Talrijke Dalem- 

straters sloten zich dan ook aan bij de arbeidersvakbond en bij de 

S.D.A.P.. 

Wat de kerkelijke instelling betreft waren de Dalemstraters overwegend 

hervormd, slechts een klein deel was het rooms-katholicisme toege- 

daan. Alles bij elkaar was men verdraagzaam en ging men gemoedelijk 

met elkaar om als buurtgenoten. Er was eerbied voor ouders en gezag 

en ook traditie bleef gehandhaafd. 

6 De ieugd 


De jeugd in onze straat was levenslustig, in wezen niet veel anders dan 

elders. Maar ... wat waren wij bevoorrecht boven de meeste anderen, 

ook al beseften wij dat toen nog niet. Buiten de Dalempoort begon 

onze vrije ruimte met dat heerlijke rivierlandschap: 't Weike, de Zand- 

plaat ("de Plaot"), de 'Woelsewerd", de Soldatenwal, de korenmolen, 

het Dalemseveld, noem maar op, allemaal binnen handbereik om te 

spelen. En dan was er het water om te "sobbele" (pootjebaden), te zei- 

len, te roeien en te zwemmen, want dat kon nog, het water was toen 

nog zuiver. Je werd er niet ziek van, als je je verslikte en een slok 

binnenkreeg. In het voorjaar kon je "dotterblomme en luizeblomme" 

(fluitekruid) plukken om er "moeders" blij mee te maken; in de herfst 

gingen we "briezebrasse" (lisdodden) snijden, die we thuis in een vaas 

met zand zetten. Sommige jongens plukten ook "zeudeksels" (het blad 

van de paardebloem) voor hun "knijn" of 'keur de verrekes". Bij eb 

gingen we visvangen met de hand in de plassen die waren achterge- 

bleven. Met stenen werd een soort fuik in het wegebbende water 

gemaakt en dan was het een koud kunstje om ze te grijpen. 

Allerlei spelen werden er door ons gedaan, als vliegeren, hoepelen, 

tollen, pieken en voetballen. Aan "moeders" vroegen wij restjes gekleur- 

de wol en een Ieeg garenklosje, waarop we vier schoenspijkertjes 

e
 bonden die bij een
sloegen. ~
~ breiden
~ we ~een paardetoom,
e
vriendje aan zijn mmen en gingen dan hup-huppaardje spelen. Touw53

De Zalmhaven vol met zalmschouwen en roeiboten van vissers uit de Dalemstraat 

en het Laantje. Bij het sluisje een beurtschip. 

(prentbriefkaart omstreeks 1915. Verzameling L. van Andel) 


tjespringen werd vooral door de meisjes beoefend. De jongens hielden
zich liever bezig met het stoerdere bokspringen ("bokkie piejee"). Tien
tot vijftien jongens vormden een grote "bok", bogen voorover en legden
hun handen op de voorman. De volgenden moesten proberen zover
mogelijk erop te springen om tot aan de kopman te komen, met als
gevolg dikwijls dat de bok onder groot gelach instortte.
In de winter gingen we schaatsen: op de "blekkeslddtjes" (blekersslootjes) bij de Vissersdijk de beginners en op de Oostgracht de gevorderden. De Oostgracht was een prachtige ijsbaan die liep van de Dalemsedijk tot aan de Spijksedijk. Met strenge winters schaatsten wij ook op
de haventjes; van het zwembad af tot aan de Dalempoort konden de
liefhebbers hun schaatshart ophalen. Als de lente aanbrak en het ijs
ging smelten, brak dat in schollen, voor de waaghalzen het ogenblik
om scholletje te trappen, maar niet altijd zonder gevaar. Ook het
zwemmen in de rivier was voor de geoefenden onder ons. De grootste
pret was het, je met een diep geladen sleepschip te laten opslepen
naar "Woerekum" of Loevestein, om je dan met de stroom mee terug te
laten drijven naar de krib van de prisedo (prise d'eau: waterwinplaats)
en vervolgens via de Zandplaat terug te lopen naar het zwembad. Daar
gingen we weer even te water om tenslotte naar het dijkje te zwemmen.
Kortom, voor ons als jeugd was het daar een ideaal oord, een echt
kinderparadijs. Kattekwaad werd er door ons natuurlijk ook uitgehaald,
maar bewust iets vernielen was er niet bij. We hadden veel te veel
andere bezigheden om handen en hoefden ons niet te vervelen. Veel
jongens van toen zijn waardevolle burgers van onze stad geworden en
sommigen hebben 't nog "ver geschupr'.
7 Bezoekers

