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VAN DE VOORZITTER
U hebt Oud-Gorcum Varia nummer 51 voor u liggen. Eigenlijk had u dit
nummer eind 2001 moeten ontvangen, maar helaas is dat niet gebeurd.
Het is u bekend dat vorig jaar op 12 april Arie van Loon plotseling overleden is. Arie was niet alleen bestuurslid, maar hij was ook redactielid van
Oud-Gorcum Varia en de Historische Reeks Oud-Gorcum.
Hij zorgde ervoor dat de kopij en de foto's digitaal aangeleverd werden bij
de drukker. We hebben lange tijd gezocht naar een opvolger voor Arie, die
over de benodigde computer-technische kennis beschikt om dit deel van
de werkzaamheden op zich te nemen.
Gelukkig zijn we daarin geslaagd in de persoon van Johan Galjema. Hij
heeft zijn medewerking al verleend aan de totstandkoming van OudGorcum Varia nummer 51 en het resultaat ligt voor u.
Als u de lezingen van Oud-Gorcum bezoekt, zal het u niet ontgaan zijn dat
het aanwezige gezelschap hoofdzakelijk uit 50+'ers bestaat. In het afgelopen jaar mochten we het 700e lid verwelkomen, maar (hoofdzakelijk door
overlijden) halen we dat getal niet meer. Het bestuur is dan ook een ledenwerfactie gestart, waarbij uw medewerking dringend nodig is. Mocht u in
gesprek komen met familieleden, vrienden of kennissen, die ge'interesseerd zijn in de historie van onze stad, aarzel dan niet om hun namen door
te geven aan de secretaris, de heer Van Tussenbroek (tel. 0183-638755),
die dan de nodige informatie naar de genoemde personen zal zenden.
Inmiddels is de eerste lezing in het nieuwe jaar gehouden. In de conservator van museum Simon van Gijn, de heer De Bruijn, hadden we een
enthousiast spreker en met wat hij allemaal vertelde, kunnen we ons voordeel doen bij de excursie naar het museum op 19 maart.
Bij het verschijnen van dit nummer is de jaarvergadering achter de rug en
hebben wij ook de lezing over de Verenigde Oostindische Compagnie door
Dr. F.S. Gaastra meegemaakt. Landelijk is er veel belangstelling voor de
viering van 400 jaar VOC. Kernactiviteiten zijn o.a.: een feestelijke herdenking in de Ridderzaal, festiviteiten in de zes VOC-steden (Amsterdam, Delft,
Enkhuizen, Hoorn, Middelburg, Rotterdam) en de rede van Texel, alsmede
diverse activiteiten op het gebied van onderwijs, wetenschappen en cultuur, waaronder een gecombineerde tentoonstelling in het Nederlands
Scheepvaartmuseum en het Maritiem Museum. Voor meer informatie over
deze viering verwijs ik u naar: www.voc2002.nl.
Ik hoop u te treffen bij de volgende bijeenkomst van Oud-Gorcum.
Gerrit Vroegh

VERSLAG VAN DE HISTORISCHEVERENIGING OUD-GORCUM OVER 2001
Het bestuur van de vereniging had de volgende samenstelling: de heer G.
Vroegh voorzitter, de heer A.J. Busch secretaris, de heer D.C. Pleyte penningmeester, de heer G. de Groot, de heer W.A. van der Hoff, de heer A.
van Loon, de heer A.J. Schulte, mevrouw L.C.M.J. Stultiens - van der
Velden en de heer M.W.F! van Tussenbroek.
In de algemene ledenvergadering van 19 februari waren volgens rooster
aftredend de heren A.J. Busch en W.A. van der Hoff. De laatste werd door
de vergadering herkozen. De heer A.J. Busch wenste zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. De aanwezige leden kozen in de vacante plaats
mevrouw C. van Eeden. De voorzitter had lovende woorden voor de terugtredende secretaris. Deze werd het erelidmaatschap van de vereniging
aangeboden. De heer Busch zal overigens nog wel werkzaamheden voor
de vereniging blijven verrichten.
De vereniging kent na toekenning van het erelidmaatschap aan de heer
A.J. Busch drie ereleden. Dat zijn de heer C. de Ruiter, mevrouw W.
Kreukniet-den Hertog en de heer A.J. Busch. Het bestuur vergaderde 8
keer.
Op 1 januari telde de vereniging 702 leden. Op het eind van het jaar telde
de vereniging 695 leden. Het bestuur had de negatieve ontwikkeling al
opgemerkt en heeft voor het komende jaar een ledenwerfcampagneopgezet.
Het bestuur heeft in dit jaar een tragisch verlies geleden door het overlijden
van bestuurslid drs. A. van Loon. Arie heeft behalve zijn korte tijd in het
bestuur een enorme verdienste gehad in zijn werk voor de uitgaven van
Oud-Gorcum Varia en de Historische Reeks. Buiten het verlies van een
bestuurslid was er ook een vacante plaats in de redactie van Oud-Gorcum
Varia. Deze is in december ingevuld door de heer J. Galjema. In de redactie was ook het afscheid van de heer Den Uyl. Een dankwoord voor zijn
inzet in de afgelopen jaren is hier zeker op zijn plaats. De plaats van de
heer Den Uyl is ingevuld door de heer R.F. van Dijk. De redactie heeft toch
kans gezien om twee afleveringen van Oud-Gorcum Varia uit te brengen.
Deel 15 van de Historische Reeks dat in december verscheen is gewijd aan
de straatweg tussen Gorinchem en Vianen. De auteur W. van Zijderveld gaf
het de subtitel "Het moeizame ontstaan" mee.
Het geboden programma zag er als volgt uit: 

22 januari:
Een inleiding over de "Vader des Vaderlands" door dr. 

H. Klink.
19 februari: 	
Algemene ledenvergcadering, waarna een voordracht
door B. van 't Land over de veranderingen in historisch
Gorinchem in de 2e helft van de 20e eeuw.
19 maart: 	
"Kinder delijt", middeleeuws speelgoed in de Nederlanden tussen 1000 en 1550 door mevrouw dr. A.Willemse.

23 april:
12 mei:
17 september:
22 oktober:
19 november:

Op de wandel door de belle époque "Cogels Osylei"
Antwerpen-Bergem door de heer drs. J. Possemi
Excursie naar Antwerpen waar de "Cogels Osylei" werd
bezocht.
Watersnoden in de Alblasserwaard door de heer Ph. de
Koning
Het Joodse leven in de Alblasserwaard door B. Th.
Wallet.
Oog inloog met het verleden van de Nederlandse vestingsteden door de heer H.F?J.Keukelaar.

De lezingen werden in minder grote aantallen bezocht dan voorgaande
jaren. De lezingen werden gehouden in de grote zaal van wijkgebouw De
Heul. Aan de excursie konden 74 personen deelnemen, de capaciteit werd
niet volledig benut. De financiële gevolgen waren beperkt omdat de reis
slechts een onderdeel van de kostprijs is. De excursie was zeer de moeite
waard en werd goed gewaardeerd.
Het bestuur heeft de waarschuwing tegen "woontorens in de binnenstad"
van de scheidend secretaris ter harte genomen en heeft protest aangetekend tegen de bouwplannen voor het terrein "Den Haan", zowel bij de
arrondissementsrechtbank in Dordrecht als in de beroepscommissie bij de
gemeente Gorinchem. De vereniging heeft zich in beide gevallen laten vertegenwoordigen door haar lid de heer mr. drs. A. de Jong. Tijdens de
behandeling bij de rechtbank is de vereniging in haar gelijk gesteld. De
beroepscommissie van *de gemeente is nog niet tot een uitspraak gekomen.
De collectie werd uitgebreid met de volgende aanwinsten:
Een bankbiljettenverzameling die eerder tentoongesteld is in het CultuurHistorisch Informatie Centrum. Deze werd geschonken door de weduwe
van de heer W. Nederveen uit de Arkelstraat.
Statuten en huishoudelijk reglement van fondsen en instellingen van De
Vries Robbé, geschonken door de Geschiedkundige Vereniging
Giessenburg en Schelluinen.
Het archief van de psychiater dr. J.C. van Andel.
Poster van drogisterij Coops-Baan te Gorinchem.
In november en december zijn er verschillende gesprekken geweest met
directie en bestuur van het Gorcums Museum en het bestuur van de
Historische Vereniging. De directe aanleiding was de uitspraak van de burgemeester zoals die was opgetekend in De Stad Gorinchem op 13 november 2001. Hierin stelde hij dat de collectie te statisch wordt gepresenteerd
en inhoudelijk niet interessant genoeg om meerdere keren te bekijken.
Binnen het bestuur van de vereniging heerste al langer onvrede over de rol
van Oud-Gorcum in het bestuur van het Gorcums Museum. De vereniging
wordt niet op de hoogte gesteld van de te houden bestuursvergaderingen

van het Gorcums Museum en krijgt slechts achteraf de besluiten te horen.
In de gesprekken die gehouden zijn is besloten dat de heer G. Vroegh de
vergaderingen van het bestuur zal bijwonen. Verder zal het Gorcums
Museum een plan presenteren waarin het beheer van de collectie wordt
omschreven.
Naar aanleiding van een bijeenkomst op 24 november van het Historisch
Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in Nieuwpoort, waar het
bestuur de vereniging presenteerde, is het bestuur voornemens om in
Gorinchem een genealogische werkgroep op te starten. Waar en hoe moet
nog uitgewerkt worden. Leden met ideeën enlof interesse voor deelname
kunnen zich schriftelijk opgeven bij de secretaris.
Het voornemen om het gebruik van het Cultuur-Historisch Informatie
Centrum, gevestigd in de Tinnegietersteeg 1 op de eerste verdieping van
het pand "Dit is in Bethlehem", te intensiveren is tot op heden niet gelukt.
Het bezoekersaantal bij de expositie over geld en de zaterdagopenstelling
is erg laag. Nu de verdieping geheel beschikbaar is na het vertrek van de
archeologische werkgroep kunnen de ideeën over het gebruik concreet
gemaakt worden.

VAN IJCKEN DIERICXDR TOT MARGARETHA NUNNICKHOVEN
Stadsvroedvrouwen in Gorinchem (1550-1800)

Francis van den Berg
Het beroemde Nederlandse systeem van thuisbevallingen staat op de
tocht, zo lezen wij de laatste tijd regelmatig in de kranten. Krapte op de
arbeidsmarkt van verloskundigen noodzaakt steeds meer vrouwen ertoe
naar het ziekenhuis te gaan wanneer zij moeten,bevallen.Zet deze tendens
zich voort, dan komt er een einde aan een eeuwenlange traditie. De verloskundige zorg was vroeger weliswaar veel beperkter dan heden ten
dage, maar assistentie tijdens de bevalling wordt al sinds mensenheugenis
geleverd. Daartoe kende iedere gemeenschap wel een of meer vroedvrouwen, 'wijze vrouwen' die hun kennis meestal voornamelijk vergaard hadden op basis van overlevering. Vaak gebeurde dit van moeder op dochter.
Uit de 16e en 17e eeuw zijn wel enkele verloskundige handboeken bekend,
maar lang niet iedere vroedvrouw kon in die tijd lezen1. Als hulpmiddelen
hadden zij toen niet veel meer dan enkele huismiddeltjes, een schaar voor
het doorknippen van de navelstreng, een katheter en eventueel haken om
kinderen die in een onhandige positie lagen te draaien of foetussen die in
de baarmoeder gestorven waren te verwijderen2. Voor gecompliceerde
bevallingen moesten zij de hulp van een dokter of chirurgijn inroepen.
In de loop van de eeuwen trad er wel een zekere professionalisering van
het beroep op. Tegen het einde van de 17e eeuw ontstonden er, parallel
aan de ontwikkelingen in de andere takken van de medische zorg, min of
meer deugdelijke opleidingen en mocht men het beroep niet meer uitoefenen zonder eerst een examen te hebben afgelegd. Een consequentie daarvan was dat ook de mannen hun intrede deden op dit terrein. Naast de
vroedvrouwen kwamen er vroedmeesters. Ook in Gorinchem vallen deze
ontwikkelingen te bespeuren.
Hierna wordt voor de periode ca.
1550-1800 een beeld geschetst van
het beroep en de vrouwen die het
uitoefenden in deze stad. Aan het
eind is een overzicht te vinden van
alle Gorcumse stadsvroedvrouwen
en -vroedmeesters in dit tijdvak.
Hoewel veel informatie is verzameld
om dit verhaal te kunnen schrijven,
is geen volledigheid nagestreefd.
Nader onderzoek zal ongetwijfeld
nog extra gegevens aan het licht
kunnen brengen.
Vroedvrouwen uithangbord
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De ontwikkelina van het beroep
Verloskundige zorg voor de armen

Een van de oudste schriftelijke vermeldingen van vroedvroi
Gorinchem is te vinden in de stadsrekening van 15461473. Deze noemt als
zodanig IJcken Diericxdr en Gueldeken Henricxdr. Zij kregen een traktement van respectievelijk 6 gulden voor een half jaar en 19 gulden voor een
heel jaar dienst als stadsvroedvrouw. In ruil voor dat traktement waren zij
verplicht om alle vrouwen in de stad te bedienen, ongeacht hun rijkdom.
Van de arme lieden mochten zij geen vergoeding vragen voor hun werkzaamheden, van de meer welgestelden mochten zij nog wel een kleine
beloning vorderen.
Op deze manier verzekerde het stadsbestuur de minder draagkrachtige
inwoners van verloskundige zorg. Ten behoeve van deze 'basiszorg voor
de armen' waren er altijd tenminste twee stadsvroedvrouwen. Daarmee is
niet gezegd dat er niet meer vroedvrouwen aanwezig konden zijn in de
stad. Men kon immers ook voor eigen rekening praktiseren en de arme
vrouwen aan de stadsvroedvrouwen overlaten. Toch ontstaat bij lezing van
de betreffende stukken de indruk dat de vroedvrouwen die in de stad aanwezig waren maar al te graag een 'zakcentje' van het stadsbestuur wilden
meepikken.
Zo zijn er verschillende rekwesten bewaard gebleven van vroedvrouwen
die verzochten om een vergoeding voor hun werkzaamheden, omdat zij
"de arme luyden in haeren noot" hielpen4. Deze verzoeken zijn steeds
gehonoreerd door het stadsbestuur, al kregen de vrouwen niet altijd evenveel betaald.
Een voorbeeld van een op dergelijke wijze aangestelde vroedvrouw is
Beatrix Gerritsdr. Op 14 april 1632 werd haar rekwest behandeld door de
vroedschap5. Zij vertelde hierin dat ze gedurende twaalf jaren als stadsvroedvrouw werkzaam was geweest in Amsterdam. Nadat ze was hertrouwd met Balthasar Gerritsz (de grootvader van de bekende kunstschilder Johannes Vermeer) was ze in 1623 met hem in Gorinchem komen
wonen6. Daardoor was ze gedwongen geweest haar werkzaamheden te
beëindigen. De laatste jaren had zij echter in Gorinchem weer regelmatig
vrouwen geholpen bij hun bevallingen, waarbij ze haar diensten zowel aan
de welgestelden als aan de armen had verleend. Na het overlijden van haar
man kon ze niet meer in haar levensonderhoud voorzien en daarom vroeg
zij nu van het stadsbestuur een traktement als stadsvroedvrouw. Dit verzoek werd ingewilligd en ze werd aangesteld op een jaarwedde van 42 gulden, te beginnen in mei 1632. Omdat de rekeningen van dat jaar ontbreken valt niet te controleren of dit bedrag hoger of lager lag dan dat van de
twee andere stadsvroedvrouwen. Van het boekjaar 1642143 weten we dat
wel. Beatrix ontving toen 48 karolusgulden, evenveel als Christina van
Haeften. Deze was op 1 maart 1641 aangesteld, eveneens op eigen ver-

zoek. In de betreffende resolutie staat vermeld dat dit het salaris was voor
alle "aankomende vroedvrouwen". De oudste vroedvrouw, Heijlken
Thonisdr, kreeg in 1642143 100 karolusgulden. Een (onbekend) deel daarvan was bedoeld als toelage voor de huur van haar huis.

Voorschriften
Nog voordat de vroedschap het nodig achtte om een eed en later een
instructie vast te stellen voor de vroedvrouwen, werden er enkele voorschriften uitgevaardigd die niet direct te maken hadden met verloskundige
werkzaamheden7. Deze betroffen het ten doop presenteren van pasgeboren kinderen. Op 16 februari 1708 werd een resolutie van de kerkenraad
bekrachtigd, waarbij bepaald werd dat de vroedvrouwen geen kinderen
mochten laten dopen zonder getuigen of ten overstaan van paapse getuigen. Verder mochten zij geen onechte kinderen of kinderen van paapse
ouders laten dopen, tenzij daar een of twee gereformeerde getuigen bij
waren. Tenslotte mochten zij geen kinderen van buiten de stad laten dopen
zonder behoorlijk bewijs van het gerecht of van de predikant van hun
geboorteplaats dat het echte kinderen waren en dat er daar ter plaatse
geen gelegenheid was om ze te dopen.
Men vond het erg belangrijk dat de kinderen in de juiste kerk gedoopt werden, wat ook wel mag blijken uit een volgende daarop betrekking hebbende resolutie, van 5 oktober 1725. Daarbij werd bepaald dat de vroedvrouwen binnen 24 uur aan de preses van de kerkenraad kennis moesten
geven van door hen gehaalde kinderen die buiten de echt uit gereformeerde dochters geboren waren, of van kinderen waarvan een van de
gehuwde ouders niet de gereformeerde religie was toegedaan. De bedoeling daarachter was dat deze kinderen in de gereformeerde kerk gedoopt
zouden worden.
Een andere bijkomstigheid bij het beroep was dat de vroedvrouwen met
enige regelmaat voor het gerecht of voor een notaris moesten verschijnen
om verklaringen af te leggen omtrent de kinderen die zij gehaald hadden
of hun moeders. Zo verklaarde Beatrix Gerrits op 16 oktober 1629 voor het
gerecht dat zij in de nacht van maandag op dinsdag daarvoor aanwezig
was geweest bij Grietgen Anthonis, aan wie zij terwijl ze in hoge barensnood verkeerde had gevraagd wie de vader was van haar kind. Grietgen
had uiteindelijk in allerhoogste nood verteld dat Tielman Dircxs van
Schelluinen, bij wie zij als dienstmaagd had gewoond, de vader was en dat
zij verder met niemand anders "vleijschelick geconverseerd" had8.
In juli 1642 verklaarden Heijlken Thonisdr en Beatrix Gerrits op verzoek van
Merten van der Ulft, dat een vrouw normaal gesproken moest weten dat zij
zwanger was als zij haar kind vier maanden of langer droeg. Uiterlijk met
20 weken kon zij volgens hen aan verschillende tekenen, "die alhier niet en
dienen verhaeld", weten wat haar toestand wasg. Ook in erfrechtzaken werden de vroedvrouwen wel eens te hulp geroepen. Zo verklaarde Maaijke

van Holthuijsen op 7 oktober 1732 voor notaris Martinus Mekern zeker te
weten dat Anna Claes de Pels niet meer dan twee kinderen had, omdat zij
Anna als vroedvrouw had gediend en omdat zij gedurende vele jaren bij
haar in de straat had gewoondi0.
Examens en eed

Naast het aspect van de verzekering dat ook de arme mensen gebruik
konden maken van verloskundige zorg, werd het voor het stadsbestuur
steeds belangrijker om door middel van de aanstellingen de kwaliteit van
de zorg te bewaken. In de resolutie van 1 maart 1641 op het reeds
genoemde rekwest van Christina van Haeften vinden we een eerste aanwijzing in die richting. Bepaald wordt hier dat zij pas mag worden aangesteld nadat zij door de stadsdokters is geëxamineerd en bekwaam is
bevonden. Het zou echter nog ruim 50 jaar duren voordat een dergelijke
bepaling standaard werd. Het formele besluit dat niemand in de stad en in
het Land van Arkel zich mocht laten gebruiken als vroedvrouw, zonder
tevoren behoorlijk geëxamineerd te zijn door de stadsdokter en / of de chirurgijn van het gasthuis, dateert van 5 juni 169611.Op overtreding van deze
regel werd een boete gezet van 50 gulden voor de eerste keer en 100 aul"
den voor de tweede keer.
In het kader van de kwaliteitsbewakingwerden in de loop van de 17e eeuw
in veel plaatsen de vroedvrouwen opgenomen in de chirurgijnsaildenlZ.
Voor Gorinchem zijn echter geen aanwijzingen in die richting te vinden. Om
meer grip op het handelen van de vroedvrouwen te krijgen wt?rd op 5
november 1770 wel een eed vastgesteld die door de vroedvrouwsl I I I I U C ~ L
worden afgelegdi3. Daarbij moesten zij zweren dat zij alle zwangere en
barende vrouwen zouden helpen, met behoud van het leven en de gezondheid van moeder en kind. Zij mochten niemand in nood verlaten en ook
niemand enige middelen geven die de vrucht doden of afdrijven. Verder
moesten zij beloven geen instrumenten te gebruiken, ontijdig het water te
breken of vrouwen op een andere wijze ontijdig te verlossen, zonder uitdrukkelijke toestemming van een ervaren dokter.
Instructie