De Dalemstraat werd veel bezocht door kleine neringdoenden uit de
streek van Dalem tot Herwijnen. Vanuit Herwijnen kwamen er zelfs met
een wagen waar een ezel voor stond, en ook een met een muilezel.
Hondekarren waren toen ook veelvuldig in gebruik. Onder die neringdoenden waren enkele bakkers, maar ze kwamen vooral met groenten
en aardappelen venten.
Straatzangers, waaronder "hêêle goeje", behoorden ook nog vrij veel
tot de bezoekers van onze straat, en vooral op zondagmorgen. De
gemeenteverordening verbood dat echter. Op zondagmorgen was het
weleens storend omdat er tal van mensen waren die op het punt
stonden om naar de kerk te gaan. Dan kwamen die zangers en ze
hadden hun lied nog niet gezongen of er verscheen een politieagent,
terwijl er toen toch maar weinig agenten in Gorkum waren. De straatzanger werd dan achtervolgd door de agent, die hem trachtte te
arresteren, maar - en dat wisten die lui, die zangers - geen enkele deur

T w i n t i g vrouwen e n v i j f mannen u i t d e d a l e m s t r a a t v o o r h e t h u i s van "i?oeU 

J e n n e k e Prenger-Koch, D a l e m s t r a a t 45, o m s t r e e k s 1920. 

Vrouwen: S t a v a s t , K u i p e r s , Bogaard, v . d . w e t e r i n g , B e n d e r s , Garskarnp,:iitjes, 

v . d . u i e s s e n , P r e c g e r , Meijer, Van Genderen, J a n s , Van Heumeníde rnoeCsn van 

N i c o , a c h t e r d e vrouw met h e t w i t t e rnutsje,midden),Van A r k e l , Van P e e r . 

Maman: N o o i t r u s t , Van Genderen, G r u i t e r s e n e n i g e o n d u i d e l i j k . 

( f o t o v e r z a ? l a l i n g N. v a n Heurnen) 