In 1777 werd een meer uitgebreide versie van de eed in druk uitgegeven,
samen met de op 18 april van dat jaar vastgestelde instructie voor de
vroedvrouw ei^^^. Hierin wordt omschreven aan welke eisen zij moesten voldoen en welke werkzaamheden zij moesten verrichten. Het eerste artikel
bepaalde dat eenieder die de bediening van v'roedvrouw wilde uitoefenen
tevoren door de stadsdokter of de vroedmeester geexamineerd moest worden. Op overtreding van deze regel stond een boete van 25 gulden.
Bovendien moest iedere vroedvrouw die zich presenteerde aan de stadsdokter om geëxamineerd te worden, eerst doen blijken dat zij van ordente-

lijk gedrag was en te goeder naam en faam bekend stond. Dit om te voorkomen dat ongeschikte personen zouden worden aangesteld in een functie waaraan het leven en de gezondheid van moeder en kind waren toevertrouwd.
Verder moest de aan te stellen vroedvrouw wettig getrouwd of weduwe zijn
en moest zij gedurende tenminste twee jaren onderwijs in de vroedkunde
hebben genoten van daartoe bekwame en gekwalificeerde personen.
Onder het toezicht van dergelijke lieden moest zij tenminste tien kinderen
hebben gehaald. Alleen wie reeds elders gedurende vier of meer jaren als
vroedvrouw gewerkt had, kon dispensatie krijgen voor deze bepaling.
Fysiek gesproken moest de vroedvrouw gezond en sterk zijn en in staat om
te kunnen lezen en schrijven. Haar handen en vingers moesten niet ongeschikt bevonden worden tot de uitoefening van het beroep. Zij moest zorgen dat zij altijd bekwaam en nuchter was en dat haar nagels kort waren,
zodat zij aan de barende vrouwen geen
ongemak kon veroorzaken.
Als een vroedvrouw zich bij een in nood
zijnde vrouw bevond, mocht zij deze niet
verlaten voordat zij haar werk verricht had
en moeder en kind behoorlijk had verzorgd. Alleen wanneer zij reeds tevoren
was besproken bij een ander die tegelijkertijd uitgerekend was, en zij degene die
zij hielp hiervan op de hoogte had
gesteld, mocht zij vertrekken. Ze moest er
dan echter wel voor gezorgd hebben dat
er een collega naar de keuze van deze
vrouw ter plekke was. Had zij een leerling, dan mocht zij deze geen verlossingen laten doen zonder begeleiding. Ze
moest altijd zelf aanwezig blijven totdat
Bakermat
het werk volledig was afgerond. Op overtreding hiervan stond een boete van 25
gulden.
Artikel 6 bepaalde dat de vroedvrouw de barende vrouwen nooit bang
mocht maken, niet ter verkrijging van een hogere beloning en niet om
andere redenen. In artikel 20 werd nog eens bepaald dat zij zich in het vorderen van haar loon met alle discretie diende te gedragen, zonder iemand
te kwellen of iets te vorderen boven zijn of haar vermogen.
Wanneer de vroedvrouw enig bezwaar zag om de verlossing alleen te verrichten, moest zij de bijzijnde vrienden daarvan op de hoogte stellen opdat
deze tijdig konden zorgen voor een tweede vroedvrouw of een dokter. Zij
moest dit echter in alle bedaardheid en omzichtigheid doen, om de barende vrouw niet te ontstellen.
Werd een bevalling belemmerd door een verkeerde ligging van het kind,

dan mocht de vroedvrouw niet langer dan 12 uren wachten met het vragen om assistentie van een dokter of vroedmeester. Als het hoofd van de
vrucht beklemd zat en de weeën verminderden, moest zij zo snel mogelijk
assistentie vragen en er voor zorgen dat de in nood zijnde vrouw zo min
mogelijk afgemat werd. Hetzelfde gold bij tegennatuurlijke baringen die
door operatief ingrijpen moesten worden gered. Wie zich hier niet aan
hield, werd uit haar bediening ontzet en kon bovendien nader bestraft worden.
De nageboorte mocht niet weggedaan worden, voordat deze aan de bijzijnde vrouwen vertoond was. Ook moesten de vroedvrouwen na afloop
van hun werk laten zien dat het afbinden van de navelstreng goed gebeurd
was. Ontdekten de bijzijnde vrouwen een mankement en wensten de
kraamvrouw of haar vrienden daarop een nader onderzoek door een dokter of vroedmeester, dan moest de vroedvrouw dit toestaan. Wanneer zij
een mankement aan het geboren kind ontdekte, moest zij dit onmiddellijk
aan de bijzijnde vrouwen of vrienden laten weten en de nodige aanwijzingen geven hoe daarin het beste kon worden voorzien. Op overtreding van
deze bepalingen stond een boete van 25 gulden.
Ten aanzien van de te gebruiken hulpmiddelen werd bepaald dat de vroedvrouwen moesten zorgen dat zij altijd de nodige middelen bij zich hadden
tot het afbinden van de navelstreng. Ook moesten zij altijd voorzien zijn van
het nodige gereedschap tot het spoedig toedienen van een lavement (klysma).
Op overtreding hiervan stond een boete van 6 gulden. In meer algemene
termen werd het hen verboden om ter bespoediging van het werk of de verlossing enige middelen te gebruiken die de moeder of de vrucht zouden
kunnen benadelen. Deden zij dit toch, dan werden zij uit hun bediening
ontzet en konden zij nader gestraft worden al naar gelang de zwaarte van
de omstandigheden.
Daarna volgden er enige bepalingen omtrent de verdeling van de werkzaamheden tussen de verschillende vroedvrouwen. Om er zeker van te
zijn dat zij allen een gelijk aandeel zouden hebben in de zorg voor de
arme lieden, was de stad verdeeld in drie zones. Elke vroedvrouw had
haar eigen zone, waarbinnen zij alle vrouwen die haar hulp inriepen moest
bedienen. Er waren bovendien vaste regels voor het invallen voor elkaars
werkzaamheden en de vergoedingen die zij elkaar daarvoor mesten
betalen.
De jongste vroedvrouw was daarnaast verplicht tot het kosteloos t0ediet-m
van lavementen aan de vrouwen in de Godshuizen. Wanneer zij daartoe
niet in staat was omdat ze met een bevalling bezig was, mmest de tweede
vroedvrouw in haar plaats fungeren. Wanneer oók deze belet was r ~ ~ o ede
st
eerste vroedvrouw deze dienst verrichten.
Om zichzelf kenbaar te maken waren de stadsvroedvrouwen tenslotte verplicht om voor hun woning een bord uit te steken waarop hun naam en hun
ambt vermeld waren.

De komst van een vaste derde stadsvroedvrouw

De aanstelling als vroedvrouw kreeg men voor het leven, tenzij men zelf
vrijwillig afstand deed of vertrok uit de stad. Dat leverde wel eens problemen op wanneer iemand heel oud werd. Zo vonden drossaard en burgemeesters het in 1686 noodzakelijk om een derde stadsvroedvrouw aan te
stellen omdat de toenmalige twee vroedvrouwen niet meer in staat waren
om de zwangere vrouwen goed te bedienen. De nieuw aangestelde vroedvrouw Peterke Goossens kreeg geen traktement, maar wel de toezegging
dat zij de tweede vroedvrouwsplaats zou krijgen na het overlijden van de
oudste. Lang heeft ze daar niet op hoeven wachten. Reeds na twee maanden overleed Lijsbeth van der Bende en werd Peterke de nieuwe tweede
stadsvroedvr~uw~~.
In 1774 deed zich een vergelijkbare situatie voor. Ditmaal was het de hoge
ouderdom en daarmee gepaard gaande lichaamszwakheid van Johanna
Legmond die de aanstelling van een derde vroedvrouw wenselijk maakte.
Drossaard en burgemeesters wilden ook nu deze extra beambte geen traktement geven, maar de leden van de vroedschap dachten daar anders
over. Zij vonden het zonder meer noodzakelijk om een derde stadsvroedvrouw te hebben, gezien de omvang van het district van de stad, de banne
en het Land van Arkel, alsmede gezien het inwonertal. Men was daarom
wel bereid om een behoorlijk bedrag als traktement daartoe vrij te
makenI6.
De eerste als zodanig aangezochte 'derde stadsvroedvrouw' was Gosina
Bolhuijs. Zij werd aangesteld op 23 augustus 1774 op een traktement van
60 gulden per jaar17. Ook in dit geval Òverleed de oudste stadsvroedvrouw
reeds twee maanden later. Gosina werd toen bevorderd tot tweede vroedvrouw, tegen het aanzienlijk hogere traktement van 150 gulden. Ondanks
het tevoren door de vroedschap ingenomen standpunt dat de stad hoe dan
ook drie vroedvrouwen nodig had, werd de vacature niet onmiddellijk vervuld. Pas op 28 februari 1777 werd Wilhelmina Harsveld als zodanig aangesteldla.
Niet lang daarna moet Gosina Bolhuijs zijn overleden. Wilhelmina werd
echter niet bevorderd tot tweede vroedvrouw. In plaats daarvan werd er
iemand van buiten de stad aangetrokken voor deze vacature. Wilhelmina
protesteerde en kreeg de toezegging dat zij bij de eerstvolgende vacature
zou worden bevorderdIg. Daarop heeft zij echter niet gewacht. In 1783 nam
ze ontslag, waarop het stadsbestuur besloot de bediening voorlopig weer
vacant te houden20. Het bleek namelijk niet mogelijk om een bekwame
vroedvrouw aan te trekken, zelfs niet toen het traktement verhoogd werd
van 60 gulden tot 100 gulden. Daar kwam nog bij dat zich in de stad een
vrouw bevond die in gevallen van nood de vroedvrouwenbediening waarnam. Daardoor was de druk om iemand te
zoeken aanzienlijk verminderd. Deze Cornelia Ooms vertrok in 1788 echter
uit de stad.

In januari 1789 besloot men dan toch eindelijk werk te maken van het zoeken naar een derde vroedvrouw21. Daartoe werden advertenties in de kranten geplaatst. Dit resulteerde in de aanstelling op 1 mei daaropvolgend van
Francina Holstijn, op een traktement van 125 gulden22.Gezien de hoogte
van dit bedrag lijkt het niet vreemd dat men niemand kon vinden voor het
traktement dat de voorgaande vroedvrouwen in deze positie kregen!
Om in de periode tot aan de aanstelling van een derde stadsvroedvrouw
de zorg voor de zwangere vrouwen in de stad zeker te stellen had de
vroedschap in januari 1789 besloten de twee toenmalige vroedvrouwen te
verbieden om zonder toestemming buiten de stad te gaan. Zij mochten
zich al helemaal niet "willekeurig absenteren" wanneer er reeds een van
hen afwezig was en het werd hen hoe dan ook verboden om buiten het
Land van Arkel te gaan om vrouwen te verlossen. Bij overtreding van deze
regels zou een kwart van hun traktement verbeurd verklaard worden ten
behoeve van de diaconie-armen, boven op een nadere correctie al naar
gelang de zwaarte van de omstandigheden.

De traktementen
Hiervoor zijn de traktementen van de vroedvrouwen al enige malen aan ae
orde geweest. In algemene zin valt te constateren dat er ten aanzien van
de honorering van de werkzaamheden in de loop van de eeuwen een stijgende lijn is geweest, die overigens wel af en toe onderbroken werd23. De
professionalisering van het beroep lijkt gepaard te zijn gegaan met een
hoger traktement voor de vrouwen die het uitoefenden. Dit zien we niet
alleen in absolute zin, maar ook in verhouding tot een functie als die van
stadsdokter. In 1546147 kregen de twee toenmalige vroedvrouwen een jaarwedde van respectievelijk 12 en 19 gulden met daarnaast een zekere hoeveelheid turf. De stadsdokter ontving toen 30 gulden. Aan het einde van de
16e eeuw was het traktement van de oudste vroedvrouw gestegen tot 54
gulden, terwijl de jongste 18 gulden kreeg. De jaarwedde van de stadsdokter lag daar met 100 gulden nog steeds ruim boven.
In de loop van de 17e eeuw stegen de traktementen van de vroedvrouwen
in wisselend tempo. Aan het einde van die eeuw werden zij echter zonder
opgaaf van redenen fors verlaagd, van 100 en 75 gulden naar 60 en 30 gulden. Ook verviel toen de uitbetaling in turf. De jaarwedde van de stadsdokter bleef gedurende deze hele periode stabiel op 100 gulden.
In de loop van de 18e eeuw maakten de vroedvrouwen een definitieve
inhaalslag ten opzichte van de stadsdokter. In deze periode werden hun
traktementen enkele malen verhoogd, waar het salaris van de stadsdokter
constant op hetzelfde niveau bleef. Wat opvalt is dat de eerste vroedvrouw
die van buiten de stad afkomstig was, de eerste was die een hoger inkomen kreeg dan de stadsdokter. Zij ontving in 1740141 150 gulden, tegen 90
gulden voor de twee andere vroedvrouwen. Toen in 1742143 nog een
vroedvrouw van buiten de stad werd aangesteld, kreeg deze 100 gulden.

In het in 1749 opgestelde overzicht van de ambten en bedieningen in de
stad24is overigens ook weer sprake van bijkomende uitbetalingen in turf.
De oudste vroedvrouw kreeg naast haar traktement van 150 gulden 25 tonnen turf en de anderen kregen ieder 32 tonnen turf bovenop hun traktement van 100 gulden.
In september 1761 dreigde de oudste stadsvroedvrouw Johanna Legmond
te vertrekken naar Den Bosch omdat zij daar een traktement van 400 gulden kon krijgen. De vroedschap besloot daarop haar traktement met 50
gulden te verhogen tot 200 gulden. Het traktement van de tweede stadsvroedvrouw werd eveneens verhoogd, tot 150 gulden. Daar stond wel
tegenover dat de uitbetalingen in turf vervielen25.De oudste vroedvrouw
was vanaf dat moment qua salaris gelijkgesteld aan de chirurgijn van de
godshuizen. Zelfs de tweede vroedvrouw verdiende nog ruim meer dan de
inmiddels twee aanwezige stadsdokters, die samen het traktement van 100
gulden deelden.
Het lijkt erop dat naarmate de van oudsher praktisch geschoolde vroedvrouwen en chirurgijns meer theoretische scholing kregen, de waardering
en daarmee de beloning van deze beroepen steeg. Omdat de dokters van
oudsher al theoretisch geschoold waren hadden zij geen profijt van deze
ontwikkeling.
De vrouwen die het beroer, uitoefenden

Moeders en dochters
Van de stadsvroedvrouwen in de 16e eeuw is niet veel meer te vinden dan
een naam en het bijbehorende traktement. Omdat in deze periode nog
veel gebruik werd gemaakt van patroniemen is het dan erg moeilijk om
familierelaties tussen de vroedvrouwen te ontdekken. In de tweede helft
van de zeventiende eeuw krijgen we wat meer aanwijzingen en daaruit
blijkt dat het toen nog steeds gewoonte was dat het beroep in de familiesfeer werd overgedragen. Echte vroedvrouwengeslachten, waarin het
beroep vele generaties lang werd overgedragen, zijn echter niet aangetroffen.
De eerste van wie we zeker weten dat ze haar moeder in het vak opvolgde
is Trijntje Ariëns. Zij schreef in haar rekwest om aangesteld te mogen worden als vroedvrouw dat zij zich, na het overlijden van haar moeder Heijlken
Thonis, "mede als vroemoeder continuelijck heb laeten gebruijcken tot
genoegen van een ieder"26.Daarom verzocht ze nu hetzelfde traktement te
mogen ontvangen als haar moeder indertijd kreeg. De vroedschap besloot
op 9 juli 1646 om haar 24 gulden per jaar toe te kennen. Dat was veel minder dan het traktement van haar moeder en Trijntje diende dan ook een
nieuw rekwest in omdat het in verhouding tot haar vele diensten voor de
minvermogenden toch wel zeer sober was. Hierop is geen uitspraak

bekend. Wellicht is het lage traktement mede aanleiding geweest voor haar
vertrek omstreeks 1655156.
Trijntjes opvolgster Grietje Hendricx Holthuijsen zou haar kennis en kunde
overdragen op de dochters van haar broer Maarten. Grietje werd aangesteld in het boekjaar 1655156 en overleed in 1692. Op 29 augustus van dat
jaar werd haar nicht Maeijke Maertens Holthuijsen aangesteld tot stadsvroedvrouw en op 8 februari 1695 kreeg Maeijkes zus Grietje of Margrita
eveneens een dergelijke aanstelling.
Laatstgenoemde Grietje overleed in 1720. Maeijke deed in 1724 afstand
van haar aanstelling ten behoeve van haar eigen dochter Geertje
O ~ w e n d i j k ~Toch
~ . werd het traktement nog tot 1737 uitbetaald aan
Maeijke. Geertje heeft er dus niet erg lang van kunnen genieten, want zij
overleed in 174128.Zij was de laatste uit het geslacht Van Holthuiisen die
als vroedvrouw fungeerde.

Professioneel opgeleiden van buiten de stad
Na het overlijden van Geertje
Ouwendijk zijn er geen vroedvrouwen meer aangesteld die afkomstig
waren uit Gorinchem. Naarmate de
opleidingseisen van het stadsbestuur hoger werden, werd het moeilijker om binnen de eigen stadsgrenzen nog een gekwalificeerde
vroedvrouw te vinden. Het ontbreken van een kundige leermeester
in de stad zal daar zeker mede
debet aan zijn geweest.
De eerste van buiten de stad
afkomstige vroedvrouw die omwille
van het uitoefenen van deze functie
naar Gorinchem kwam was Ida de
VOS. Zij kwam van Dordrecht en
Zestien-eeuwse kraamstoel, ook r?U weer in
werd op 24 juni 1720 a a n g e ~ t e l d ~ ~gebruik
.
Latere vroedvrouwen waren afkomstig van Geertruidenberg, Woudrichem, Den Haag, Heusden, Roosendaal,
Bergen op Zoom en Raamsdonk30. Er bleef dus wel een zekere regionale
oriëntatie.
In 1777 werd nog een in Gorinchem woonachtige vroedvrouw aangesteld
van wie de moeder dit beroep reeds uitoefende in de stad. Zij was echter
niet in Gorinchem geboren en opgeleid. Het was Wilhelmina Harsveld.
Haar moeder Maria Steevens was in 1770 aangesteld tot tweede stadsvroedvrouw. De toen reeds volwassen Wilhelmina was met haar meegekomen vanuit Den Haag en kreeg zeven jaar later een aanstelling als derde

stadsvroedvrouw. Zij nam in 1783 al weer ontslag uit die fuflctie, wellicht
omdat zij ergens anders een betere aanstelling kon krijgen3'. Bewijzen
daarvoor zijn overigens niet gevonden.
Van andere vroedvrouwen in de tweede helft van de 18e eeuw is wel
bekend dat zij ontslag namen om elders te gaan werken of wonen. Zo werd
de in 1746 aangestelde Catharina Nieuwenhuijs in 1751 beroepen naar
Heusden en Maria Steevens vertrok in 1798 naar Vianen. De onbezoldigde
vroedvrouw Cornelia Ooms, die in 1783 was aangesteld, verliet in 1788 de
stad met onbekende b e ~ t e m m i n g ~ ~ .