in de Dalemstraat zat toen overdag op slot. Hij kon dus zomaar een
willekeurige deur opendoen en naar binnen stappen, waar hij veilig
voor de politie kon wachten tot het gevaar geweken was. Dat waren
allemaal van die opmerkelijke dingen die toen in onze buurt voorkwamen.
Iedere week kwam er een "urgel" bij ons in de straat. De ene week het
draaiorgel van Rein van den Broek met zijn vrouw en de jonge Rein, de
andere week kwamen de broers Geurt en "Wullem" Veivoorn met "d'n
ouwe Jan Retteketet" de straat met hun "urgel" opvrolijken, tot grote
vreugde van de Dalemstraatse vrouwen die wel van een dansje hielden. Dergelijke tafereeltjes gaven onze buurt een zekere gelijkenis met
de Utrechtse Wijk C of de Amsterdamse Jordaan (zie ook O.G.V. 23,
blz. 35 e.v.).
8 Bii ons thuis
Vastenavond en carnaval waren bij ons niet in zwang. Je wist er wel
van - er waren in de straat wel kinderen die met de rommelpot liepen maar een gebruik was het in ons gezin niet; het was meer een rooms
gebeuren. Mijn moeder was rooms-katholiek van huis uit en die kende
die rommelpotliedjes wel. Moeder Jans "dee altij 'n bietje meezinge". Zij
was sterk van geest. Zoals ik al eerder zei, ik heb grote bewondering
voor haar en voor mijn vader Goof. Elf kinderen hebben zij grootgebracht en bijna altijd hebben ze in "erremoei" geleefd.
Mijn vader had, net als de meeste mannen in de straat, twee beroepen.
Hij was sigarenmaker en visser. Als sigarenmaker had hij een vast
weekgeld, maar dat was niet toereikend voor ons grote gezin, en van
zijn nevenberoep was hij dus visser. Hij had een grote houten roeiboot
in het haventje bij de Dalempoort liggen. Ook had hij een soort maatschap met Nico Lommers uit de Tuinstraat, die een grote ijzeren
zalmschouw bezat; de samenwerking met compagnon Lommers was
uitstekend. Toch waren bij dat beroep van visser de inkomsten natuurlijk afhankelijk van de vangst. Er waren dus weken bij "datter niks
gevonge wier", maar ook dat er weer een rijke vangst was. Zodoende
schommelde bij moeder de beursinhoud, meestal naar de min-, maar
ook wel naar de pluskant.
Ik ging zelf ook mee vissen, in die zin dat ik mee roeide, ik ging dus
met mijn vader als hulp mee. Ik was nogal een sterke jonge vent. Als je
in de richting van Woerekum tegen de stroom op moest roeien, kostte
dat bar veel kracht. Vader had ongelukkige benen, maar verder was hij
oersterk. Ik ging dan mee om zijn werk wat te verlichten. Als hij de hele
dag in de sigarenmakerij had gewerkt, moest hij 's avonds om 8 uur
weer gaan vissen. Soms gebeurde het dat hij dan 's morgens om een
uur of 4, 5, zelfs wel eens om 6 uur pas thuiskwam. Het kwam voor dat
hij van de 24 uur maar een uur of vier op bed had gelegen. Als jon-
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gens hebben wij hem dan ook zoveel mogelijk bijgestaan; ook in zijn
beroep als sigarenmaker. Dan nam hij soms extra nog een zak met
tabak mee naar huis, die wij moesten strippen (van de harde nerven
ontdoen). Dat was voor hem ook alweer een verlichting van zijn werk.
We waren toen met vier, vijf broers thuis, in de leeftijd van 11 tot 18
jaar; wij verschilden slechts één tot twee jaar met elkaar.
Onze behuizing was ontzettend klein. In Oud-Gorcum Varia nr. 24
vertelde ik al dat we op nummer 40 woonden. Dalemstraat 40142 was
een z.g. dubbele woning met twee afionderlijke ingangen. Wij woonden beneden, boven ons woonde de familie Romijn. Een zolder bezaten wij dus niet. Onze woning bestond uit twee kamers met een lange
gang en een keukentje. Achter hadden we een "plotske", een binnenplaatsje met een klein tuintje en een schuurtje. Aan de achterzijde
grensden wij aan het socialistische verenigingsgebouw "Palvu" dat aan
het Laantje lag. Het gemeenteraadslid Van den Berg, van de S.D.A.P.,
had er het beheer over. Als'de Volharding "speulde", of liever gezegd
oefende, dreunde bij ons het hele huis. Hadden ze een bepaald stuk
ingestudeerd, dan was het wel aan te horen, maar als ze aan het
oefenen sloegen, kon je wel inpakken. Maar ja, dat werd toentertijd
allemaal wel genomen.
In de kamer die aan de straat grensde en die wij "'t veurhuis" noemden,
had mijn vader een schot getimmerd. Daar stonden drie bedden naast
elkaar en daar sliepen wij. Allereerst had je, zoals wij dat noemden, "'t
grôôte bed" waarin drie zusters sliepen. Het middelste bed was wat
kleiner en dat was bestemd voor twee broers. En dan stond daarnaast
nog een groot bed voor nog eens drie broers. Dat waren dus acht
personen die daar in dat zogenaamde "veurhuis" sliepen. Naast dit
voorhuis, of liever erachter, was de woonkamer, waar mijn vader en
moeder in de bedstede konden slapen. Naarmate de kinderen het huis
uittrokken, werd het weliswaar wat ruimer, maar het was wel behelpen.
Toch heb ik nog altijd een prettige herinnering aan die tijd en mijn
jeugd in die vissersbuurt met die mij zo vertrouwde mensen en hun
"Gurrekumse" volkstaal. Helaas is nu bijna alles verdwenen, afgebroken, tegen de grond gesmeten. Wat er nu staat herinnert in vrijwel niets
meer aan vroeger: de Dalemstraat van nu is de Dalemstraat niet meer.
Enkel de Dalempoort, destijds onze trots, staat er nog, maar als een
vreemde!

H18;TORISCHE VERENIGING "OUD-GORCUM"
Jaa~rverslag1992 

Het bestuur van de Historische Vereniging "Oud-Gorcum" was op 1 

januari 1992 als volgt samengesteld: 

U S.P. Bloembergen, voorzitter. 

Kreukniet-den Hertog, secretaris.
Blom, penningmeester.
. . .Busch, G. de Groot, W.A. van der Hoff, H.A. de Kok, drs. H.M. den
Uyl €?nC.A. de Vries-Adriaans, leden.
Erele!den: G. Nieuwenhuis en C. de Ruiter.
Redaictie "Oud-Gorcum Varia": B. van Beuzekom en drs. H.M. den Uyl.
In de Beheerscommissie van het Museum "Dit is in Bethlehem" zijn
namens "Oud-Gorcum" vertegenwoordigd:
mr. A. Dunsbergen, voorzitter.
.reukniet-den Hertog, vicevoorzitter. 