Maatschappelijke status
Van Andel stelt dat de vroedvrouwen met hun eigen inkomen en opleiding
in de mannengemeenschap van destijds een bijzondere positie innamen,
die getuigde van een grote mate van zelfstandigheid en e m a n ~ i p a t i e ~
~.
Die
zelfstandigheid konden de vrouwen echter slechts bereiken door te trouwen, want zoals we in de instructie hebben gezien was het aan jonge ongehuwde vrouwen niet toegestaan het beroep uit te oefenen. De reden daarvoor zal vooral gelegen zijn geweest in het feit dat men vond dat een zekere levenservaring vereist was om het vak goed te kunnen uitoefenen.
Daarnaast wilde het stadsbestuur zich waarschijnlijk de schande besparen
van een vroedvrouw die zelf een onwettig kind had. Voor zover dat nagegaan kon worden hadden alle Gorcumse vroedvrouwen tenminste de leeftijd van 38 jaar bereikt ten tijde van hun aanstelling en zij waren inderdaad
allen getrouwd of weduwe. De in 1738 aangestelde Johanna Legmond was
maar
volgens een transportakte van 1773 g e ~ c h e i d e n ~
~ , verdere aanwijzingen daarvoor zijn niet gevonden.
Bij de status van vroedvrouw hoorde verder dat zij zich onberispelijk moesten gedragen, zowel in de uitoefening van hun beroep als daarbuiten. In de
instructie staan-boetes vermeld op overtreding van de verschillende voorschriften, maar deze zijn zelden gevorderd. Alleen in 1797 werden de twee
toenmalige vroedvrouwen beboet met 10 gulden omdat zij zich zonder toestemming buiten de stad hadden begeven. In 1793 was de lector Sebel om
dezelfde reden beboet met 25 gulden35.Ernstiger vond men het gedrag van
Johanna Kiene. In de raadsnotulen van 6 april 1797 lezen we dat zij in verschillende opzichten het "billijk misnoegen" van de raad had geprovoceerd,
in zodanige mate dat de belangrijke post van tweede stadsvroedvrouw niet
langer aan haar kon worden toevertrouwd. Zij werd dan ook ontslagen36.
In juli daaropvolgend beklaagde haar opvolgster Christina Vervoort zich bij
de raad. Ze werd ernstig in haar bestaan benadeeld omdat Johanna haar
werk als vroedvrouw gewoon voortzette maar alleen niet meer naar de
arme lieden toeging. Daardoor kwamen dezen allen voor rekening van
Christina. Ze vroeg daarom een verhoging van haar traktement met 25 gulden, wat haar werd t ~ e g e s t a a n ~ ~ .
Op 7 augustus 1806 behandelde de raad een rekwest van Johanna Kiene,

waarbij zij verzocht opnieuw een stadstraktement te mogen krijgen als
vroedvrouw. Ze verklaarde dat ze "geen anemus heeft gehad het toen
exteerend bestuur of derzelver ministers of iemand in desselfs individu te
infurieren of te insulteren, dan ligtelijk bij dusdaanige voorkoomende
omstandigheeden iets zoude gezegt kunnen hebben, waarvan door den
een of anderen soms een verkeerd gebruik gemaakt is geworden".
Vanwege het berouw dat ze uitsprak besloot de raad op 23 augustus haar
weer aan te stellen op haar oude traktement van 150 gulden38.
De status van de vroedvrouwen kan verder enigszins afgelezen worden
aan de beroepen van hun echtgenoten. Voor zover bekend waren zij allen
gehuwd met min of meer gegoede 'middenklassers'. We onderscheiden
vanaf het midden van de 17e eeuw achtereenvolgens een chirurgijn (!), een
marktschipper op Utrecht, een schoenmaker, een beurtschipper op
Amsterdam, een kleermaker, een timmerman, een sergeant en een
Opvallend is dat het in deze periode meer"Nederduits sch~olmeester"~~.
dere malen voorkwam dat de echtgenoot van een van elders aangetrokken
vroedvrouw met haar meekwam. Hij kreeg dan gratis het lidmaatschap
aangeboden van het gilde waarvan hij het ambacht uitoefende. Dit mogen
we wel zien als een aanwijzing voor de stijgende importantie van het
beroep. Zelfs heden ten dage is het immers nog niet echt gebruikelijk dat
een man met zijn echtgenote meeverhuist omwille van haar werk.
Kwam het in de eerste helft van de 17e eeuw nog regelmatig voor dat de
vroedvrouwen naast hun traktement een subsidie kregen voor de huur van
een huis, daarna waren zij vaak in staat zelf een woning te kopen. Zo zijn
er huizen van vroedvrouwen bekend aan de westzijde van de Kortendijk,
de Appeldijk, de oostzijde van de Arkelstraat, de Haarstraat, de Kalkhaven,
de Zusterstraat, de noordzijde van de Grote Markt, de oostzijde van de
Hazewindhondsteeg en de zuidzijde van de westwagenstraat40. De prijzen
van de huizen varieerden van 70 gulden voor een huisje aan de Kalkhaven
dat in 1734 werd gekocht door de man van Geertje Ouwendijk, tot 1300
gulden voor de verkoop van het huis aan de Grote Markt van Maria
Steevens. Dit laatste was echter wel een uitschieter naar boven. De meeste huizen schommelden in prijs rond de 300 gulden. De locaties waren over
het algemeen niet de slechtste van de stad.
De komst van mannen in het beroepsveld

De eerste vroedmeester

' 	

In de in 1777 vastgestelde instructie voor de Vroedvrouwen wordt enkele
malen gesproken over een vroedmeester. Dit was een in de verloskunde
gespecialiseerde chirurgijn, wiens hulp ingeroepen kon worden voor bijvoorbeeld tangverlossingen, keizersneden of het verwijderen van een dode
vrucht uit de baarmoeder. Pas halverwege de 18e eeuw werd in Gorinchem

voor het eerst een dergelijke functionaris aangesteld. Dat gebeurde niet op
initiatief van het stadsbestuur, maar op dat van de chirurgijn in kwestie, die
zich in de verloskunde had gespecialiseerd en nu vroeg om als zodanig te
mogen worden aangesteld. Het was Hermanus van Baalen, die attestaties
van zijn bekwaamheid kon overleggen van professor T. Swenke uit Den
Haag en van de twee stadsdokters. Het stadsbestuur besloot op 30 juni
1755 om hem inderdaad een aanstelling als vroedmeester te geven. Zijn
traktement wilde men pas vaststellen als hij de nodige proeven van
bekwaamheid had laten zien. Op 7 november daaropvolgend was dat blijkbaar genoegzaam gebeurd, want toen werd besloten hem een traktement
toe te kennen van 30 gulden plus 10 gulden voor de aanschaf van turf4'.
In vergelijking met het traktement van de vroedvrouwen was dit geen hoog
bedrag: de oudste stadsvroedvrouw ontving in het boekjaar 1755156 150
gulden en de tweede stadsvroedvrouw kreeg toen 100 gulden. In 1770
werd Van Baalens inkomen verhoogd met een jaarlijkse douceur van 25
gulden4*, maar het bleef enigszins schril afsteken bij de jaarwedde van de
vroedvrouwen.
Van Baalen dacht waarschijnlijk met zijn aanstelling niet alleen een stadstraktement binnen te halen, maar ook het exclusieve recht te verkrijgen om
verloskundige (chirurgische) handelingen in de stad te verrichten. Hij was
echter niet de enige die hier werkzaam was op dit gebied. Op 30 april 1756
kreeg het college van drossaard en burgemeesters een brief van hem te
behandelen, waarin hij zich beklaagde over Johannes Bruijndijk, die ook
werkte als vroedmeester. Dit gebeurde volgens Van Baalen tot nadeel van
hem en de twee stadsvroedvrouwen en vooral tot "groot pericul" van de
zwangere vrouwen die hij behandelde, want hij zou niet gekwalificeerd zijn
en nooit enig examen hebben gedaan. De stad kende inderdaad de regel
dat niemand de vroedkunde mocht beoefenen zonder geëxamineerd te
zijn door de stadsdokters. Daarom werd besloten Bruijndijk te verbieden
zich te laten gebruiken als vroedmeester zolang hij daartoe niet behoorlijk
gekwalificeerd was43.
Bruijndijk had de bui waarschijnlijk al zien hangen, want reeds op 31 mei
werd zijn rekwest behandeld, compleet met de benodigde attestaties, die
deels zelfs dateerden van voor 30
In zijn rekwest gaf hij aan dat hij
reeds 21 jaar de vroedkunde had bestudeerd en uitgeoefend. Hij had een
verklaring van 28 april 1756 dat hij voldaan had aan de ondervragingen van
Gerardus Dieten, 'examinateur en prolector' in de vroedkunde te Leiden.
Daarnaast kon hij een verklaring laten zien van baljuw, schout en schepenen van Woudrichem van 26 november 1755. Zij verklaarden dat Bruijndijk
in 1745 verzocht was bij Cornelia van Heeckeling, de huisvrouw van Dirk
Bax. Deze had enige dagen in barensnood gezeten en er waren twee
vroedvrouwen en een meester chirurgijn bij gehaald welke haar niet hadden kunnen verlossen. Bruijndijk had echter zijn bekwaamheid getoond en
de vrouw binnen twee uren verlost, waarna zij tot gezondheid was hersteld.
Verder was hij in 1748 geweest bij de vrouw van Hermanus Bouwman,

genaamd Elizabeth Huijbregts. Zij had een kind gebaard maar kon de
nageboorte niet krijgen, hoewel er een chirurgijn bij was geweest.
Bruijndijk had haar binnen de tijd van een uur daarvan verlost en ook zij
was in gezondheid hersteld.
Tenslotte had hij zich nog laten examineren door de stadsdokter Jacobus
van Velzen, die in een attestatie van 14 mei 1756 verklaarde dat Bruijndijk
voldaan had aan zijn ondervragingen. Voor het stadsbestuur was dit alles
reden genoeg om hem alsnog aan te stellen tot stadsvroedmeester, te
meer daar Bruijndijk zelf aangaf tevreden te zijn met de titel. Hij vroeg geen
traktement totdat zich een "favorabeler" gelegenheid zou voordoen. Zover
is het nooit gekomen. Van Baalen bleef praktiseren tot aan zijn dood in
1810, terwijl Bruijndijk vermoedelijk in 1771 naar Rotterdam vertrok45.
Instructie

Toen het stadsbestuur in 1777 de instructie voor de vroedvrouwen vaststelde, werd tegelijkertijd ook een instructie voor de vroedmeester opgemaakt46. Niemand mocht als zodanig worden aangesteld zonder tevoren
door de stadsdokters te zijn geëxamineerd en de nodige blijken van zijn
geoefendheid in de theoretische en praktische vroedkunde te hebben
gegeven. Verder was hij verplicht zijn domicilie in de stad te houden en
iedereen bij wie hij in nood geroepen werd zo snel mogelijk bij te staan.
Ook hij moest de onvermogende vrouwen bedienen zonder daarvoor
enige betaling te mogen vragen. Als hij een beloning vroeg, dan mocht hij
dat pas doen nadat hij zijn werkzaamheden had voltooid. Het maximum
bedrag dat hij mocht vragen was 21 gulden, tenzij het een buitengewoon
moeilijke operatie was. Wanneer hij bij vermogende lieden buiten de stad
en de banne geroepen werd, mocht hij bovendien nog een redelijk bedrag
aan reis- en verblijfkosten vragen. Bij verschil van mening hierover moesten de burgemeesters uitspraak doen.
Hiernaast was de vroedmeester nog verplicht om twee maal per week op
door hem te bepalen tijden telkens een uur les te geven en de vereiste
demonstraties te houden. Deze lessen waren bedoeld ter instructie in de
vroedkunde voor degenen die zich in het beroep van vroedvrouw wilden
bekwamen. Hiervoor mocht hij 6 gulden per maand vragen.
Tenslotte bevatte de instructie voor de vroedmeester ook een eed, die
ongeveer overeenkwam met de eed van de vroedvrouwen.
De komst van een lector in de heel- en vroedkunde

Vroedmeester Van Baalen bleef zijn ambt tot op hoge leeftijd ~ i t o e f e n e n ~ ~ .
Het stadsbestuur lijkt echter gaandeweg minder vertrouwen in hem te hebben gekregen, getuige de vroedschapsresoluties van 30 juli 17904*. Daarin
lezen we dat drossaard en burgemeesters al geruime tijd bedacht waren
geweest om de stad van een bekwame chirurgijn, breuk- en vroedmeester

te voorzien. Daarmee zou groot onheil afgewend kunnen worden voor
inwoners met moeilijke chirurgische problemen of met buitengewone
gevallen in de verloskunde. Nu bleek er een dergelijke persoon genegen te
zijn zich in Gorinchem te vestigen en zijn kunsten hier ten dienste van de
bevolking in te zetten. Het was Gerrit Sebel, die in het fundatiehuis van de
vrouwe van Renswoude te Utrecht was opgeleid. De regenten aldaar hadden hem zo kundig gevonden, dat zij hem naar Parijs hadden gestuurd om
zich verder te specialiseren. Daarvan was hij nu met loffelijke attestaties
teruggekeerd en hij had onlangs zijn examens volbracht. De vroedschap
wilde een gelegenheid als deze natuurlijk niet voorbij laten gaan en besloot
hem aan te stellen onder de titel van lector anatomicus, op voorwaarde dat
hij het gewone stads-examen tot vroedmeester en het toelatingsexamen
van het chirurgijnsgilde zou afleggen.
Als traktement kreeg hij 250 gulden per jaar, met het vooruitzicht dat dit
bedrag bij goed functioneren jaarlijks met 50 gulden zou worden verhoogd
tot een totaal bedrag van 400 gulden per jaar. Om de kosten van dit aanzienlijke traktement te dekken werd besloten om de post van de toenmalige vroedmeester na diens overlijden niet te vervullen. Ook de positie van
derde stadsvroedvrouw zou komen te vervallen wanneer deze vacant
werd.
Erg lang heeft de stad niet van Sebels diensten kunnen profiteren, want
reeds in april 1793 nam hij ontslag, omdat hij benoemd was tot 'dokter te
velde'. De vroedschap besloot dat het nodig was om een ander in zijn
plaats aan te stellen en zette de volgende advertentie in de kranten:
"Iemand kundig en ,bequaam tot de functien van Chirurgijn-, vroed- en
breukmeester, genegen zijnde als zodanig te fungeeren binnen de stad
Gorinchem, op een jaarlijks tractement van zeshondert gls., adresseeren
zig daartoe aan den Heer Stads Doctor, met de attestatien daartoe dienende"49. Pas op 2 november 1795 kwam de selectiecommissie met twee
kandidaten voor de functie.De eerste was de heer Tret, een geboren
Gorcumer die nu medisch dokter te Oirschot was. Hij was in 1776 in
Utrecht gepromoveerd en wilde graag zijn werkzame leven afsluiten in een
minder grote praktijk dan zijn huidige. De tweede kandidaat was J.A. van
Doeveren, die zijn medische opleiding te Leiden bijna met een proefschrift
had afgerond. De vroedschap was niet geheel tevreden over beide kandidaten, zeker niet toen in de vergadering van 14 december 1795 bleek dat
er twijfels waren omtrent de zedelijke gedragingen van dokter Tret. Omdat
de financiële positie van de stad op dat moment ook niet erg rooskleurig
was, besloot men in januari 1796 om de begeving van de post nog maar
even uit te stellen. Toen eind april bleek dat Van Doeveren zich hoe dan ook
in Gorinchem zou gaan vestigen, besloot men helemaal af te zien van de
aanstelling van een lector50.
Een jaar later had men inmiddels verschillende blijken van zijn capaciteiten
gezien en vond men het toch wel gepast om hem een honorarium aan te
bieden, waarmee hij over te halen zou zijn om in de stad te blijven. Zo

kreeg Van Doeveren alsnog zijn aanstelling tot lector in de ontleed-, heelen vroedkunde, echter op een aangepast traktement. Hij kreeg 100 gulden
voor zijn werkzaamheden als stadsdokter en zijn inspanningen als lector
werden helemaal niet betaald5'. Van Doeveren nam er genoegen mee en
hield op 1 februari 1798 om 11.O0 uur in de Grote Kerk een openbare redevoering ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn post. Het stadsbestuur zorgde ervoor dat de plechtigheid de nodige luister kreeg bijgezet
door middel van orgelmuziek. Op 1 januari had hij reeds toestemming
gekregen om gedurende het winterseizoen anatomische lessen te geven in
een van de vertrekken boven de Hoofdwacht. Het stadsbestuur zorgde hier
voor het benodigde meubilair52.
De aanstelling van de lector Sebel en later Van Doeveren aan het einde van
de 18e eeuw kan worden gezien als het sluitstuk van een langzaam voortschrijdend proces van professionalisering, waarin ook de theoretische
scholing een rol ging spelen. Dit proces had zich niet alleen voorgedaan
op het terrein van de verloskunde, maar ook op andere terreinen van de
medische zorg. Naast de vroedvrouwen hebben vooral de chirurgijns zich
in de loop van dit proces een betere positie weten te verwerven ten opzichte van de dokters.
Toch lijkt het er niet op dat men in Gorinchem bijzonder overtuigd was van
het belang van de aanwezigheid van een lector, gezien al het gedoe rond
het zoeken van een opvolger voor Sebel en het lage traktement van Van
Doeveren. Een dergelijke functionaris gaf de stad natuurlijk een bepaalde
extra status, maar dat was in tijden van financiële tegenslag minder belangrijk. Dan vertrouwde men toch maar weer alleen op de chirurgijns en de
vroedvrouwen, die het werk immers al eeuwenlang gedaan hadden.

Lijst van Gorcumse stadsvroedvrouwen
N.B. Onderstaande lijst is gebaseerd op de serie rekeningen van de stadsthesaurier, 1546147-1797198 (AS, inv.nrs. 1413-1564). Hiervan ontbreken
echter vooral uit de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw een aantal jaargangen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de registers van aanstellingen
van beambten, 1661-1811 (AS, inv.nrs. 334-339), de resoluties van de
vroedschap en van drossaard en burgemeesters (AS, inv.nrs. 3-27a, 49,
66-75, 1 13-126d) en van gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken.
1546147

IJcken Diericxdr
Traktement: 6 gulden (voofeen half jaar).
1546147
Gueldeken Henricxdr
Traktement: 19 gulden.
1571172-1572173 Trijntgen Gheritsdr
Traktement: 24 gulden en 40 tonnen turf.

Goevertgen Huijgen
Traktement: 18 gulden en 20 tonnen turf.
Oeijken Woutersdr
Traktement: 18 gulden een zekere hoeveelheid turf.
Guertgen (Geritgen) Jansdr
Overl.: ca. 1590 (?).
Traktement: 18 gulden + een zekere hoeveelheid turf.
In 1589190 ontvangt ze nog 16 gulden en 10 stuivers
over 1l maanden.
Tanneken Bartholomeusdr (PuttoirsIPeltoirs)
Traktement: 54 gulden
huishuur 30 gulden
een
zekere hoeveelheid turf.
Lijntgen Lodewijcx
Traktement: 48 gulden huishuur 30 gulden.
Belyken Jans
Traktement: 48 gulden huishuur 30 gulden.
Antonette Durand
Aangesteld: 2-2-1626, omdat de "ordinaris vroedtmoederschap" vacant was.
Beatrix Gerritsdr, weduwe van BalthasarIBaltus Gerritsz
Geb.: Amsterdam ca. 1585; ca. 1623 naar Gorinchem
gekomen; overl.: ca. 1656.
Aangesteld: 14-4-1632, op eigen verzoek.
30
Traktement: 42 gulden; v.a. 1642143 48 gulden
gulden subsidie voor huishuur; v.a. 1650151 50 gulden.
Christina van Haeften
Overl.: ca. jan. 1684.
Aangesteld: 1-3-1641, op eigen verzoek, en een traktement toegezegd "als alle andere aankomende vroedvrouwen"; v.a. ca. 1650151 1e stadsvroedvrouw.
Traktement: 48 gulden; v.a. 1650151 70 gulden; v.a.
1659160 100 gulden; 1662163 60 gulden; v.a. 1663164
80 gulden; v.a. 1667168 100 gulden. In 1683184 ontving
zij nog 75 gulden voor 314 jaar dienst; haar dochter
Sophia Baltus kreeg na haar overlijden nog 12 gulden
en 10 stuivers, zijnde de helft van het laatste '14 jaar.
Heijlken Thonisdr. van As(sen), huisvrouw van David
Laetzen
Geb.: ca. 158253,overl.: ca. 1643.
Traktement: tesamen met subsidie voor huishuur 100
gulden.
Trijntje Ariens, huisvrouw van mr. Jacob van Duijnveld,
chirurgijn54
Geb.: ? als dochter van Heijlken Thonisdr. van As.
Aangesteld: 9-7-1646, op eigen verzoek.

+

+

+

+
+

+

ca. 1620-1643

1646-1655156

1655156-1692

Traktement: 24 gulden. 

Vertrokken ca. 1655156 naar Den Haag (?)55. 

Grietje Hendricx Holthuijsen, huisvrouw van Albert
Adriaensz Hoijkees Getrouwd: 22-4-1640 en op 6-51640 attestatie naar Arkel gekregen; overl.: ca. juli 1692.
Aangesteld: 1655156 als 2e stadsvroedvrouw (na het
vertrek van Trijntje Ariens).
Traktement: 70 gulden; 1662163 60 gulden; v.a. 1663164
80 gulden; v.a. 1667168 100 gulden. In 1674175 slechts
een half jaar traktement ontvangen. In 1692 nog '14 jaar
traktement uitbetaald.
Neesken Baltus, huisvrouw van Cornelis Jonghbloet
Overl.: okt. 1679.
Aangesteld: 9-12-1670 als 3e stadsvroedvrouw.
Traktement: 30 gulden. In 1672173 en 1674175 slechts
een half jaar traktement ontvangen. Na haar overlijden
krijgt haar man nog 15 gulden voor 112 jaar dienst.
ElisabethILijsbeth van der Bende(n)
Overl.: ca. november 1686.
Aangesteld: begin 1684, als 2e stadsvroedvrouw (na
het overlijden van Christina van Haeften).
Traktement: 75 gulden (1683184 12 gulden en 10 stuivers voor het laatste '14 jaar).
Peterke Goossens (Crummel), huisvrouw van Claes
Cornelisse Coeck, marktschipper op Utrecht56
Geb. Herwijnen; ondertr. Gorinchem 29-9-1674; overl.:
le helft 1695.
Aangesteld: 18-1-1686 als onbezoldigd stadsvroedvrouw; per 30-12-1686 2e stadsvroedvrouw (na het
overlijden van Elisabeth van der Bende).
Traktement: geen; v.a. 1687 75 gulden.
Maeijke (moeder) Maertens Holthuijsen, huisvrouw van
ArieIAdriaen Claessen Ouwendijk
Gedoopt: Gorinchem 27-8-1647 als dochter van
Meerten Hendriksz Holthuijsen en Geertien Gijsberts;
ondertrouw Gorinchem 28-4-1674; overl.: 1737.
Aangesteld: 29-8-1692 als 2e stadsvroedvrouw (na het
overlijden van haar tante Grietje Holthuijsen); v.a.
1695196 le stadsvroedvrouw (na het overlijden van
Peterke Goossens).
Traktement: 50 gulden (1692193 314jaar = 37 gld en 10
st.); v.a. 1695196 60 gulden; v.a. 1711112 90 gulden.
GrietjeIMargrita (moeder) Holthuijsen, huisvrouw van
Willem Vermeerten
Gedoopt: Gorinchem 28-12-1649 als dochter van

Meerten Hendriksz Holthuijsen en Geertie Gijsberts; 

trouwt 13-11-1689; overl.: voor 24-6-1720. 

Aangesteld: 8-2-1695 als 2e stadsvroedvrouw (na het 

overlijden van Peterke Goossens). 

Traktement: 30 gulden; v.a. 1711112 50 gulden. 

IdaNda (de) Vos, huisvrouw van Cornelis van der Walle, 

schoenmaker 

Afkomstig van Dordrecht; overl.: ca. 1749. 

Aangesteld: 24-6-1720 als 2e stadsvroedvrouw (na het 

overlijden van "Grietje moeder"). 

Traktement: 90 gulden (1720121 11 maanden = 82 gul- 

den en 10 stuivers); v.a. 1745 60 gulden, omdat zij bui- 

ten de stad gaat wonen. 

1724(1737)-1741 Geertje Ouwendijk, huisvrouw van Adriaen Visser,
beurtschipper op Amsterdam
Geb.: ? als dochter van Maeijke van Holthuijsen en Arie
Claessen Ouwendijk; getrouwd: Gorinchem 28-4-1697;
overl.: voor 30-8-1741.
Aangesteld: 17-6-1724 als 2e stadsvroedvrouw (na vrijwillige afstand door haar moeder Maeijke van
Holthuijsen).
Traktement: 90 gulden (volgens de rekeningen pas uitbetaald aan haar vanaf 1737138). In 1741 nog 22 gulden
en 10 stuivers voor '14 jaar dienst als stadsvroedvrouw.
Johanna Legmond, huisvrouw van Jan Tielemans Ivan
Gent
Afkomstig van Geertruidenberg; begr.: Gorinchem 2-111774 in de kerk.
Aangesteld: 24-12-1738 als le stadsvroedvrouw.
Traktement: 150 gulden; v.a. 1762163 200 gulden. In
1774175 nog 112 jaar traktement = 100 gulden, en voor
haar erfgenamen nog 1 maand traktement = 16 gulden
en 13 stuivers.
Lena Maria Bruijndijk, huisvrouw van ?
Afkomstig van Geertruidenberg; overl.: ca. oktober
1770.
Aangesteld: 30-8-1741 als 2e stadsvroedvrouw (na het
overlijden van Geertje Ouwendijk); haar man mag gratis
lid worden van het kleermakersgilde.
Traktement: 100 gulden (over 1741142 3/4traktement =
75 gulden); v.a. 1762163 150 gulden. In 1770171 na haar
overlijden nog 112 jaar traktement = 75 gulden uitbetaald aan haar man.
Catharina Nieuwenhuys, huisvrouw van Martinus
Donkersloot

Afkomstig van Woudrichem.
Aangesteld: 17-10-1746(nadat Ida de Vos buiten de
stad was gaan wonen).
Traktement: 100 gulden (in 1746147 112 jaar traktement
= 50 gulden).
Over het jaar
Vertrokken naar Heusden per 8-9-1751.
1751 ontvangt zij dan nog 35 gulden.
Maria Steevens, weduwe van Willem Karel Harsveld
Afkomstig van Den Haag.
Aangesteld: 5-11-1 770 als 2e stadsvroedvrouw (na het
overlijden van Lena Maria Bruijndijk); per 1-1 1-1 774 l e
stadsvroedvrouw (na het overlijden van Johanna
Legmond).
Traktement: 150 gulden (in 1770171 l12 jaar traktement
= 75 gulden); per 1-1 1-1 774 200 gulden.
798.
Vertrokken naar Vianen per 1-2-1
Gosina Bolhuijs, huisvrouw van Jan Naaldenberg, timmerman
Afkomstig van Heusden; overl.: ca. november 1776.
Aangesteld: 23-8-1
774 als 3e stadsvroedvrouw; per 1 1 1-1 774 2e stadsvroedvrouw (na het overlijden van
Johanna Legmond).
Traktement: 60 gulden; per 1-1 1-1774 150 gulden. In
1776177 wordt nog l12 jaar traktement = 75 gulden uitbetaald en haar man krijgt dan nog '14 jaar traktement =
37 gulden en 10 stuivers.
Johanna Kiene(n), huisvrouw van Martinus (van)
Engel(en)
Geb.: Delft 1731 als dochter van Willem Kienen en
Johanna Rigthoff; afkomstig van Roosendaal; overl.:

22-12-1813. 

Aangesteld: 9-4-1
777 als 2e stadsvroedvrouw (na het 

overlijden van Gosina Bolhuijs). 

Traktement: 150 gulden. 

maar op eigen verzoek m.i.v. 

Ontslagen per 6-4-1797,
23-8-1
806 opnieuw aangesteld. 

Wilhelmina Harsveld, huisvrouw van Jan Willem Nagel, 

sergeant 

Geb.: ? als dochter van Maria Steevens en Willem Karel 

Harsveld; 1770 in Gorinchem gekomen met attestatie 

uit Den Haag; getrouwd 27-4-1
774. 

Aangesteld: 28-2-1
777,als 3e stadsvroedvrouw. 

Traktement: 60 gulden. 

783. 

Ontslag genomen per 14-3-1
Cornelia Ooms, huisvrouw van Huibert Slaats 


1798-1807 	

Aangesteld: 9-9-1783,
o p vertoon van de attestatie van
stadsdokter Van Diepenbrugge dat hij haar na gedane
examinatie bekwaam oordeelde tot het beoefenen van
de vroedkunde. In gevallen van nood nam zij de stadsvroedvrouwenbediening waar, maar zij kreeg daarvoor
geen traktement.
Vertrokken in 1788.
Francina Holstijn, huisvrouw van Cornelis Zeelenberg,
Nederduits schoolmeester
Overl.: 15-3-1
796.
Aangesteld: 1-5-1
789 als 3e stadsvroedvrouw.
Traktement: 125 gulden.
Christina van der Voort/Vervoort, weduwe van M. van
Dort
Afkomstig van Bergen op Zoom.
797 als 3e stadsvroedvrouw; per 6-4Aangesteld: 1-2-1
1797 2e stadsvroedvrouw (na het ontslag van Johanna
798 l e stadsvroedvrouw (na het verKiene); per 1-2-1
trek van Maria Steevens).
797 175 gulden; per
Traktement: 150 gulden; per 6-4-1
1-2-1
798 200 gulden.
Margaretha Nunnickhoven, huisvrouw van David van
der Kloet
Geb.: ca. 1746;afkomstig van Raamsdonk; overl.: 1-1 1807 (59jaar oud).
798 als 2e stadsvroedvrouw (na het
Aangesteld: 19-7-1
vertrek van Maria Steevens).
Traktement: 150 gulden.

Vroedmeesters en lectoren

1756-181 0 	

1756-1771(?) 	

Hermanus van Baalen, echtgenoot van Anna van
Couwenberg
Ondertrouw 25-5-1
744 (afkondigingen ook in Den
81 0 in de kerk.
Haag); begr.: Gorinchem 14-8-1
755,op nader te bepalen traktement.
Aangesteld: 30-6-1
Traktement: v.a. 1756 40 gulden; v.a. 1-1 0-1770 65 gulden.
Johannes Bruijndijk, echtgenoot van Helena Maria
J a n ~ e ~ ~
Geb.: ca. 1708 in het graafschap Bentheim.
756 als onbezoldigd vroedmeester.
Aangesteld: 31 -5-1
Traktement: geen.
Vertrokken naar Rotterdam in 1 77158.

Gerard Sebel, echtgenoot van Catharina Reege159 

Afkomstig uit Utrecht 

Aangesteld: 17-8-1790 als lector anatomicus, stadschi- 

rurgijn, -vroed- en- breukmeester. 

Traktement: 250 gulden; m.i.v. 1791 300 gulden; m.i.v. 

1792 350 gulden; mi.v. 1793 400 gulden. 

Ontslag genomen begin 1793 omdat hij "dokter te 

velde" werd. 

Johannes Arnoldus van Doeveren, echtgenoot van 

Helena Johanna Catharina den Hartog 

Geb.: Leiden ca. 1775; getrouwd Gorinchem 14-5-1799; 

begr.: Gorinchem 23-9-1809 in de kerk. 

Aangesteld: 13-4-1797 als lector in de ontleed,- heel- en 

verloskunde. 

Traktement: 100 gulden. 


Noten
Nog in 1742 kon Gorcums tweede stadsvroedvrouw Johanna Legmond niet schrijven, 

getuige het kruis dat zij plaatste onder het testament dat zij toen liet opmaken (Notariële 

Archieven, inv.nr. 4149, d.d. 20-9-1742). 

Een aardige cultuurhistorische beschrijving van het vroedvrouwenbestaan in de 17e 

eeuw is te vinden in: S. Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in 

de Gouden Eeuw, Amsterdam 1988, pp. 521-532. 

Archief Stadsbestuur (AS), inv.nr. 1413, ff. 54v-55. 

AS, inv.nr. 147, f. 83 (Antonette Durand, 1626); AS, inv.nr. 6, f. 253 (Christina van Haeften, 

1641) en f. 369 (Trijntje Ariens, 1646); AS, inv.nr. 8, f. 69 (Neesken Baltus, 1670). 

AS, inv.nr. 47, f.167. 

Zie over dit paar ook : J.M. Montias, Vermeer en zijn milieu (vertaald door Hans 

Bronkhorst), (Baarn 1993), 39, 41, 45, 49, 103, 105, 106, 111 en 115. 

AS, inv.nr. 114, f. 224v e.v. en inv.nr. 116, f. 109. 

Rechterlijke Archieven (RA), inv.nr. 144, akte nr. 148. 

RA, inv.nr. 150, f. 220. 

Notariële archieven, inv.nr. 4135, d.d. 7-10-1732. 

AS, inv.nr. 114, ff. 79v-80. 

M.A. van Andel, Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijns- 

gilden en de praktijk der heelkunde (1400-1800), 2e druk (Den Haag 1981), p. XXII. 

AS, inv.nr. 124, f. 180. 

AS, inv.nr. 2579. 

AS, inv.nr. 334, ff. 53 en 57. 

AS, inv.nr. 24, ff. 146v-148. 
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Archief Diaconie NH Gemeente Gorinchem, inv.nr. 123, f. 175. 

AS, inv.nr. 2579. 

Hij nam in 1799 nog een leerknecht aan, terwijl hij toen al tenminste 75 jaar moet zijn 

geweest (er van uitgaande dat hij tenminste 20 jaar was toen hij trouwde in 1744), zie: 

Archieven Ambachtsgilden, inv.nr. 100, f. 78v. 

AS, inv.nr. 27a, ff. 206 e.v. en inv.nr. 126d, f. 99. 

AS, inv.nr. 27a, f. 55v e.v. en inv.nr. 126d, f. 258v. 

Zie AS, inv.nr. 66, ff. 519, 581, 631, 695, 722, 738 en inv.nr. 67, ff. 8, ll v , 115v. 

AS, inv.nr. 68, f. 98. 

AS, inv.nr. 69, ff. 8v en 20. 

In 1642 was zij ongeveer 60 jaar oud (RA, inv.nr. 150, f. 220). 

RA, inv.nr. 468, f. 15v. 

Idem. 

RA, inv.nr. 492, f. 103. 

Dit paar liet tussen 1742 en 1749 7 kinderen dopen in Gorinchem. 

Archief Diaconie NH Gemeente Gorinchem, inv.nr. 123, f. 175, d.d. 26-3-1771. Gezien het 

feit dat hier alleen een naam vermeld staat, is dit gegeven niet geheel zeker. 

Dit paar liet in 1791 een zoon dopen in Gorinchem. 


EEN LAATSTE TERUGBLIK OP DE BANGE JAREN '40-'45

R. Eykenaar-Stegeman
"Zwemles"
Het is nu eenmaal zo, dat een behoorlijk deel van mijn jeugd in Gorcum
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelde. Eén gebeurtenis uit die
dagen heb ik nog steeds in gedachten. Het voetbalveld Buiten de
Waterpoort werd constant gebruikt om de Duitse militairen flink te dresseren en hun vechtconditie te verbeteren, waar ze menige blauwe plek aan
over zullen hebben gehouden. Het ging er zeer hardhandig aan toe, maar
wat de zwemlessen betreft, dat overtrof alles! Het ging het verstand van
elke nuchtere Hollander te boven!
Op zekere morgen arriveerde alzo een zelfverzekerde commandant met een
groepje soldaten. Kennelijk konden ze geen van allen zwemmen en dat moest
ze zo gauw mogelijk worden bijgebracht. Misschien kwamen ze wel ergens
van de Luneburger Heide of een dergelijke droge omgeving. Iedereen kon
zien, dat het water hun angst inboezemde, maar daar had de schreeuwende
en vloekende commandant geen boodschap aan. Hij zou die varkentjes wel
even wassen. De zwembroek aan en met een fikse duw in de rug de plomp
ingeschoven. Zolang ze maar zand of stenen onder de voeten voelden, was er
niets aan de hand en soms grepen ze zich aan elkaar vast. Mijnheer
Schreeuwlelijk vond het maar veel te tam zo. Hij liep de legger van de veerboot
op en wenkte zijn mannen. Dezen waren blij dat ze even het water uit mochten
klimmen en liepen argeloos de brug op. Er was zojuist een boot vertrokken en
de slagboom moest nog gesloten worden. Zo ver liet de commandant het niet
komen. Hij wilde blijkbaar indruk maken. HIJ had de leiding en dus pakte hij er
twee bij de arm en trapte ze letterlijk het water in. Daarna, met een zelfgenoegzame lach op zijn gezicht, nog twee. Drie van de vier zagen kans zich nog
snel vast te klampen aan de buitenkant van de legger. De vierde ging direct
kopje onder, kwam boven en sloeg in doodsangst met armen en benen, terwijl
de commandant met de armen over elkaar stond toe te kijken.
Die aanblik werd mijn vader en enkele van zijn walmedewerkers te gortig. Hij
haalde pijlsnel een reddingsboei en een trekhaak. De sadist protesteerde. Pa
moest zich er niet mee bemoeien, anders dan zou hij weet ik wat allemaal!
Pa heeft hier niets van gehoord. Hij had werk genoeg om de drenkeling en
de andere drie uit het water te krijgen. Of de commandant nattigheid voelde,
weet ik niet, maar hij is zonder veel te zeggen met zijn mannen vertrokken.
Vader heeft nog wel zijn beklag gedaan bij de Ortskommandant. De man
in kwestie is disciplinair gestraft en is waarschijnlijk overgeplaatst. We hoorden, dat het de tweede keer was dat hij zoiets flikte.
In de binnenhaven van Gorcum is nog eens een Duitser bijna verdronken.
Ook deze is door een Nederlander gered.

Een gijzeling
Tijdens mijn schooltijd op de MULO, waar de heer Dijkstra het schoolhoofd was, heeft de klas waar ik toen inzat iets heel angstigs beleefd.
Destijds was het gebouw in de Boerenstraat nog splinternieuw en we
waren er heel blij mee. Er was een mooie gymzaal bij. Helaas hebben
wij er maar kort gebruik van mogen maken. De Duitsers hadden er naar
hun idee een betere bestemming voor. Het moet dus nog in het begin
van de oorlogstijd geweest zijn. Het was de tweede dag na de zomervakantie. Die morgen kwamen we op school met het gevoel dat er iets
gaande was. Het duurde wat lang voordat de leraar aanwezig was en
de heer Dijkstra kwam ook binnen. Beiden keken zeer ernstig en
Dijkstra had kennelijk moeite om te beginnen. Wat was er toch aan de
hand? Het moest wel heel ernstig zijn! Toen kwam het hoge woord eruit:
"Wie van jullie hebben in deze klas gistermorgen het Wilhelmus gezongen?"
Hadden wij dat? Niemand stak zijn vinger op. Het was doodstil in de
klas. Niemand durfde wat te zeggen. "Ik ken de woorden niet eens
goed," waagde er een te zeggen. Dat kon men zich ook best voorstellen. De tieners van toen hadden andere favoriete nummers. Ik denk dat
niemand op het idee was gekomen om op de eerste schooldag het
volkslied uit te kraaien. Verbazing dus alom. We zaten in een lokaal dat
niet naast een ander lokaal lag, dus daar kwam de klacht niet vandaan.
Dijkstra ging even weg om ons de kans te geven het onderling te
bespreken. Hij zat er verschrikkelijk mee in zijn maag. Wij kwamen tot de
conclusie dat de aangever iemand van buiten de school geweest moest
zijn en dat er een raam open moest zijn geweest. Iemand die ons kwaad
gezind was.
We moesten elke dag een uur nablijven, totdat bekend was wie de "schuldige" was. Die moest dan wel bekennen. Er kwam geen reactie. Na vier
dagen nog niets. Toen verscheen er een Duitser op school. Die zat met een
paar leraren te praten. Er werden een paar leerlingen apart genomen die
iets wilden zeggen. Die hadden een soort "ei van Columbusn-oplossing
gevonden, in de hoop dat het zou lukken. Alles in het geheim, dat wel.
Dijkstra zou de Duitser, die kennelijk met het geval in zijn maag zat, vragen
of hij hem in dit speciale geval de oude, originele tekst van het Wilhelmus
mocht laten lezen. Deze keek natuurlijk zeer verbaasd, maar was heel
nieuwsgierig. Hem werd attentie gevraagd voor de tweede regel van het
eerste couplet: "ben ick van Duitschen Blut". Wij zijn er zelf natuurlijk niet
bij geweest, maar weten wel dat de Duitser een goede reden zag om de
hele affaire in één klap af te blazen. Blijkbaar was hij zelf ook opgelucht.
Waar de aanklacht nu echt vandaan kwam, zijn we nooit te weten gekomen. Eigenlijk hebben onze ouders thuis meer in de rats gezeten dan wijzelf. Kort daarna verhuisde de school, naar de oude lokatie aan de
Krijtstraat.
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Een voorval dat goed afliep, maar grote gevolgen had kunnen hebben
Dat sommigen in de oorlogsjaren niet het minste benul hadden dat men
niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar kon brengen, onderstreept
het volgende verhaal. Het gaat over een jongeman die gedwongen was
zich schuil te houden, omdat de Wehrmacht hem wel eens nodig zou kunnen hebben daar Duitsland zijn eigen mensen allemaal in het leger had
gestopt. Een luchtje scheppen is best, maar dan wel met inachtneming van
veiligheidsmaatregelen, ook jegens medeburgers!
Een tijdje voor de Sperrzeit van kracht was, kwam er een paniekerige jongeman aan de deur en vroeg, of hij zich bij ons mocht verstoppen. Het was
een mooie zomeravond en er liep vrij veel volk op straat om nog even van
het zomerweer te kunnen genieten. Dat dat niet voor iedereen was weggelegd in deze bange tijd begrepen we best, maar dat iemand zo onvoorzichtig kon zijn! Dat ging ons begrip te boven! Hij vertelde dat een paar
Landwachten naar hem hadden gekeken en dat hij vermoedde, dat ze hem
achterna zouden komen.
Mijn vader zei, dat hij aan boord niet te verbergen was, te meer omdat hij
in de gaten gehouden werd. Bovendien snapte de jongeman toch wel, dat
wij dan ook de klos waren! Eén mogelijkheid was er. Hij moest zich direct
in de begroeiing aan de waterkant verschuilen. De veerboot lag al aan de
steiger en zou over een paar minuten voor de laatste vaart die avond naar
de overkant vertrekken. Wat hij moest doen, was naar de loopbrug van de
Sleeuwijkse boot toekruipen, eronder gaan zitten en zogauw de loopplank
werd ingetrokken, aan boord springen. Alles verliep prima. Het personeel
dat dienst had, was volledig te vertrouwen en de klus was tot onze opluchting geklaard. We hadden voor ons gevoel niet eerder rust tot de boot halverwege de rivier was. Ja, ja . ... Dat pakte toch wel iets anders uit! Het werd
minder druk buiten. De veerboot was weg en de Sperrzeit ging in. Ineens
volk op de brug! Gebonk op de deur! Je schrikt toch wel, maar we dachten: "Die jongen is weg, er kan ons niets gebeuren."
"Waar is die knaap met die witte slobkousen?" Drie Landwachten. "Nee,
die hebben we niet gezien." Dat was naar waarheid. De jongen had beslist
geen slobkousen aan, gewoon witte sokken. Dat hingen we niet aan hun
neus. Ze begonnen in alle hoeken en gaten te zoeken. Onder de tafel, in
de keuken, in de slaapkamer, niks te vinden. Eentje ontdekte dat er een
ruim in het schip was. "Kom maar mee," zei mijn vader, "er is geen licht, u
zult het met de knijpkat moeten doen." Hij deed de deur open en lichtte
hem bij. Bij nader inzien leek het de man beter om maar niet die donkere
ruimte in te gaan. Misschien toch nog bang, dat hij een klap op zijn kop zou
krijgen. De andere twee vermaakten zich met het inspecteren van mijn
schoolboeken. De Engelse grammatica werd opzij geschoven. "Niet
nodig," was het commentaar. De ruimte onder de trap was volgens de
ander een pracht plaats om een paar zijden spek neer te hangen. "Kom
daar maar mee," zei mijn moeder. We kregen zelfs een handje en de land-

wachten verdwenen. Dat was het dus. Of niet?
We lagen nog niet op bed die avond of we hoorden aan wal allerlei geluiden. Er stond een last met lege vaten van de Z.H.B. (bierbrouwerij). Die
werden stuk voor stuk op z'n kop gezet en er werd bovendien nog ijverig
op getimmerd. Zouden er toch nog restjes bier ingezeten hebben?
Wij konden eindelijk rustig gaan slapen. Onze radio, die met een tafelkleedje erover op de beddenplank stond, hadden ze niet gevonden. Ook
het illegale krantje was goed verstopt. Die domme knaap met die witte
"slobkousen" is nog wel eens gesignaleerd in Gorcum, maar niet voor de
tweede keer bij ons aan de deur geweest. Zijn verhaal heeft hij ons nooit
gedaan. Kennelijk heeft hij het overleefd en wij dus ook!