Eikelenboom, plv. secretaris. 

Busch, adviseur. 

ilgemene ledenvergadering op 20 februari werd bijgewoond door 

ersonen. Tijdens deze vergadering werd een contributieverhoging 

f 5,- met algemene stemmen goedgekeurd. De contributie be- 

UIaa'
gt nu f 25,- per jaar. 

Bestiuurswisseling vond plaats: mevr. C.A. de Vries-Adriaans was niet 

herkiiesbaar en werd opgevolgd door mevr. J. Kwijt-van der Hoeff. 

In dc2 Historische Reeks "Oud-Gorcum" verschenen: "Herinneringen aan 

nchem in de jaren 1870-1880" en "Muntslag te Gorinchem, 1583- 

I " door W.J. Boudestein. 

topen in 1992: 

~emstilleven,geschilderd door de heer H.A. Ravenswaay. 

!zicht op ~orinchembij maanlicht, geschilderd door de heer H.A. 

mswaay. 

leper-, zout- en mosterdstel met afbeelding van de Dalempoort.
ierse schenkingen, afkomstig uit Gorinchem of betrekking hebbend
Gorinchem, zijn toegevoegd aan de collectie en worden tijdelijk
tentoongesteld in het museum.
Oud-Gorcum
verscheen 3 keer in 1992.
Medewerking werd verleend aan de viering van "100 jaar Bibliotheek".
Dit leverde ons het 500ste lid op: mevr. C.A.C. Westendorp-Frikkee.
Op 10 september werd afscheid genomen van de heer B. van Beuze
kom als redactielid en tevens het 500ste lid verwelkomd.
Het bestuur vergaderde 5 x in 199 en wel op 24 januari, 2 april, 25 juni,
10 september en 18 november 1992.
I

Excursie naar Bergen op Zoom en Willemstad op 30 mei 1992. 

Bij het Mauritshuis te Willemstad(foto W.Kreukniet-den Hertog) 


Het programma zag er als volgt uit:
30 januari: "Het dialect van Gorinchem en zijn plaats binnen de Nederlandse dialecten". Lezing door dr. J.B. Berns, medewerker afd. Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam.
20 februari: Algemene ledenvergadering. Na de pauze nam de heer
A.L. van Tiel ons mee op een rondwandeling door Oud-Gorcum, aan 

de hand van dia's. 

19 maart: "Genealogie, stamboomonderzoek en familiegeschiedenis 

rondom Gorinchem". Lezing door mevrouw L. Aben-Nederpeld uit 

Nijmegen. 

23 april: "Meteorologie ohel de geschiedenis van het weer". Lezing 

door de heer H.N. Brouwer, medewerker weerdienst bij de Luchtvaart. 

Zaterdag 30 mei: Excursie naar Bergen op Zoom en Willemstad. 52 

deelnemers. 

Op Open Monumentendag 12 september werd door bestuursleden van 

Oud-Gorcum met een stand in het Tuighuis deelgenomen aan deze 

dag. Er meldden zich op die dag 5 nieuwe leden. Namens Oud-Gor- 

cum en Museum is mevr. Kreukniet lid van de Commissie "Open 

Monumentendag". 

24 september: "Pontjes van weleer''. Lezing door mevrouw M. de 

Visser-Ameling uit Ridderkerk. 

15 oktober: "Dalem, Vuren en Hetwijnen en hun relatie tot Gorinchem 

door de eeuwen heen". Lezing door drs. A. Bijl. 

11 november: Mr. S.A.C. Begeer, lezing over zilver en keurmerken, 

t.g.v. de jubileumtentoonstelling "Gorcums zilver 1600-1800" in Museum 

"Dit is in Bethlehem". 

26 september: Excursie naar Schoonhoven. 24 deelnemers. 

Het aantal leden per 31 december 1992 bedraagt: 515. 

Gorinchem, december 1992
W. Kreukniet-den Hertog

Najaarsuitstap naar Schoonhoven op 26 september 1992. 

(foto W.Kreukniet-den Hertog) 


ALGEPIENE

LEDENERGADERING op donderdag 25 februari 1993, om 20.00 uur, in 


wijk gebouw De Heul, Nieuw Hoven 143 te Gorinchem. 

~ g e n d a : 

1. Opening. 

ngekcmen stukken en mededelingen. 

laststellen van de notulen van de algemene vergadering van 20 feb~ari 

992. 

laarverslag secretaris

(

opgencmen in dit blad). 


raarverslag penningmeester. 