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE
GEMEENTE VAN GORINCHEM
Aflevering 1 1 : Het Modernisme

Ds. L. Hoving
Het is wel een hele overgang na de bespreking die we gewijd hebben aan
de beweging van het Reveil, mijn verhaal over de geschiedenis van de
Hervormde gemeente van Gorinchem te vervolgen met een hoofdstuk over
het Modernisme. Toch heeft het een wel degelijk met het ander te maken.
Dat is mij vooral duidelijk geworden toen ik nog eens weer uit mijn map met
knipsels een uitvoerige behandeling van het boekje "Bezwaren tegen de
geest der eeuw" van Isaac da Costa te voorschijn haalde, destijds verschenen in het dagblad Trouw, in het nummer van vlak voor kerst 1997. Ik
werd daarin bijzonder getroffen door de bijdrage van prof.dr.ir. A. van den
Beukel, destijds hoogleraar materiaalkunde aan de Technische
Hogeschool te Delft, nu intussen emeritus, die, zoals hij zelf schrijft de laatste jaren een aanzienlijk deel van zijn tijd besteedt aan het uitleggen waarom (natuur)wetenschap en christelijk geloof elkaar niet bijten.
Hij haalt uit het bekende boekje van de jongeling (!) Da Costa de woorden aan, door mij ook verkort in de bijdrage over het Reveil aangehaald:
Wat wetenschap heeft men niet trachten te misbruiken in deze eeuw tot
een wapen ter bestrijding van Gods openbaring, Zijn geboden, Zijn
bestaan? Men heeft de geologie bestudeerd om Mozes' verhaal van de
schepping en de zondvloed voor vals te verklaren, de sterrenkunde om
het wonder van Jozua tegen te spreken, de natuurkunde om al onze
betrekkingen tot de geesteswereld stelselmatig af te snijden. Wat is dit
voor waanwijsheid?
Van den Beu kel vervolgt: In werkelijkheid kwam bijv. integer onderzoek van
geologen, met geen ander vooropgezet doel dan de geschiedenis van de
aardkorst te bestuderen, tot een leeftijd van de oudste aardlagen die veel
hoger was dan 6000 jaar. Dit getal was uit de bijbel afgeleid door theologen
die meenden dat God in het boek Genesis een puzzeltje had verstopt dat
met behulp van een zakjapanner op te lossen was. Dat wetenschappers die
door theologen met dit soort pseudo-wetenschap geconfronteerd werden,
er niet godsdienstvriendelijker op werden, lijkt mij begrijpelijk. En dat is niet
opgehouden bij Da Costa, maar gaat door tot op de dag van vandaag,
vooral vanuit de creationistische hoek, waar men tracht het bijbelse scheppingsverhaal te bewijzen. De mensen die de ideeën van het creationisme
aanhangen, hebben geen idee hoeveel schade ze toebrengen aan de
geloofwaardigheid van het geloof, aldus de fysicus Houghton, en ik ben het
met hem eens. Het is de voornaamste reden dat de anti-godsdienstige sentimenten binnen de wetenschap zo sterk zijn in Amerika, waar de macht en
de invloed van het fundamentalistisch christendom veel groter zijn dan in

Europa.
Omstreeks het midden van de 19e eeuw ontstaat er een nieuwe stroming
in kerkelijk Nederland, die begroet wordt als een consequente ontwikkeling
op godsdienstig terrein van de nieuwe inzichten, die wij besproken hebben
in aflevering 5 onder het opschrift "De kerk en het gezonde verstand" (p.
126-127), die handelen over wat bekend staat als de Verlichting.
De man die deze consequente ontwikkeling op onovertroffen wijze
beschreven heeft, is prof. Roessingh (1886-1925) geweest in zijn boekje, in
1922 verschenen in de serie der Volksuniversiteitsbibliotheek, later onverkort in deel IV van zijn verzamelde werken (uitg. Van Loghum Slaterus,
Arnhem 1927), onder de titel "Het Modernisme in Nederland".
Hij begint daarin duidelijk te maken hoe het gedachtegoed van deze stroming samenhangt met het ontstaan van wat hij noemt: de moderne mens.
Tot die tijd had men nl. het gezag van de bijbel en het christendom min of
meer vanzelfsprekend aanvaard. Wel waren er buiten de kerk vooral in de
kringen der wetenschapsmensen en wijsgeren stemmen geweest, die zich
kritisch tegenover de bijbel en het christendom, ja zelfs tegenover de godsdienst in het algemeen hadden uitgelaten, denk aan de Verlichting en
Franse revolutie, maar in de kerk was de invloed van dezen toch altijd nog
zeer beperkt gebleven.
In de 19e eeuw, de eeuw na de Franse revolutie, hadden die stemmen
echter steeds meer invloed gekregen. Ook in de kerk was een stemming
ontstaan, dat men niet meer dwars door alles heen bepaalde bijbelse
opvattingen kon verdedigen. Men voelde wel, dat de wetenschap belangrijke vorderingen had gemaakt en dat dit ook gevolgen had voor de bijbeluitleg en de opvatting van het christendom. Men geloofde in de vooruitgang en wilde, om de woorden van een toenmaals bekend theoloog te
gebruiken, het beschaafde Europa niet weder doen wegzinken in de jammerstaat der stikdonkere Middeleeuwen om zo het mensdom terug te
voeren onder de drukkende scepter van redeloze willekeur. Men was dus
wel vrijer in zijn opvattingen geworden, maar toch duldde men het niet
wanneer men van de zijde van hen die bleven vasthouden aan het letterlijk
geïnspireerde bijbelwoord, men denke aan Groen van Prinsterers bekende
formulering daar is geschreven, daar is geschied, te horen kreeg, dat men
niet trouw meer bleef aan het evangelie.
De oud-liberale en Groninger richting, die aan de modernen voorafgingen,
verdedigden hun vrije houding tegenover de bijbel met behulp van de zg.
accomodatie of aanpassingstheorie. Jezus had zich in zijn boodschap aangepast aan de tijd waarin hij leefde, ook aan de dwalingen temidden waarvan hij leefde. Het was de taak van het huidige geslacht der theologen om
de christelijke leer des geloofs meer en meer te ontdoen van hetgeen alleen
behoort tot den vorm in welken zij het eerst is voorgedragen en in welken
zij ook tot ons is gebragt in de Schriften des Nieuwen Verbonds. Daardoor
werd het gezag van de bijbel al meer rekbaar en dat maakt soms de indruk
van een zekere halfheid. Men was vrij, maar hoe ver die vrijheid ging, wist

eigenlijk niemand. Men voelde ook geen behoefte om de grens vast te stellen voor zijn vrijheid, want dat zou aanleiding geven tot allerlei onenigheid
en onrust. En dat was iets wat men zeer schuwde. De tijd kenmerkte zich
door gevoel voor gematigdheid, bezonnenheid, rust.
Het zijn de modernen geweest die aan die halfheid een einde hebben
gemaakt, doordat zij met de kritiek radicaler ernst gingen maken. Diep
onder de indruk van de ontwikkeling der moderne natuurwetenschappen
meenden zij, dat men dezelfde methode ook moest gaan toepassen op het
terrein van de godsdienst. Met behulp van de rede kon de mens opklimmen ook tot de kennis van God. Niet zo, dat de rede van de mens de bron
was van alle kennis omtrent God, maar wel zo, dat de rede van de mens
het orgaan is waarmee men de christelijke waarheid erkent. De menselijke
rede besliste uiteindelijk alleen over de waarheid. Men moet deze dingen
zien in het licht van de tijd.
In de 17e, 18e en 19e eeuw ging de wetenschap steeds meer bloeien. Men
ging reizen naar vreemde landen, ontdekte Iiele werelddelen en leerde
allerlei toestanden en gewoonten kennen die tot nu toe geheel buiten het
gezichtsveld gelegen hadden. Uit oude bibliotheken werden vergeelde
documenten opgediept. Men studeerde ijverig. En de mensheid werd zo
een schat van ervaringen rijker.
Dit alles kon niet nalaten invloed te hebben op het verstaan en de uitleg van
de bijbel en van het wereldbeeld in het algemeen. De liberale theologen
hadden daar ook al een begin mee gemaakt, doch wilden in alles matig en
bescheiden blijven.
Men mocht bij de uitleg van de bijbel wel gebruik maken van de nieuwere
inzichten die men zich door de wetenschap had verworven, doch tenslotte
als het erop aankwam, dan mocht men toch nooit vergeten dat men met
de bijbel te doen had, met het heilige boek van God. Telkens en telkens
wijst men er maar weer op, dat de schrijvers toch zeer betrouwbare mensen zijn geweest. En daarom ging het ook niet aan om allerlei voorstellingen die met de wetenschap van die dagen min of meer in conflict kwamen,
zomaar los te laten.
Met deze wijze van redeneren hebben de modernen gebroken. Toen de
natuurwetenschap van die dagen met haar opvatting omtrent de natuurwetten met het geloof in wonderen in conflict kwam, hebben de modernen
gezegd: welaan, als dat dan onmogelijk is, als het wetenschappelijk vastgestelde en bewezen wereldbeeld heeft uitgemaakt dat het wonder niet
kan bestaan, het wonder als doorbraak van de door de wetenschap ontdekte natuurwetten, dan zullen we ons daarbij moeten neerleggen, dan zullen wij die uit onze godsdienstige voorstellingen moeten schrappen.
Zo onderscheidden zich de eerste moderne predikanten van de anderen
doordat zij trachtten verschillende wonderen meer symbolisch te verstaan.
Ik denk bijv. aan het verhaal van de storm op het meer, waar Jezus de wind
en de golven bestraft (Marcus 4:35-41). Men legde dat voortaan zo uit, dat
met de woelige zee was bedoeld het woelige leven, waar soms ook de gol-

ven hoog kunnen oprollen en het levensschip van de mens in gevaar brengen. Het geloof van de christen werd dan gezien als het middel waardoor
men die storm tot bedaren kon brengen.
Bijzonder is het de mensen opgevallen, dat de moderne predikers op
pasen zich verklaarden tegen de lichamelijke opstanding van Jezus. De
oplossing vond men veelal in de zogenaamde visioenshypothese, in de
stelling dus, dat de leerlingen, overtuigd dat hun meester, de van God
gezonden Messias, sterker was dan de dood, in extase den gestorven
Christus meenden te zien en nu de wereld in durfden gaan met hun: de
Heer is waarlijk opgestaan.l
Niet alleen de natuurwetenschap kwam met nieuwe denkbeelden, ook de
geschiedeniswetenschap droeg er het hare toe bij dat enkele tijdperken en
culturen opnieuw vanuit de vergeelde documenten of vanuit de onder het
woestijnzand bedolven papyrusbladenweer voor het oog van de mensheid
zichtbaar waren gemaakt. Ook dat had zijn gevolgen. Men trachtte de
geschiedenis van het joodse volk en de geschiedenis van het christendom,
zoals dat in het oude en het nieuwe testamant stond beschreven, een
plaats te geven midden in de wereldgeschiedenis, zoals men die tot op dat
ogenblik had leren kennen. En toen bleek een gedeelte van het oude testament helemaal geen geschiedenis te zijn, doch bewerking van een oeroude legende, die van geslacht op geslacht mondeling was overgeleverd.
Het zondvloedverhaal vond men voor een groot deel terug op kleitabletten
van bibliotheken uit het oude Babylon. Het bleek een verhaal te zijn niet van
Israëlietische oorsprong, maar uit oude gegevens samengesteld afkomstig
uit mythologische verhalen uit het verre oosten.
De eerste vijf boeken van de bijbel bleken niet van Mozes afkomstig, doch
waren van veel jongere datum en waren blijkbaar door latere geslachten op
naam van Mozes gezet.
Dit alles bracht een hele ommekeer te weeg en schonk een heel nieuw
inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de joodse godsdienst en die
van het oerchristendom. Ging dat aan, het mes der kritiek zo onbevangen
te hanteren, waar het de bijbel, het heilige boek van God, betrof, waarin het
ging om de Waarheid met een hoofdletter? Ja, zeiden de modernen. Het
moet om der waarheid wil. Al zullen door die kritiek veel geliefde en geheiligde tradities omver worden gehaald. De bijbel werd dus van haar voetstuk
geworpen en geplaatst midden in het geestelijk leven der mensheid en als
zodanig gelezen en verklaard.
De liberalen waren ermee begonnen, doch de modernen maakten er ernst
mee en deinsden voor geen consequenten terug, hoe radicaal die ook zijn
mocht. Zelfs de vraag of Jezus wel werkelijk geleefd had, werd door een
bepaalde vertegenwoordiger niet ontweken. Ook ten aanzien van de andere godsdiensten vroeg men zich af, of ook deze niet een stukje van de
waarheid vertegenwoordigden. Wáár was eigenlijk alleen dat wat men zelf
als waarheid had ervaren. Om het met de dichter De Génestet (1829-1861)
te zeggen:

Zelf moet gij 't zoeken en zelf moet gij 't vinden,
Mensch, in uw hart, in het Woord, in uw lot.
Anders zoo spelen de werv'lende winden,
Mensch, met uw hart, uw geloof en uw God.
Voor de modernen kwam dat praktisch wel vaak neer op het evangelie, de
boodschap van Jezus Christus, maar in beginsel werd de mogelijkheid
erkend dat men het ook ergens anders kon vinden. Vandaar dat bepaalde
modernen liever spraken van godsdienstig dan van christelijk. En vandaar
ook dat in gemeenten al gauw werd gesproken van modern en van christelijk om het moderne geloof te onderscheiden van het traditionele kerkelijke, orthodoxe geloof.
Dit heeft enkele moderne predikanten zelfs aanleiding gegeven om te breken met de kerk (Allard Pierson, Busken Huet, de gebr. Hugenholtz). Die
consequentie trokken de meeste moderne predikers niet. Zij voelden zich
toch altijd nog te zeer aan het evangelie verbonden om de kerk te verlaten.
Doch wel ontstond zo hier en daar de gewoonte om niet altijd meer van een
bijbeltekst uit te preken, maar soms uitgaand van een woord van een later
levend schrijver of dichter. De ene was op dit punt radicaler dan de ander.
En wat de inhoud betreft: er zijn ook altijd zeer bijbels prekende modernen
geweest.
Deze eerste fase van het Modernisme staat bekend als het zg. OudModernisme. Het dateert uit het midden van de 19e eeuw. Als jaartal wordt
vaak aangehouden: 1846. In dat jaar werd nl. benoemd tot hoogleraar in
de wijsbegeerte Cornelis Willem Opzoomer (1821-1892) aan de universiteit
te Utrecht. Hij had onmiddellijk een grote invloed op de vorming van de
theologische studenten. Wij zijn hem in een onzer vorige afleveringen
reeds tegengekomen in het verslag van de afgevaardigde van het
Nutsdepartement van Gorcum, die de algemene jaarvergadering van de
Maatschappij in Utrecht had bijgewoond in 1868, waarin prof. Opzoomer
de jaarrede had uitgesproken en waarin deze o.a. de reactie op natuurrampen ter sprake had gebracht.
Onmiddellijk na hem traden aan de universiteit te Leiden nog twee andere
mannen op, professoren in de theologie, die te zamen met Opzoomer de
moderne theologie en in de kerk de moderne richting deden ontstaan. Die
beide Leidse hoogleraren waren Jan Hendrik Scholten (1811-1885) en
Abraham Kuenen (1828-1891). Scholten, die als predikant was begonnen
in Meerkerk, gaf colleges over het nieuwe testament, de natuurlijke theologie en de geschiedenis van godsdienst en wijsbegeerte; Kuenen over het
oude testament - hij werd bekend als een van de grondleggers van de
nieuwere historische kritiek.
Deze drie mannen zijn de baanbrekers geweest van de moderne richting in
de Hervormde kerk. Scholten is vooral bekend geworden door zijn dogmatisch werk "De leer der Hervormde kerk". Rasker typeert het als:
Boeiend geschreven, en een van de meest gelezen en invloedrijke theolo-

gische boeken in ons land in de 19e eeuw. Het was een grootse poging de
theologie op de hoogte van het eigentijdse wetenschappelijk inzicht te
brengen.... Het ging hem om de kerk en de kerkleer; hij wilde, wat hij als het
hart van het evangelie zag, verdedigen met de wapenen van het moderne
denken.2
Roessingh schrijft in zijn boekje "Het Modernisme in Nederland":
Bijbelkritiek en natuurwetenschap. Onder die beide vlaggen is de moderne
theologie de gemeente binnengezeild. En vond er een blijde ontvangst. In
zeer korte jaren verspreidde zich de nieuwe richting. Maar er is dan ook
hard gewerkt, met schrift en woord.
Busken Huet's "Brieven over den Bijbel", verschijnend vanaf '57,moeten
voorop worden gezet.... Onomwonden wordt onmiddellijk in den eersten
brief de centrale kwestie gesteld, wanneer het onweersprekelijk axioma van
een vorige generatie "God zelf heeft het gezegd; het staat in den Bijbel",
kort en klaar weersproken wordt met een "Dit bewijs is niet alles afdoende."
Huet spreekt in zijn Brieven met groote piëteit over den Bijbel.... hij stemt er
mee in den Bijbel "het Woord van God aan de menschheid te noemen....
maar dat doet aan de hoofdzaak niet af: de Bijbel is menschenwerk en niet
anders.
Zoo heeft de moderne richting het woord genomen in Nederland, predikende vrijheid van alle geloofsgezag; hoog in haar vaandel de leuze: geen
geloofsstelling, die niet in overeenstemming is met het wetenschappelijk
denken van den nieuwen tijd; bezield door het voorbeeld en het eenvoudige getuigenis van Jezus van Nazareth: de liefde tot God en den naaste als
de fundamenten van Gods Koninkrijk. En groot was de geestdrift. De modernen waren de mannen van den vooruitgang.... In de geletterde kringen
waren de brochures over wonder en Bijbelkritiek het onderwerp van den
dag. Maar de gemeente, de groote massa van het kerkgaande volk, kwam
die ook mee?
Er waren van den beginne af waarschuwende stemmen, juist van menschen
die met hart en ziel de nieuwe theologie waren toegedaan. Zooals A.D.
Loman (hoogleraar te Amsterdam) het nuchter weg uitsprak: "Een woning
moeten de menschen hebben. Wie zich geroepen voelt de bestaande te
verbeteren, hij zie toe, dat hij geen oude steunsels wegneme, vóór beter en
steviger middelen deze overbodig hebben gemaakt. Anders zaait men
noodeloos ontevredenheid of begaat men ongelukken"....
Groot was het enthousiasme, maar over 20 jaar zou blijken, dat men inderdaad "ongelukken begaan" had, Maar men moest wel veel afbreken, dat
bracht het karakter der nieuwe beweging mee; het "Christendom" moest
vereenvoudigd, besnoeid worden. Zoals prof. Tiele, vermaard godsdiensthistoricus ver buiten onze grenzen, het eens uitsprak op een dag van de
Protestantenbond: "Zoo wij iets sloopen, het is niet de godsdienst, maar
juist datgene, wat hem in zijn ontwikkeling belemmert"....
Het waren dagen van opgewekt leven, van onvervaard zelfvertrouwen. Men
wist zich onderdeel van een groote wereldbeweging; overal voer de storm

van het Modernisme onder een of anderen naam door de kerken. En er was
geregeld contact.
En dra volgde ook de organisatie. Tegenover de "Confessionele.
Vereeniging", die eerst sedert '62 de bedreigde kerk verdedigde, ontstond
in 1870 "de Nederlandsche Protestantenbond", op 31 October '71 door
Opzoomer zelf ten doop gehouden. Hoe die Bond gewerkt heeft voor
Zondagsscholen en godsdienstonderwijs, voor liederenbundels en colportage, hoe hij hier en daar een krachtig centrum werd van vrijznnig-godsdienstig leven in de verdrukking, met eigen voorganger en eigen gebouw,
dat alles kan hier niet worden vermeld. En tegenover het KERKELIJK WEEKBLAD van confessionele zijde kwam de HERVORMING, spoedig orgaan van
den Bond.... En om die Hervorming heen een krans van andere bladen,
weekbladen, maandbladen, soms theologie en letterkunde gemengdn4
Intussen wordt het tijd dat wij terugkeren naar Gorcum om te zien hoe daar
zich de dingen ontwikkelen in de periode dat het modernisme het landelijk
zo voor de wind leek te gaan.
Tot op zekere hoogte kunnen we wel zeggen dat het in Gorcums
Hervormde gemeente nogal rustig verliep, ook doordat, zeker in de kerkeraad, wel bekend was dat Dr. Holwerda niet onsympathiek tegenover deze
nieuwe stroming stond. Het feit dat deze, niet alleen in de kerk, maar ook
in de Gorcumse samenleving bekend stond als een algemeen gewaardeerde en hooggeleerde persoon, zal er zeker toe hebben bijgedragen dat
men niet tot verontrustende reacties kwam.
Toch hebben we reeds gehoord in de aflevering over het Reveil, dat na het
overlijden van ds. Kok in 1859 al spoedig een paar verzoeken bij de kerkeraad binnenkwamen om toch bij de vervulling van deze vacature het oog
te richten op een wat ander soort predikanten. Eén briefschrijver kwam
bepleiten om een rechtzinning predikant te beroepen. Hij bleek niet eens
meer een lidmaat te zijn, maar naar de Afgescheiden kerk te zijn overgegaan.
Intussen treft men toch de eerste voorbereiding voor de vervulling van de
bestaande vacature door eind september de zg. handopening aan te vragen bij het departement dat over het rijkstraktement gaat. In oktober wordt
die al ontvangen en in de loop van dezelfde maand dienen enkele gemeenteleden een adres in, inhoudende een verzoek enige predikanten met
name genoemd in aanmerking te laten komen of althans iemand van
dezelfde richting. Dat wordt voor kennisgeving aangenomen. Op 27 oktober wordt er een buitengewone vergadering gehouden, waarin ds.
Hofstede als preses en Dr. Holwerda als scriba fungeert. Een dag daarna
komt men weer bijeen en wordt er volgens de vanouds bestaande gewoonte een twaalftal opgesteld. Op 11 november wordt daaruit een zestal
opgemaakt. Daarna kiest men eerst een drietal en gaat men meteen tot een
beroep over op ds. Posthumus Meijer te Doesburg. Wanneer die eind
november heeft bedankt, wordt opnieuw een groslijst opgemaakt, waarop
ds. Pantekoek van Charlois en ds. De Pecker van Waddinxveen met beiden

15 stemmen bovenaan staan. Dan wordt een beroep uitgebracht op ds.
Pantekoek met twaalf stemmen. De Pecker kreeg er drie. In de vergadering
van 3 januari 1860 wordt meegedeeld dat ds. Pantekoek bedankt.
In deze vergadering is ook een brief binnengekomen van de heren J.
Kemp, J. Bulten en H. Heymans, waarin wordt aangeboden een zestal
predikanten, uit welke zij gaarne een beroep zagen geschieden met
bijvoeging van de belofte en verbintenis om in geval de kerkeraad mogt
kunnen besluiten om een of meer van deze te gaan horen, eene som van f
300 te verstrekken ter tegemoetkoming in de onkosten.
Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen; er wordt met zoveel
woorden aan toegevoegd, dat dit in de kerkelijke aantekeningen zal worden vastgelegd, kennelijk met de bedoeling dat ook het nageslacht op de
hoogte wordt gesteld met welke onfrisse machinaties uit een bepaalde
hoek (?L.H.) men de gang van het beroepingswerk had proberen te beïnvloeden.
De preses vraagt dan of men nu weer opnieuw een twaalftal moet opmaken en vervolgens een zestal en drietal of dat de vergadering van oordeel
is dat men nu uit het laatste drietal (waarop ds. Pantekoek als no. 1, ds. De
Pecker als no. 2 en ds. J.C. Quack uit Brakel als no. 3 stonden) direct een
keuze wenst te maken, of dat men over acht dagen weer zal bijeenkomen
om een twaalftal te formeren. Met meerderheid van stemmen wordt tot het
eerste besloten. Door de voorzitter wordt nu voorgesteld om tot de beroeping van ds. De Pecker over te gaan, terwijl zij die zich daar niet mede kunnen verenigen een blanco briefje kunnen geven. De heer Ravenswaay had
zijn stem schriftelijk ingezonden. Ds. De Pecker wordt beroepen met 15
stemmen, terwijl er 3 blanco waren.
Men verlangt nu dat er een commissie wordt benoemd om er bij ds. De
Pecker op aan te dringen het beroep aan te nemen. Dat wordt goedgevonden en daartoe benoemd de voorzitter (h.t. preses), ouderling Van der
Kaa en diaken Polvliet.
In een "post acta" bij deze notulen wordt meegedeeld dat ds. De Pecker
het beroep heeft aangenomen. Niet duidelijk is of dit vóór of na het geplande bezoek van bovengenoemde commissie heeft plaatsgevonden. (Er was
toen nog geen telefoon! L.H.)
Het ziet er allemaal nogal positief uit. Of het zo zal blijven? De remonstrantse gemeente van Amsterdam beriep in 1875 een van de plaatselijke
Hervormde predikanten, ds. Van Gorkom, die in 1867 al eens had
geschreven: Het gaat met de opfrisschingskuur, in de tegenwoordige
Nederlandsche Hervormde kerk, niet zoo naar wensch als ik en mijns
gelijken ons hadden voorgesteld. We zullen in vredes naam geduld moeten
hebben.5 Maar in Gorcum is men in 1860 nog vol goede moed!
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Van oudsher had het stadsbestuur van Gorinchem behoefte aan het publiceren van verordeningen etc., terwijl neringdoenden reclame wilden
maken. Beide doeleinden konden gerealiseerd worden door het aanplakken of ook wel vastspijkeren van affiches in de ruimste zin des woords.
Eeuwenlang deed de stad of de gemeente dat in eigen beheer, zowel voor
zichzelf als voor de commercie. Pas in 1956 gaf de gemeente de regie uit
handen. Hieronder volgt een chronologisch verslag.
Wanneer voor het eerst een stedelijk aanplakbeleid werd gevoerd, is niet
bekend. De rekeningen van de stad geven vóór het eind van de 17e eeuw
daarover geen informatie. Het is zelfs niet zeker of er wel veel papier aan te
plakken was. Zo blijkt in de 16e eeuw, dat er bekendmakingen op blik werden geschilderd. De kunstschilder Jan Tibout, die het grovere verfwerk niet
schuwde, kreeg van het kerkbestuur in 1581182 opdracht om voor f 1,20
vier ordonnanties te schrijven die op de hoeken van de Grote Toren werden
genageld.' Twee jaar later maakte hij voor het stadsbestuur ook vier
verordeningen op blik, waarmee hij f 1,80verdiende.* Zijn collega Jan van
Dalen kreeg van de stad in 1654 f 9 voor het schrijven van plakkaten op
blik.3

Stijfselgeld
Jan Maartens van Saltbommel was in dienst van de stad als bode.4
Daarnaast bevestigde hij sinds 1688 met stijfsel, spijkers of nagels de
bekendmakingen van de stad, waarvoor hij een "stijfselgeld" van f 3 a 9
per jaar kreeg.=Toen hij in 1696 overleed, volgde Jan Blank hem in de functies van stadsbode en stadsaanplakker op.6
Het stadsbestuur stelde in 1699 het tarief vast, dat door iedereen die iets
aan te plakken had, bij vooruitbetaling aan Blank moest worden voldaan.
Een "perceel" kostte f 0,60,maar bevatte een biljet meerdere percelen
(blijkbaar werden daar bekendmakingen mee bedoeld), dan was ieder volgend perceel slechts f 0,30.Een biljet dat van buiten de stad toegezonden
werd, kostte zelfs maar f 0,lO.Hiermee werden vermoedelijk biljetten van
de staten van Holland bedoeld, die blijkbaar tegen een gewestelijk tarief
aangeplakt dienden te worden. Niemand behalve Blank mocht aanplakken, op een boete van f 6 en bij herhaling f 12.'
In 1731 volgde Gerrit van Baalen, sluiter van de slagboom over de Linge bij
de Korenbrug, de overleden Blank als aanplakker op. Nu bepaalde men
dat het tarief van f 0,60gold voor biljetten van verkopingen. Voor andere
biljetten, niet zijnde van buiten de stad, gold een tarief van f 0,30.Verder

zou de gildeknecht van de bakkers en grutters kosteloos biljetten van de
zetting van het brood en meel mogen aanplakkem8
Na het overlijden van Van Baalen in 1778 kreeg de stoelenmakerg Michiel
Valke de functie van aanplakker.1°

Papierberg
De Bataafse Revolutie luidde een belangrijke vermeerdering van het aantal
gewestelijke en landelijke biljetten in. In 1795 kreeg Valke daarvoor een
douceur van f 6." Het jaar daarop verzocht Valke om dezelfde reden
opnieuw een douceur. Nu meende het stadsbestuur dat de gewestelijke
bode daarvoor diende te zorgen. De stadskas mocht niet met nodeloze uitgaven worden bezwaard en derhalve wees men het verzoek van de
hand.I2
In 1799 probeerde Valke het opnieuw. Zijn inkomsten waren aanmerkelijk
verminderd doordat verkopingen nu ook op het platteland plaatsvonden en
slechts daar werden aangekondigd. Zijn vast traktement (het stijfselgeld)
over 1798 verhoogde men nu officieel van f 3 naar f 9, zoals in de praktijk
al geschiedde, terwijl in het vervolg zijn traktement f 15 zou bedragen.13
In 1826 overleed de vrouw van Valke, waarna hij vertrok naar zijn kinderen
in Rotterdam. Hij behield zijn functie, maar zijn gelijknamige neef nam die
in de praktijk waar.14Toen de "Rotterdamse" Valke in 1829 overleed, kreeg
zijn neef, die in het dagelijks leven deurwaarder was, ook officieel de functie van aanplakker tegen een salaris van f 25 per jaar.15

Mededelingenbord
De gemeentewet van 1851l6
schreef in artikel 172 voor, dat plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf was bedreigd, afgekondigd moesten worden. Iedere burger diende (en dient) immers de wet te kennen. De
gemeenteraad stelde in november van dat jaar daarom de "verordening op
de afkondiging van plaatselijke verordeningen" vast. Volgens deze verordening geschiedde afkondiging op drie manieren: door omroeping bij bekkenslag (het werk van de stadsomroeper),I7 door aflezing voor het raadhuis en door aanplakking aan of in de nabijheid der hoofddeur van het
raadhuis.I8 In 1857 werd deze verordening vernieuwd, waarbij het medium
van omroeping vervangen werd door dat van het tegen betaling verkrijgbare gemeenteblad. Bij de volgende vernieuwing, in 1929, bleven het
gemeenteblad en een bord voor dit doel bestaan, terwijl daarnaast een der
plaatselijke kranten een medium werd in plaats van de aflezing. Hoewel
deze verordening nooit is ingetrokken, is een mededelingenbord sinds de
opening van het huidige stadhuis in 1994 niet meer aanwezig. Onlangs
heeft de Raad van State erop gewezen, dat de Algemene Wet
Bestuursrecht voorschrijft dat met name milieuvergunningen wel degelijk
nog steeds op een gemeentelijk publikatiebord moeten worden aange-

plakt.1g In december 2001 besloot de gemeenteraad voor f 219.000 zes
digitale aankondigingsborden en tien roestvrij stalen plakborden aan te
-'laffen. De jaarlijkse exploitatiekosten werden geschat op f 17.000.
cht

De "Commissie van beheer van de bad- en zweminrichting" diende op 23
augustus 1861 een klacht tegen Valke in. De commissie had daar blijkbaar
lang over nagedacht, want de klacht ging over een voorval op 12 juni. Men
had toen ten huize van Valke dertig biljetten bezorgd ter aankondiging van
de opening der inrichting de volgende dag. Valke had de biljetten echter
niet aangeplakt. De commissie meende nu het college van burgemeester
en wethouders van deze willekeur en nalatigheid niet onkundig te moeten
laten.
Het heeft er alle schijn van dat een en ander tevoren mondeling geregeld
was. De stadsomroeper schreef namelijk op 3 augustus vernomen te hebben dat de zijns inziens verwante functie van aanplakker vacant was gekomen. Gaarne wilde hij hiervoor in aanmerking komen. Die vlieger ging echter niet op. Op 5 september nodigde het college Valke uit om te worden
gehoord, maar dezelfde dag schreef het college aan deurwaarder Dirk de
Looij wie namens De Looij zou gaan aanplakken.
De 71-jarige Valke hield de eer aan zichzelf. Op 10 september schreef hij
een pittige brief aan het college. Sedert twee jaren had hij door lichaamsgebreken zijn woning niet kunnen verlaten en tevens, zo merkte hij op, was
hij indertijd benoemd om stukken met betrekking tot de gemeente
Gorinchem aan te plakken en niet een massa biljetten m.b.t. jaarmarkten,
harddraverijen, tentoonstellingen, feesten enz. enz. in vreemde plaatsen.
Aangezien er bovendien anderen waren die inmiddels aanplakkingen
deden, verzocht hij ontslag. Per omgaande kreeg hij dat en De Looij volgde hem op. De assistent bij de bank van lening Hendrikus Johannes
Antonius van Soestbergen deed voor De Looij het werk.*O
Instructie

Het college vond het nu wel nodig een instructie vast te stellen om te voorkomen dat nog eens onduidelijkheid zou bestaan over wat een aanplakker
wel en niet moest doen. De instructie verplichtte de aanplakker alle stukken
van welke aard dan ook, hem door of namens de burgemeester toegezonden, ogenblikkelijk doch in ieder geval voor zonsondergang aan te plakken. Dit gold ook voor stukken van notarissen, griffiers, procureurs, ontvangers, poldersecretarissen of andere openbare ambtenaren. Alles wat
geen verkoping, besteding, oproeping van ingelanden ener polder,
schouwvoering of vonnis betrof, diende eerst aan de burgemeester
getoond te worden. Werd een nog geldend biljet overgeplakt, dan verbeurde hij f 1. Wat niet door de gemeente zelf ter aanplakking werd aan-

geboden, kon hij in rekening brengen: een aankondiging van een openbare verkoping f 0,60 per biljet en andere aankondigingen 2'12 cent per vierkante decimeter oppervlakte tot een maximum van f 4. Er waren 18 vaste
aanplakgelegenheden: raadhuis, Grote Toren, Kapel, de vier (coupures van
de) stadspoorten, oliemagazijn, Tolhuis, volks- en armenschool, huisje
naast de Grote Kerk, burgerschool voor meisjes, koffiehuis bij Visbrug, huis
bij Peterbrug, Vrouwenhuis, Manhuis, R.K.-kerk en Korenbeurs. Ook elders
waren aanplakkingen moge~ijk.~'
De Looij verzocht in 1866 een tegemoetkoming, daar het vorig jaar in verband met de heersende veeziekten in Nederland driemaal meer was aangeplakt dan gewoonlijk. De gemeenteraad kende hem een gratificatie toe
van f 5.22
Talrijk gezin

Zes sollicitanten dienden zich aan in 1873, na het overlijden van De Looij.
Een aantal van hen, onder wie Van Soestbergen, wezen daarbij op hun talrijk gezin. Hij werd benoemd, terwijl het eigenlijke werk door de vroegere
commies der plaatselijke belastingen Wouter Spronk gedaan ging worden.23
Ook in 1899 deed een sollicitant een beroep op het sociaal gevoel van het
gemeentebestuur. Het was de zoon van Van Soestbergen, die het overlijden van zijn vader meldde en nu gaarne zijn positie overnam om zijn oude
moeder te helpen. Het college benoemde daarop deze zoon, Wilhelmus
Antonius van S ~ e s t b e r g e n . ~ ~
De "oude moeder" (82 inmiddels) moest in 1906 het overlijden van haar
zoon meedelen. Uit de negen sollicitanten werd Antonius Johannes van
der Plank verkoren.25 Die was geknipt voor de functie, want in het dagelijks
leven was hij behanger.
Kritiek

Drie jaar later was er voor het eerst voorzichtige kritiek op de welstand van
aanplakborden. De "Vereeniging tot verfraaiing van Gorinchem" vond het
bord bij de Peterbrug zeer misstaan. Het college besloot tot verplaatsing
naar de S m a k h e ~ l . ~ ~
De aanplakker had, dank zij Napoleon, sinds 1810 een wettelijk monopolie
gehad volgens artikel 290 van de "Code ~ é n a l "Met
.~~
de invoering van een
nieuw wetboek van strafrecht in 1886 was die wettelijke bescherming vervallen.28Hierdoor kreeg de aanplakker concurrentie en dus minder inkomsten. Ook moest hij nogal eens muuklakken van particulieren huren, daar
verschillende borden inmiddels verdwenen waren. De raad vond het in
1911 daarom billijk het salaris met f 15 te verhogen. Hoewel dit besluit aan
duidelijkheid niets te wensen overliet, bleek de verhoging al spoedig in
werkelijkheid f 25 te bedragen, zodat het jaarsalaris op f 50 kwam.29

Zoals in de instructie van 1861 was bepaald, was de burgemeester
bevoegd bepaalde biljetten van aanplakking uit te sluiten. Welk motief hij
daarvoor mocht hebben, was niet geregeld. Sinds de emancipatie van
diverse bevolkingsgroepen en de opkomst van politieke partijen lag een
zekere willekeur daarmee op de loer. Het communistische raadslid C. de
Boon verlangde in december 1919 dan ook de toezegging, dat alles zou
worden aangeplakt wat niet in strijd was met de wet. De burgemeester antwoordde het nog eens te zullen bezien.
Geen verpachting

In de begroting voor 1924 trok de gemeente f 400 uit voor de aanschaf van
vier aanplakborden. Het college stelde voor om, zoals elders, de borden te
verpachten. De pachter was dan verplicht gemeentelijke publicatiën kosteloos aan te plakken, terwijl op de inhoud van particuliere biljetten toezicht
van gemeentewege zou worden gehouden. Van der Plank zou dan op
wachtgeld komen.
In augustus 1924 sprak raadslid A.C. Swaters (SDAP) de vrees uit, dat
sommige politieke partijen in hun propaganda zouden worden tegengewerkt. De burgemeester probeerde hem gerust te stellen. Slechts voor het
algemeen zedelijk gevoel stuitende voorstellingen zou men weren. Andere
raadsleden voorzagen een te lage pachtsom en bevoordeling door de
pachter van de ene concurrent boven de andere. Met zes tegen zes stemmen verwierp de raad het voorstel van het college. Men besloot, bij wijze
van proef, de borden gedurende een jaar in eigen beheer te blijven verhuren. Aannemer Gebr. Kreukniet plaatste vier houten borden van circa 3,5
meter hoog en 3 m breed. De borden, geplaatst aan de Appeldijk,
Smakheul, Waterpoort en Struisvogelstraat, kregen een bekroning met het
wapen van de heren van Arkel, onderdeel van het gemeentewapen. Een
vijfde bord, aan de Langendijk, nam de gemeente van een particulier over.
De tarieven werden vastgelegd in een verordening. Per bord per biljet niet
groter dan 63x85 cm betaalde men f 0,20 per week, oplopend tot maximaal 189x85 cm ad f 0,60. Volgens de verordening was het college
bevoegd alles wat met de openbare orde of goede zeden strijdig was, en
ook op anderen grond, te verbieden.
Volgens de nieuwe instructie voor de aanplakker diende hij biljetten die
vóór 14.00 uur werden aangeboden, nog dezelfde dag aan te plakken. Zijn
jaarwedde was 20 % van de betaalde rechten, met een minimum van f 100
per jaar.
Gedeputeerde Staten vonden de tekst "en ook op anderen grond" te vaag.
De raad besloot in januari 1925 dit te wijzigen in: of welker toelating met de
bestemmingten algemeenen nutte niet in overeenstemming is. Op 20 maart
trad de verordening in werking.30
De eerste gegadigde die zich aandiende, was raadslid annex boekhouder
M.G. Nieuwstad (CPH), die een emaillen bord wilde laten be~estigen.~'

Vreemde talen
N.V. Reclamebureau Remaco te Amsterdam toonde in 1930 belangstelling
voor een abonnement. De gemeenteontvanger en de aanplakker stonden
niet afwijzend tegenover een korting, maar omdat de verordening hierin
niet voorzag, stond het college dat niet toe.32
Het gebruik van vreemde talen op o.a. aanplakborden was voor de groep
Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond een ergernis. Het was
voor den zuiver Nederlandschen smaak even grievend als de achterlating
van papier en eierschalen in de vrije natuur voor de natuurminnaar. Het verbond verzocht in een circulaire aanpassing van de plaatselijke verordening. Gebruik van een vreemde taal zou met een hoger tarief belast moeten worden. Hoewel het streven van het verbond volgens de raad instemming verdiende, beschikte men in januari 1931 afwijzend, daar dergelijke
opschriften in Gorinchem niet veelvuldig voorkwamen. In 1938 probeerde
het verbond het nog eens, maar opnieuw zonder succes.33

In 1933 formuleerde de raad voor het eerst een algemene politieverordening (a.p.v., later de afkorting voor algemene plaatselijke verordening).
In artikel 55 stelde men ten overvloede vast, dat het zonder toestemming
van het gemeentebestuur verboden was aan te plakken op of aan de openbare weg. Een belangrijke uitzondering was, dat eigenaren van gebouwen
daarop wel konden (laten) aanplakken. Artikel 54 verbood het bij zich hebben van aanplakbiljetten of plakmiddelen tussen zonsondergang en opgang. In de herziene a.p.v. van 1963 dreigden artikel 19 en 21 met 14
dagen hechtenis of f 75 boete in geval van overtreding van deze verboden.
De a.p.v. van 1983 stelde in art. 103 dat een eventuele toestemming van
een eigenaar van een gebouw voortaan schriftelijk aan te tonen moest zijn.
"Tussen zonsondergang en -opgangnwerd met art. 2.4.3 van de a.p.v. van
1993 veranderd in "van 22.00 - 06.00 uur".

Extra inkomsten
Per 1 juni 1935 ging Van der Plank op wachtgeld. Zijn taak werd overgenomen door de stadhuisconciërge en hulpbode Frederik Jacobus van den
Bos, die daarvoor geen extra vergoeding kreeg.34In 1942 deed de sigarenwinkelier Dirk Egas het werk35 en daarna de los werkman Johannes
Cornelis van Diejen.36
In maart 1937 stelde het college de raad voor de verordening te wijzigen.
Eén bord zou volgens het voorstel i.p.v. aan de Struisvogelstraat geplaatst
worden op de Varkenmarkt. Swaters wees erop, dat de raad voor een voldongen feit werd geplaatst. Het bord stond er al, sterker nog, de bekendmaking voor deze raadsvergadering was er al op geplakt.

Een zesde bord moest in 1940 in de Tolsteeg komen. Om te voorkomen dat
iedere keer als er een bord bij kwam of een andere plaats kreeg, de verordening een wijziging zou moeten ondergaan, stelde het college de raad
voor de verordening nu zo te wijzigen, dat er een bord kwam in de Tolsteeg
of een andere daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen
plaats. In de raadsvergadering van januari stelde raadslid ir. C.F! Gilde
(CHU) dat de Tolsteeg te gevaarlijk was, gezien het drukke verkeer ter
plaatse. Wethouder mr. E.J.E.G. Vonkenberg (ARP) vond het juist vanwege
die drukte de beste plaats, want dan zouden gegadigden er graag willen
laten aanplakken, wat de gemeente extra baten opleverde. Raadslid D. de
Hoog (RKStP) vroeg of de borden een privilege waren voor de binnenstad,
daar deze erbuiten nergens werden aangetroffen. Vonkenberg meende,
dat borden in de buitenwijken onder het begrip ontsierende reclame vielen,
maar in de stad brachten ze aardig wat geld op, doordat ze praktisch alleen
gebruikt werden voor reclamedoeleinden. Raadslid Baltus Meijer (Liberale
Staatspartij) vond de borden ook in de stad ontsierend en Swaters sloot
zich daarbij aan. Hoe minder borden, hoe beter. Vonkenberg hamerde op
de extra inkomsten en nadat het college toezegde, de plaats van de borden nog eens te bezien, werd ingestemd met het zesde bord.