6. Jaarverslag

"

Fonds aankopen en Restauratie".

7. Verslag van de kascarmissie. 


Vaststellen van de rekening over 1992 en de begroting voor 1993. 

Verkiezing kascdssie. 

Museum. 

Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren Blan, de Kok en den Uijl. 

Allen stellen zich herkiesbaar. 

Voorgesteld mrdt mevr. W. Kreukniet

-

den Hertog te benoemen tot vice- 


voorzitter en de hee1A.J. Busch tot secretaris van de vereniging. 

l.

Wat verder ter tafel kant. 


I. Rondvraag. 


14. Sluiting. 

IQ

de pauze zal bestuurslid dhr. H.A. de Kok vertellen over.opgravingenen

al wat daarbij te voorschijn kant, in de Alblasserwaard.

MUSEUM "Dm IS IN BETHLEHEM"
Jaarverslag 1992 

In het verslagjaar zijn vier tentoonstellingen en op de tweede verdie 

ping van het museum "Dit is in Bethlehem" één mini-expositie georgani- 

seerd. 

De thema's van de exposities waren: 

- Rond het Paasei (15-02-92 - 03-05-92)
- Het is geen man die niet rooken kan : Antiek rookgerei uit de verzameling van streekmuseum Jan Anderson (16-03-9 - 05-07-92)
- Jan Kruis, zijn strips, zijn illustraties en zijn portretten (25-07-92 - 1810-92)
- Gorcums zilver 1600-1800 (07-11-92 - 24-01-93).
Het vele werk verbonden aan het organiseren van de tentoonstelling
"Gorcums zilver 1600-1800" noopte ons af te zien van het inrichten van
mini-exposities. Als alternatief is gekozen voor het exposeren van
aankopen voor de collectie. Een uitzondering is echter gemaakt voor
de numismatische vereniging door het inrichten van een mini-expositie
met als thema "Muntstempels". Deze wordt gehouden van 7 oktober
1992 - 24 januari 1993.
Voor de expositie "Rondom het Paasei" is het museum speciaal op
tweede paasdag open geweest. Tijdens het Nationaal Museumweekend
op 25 en 26 april was het museum vanaf 12.00 uur te bezoeken.
Vier ei-kunstenaars gaven een demonstratie ei versieren op zaterdag
25 april 1992.
Als passende activiteit voor het gedenken van 80 jaar museum "Dit is in
Bethlehem" en 10 jaar museum nieuwe stijl is gekozen voor een
tentoonstelling gewijd aan de Gorcumse edelsmeedkunst in de periode
1600-1800. Voor de eerste maal verscheen er bij de tentoonstelling een
catalogus, die alleen in het museum te koop is.
De basis voor zowel de expositie als de catalogus is gelegd door de
heer R.F. van Dijk. Een uitgebreid onderzoek in het gemeentearchief
leidde tot een unieke tentoonstelling.
Met een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis, bijgewoond door vele
bruikleengevers, werd de tentoonstelling geopend.
De historische collectie werd uitgebreid door aankoop van onder meer
enkele schilderijen van de hand van H.A. Ravenswaay en door diverse
grote en kleine schenkingen van Gorcumse burgers.

Twee leden van de beheerscommissie, mevrouw J.M.J. van Lieshout
en de heer J.B. Eikelenboom, hebben medegedeetd hun bestuurswerkzaamheden per 1 januari 1993 te beëindigen. Tot ons genoegen
hebben zij toegezegd als vrijwilliger aan te blijven en zich op ander
gebied voor het museum te blijven inzetten.
De samenstelling van de beheerscommissie is op 31 december 1992
als volgt:
- de heer mr. A. Dunsbergen, voorzitter (namens "Oud-Gorcum")
- mevrouw J.J. de Kok, secretaris (namens de Culturele Raad)
- mevrouw W. Kreukniet-den Hertog, vice-voorzitter (namens "OudGorcum")
- de heer J.B. Eikelenboom (namens llOud-Gorcuml')
- mevrouw J.M.J. van Lieshout (op persoonlijke titel)
- de heer A. Blauw (op persoonlijke titel)
- de heer J.H.Deijs (op persoonlijke titel)
- de heer M.D.J. Stolk (namens de gemeenteraad)
- mevrouw A. Lether-Bor (namens afdeling Welzijn).
Als adviseurs zijn aan de commissie verbonden:
- de heer A.J. Busch (gemeentearchivans van Gorinchem)
- de heer R. Kreszner (beheerder/conservator van het museum).

NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK

- W.J. Boudestein. Muntslag te Gorinchem 1583-1591. 

Beschrijft de munten, muntheren, muntmeesters, muntstempels en 

munthuizen van onze stad. 

Uitgave: Historische Reeks Oud-Gorcum, nr. 5, 1992. Verkrijgbaar in 

het museum. Prijs f 7,-61 blz., 23 afb. 

- A.J. Busch. Vijf en halve eeuw zorg voor beiaarden in Gorinchem. 

Uitgave ter gelegenheid van 550 jaar bestaan van Huize Steijndeld. 24 

blz. Niet in de handel. 

- A.J. Busch. Gorinchem in bedriif. Een publikatie van de Stichting 

Bedrilfcmonumenten
Midden-Holland, geheel gewijd aan de 

bedrijfsmonumenten en de .geschiedenis van de economische bedrij- 

vigheid in Gorinchem. 

"Midden-Holland in bedrijf'-reeks, deel 5. 110 blz., 90 afb. Prijs f 29,50. 

ISBN 90-6471-263-8. 

- P.J. van Dam (eindredactie). Quo vadis 1892-1992. 100 jaar geschie- 

denis van de Gereformeerde Kerk Gorinchem. 185 blz. Prijs f 15,-. 

- R.F. van Dijk. Gorcums
Een uitstekend uitgevoerde catalogus met een uitvoerige studie betref- 

fende de Gorcumse zilversmeden tot het begin van de vorige eeuw. 

Uitgegeven als begeleiding bij de tentoonstelling t.g.v. het 80-jarig 

bestaan van het museum "Dit is in Bethlehem". Verkrijgbaar in het 

museum. 135 blz. Prijs f 37,50. ISBN 90-9005434-0. 

- Catharina L. van Groningen. De Alblassenivaard. In de reeks De 

Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Rijksdienst voor 

de Monumentenzorg, Zeist. 

Uitg. Waanders, Zwolle. 400 blz., 515 afb. Prijs geb. f 95,-. ISBN 90- 

6630-386-7. 

- H. van Heiningen. Diepers en delvers. Geschiedenis van de zand- en 

grindbaggeraars. Walburg Pers, Zutphen, 1991. 408 blz. ISBN 90-6011- 

744-1. 

- J. van der Meulen e.a. Tabakspiipenniiverheid in Gorinchem. Een 

inventarisatie van de pijpenmakers en hun produkten gedurende een 

periode van 200 jaar. 

Uitg. Pijpelogische Kring Nederland, Leiden, 1992. 161 blz. Prijs f 

28,50. ISBN 90-801138-1-6. Verkrijgbaar in het museum. 


m. 


P. Verhagen. De striid om het bestaan. Het eenvoudige leven op het
atteland in de eerste helft van de 20e eeuw. Betreft hoofdzakelijk
r.--

'Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, met enkele uitstapjes naar Hoeksche Waard, Krimpenewaard en Land van Altena. Jammer dat de
opnnaak van het boek nogal wat te wensen overlaat, zoals het over
lar heenplaatsen van illustraties. Overigens een zeer mooi boek.
1. Stichting Publicaties Binnenwaard, Molenaarsgraaf. 193 blz. Prijs
3,90, ISBN 90-72134-04-4.
.J. Waale. Pauli en het auteurschap van de Kronycke des lants
kel ende der stede van Gorcum. In: Tijdschrift voor Geschiedenis
(1992), blz. 166-192.

3AG
ue heer A. Sterk, Kweldijk 73, 4211 BN Spijk, tel. 01831-3464, bezit
een loden wapenschildje met in reliëf het wapen van Gorinchem in de
kleiiren rood en blauw en een achtergrond van oker. De afmetingen
: br; 39 x h. 48 x dikte 2 mm. Het is oorspronkelijk kennelijk ergens
bevestigd geweest.
en iemand meent te weten bij welke gelegenheid dit wapenschildje
.- -lervaardigd en waarvoor het gediend heeft, wordt hem vriendelijk
veri!ocht dit mede te delen aan de heer A. Sterk op bovengenoemd
adnss.

7m,".s
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Kortendijk te Gorinchem. Afl. 1
door A.L. van Thiel
blz.
Staaltjes van de Gorkumse volkstaal,
1859
door D. van Y Sant en P. van Zutphen
Drs. H.M. den Uyl
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