Propaganda
In december 1933 verzocht de minister van binnenlandse zaken te voorkomen, dat als gevolg van aanplakken van beledigende affiches afbreuk werd
gedaan aan de vriendschappelijke betrekkingen met Duitsland. Na de
Duitse inval besloot het college, op 5 november 1940, voortaan geen enkel
politiek affiche meer te tolereren. De door eerdergenoemd reclamebureau
Remaco toegezonden affiches "Mussert strijdt" gingen daarom retour.
Dezelfde weg gingen op 17 april 1941 andere NSB-biljetten.
Nog dezelfde maand echter gaf de hoofdafdeling "Volksvoorlichting en
Propaganda" van het Rijkscommissariaat voor de bezette Nederlandse
gebieden toestemming aan de NSB om overal aan te plakken. In de praktijk deed de Gorcumse afdeling van de WA dat al, zelfs op de muur van het
stadhuis. Wel werden die van gemeentewege verwijderd, al was het maar
omdat er niet voor betaald was.
Op 22 april kwam een brief van Remaco binnen bij de gemeente. Ingesloten
was een fotokopie van de brief van genoemde hoofdafdeling aan de NSB. Per
omgaande berichtte het college aan Remaco, dat het besluit van november
1940 werd ingetrokken. Politieke affiches zouden voortaan worden aangeplakt.
Het was een overhaast besluit. Een circulaire van binnenlandse zaken
wees gemeenten er vijf dagen later op, dat de hoofdafdeling onbevoegd
was. Gemeenten bleven verantwoordelijk ten aanzien van hun aanplakbeleid. Pas op 19 juli moest hetzelfde departement, kennelijk onder druk van
de Duitse autoriteiten, berichten dat dergelijke affiches geaccepteerd
moesten worden.

Meer gelegenheid
Volgens een andere circulaire, van 10 december, diende er per 1000 inwoners één aanplakgelegenheid te zijn in de vorm van een bord of anderszins. Voor Gorinchem betekende dit, dat naast de zes borden er nog acht
gelegenheden dienden te komen. Drie daarvan kwamen op de schutting
rond de in restauratie verkerende Grote Toren en vijf op de brandweergarages. De burgemeester zegde aan de kringleider van de NSB toe, dat voor
deze acht gelegenheden half tarief gold.
Weer een circulaire van binnenlandse zaken, uit mei 1942, stelde het tarief
voor het huren van aanplakruimte vast: f 0,15 per biljet per maand. Een
aanzienlijke verlaging dus van het tot dan geldend tarief in Gorinchem. De
burgemeester probeerde langs andere weg toch de inkomsten te verzekeren. Voor het aanplakken zelf zou boven de huur f 0,20 per biljet gerekend
worden. De kringleider berichtte in oktober voortaan zelf aan te plakken.
Volgens nog een departementale circulaire waren de Waffen SS en het
Vrijwilligerslegioen vrij van huur. Ook aan het reclamebureau van deze
organisaties, Neuropa te Den Haag, berichtte de burgemeester dat wel
betaald moest worden voor het aanplakken.
Al met al liepen de opbrengsten toch ernstig terug. Bedroegen de betaalde aanplakrechten in de jaren 1936-1939 in totaal nog f 993,05, over de
periode 1943-1945 was dat nog maar f 355,54. De uitgaven over eerstgenoemde periode waren: f 140 wachtgeld voor Van der Plank, f 8,50 voor
stijfsel en borstels en f 198,83 voor twee nieuwe borden en enig onderhoud. Per saldo dus een winst van f 347,33. De jaren '43-'45 betekenden
daarentegen een negatief resultaat van f 442,42.
Uiteraard vielen de noodgedwongen toegelaten politieke affiches niet in
goede aarde bij een groot deel van de bevolking. Soms werden de affiches
afgescheurd of beklad. In 1941 gebeurde dat volgens de politiedagrapporten vier maal (vaak meerdere affiches per keer), maar in 1942 en 1943 nog
maar eenmaal. De gemeente diende dit, of zij nu wilde of niet, te voorkomen. De directeur van gemeentewerken kreeg opdracht beschermende
maatregelen te treffen. In mei 1943 moest hij echter melden, dat wegens
de precaire materiaalpositie nergens kippegaas verkrijgbaar was.
Conform aanwijzing van binnenlandse zaken moest de gemeente sinds
november 1943 zaken doen met reclamebureau Talsma te Amsterdam. Dit
bureau was slecht van betalen.37

Bevrijding
Na de bevrijding ging Van den Bos weer aanplakken. Uit een archiefstuk
van oktober 1946 blijkt, dat hij inmiddels V O O dit werk een uurtarief van
f 0,70 kreeg. In een uur deed hij drie a vier biljetten. Gelet op het tarief van
de in ere herstelde verordening en de kosten van stijfsel en onderhoud,
legde de gemeente in feite toe op het aanplakkem3* Dat was natuurlijk niet
de bedoeling. In december 1946 kreeg de raad het voorstel een nieuwe

verordening vast te stellen. Het tarief voor het kleinste formaat affiche kwam
op f 0,30. Er kwam nog een extra groot formaat bij (groter dan 189x85 cm),
dat f 1,20 ging kosten. In de redactie van de verordening werd nu in het
geheel niet meer gesproken over het aantal of de plaats van de borden.
Raadslid H. van Hoogdalem (ARP) voelde er veel voor de voorgestelde
tarieven te verdubbelen. Hoe minder er daardoor aangeplakt werd, des te
beter, aangezien het stadsbeeld nu ontsierd werd. De burgemeester wees
erop dat een groot deel der aanplakrechten door niet-stadgenoten werd
betaald en dat bovendien het stenen aanplakbord tegenover het Melkpad
veel geld had gekost. Hij zegde verder toe biljetten na afloop van de overeengekomen tijd te laten verwijderen, aangezien er dikwijls op gespeculeerd werd dat ze langer bleven zitten. Andere raadsleden spraken zich uit
tegen al te hoge tarieven voor niet-commerciële aankondigingen.
Clandestien plakken werd anders in de hand gewerkt en dat was toch oorspronkelijk de aanleiding geweest tot het plaatsen van borden. Met tien
tegen drie stemmen nam men het voorstel van het college aan.
Mien van 't Sant

Misschien wel zo oud als reclame is het verzet daartegen. Niemand minder
dan schrijfster Mien van 't Sant ergerde zich aan het uitzicht op de aanplakplaats aan de brandweergarage in de Dalemstraat. Het gemeentebestuur was het met haar eens dat deze lokatie minder gelukkig was en
besloot in 1953 daaraan een eind te maken.
Een andere brandweergarage, aan de W. de Vries Robbéweg, diende
eveneens als aanplakplaats. In de praktijk plakte men her en der op de
muur affiches, zodat gemeentewerken om esthetische redenen de muur
eens geheel schoon had gemaakt. Het college wenste echter toch weer
een aanplakgelegenheid ter plaatse. De directeur van gemeentewerken
adviseerde een vrijstaand aanplakbord, maar het college gaf, gelet op de
kosten, in 1955 opdracht een lijn op de muur te verven, waarbinnen dan
kon worden aangeplakt.
Toch verpachting

In 1956 waren er inmiddels acht aanplakruimten. De raad besloot in juni om
deze per 1 juli te verpachten aan de voormalige wanbetaler Talsma. Dat
leverde f 1000 per jaar op, met de verplichting door Talsma om het onderhoud te bekostigen en de gemeente kosteloos ruimte ter beschikking te
stellen voor overheidspublikaties. Aangezien de gemeente in de drie jaren
daarvoor gemiddeld zo'n f 800 netto had verdiend met het in eigen beheer
plakken, betekende de overeenkomst met Talsma een niet te versmaden
voordeel. Het door Talsma aan derden te berekenen tarief behoefde goedkeuring van het college. Bedrijven in of inwoners van Gorinchem hoefden
niet meer dan f 2,50 per m? per maand te betalen, inclusief huur van de

ruimte en plakloon. Talsma mocht niets aanplakken wat aanstoot gaf, tot
iemands nadeel strekte, in strijd was met de goede zeden of schadelijk was
voor de openbare orde. Twijfelde Talsma aan een aangeboden affiche, dan
diende hij de burgemeester te raadplegen.
In november 1956 trok de raad de onvermijdelijke conclusie, dat de verordening geen toepassing meer vond. De verordening trok zij daarom in,
welk besluit goedgekeurd werd bij KB van 30 januari 1957.

Bijverdienste
Hoewel de gemeente het aanplakken nu had uitbesteed, was een van de
mannen die voor Talsma het werk moest gaan doen, toch een gemeenteambtenaar. Arie Marinus van der Heijden, in het dagelijks leven werkzaam bij gemeentewerken als ongediertebestrijder, had elf kinderen en kon
een bijverdienste wel gebruiken. Met een van die kinderen ging hij dan op
pad. Hij vertelt daarover, dat ze met fiets en aanhangwagen, waarop o.a.
een trap lag, 's morgens vroeg of 's avonds de gemeente doortrokken.
Soms moesten ze hun werk overdoen als de regen of een kinderhand de
biljetten had losgemaakt. Bij verkiezingen liet hij geen voorkeur blijken voor
een bepaalde partij. Wie het eerst kwam, kreeg de beste plaats op een
bord.
In 1988 werd een nieuwe overeenkomst met Talsma Buitenreclame B.V.
gesloten. In 1990 was er een naamswijziging, waarna het bedrijf Mediamax
Buitenreclame B.V. ging heten. Acht jaar later werd er weer een nieuwe
overeenkomst gesloten. Mediamax heeft thans het recht met uitsluiting van
anderen aanplakborden ("billboards") en zgn. info-vitrines (de meeste met
stadsplattegrond) te exploiteren, waarvoor de gemeente een vergoeding
krijgt. Thans zijn er vijf aanplakborden: twee aan de Spijksedijk, twee aan
de Banneweg en één aan de Nieuwe Wolpherensedijk. Wie zich overigens
stoort aan een affiche, wende zich tegenwoordig tot de Reclame Code
Commissie.
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EEN HEUKELUMS LEEN OP LAAGDALEM, VEERLIEDEN EN MOLENAARS

B.J. de Groot
Ligging
In het oudst bekende leenregister van het slot Merckenburg te Heukelum,
dat in 1545 begint, komt onder de vele lenen een leen voor op Laagdalem.
Onder Laagdalem moeten we het deel van Dalem verstaan aan de
Lingekant vanaf het Slijkoord tot de Linge. Hoogdalem strekt zich uit vanaf
het genoemde Slijkoord tot de Merwede en de Waal. Het leenland strekte
zich eveneens uit van het Slijkoord tot de Linge (inclusief de Lingedijk), niet
ver van het Dalemse slot, dat in het westelijk deel van Slijkoord moet worden gezocht. Wie meer daarvan wil weten, raadplege mijn artikel "Had
Dalem een kasteel?" in OGV 48.
De grootte van het weer was zes morgen (ca. 5 hectare). Het betreft het
tweede perceel oostelijk van de Laagdalemse molenkade, sectienummers
G 134, 378, 385 en 386. De molenkade lag oostelijk van de Lingsesdijk en
de boezem, zuidelijk van de Spijksedijk, noordelijk van de
Laagdalemseweg en noordwestelijk van "Den Haag". De laatste naam
houdt verband met het gewezen kasteel. Het terrein is nu deels bebouwd.
Op de kaart van de dorpspolder Dalem van 1900 is het nog goed herkenbaar.

Leenverheffingen
De oudste vermelding van het leen is van 20 april 1568, destijds na Pasen.
Aldus volgens het fraaie handschrift van Henrick Muyll Jansz, "stadhouder"
van de Heukelumse lenen. De vrouwe van Heukelum en Leyenburg
beleent dan Wilhem van Osch Govaertsz met de beide helften van het land,
oostelijk begrensd door Lijsken Dirck Jansz' erven en westelijk door Dirck
Pauwelsz en de erven van Floris Anthonisz. Van Osch zal in Gorcum
gewoond hebben, evenals Dirck Pauwelsz. De eerste zal tot een familie
behoord hebben waartoe ook de notaris Johannes Marcelis van Osch
gerekend moet worden, die in 1637 als zodanig werd toegelaten. Zijn broer
(?) Reynier Mercelis van Osch was drost van Heukelum en overleed daar
in 1653. Dirck Pauwelsz was een brouwer op de Langendijk in Gorcum.
Floris Anthonisz woonde vermoedelijk in Dalem.
De volgende leenverheffing vond plaats op 19 april 1583. Barbara Aertsdr,
weduwe van Wilhelm van Osch Govaertsz, krijgt dan de ene helft van het
leen en Marichen Balthazarsdr, vrouw van Peter Behoirt Petersz "de
Jonghe", de andere helft. De belending is hetzelfde als die van 1568.

Barbara Aertsdr en Gerrit Lieben, haar gekozen voogd, verzochten op 12
mei 1586 het gehele perceel op te dragen aan voornoemde Marichen
Balthazarsdr. Ook nu werd het leen uitgegeven naar Zutphens recht en de
kosten van de verheffing waren een pond goed geld. Peter Behoirt de jonghe had kennelijk een oudere broer met dezelfde voornaam, die "de oude"
werd genoemd.
Het leen blijft in de familie als op 11 april 1606 Nicolaes Behoirt Petersz en
zijn broer Balthus het land verkrijgen als gevolg van het overlijden van hun
vader.

Dorpspolder Dalem
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Enige jaren daarna, op 31 januari 1609, vraagt Balthazar Behoirt Petersz
om het leen te belasten met een jaarlijkse rente van 50 karolusgulden, losbaar met 800 Gelderse guldens, ten behoeve van Wouter van Duynen
Eeuwoutsz. Op de volgende dag blijkt, dat het leen verkocht is aan Wouter
van Duynen en wordt deze met het leen beleend. De vermoedelijke koopsom van 800 Gelderse guldens moest in drie termijnen worden betaald. Al
op 22 september 1610 wordt Peter van Duynen Woutersz met het land
beleend. Deze laatste is een zoon van Wouter van Duynen.

Veerlieden en molenaars
Was het leen tot dan toe vermoedelijk een aangelegenheid van Gorcumers,
op 28 mei 1617 gaat het leen over op Jan en Claes Petersz, die elk met de
helft van het land worden beleend. Zulks uit de ongescheidén boedel met
hun moeder Barbara Jansdr en hun broers Hendrick, Gijsbert en Cornelis,
waarna zij in 1639 van hun leen worden ontheven. Het daaropvolgend jaar
krijgt een hunner, Jan Petersz, via zijn schoonzuster Aertgen Huygen, weduwe van Claes Petersz, die destijds op de Bagijnenwaard onder Spijk woonde, het gehele leen met buitengriendje (aan de Linge?) in bezit, nu oostelijk
begrensd door Willem van Grootveld en Folpert Crom en westelijk door Jan
Pelt. Eerst nu zijn de namen van de belenders gewijzigd. Hier is dus voorzichtigheid geboden. Het zijn allen Gorcumers. Als men niet meer wist wie
de belenders waren, dan stond er veelal in de leenuitgifte een bepaling off
wie alomme met recht naestgelant mach sijn om moeilijkheden uit te sluiten.
De Dalemers hebben de plaats van de Gorcumers als vazallen ingenomen.
Met het bovenstaande eindigt het verhaal over het leenland. Een en ander
biedt ons echter de mogelijkheid om iets over Laagdalem en de omgeving
met de inwoners te verhalen. Mogelijk komt de vader van Jan en Claes
Peters al voor in 1629 als hij - Peter Hendrikxz op de coy - een verklaring
aflegt. Hij was dus, zoals wij reeds zagen, getrouwd met Barbara Jansdr.
Later blijkt dat de familie "van Bruggen" of "van Molenaersgraef" wordt
genoemd. Ene Jan Petersz duikt in hetzelfde jaar op als mullenaar in
Dalem. Of Dalem toen al een windkorenmolen had, weten we niet, doch wij
nemen aan, dat hij watermolenaar was van Laagdalem. Hij blijkt dan ook
een griendje in het westelijk deel van Slijkoord te bezitten. Er verschijnt dan
ook ene Hendrick Petersz Mullenaer te Dalem, zijn broer. Zowel omstreeks
1560 als in 1753 blijkt Laagdalem drie watermolens te hebben, tegenover
Hoogdalem twee.
Behalve dat Laagdalem qua oppervlakte groter is dan Hoogdalem, is deze
polder ook lager gelegen. Laagdalem is de laagste polder in de Tielerwaard.
Jan Petersz woont in 1629 als mullenaar a4 op de Bagijnenwaard onder Spijk
wanneer hij namens zijn moeder Barbara Jansdr de kooppenningen betaalt
van tien hond land op Hoogdalem. Ook zijn broer Claes woonde daar, want
in 1630 verklaren Jan (oud c. 40 jaar) en Claes (oud c. 34 jaar) samen, dat
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zij van de ruiters van het garnizoen te Heusden ieder een paard op de
Bagijnenwaard hadden lopen. In deze periode van overstromingen is het
vreemd te lezen, dan Jan Petersz 18? gulden moet betalen aan Ida van
.niet
..
deri Heuvel wegens onderhoud van een roede dijk. Langs de Lingedijk of
lanigs de Waaldijk, want op Hoogdalem had de familie ook nog land.
Evemals in Sprokkelenburg kon de dorstige reiziger op de Bagijnenwaard
"aanleggen". De kinderen van de brouwer Adriaen Berntsz eisten in die tijd
varI Jan Petersz aldaar zes karolusguldens voor levering van bier. Het
koflier van de haardsteden van het Nedereind van Spijk vermeldt dan ook
.I I I '$37:
Erstelijck op den Baginenweert eenen schorsteen met eenen
I C
oven,. l Blijkbaar stond er slechts één huis. Verder wordt nergens een oven
aangehaald. De vraag rijst dan ook of deze oven een zogenaamde veldoven
was., waarin stenen werden gebakken. Geheel denkbeeldig is dit niet, want
de moeder van Claes Petersz, Barbara Jansdr te Spijk, kocht in 1632 van
eni!ge Gorcumers een zesde van een steenoven buiten de Dalempoort.*
Eind 1633 is Claes nog niet getrouwd, want hij belooft dan binnen drie
I I laanden Aertgen Huygen, de dochter van Huyg Baeyensz te Hoornaar, tot
vrouw te nemen en tevens haar kind, Jan Claesz, als het zijne ter erkennen.
Hij heeft zijn woord niet gehouden, want op 23 april 1634 zijn zij pas in
U-~rnaarondertrouwd.
nul
De Bagijnenwaard verwisselde in 1644 van eigenaar, toen de erven van
kar)itein Casper Boom deze verkochten aan de heer van Spijk, Cornelis van
Aerssen. Bij de waard hoorde ook een huis met een hooiberg, terwijl vijf
morgen ervan nog verhuurd werd aan Baeyen Hendricksz. Het betrof hier
het zuidelijk deel, dat op Dalems grondgebied was gelegen.
-

-

m
.,.

Veer op Laagdalem
Jan Petersz Veerman te Dalem alias Jan op Weer (Veer?) pachtte in 1640
en 1645 land in het Heukelumse Broek, o.a. van het Heukelumse Gasthuis
en van particulieren. Mogelijk was Jan molenaar op de Laagdalemse buitenmolen, die op de hoek van de Lingedijk en de Lingsesdijk stond in het
Wijd Schild en daar was ook een veer over de Linge naar de Parck of
Parick, want dijkgraaf en heemraden van de Dalemse polder vergunnen in
1643 aan Grietje Jaspers, weduwe van Tonis Hermansz, het veerrecht
aldaar. Opmerkelijk is, dat het veer niet van de heerlijkheid was zoals in de
meeste plaatsen in de omgeving. Het terrein bij de buitenmolen was kennelijk eigendom van de polder. Een combinatie van molenaar en veerman
is in dit geval dus aannemelijk. Grietje Jaspers was in 1629 mede-eigenaar
van een perceel land oostelijk van de molenkade en zal dus wel in
Laagdalem gewoond hebben. Zij was in 1649 getrouwd met Hendrick
Claesz Romeyn. Deze verkoopt dan aan Arien Jacobsz Goethart te Dalem
zeven roeden dijk en een huis op Laagdalem, oostwaarts Claes Aelbersz,
westwaarts de molenkade.
Dicht bij de Laagdalemse buitenmolen stond het huis Sprokkelenburg,

waarin een herberg was gevestigd. Het veer zal wel een voetveer zijn
geweest. Marktbezoekers van Gorcum, komende van de zuidelijke kant
van de Linge, konden via dit veer gemakkelijk in de stad komen door de
Arkelpoort, daar de Vijfde Uitgang immers nog niet bestond. Het alternatief
was de Dalempoort en dat was verder. Laagdalem was een kleine nederzetting, want er waren daar in 1680 slechts zeven huizen aan de verponding onderworpen. Hoogdalem was toen kennelijk in opkomst, want het
aantal woningen was daar toen al veel hoger. Laagdalem werd in 1641 vermoedelijk door twee molens bemalen. Jan Petersz van Molenaersgraef (op
de Bagijnenwaard te Spijk) en Claes Marcelisz, molenaars van Dalem,
klaagden toen over wateroverlast en bovendien dat zekere waterkeringen
in de laatste 25 jaar niet waren verhoogd om dat euvel tegen te gaan. Het
is echter niet uitgesloten, dat hierbij ook een watermolenaar van
Hoogdalem was betrokken.

Nog een veer?
Was er op Dalem destijds nog een veer over de Linge, wellicht aan het zuidelijk eind van de Bagijnenwaard? En leidde de Veerweg of Veersteeg, de
voortzetting van de Achterdijk, daarheen? Dat een veer daar in de 17e
eeuw nog bestond, komt mij als onwaarschijnlijk voor, omdat er dichtbij
ook al een veer was, zoals wij hiervoor zagen. Als Cornelis Cornelisz den
Uyl aan de Park, oud 60 jaar, in 1689 verklaart, dat hij gedurende dertig jaar
al weet van het bestaan van een veer over de Linge te Dalem, bedoelt hij
dan het veer bij de Laagdalemse buitenmolen of gaat het om een ander
veer? Ik houd het maar op het eerste.
Zou de oorspronkelijke Dalemse Veersteeg toch over het zuidelijk eind van
de Bagijnenwaard gelopen hebben? Er was hier inderdaad een weg over
de waard naar de Linge en er tegenover aan de Arkelse zijde lag een kade
naar de Arkelsedijk op de scheiding van de Park en de Vrouwenhuiswaard.
En hoe was het in het Benedeneind van Spijk gesteld? Vier getuigen uit
Spijk (de oudste 75 jaar) verklaren in 1639 op verzoek van Jan en Elisabeth
Jans van Osch te Gorcum (die een geschil hadden met de heer van Spijk),
dat zij altijd in Spijk hebben gewoond en zeker weten, dat in het Nedereind
van Spijk over de Veersteeg nooit een veer was3 De familie Van Osch had
land op de Spijkse Galgenwaard. Omdat deze familie hierbij betrokken
was, ligt het voor de hand, dat hiermee het latere Kleine Veer aan het benedeneind van de waard wordt bedoeld. Het oude Kleine Veer lag misschien
iets noordelijker dan het latere, ongever ter hoogte van het huis van de
steenovenbaas van de firma Blankers. De genoemde Veersteeg leidde
vanaf de Lingedijk daarheen. Op de kaao van Melchior Bolstra uit 1753 ziet
men een scheiding tussen de Meurswaard en "Het Plekske" en in het
verlengde daarvan een weg naar de Linge. Aan de overzijde bereikt men
dan al spoedig de Arkelsedijk.
Waar een beschouwing over een leenverheffing al niet toe kan leiden!

Bronvermelding
Gegevens, voor zover niet in noten verantwoord, afkomstig uit: archief huis
Merckenburg te Heukelum, archief stadsbestuur Heukelum, rechterlijk
archief Dalem, archief ambt Tielerwaard (verponding Dalem).

Noten:
1.
2.
3.

Archief Stadsbestuur Gorinchem, supplement, inv.nr. 1087
Rechterlijke Archievenaan Gorinchem en het Land van Arkel, inv.nr. 445, p. 181
RA 149, f. 163; Not. 3984, f. 59-60

DE LIJNBAAN VAN DONKER BIJ DE VISSERSDIJK

A.J. Busch
Touw werd vroeger op ambachtelijke wijze van plantaardige vezels vervaardigd op een lijnbaan. Als inlandse grondstof diende o.a. vlas en vooral hennep, een plant met zeer sterke vezels. Er werden ook grondstoffen
van overzee gebruikt, zoals bladvezels van de wilde banaan voor het slaan
van manillatouw en de vezels uit de bladeren van de plant Agave sisalana
die sisaltouwwerk opleverden.
De touwslager spande op de lijn- of touwbaan twee of meer draden van in
elkaar gedraaide vezels. Aan een zijde bevestigde hij die draden aan haken
op een touwslagerswiel dat vanuit zijn standpunt gezien rechtsom aan het
draaien werd gebracht, aangeduid als met zon. Met behulp van een houten klos werden de draden ineen gedraaid - geslagen - tot garen.
Vervolgens werd een aantal garens tegen zon tot strengen geslagen, waarna drie van zulke strengen met zon werden ineengedraaid tot het zgn.
garenwantslag, kortweg wantslag genoemd. Dit touwwerk bestaat dus achtereenvolgens uit met zon tot garens geslagen vezels, de garens tegen zon
tot strengen gedraaid en drie strengen met zon tot het wantslag. Het eentonige draaien aan het touwslagerswiel werd in vroeger eeuwen doorgaans
door kinderen gedaan, want dat waren goedkope arbeidskrachten. Van
hen is ongetwijfeld Michiel de Ruyter in zijn blauwgeruite kiel de bekendste.
Voor de uitoefening van zijn werkzaamheden had de touwslager een langgerekt perceel nodig en daarom waren de touwbanen dikwijls aangelegd
langs de courtine van een vestingwal, de lange zijde tussen twee bastions.
Zo ook in Gorinchem, waar een lijnbaan was te vinden aan het eind van de
Warmoesstraat en een langs de Wolpherenwal achter de Pompstraat. In de
17de en 18de eeuw waren er ook een paar in de stad gesitueerd: een langs
de Schuttersgracht achter de Boerenstraat en twee naast elkaar bij het
Melkpad.
In de 19de eeuw zijn op last van hogerhand verscheidene overzichten van
het plaatselijke bedrijfsleven samengesteld. Zo telde Gorinchem in 1808
een drietal lijnbanen, in 1816 nog maar een, in 1819 twee en in 1843 een.
Volgens de gemeentelijke jaarverslagen varieerde het aantal touwbanen
tussen 1855 en 1906 van drie tot vier. Het hoogste aantal volwassenen
werkzaam in die branche - inclusief de eigenaren - bedroeg in de periode
1862-1865 zestien, bijgestaan door 17 jongens in de leeftijd van 12 tot 16
jaar; dat zullen de raddraaiers zijn geweest, want elke touwslager had een
hulpje nodig om het wiel draaiende te houden.
In het boek 'Gorinchem in bedrijf" is aandacht besteed aan de lijnbaan
achter de Pompstraat. Die touwbaan werd in 1681 aangelegd en uit die
eenvoudige touwslagerij zou uiteindelijk de staaldraadkabelfabriek van

Lijnbaan met de touwslagerswielen op de voorgrond en achteruitlopende touwslagers.
(Schilderij van J. Herst, voor zover bekend te zien in het St. Catharinagasthuis, Gouda)
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Den Haan voortkomen.
Behalve Den Haan waren in 1872173 nog drie touwslagers werkzaam: A.
Donker en de gebroeders A. en G. van Brandwijk met elk een eigen bedrijf.
De lijnbanen van de beide broers Van Brandwijk bevonden zich naar alle
waarschijnlijkheid in de buurt van het Herenlaantje; zij hadden resp. 20 en
10 knechten in dienst. De zaken van touwslager G. van Brandwijk werden
later voortgezet door G.H. Eegdeman, die in 1930 een nieuwe lijnbaan
inrichtte in de Kom van de Schelluinse Vliet. Zestig jaar lang stond daar het
lange, stenen bedrijfsgebouw van die lijnbaan, dat in 1990 moest wijken
voor de bouw van het stadhuis. De lijnbaan zelf was toen allang verdwenen. Eegdeman verkocht zijn touw in zijn winkel Westwagenstraat 30. Een
van de lijnbanen bij het Herenlaantje kwam in 1935 in het bezit van de
Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij - de exploitante van de gasfabriek - voor uitbreiding van het bedrijfsterrein van de gasfabriek.
De lijnbaan van Donker bevond zich in de Bovenstad nabij de Vissersdijk.
In het drassige oostelijke stadsdeel tussen de Vissersdijk en de wal waren
van oudsher - tot in de 20e eeuw - blekerijen gevestigd, waar de blekers
het schoongewassen goed konden uitspreiden op het gras. Op een
geschilderd profiel van Gorinchem in 1568 zijn daar al de te bleek gelegde
doeken en kledingstukken van de klanten van de wasbazen te zien. De ble-

Gezicht op Gorinchem vanuit het oosten met blekerijen op de voorgrond.
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kers besprenkelden het wasgoed geregeld met water uit de aanwezige 

slootjes, waarna het zonlicht de rest deed: het opbleken van het wasgoed, 

waardoor het helder wit werd. 

Bleker S.Th. Hoeben was in het bezit van een paar percelen land nabij de 

Vissersdijk, ook wel Blekersdijk genoemd. Na zijn dood in 1877 kocht de 

voor ruim f 24.000 enige stukken land. Een
ex-luitenant I.W. Op~telten.~ 

jaar of vijf later verkocht Opstelten een gedeelte van de bleekvelden en sloten aan de in 1844 geboren Andries Donker. Het betrof de kadastrale percelen C 359,360,362 en 364.
Sedert 1871 komt de naam van touwslager Andries Donker voor in de
registers van patentschuldigen. Voor de uitoefening van een beroep was
men patentrecht verschuldigd aan de plaatselijke overheid. Omdat hij voor
die belasting was aangeslagen, stond hij dus officieel te boek als touwslager. In tegenstelling tot Den Haan, die dik touw fabriceerde, vervaardigde
Donker op zijn lijnbaan dun touw en had hij drie knechten in dienst. Net als
de gebroeders Van Brandwijk bezat Donker bij zijn aantreden als touwslager geen eigen lijnbaan. Waarschijnlijk verrichtte hij zijn werkzaamheden
op een van Hoeben gehuurd perceel, dat later in eigendom overging naar
Opstelten, waarna Donker het
uiteindelijk verwierf.
Uit de patentregisters blijkt, dat
Donker zijn touwwerk verkocht
op
de
weekmarkten
in
Gorinchem,
Dordrecht
en
Zaltbommel. Sedert 1876 dreef
hij een winkel voor de verkoop
van zijn producten. De winkel
was aan huis gevestigd in het
pand Haarstraat D 119 ter plaatse van het huidige pand 114-1 16.
Of hij zijn touwwerk produceerde
van hennep afkomstig van de
vele hennepakkers in de nabijgelegen Alblasserwaard is niet
zeker, maar ligt wel voor de
hand. Zijn zoons Leendert en
Cornelis assisteerden hun vader
bij de touwslagerswerkzaamheden.
De touwslagerij van Donker was
sedert 1915 onderaebracht in de
vennootschap firma A. Donker. Touwslager Andries Donker (1844-1923) in zijn
het uittreden van vader
lijnbaan bij de Vissersdijk omstreeks 1900.

Andries nog geen twee maanden
voor zijn dood in 1923, richtten

Te zien zijn de houten staanders met klosjes
waartussen de in elkaar draaiende draden werden geleid

zijn drie zoons Leendert, Cornelis en de zadelmaker Jan Donker een vennootschap onder firma op, waarin de touwslagerij en de zadelmakerij
waren verenigd. Deze onderneming ging na twaalf jaar failliet, vermoedelijk
een gevolg van de concurrentiestrijd, waarbij de ambachtelijk werkende
touwslagers het moesten afleggen tegen de touwfabrikanten. Bovendien
verminderde de vraag naar paardentuigen en -zadels door de opkomst van
het gemotoriseerde verkeer. Notaris A.H. Klokke maakte per advertentie
bekend, dat op 1 juli 1935 de lijnbaan in het openbaar aan de meest biedende zou worden verkocht. De lijnbaan in de Bovenstad werd ingezet
voor f 1.100.
Inmiddels had de leiding van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf begerige blikken laten vallen op de lijnbaan van Donker die pal grensde aan de
terreinen bij de Watertoren. Omdat een aangrenzende kavel doorgaans
maar één keer te koop is, gaf het gemeentebestuur van Gorinchem
opdracht op de lijnbaan te bieden. Voor een totaalprijs van f 2.358,75
kwam het langgerekte perceel ter grootte van 875 m2 inclusief de loodsen
in het bezit van de gemeente Gorinchem. Bij de koop waren de machinerieën inbegrepen, bestaande uit 3 spinmachines met motor, 3 windstellen
met motor, 2 kamraden voor
slagwerk, 3 sleden voor slagwerk
en een draaistroommotor. Hieruit
blijkt dat de touwslagers het
bedrijf enigszins hadden gemoderniseerd door een elektromotor te installeren, zodat geen
menselijke energie meer nodig
was om het grote touwslagerswiel te laten draaien.
De gemeente kocht de lijnbaan
om te voorkomen, dat het terrein
van het aanpalende Coöperatief
Openbaar Slachthuis bij een
eventuele uitbreiding onmiddellijk aan de filterwerken van het
Waterleidingbedrijf kwam te
grenzen. Dat zou ongewenst zijn,
want het Waterleidingbedrijf was
enkele jaren eerder voor de levering van water overgestapt van
rivierwater op bronwater, waar.voor zes diepe bronnen in de
buurt van de Watertoren waren
geslagen
en een nieuw filtergeDe zadelmakerij A. Donker, Arkelstraat A 446
bouw in gebruik was genomen.
(nr.66) met voor de deur de gebroeders
Marius
Verdere uitbreiding zat er voorlo-

Een nota van A. Donker d.d. 1 november 1910 	

pig niet in en dat was de redding voor de touwslagerij. Het
Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf verhuurde de lijnbaan
vervolgens voor f 2,50 per
week aan Huibert Verhoeven,
een van de knechts die al jarenlang bij Donker had gewerkt.
Ook de naam Donker bleef verbonden aan de touwbaan. De
huur werd eind maart 1959
beëindigd.
De zadelmakerij en touwhandel
van de firma A. Donker was
gevestigd Arkelstraat 66, destijds het derde pand vanaf de
Rosmolensteeg, wat is opgegaan in het winkelcentrum
Ärkelstate. Na het faillissement
zette Leenderts zoon A.C.
Donker de zaken onder eigen
naam voort aan de overzijde
van de straat in het pand
Arkelstraat 73, waaraan later nr.
71
De
touwen en tuigen maakten van
lieverlee plaats voor damesmode.

De aanleiding tot dit artikel was de ontvangst van twee foto's die mevr. E.
van Galen - Donker te Wassenaar stuurde. De ene toont haar grootvader
Andries Donker ten voeten uit, compleet met sigaar op zijn lijnbaan aan de
Vissersdijk omstreeks 1900 en de andere de zadelmakerij annex winkel
Arkelstraat 66. Daar werden zadels en paardentuigen verkocht, maar ook
het in eigen beheer geproduceerde touw.
Noten
1
2

A.J. Busch. Gorinchem in bedrijf. Alphen a/d Rijn, 1992 (deel 5 van de Midden-Holland
in bedrijf-reeks)
de I. staat voor Ivo en is dat ook niet toevallig de voornaam van burgemeester
Opstelten van Rotterdam ?

DE 'JODEKAARK' OP DE KAAI IN SLIEDRECHT

Ruth de Jong
Begin 1998 stond het er nog, dat bouwvallig dijkhuis, nietig en kwetsbaar
onder een reuzenlichtmast als enig restant van de kaalslag aan de
Rivierdijk ten gevolge van de dijkverzwaring. Toch werd ook het vonnis over
dit gebouwtje geveld: in april van dat jaar moest het van zijn oude plek verdwijnen waar het sinds 1845 stond. Toch zou het niet het einde betekenen:
zo'n negentig meter verderop zal het weer verrijzen nadat het uiterst zorgvuldig in segmenten uit elkaar gehaald is. Een technisch hoogstandje dat
in Nederland bij dijkhuizen nog nooit is toegepast.
Waarom zoveel omhaal voor, zeg maar, een bouwval? Velen weten inmiddels door de vele publiciteit die er aan gewijd is dat het hier om een bijzonder gebouw gaat, uniek in de Alblasserwaard, uniek in Nederland,
uniek in de wereld. Het is de voormalige dijksynagoge van de Sliedrechtse
en Hardinxveldse Joden van voor de Tweede Wereldoorlog. Uniek omdat
er nergens in de wereld een sjoel (Joods voor synagoge) is gebouwd in de
vorm van een dijkhuis. Maar ook uniek omdat het een van de laatste zichtbare resten van een Joods leven is in de Alblasserwaard. De andere is de
Joodse begraafplaats met 'metaar'-huisje tussen de Arkelsedijk en de W.
de Vries Robbéweg.
Nog net op tijd besefte een aantal mensen uit Gorcum en Dordrecht en
later ook uit Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam dat met het verdwijnen
van dit gebouw vanwege de dijkverzwaring definitief een einde gemaakt
zou worden aan de herinnering aan de hier eens levende Joden.
Er werd een stichting opgericht die in onderhandeling trad met de eigenaar, een timmerman uit Bleskensgraaf, die er een opslag in had. Deze
man wilde echter het gebouwtje niet aan de Stichting verkopen. Er volgde
een periode van drie jaar touwtrekken niet alleen met hem, maar ook met
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, het Hoogheemraadschap en de
gemeente Sliedrecht. Pas toen de laatste zich als intermediair tussen partijen kon opwerpen, kwam er schot in de zaak. Op 3 december 1997 werd
op plechtige wijze in de raadzaal van het gemeentehuis in Sliedrecht de
dijksynagoge aan de Stichting met dezelfde naam overgedragen.
Aanwezig waren: de dijkgraaf, vertegenwoordigers van verscheidene
Joodse gemeenschappen in Nederland en nabestaanden van Joodse
inwoners van Sliedrecht en Hardingveld-Giessendam. Opvallend onder
hen was mevr. Schoep-van der Giessen, een achterkleindochter van Levi
van der Giessen uit Giessen-Oudekerk. Hij was boer, kaasmaker en slager
die vlees exporteerde naar Engeland. Toen hij van een van zijn tochten
daarna op Giessendam terugkeerde en wachtte om bij het Pinkeveer over-

gezet te worden, schijnt er iets vreemds gebeurd te zijn. Er is sindsdien
niets meer van hem vernomen. Alleen zijn vestzakhorloge werd teruggevonden, aldus mevrouw Schoep uit Apeldoorn. Deze familie Van der
Giessen voelde zich niet verwant met de Joden van Sliedrecht en
Hardinxveld-Giessendam en hield in haar eigen huiskamer in de boerderij
langs de Giessen religieuze huiskamerbijeenkomsten.In 1999 werd op Toe
Bisjwat, de verjaardag van de bomen, een notenboom uit Israel voor Levi
van der Giessen geplant in Giessenburg.
Op 27 december 1997 organiseerde de Stichting de Dijksynagoge een
feestelijke Chanoekaviering: een feest dat de herinwijding van de Tempel in
Jerusalem herdenkt na een jarenlange vreemde bezetting. Heel toepasselijk voor de nieuwe periode die het gebouwtje was ingeslagen. De belangstelling was enorm, zowel Joden als niet-Joden waren erbij toen op plechtige wijze in aanwezigheid van rabbijn Heintz uit Utrecht de kaarsen werden aangestoken in de talrijk aanwezige Chanoekakandelaars. Het Trio
Ritoem waaronder de harpiste Chaja van Collem uit Sliedrecht luisterde het
feest op met Joodse muziek. Er werden na afloop volop oliebollen gegeten. Waarschijnlijk was het nog nooit zo druk geweest in de 'jodekerk' zoals
het gebouw onder de plaatselijke bevolking bekend is. Dit feest was naast
een herinwijding van het gebouw als joods bedehuis, tevens de afsluiting
van het bestaan van het gebouw op deze plek.
De Stichting de Dijksynagoge staat voor ogen in de verplaatste en gerenoveerde synagoge een herdenkingspunt in te richten voor de verdwenen
Joodse gemeenschappen uit de omgeving; daarnaast wil zij in het gebouw
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lezingen, muziekuitvoeringen en andere culturele activiteiten organiseren
die een connectie hebben met het Jodendom. Bovendien houdt men er
wel degelijk rekening mee dat het gebouw weer als synagoge gebruikt kan
worden sinds in de afgelopen jaren onder de overlevenden van de Shoa en
hun nabestaanden weer een religieuze opleving bestaat.
Voor de renovatie zal een totale reconstructie van het interieur moeten
plaatsvinden aangezien deze totaal verdwenen is tijdens het gebruik als
opslagplaats. De Stichting hoopt dat in het voorjaar van 2002 een begin
gemaakt kan worden met de herbouw, wanneer de voor de dijkverzwaring
opgebrachte klei op de nieuwe locatie meer westwaarts langs de Kaai voldoende ingeklonken zal zijn.
In de tweede helft van de achttiende eeuw vestigden zich de eerste Joden
in en rond Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Waarschijnlijk kwamen
zij uit de omgeving van Amsterdam of hadden in elk geval sterke banden
met de hoofdstad. Het betrof hier voornamelijk zogenaamde Asjkenazische
of Duitse Joden, die oorspronkelijk uit Duitsland of Oost-Europa kwamen.
Later kwamen daar ook vluchtelingen bij uit de landen waar Keizer
Napoleon veldtochten had gehouden. Velen hadden geen achternaam,
maar moesten er van het Franse gezag een aannemen. Zo werd bijvoorbeeld de naam 'van der Giessen' gekozen. Zij waren voornamelijk slagers
en kooplui van beroep.
Voor de religieuze bijeenkomsten werd gebruik gemaakt van een van de
huiskamers van de groep. Daarbij zou ook bij een van hen een mikweh
oftewel ritueel bad zijn geweest.
In het jaar 1809 telde de Joodse gemeente - kille genaamd - 47 personen.
Naast Sliedrechtse joden waren er ook uit Hardinxveld-Giessendam en
Bleskensgraaf. Een deel van een dijkhuis dat als wolspinnerij was ingericht
werd gebruikt als sjoel (van het Duitse Schule afgeleid). Toen er echter een
kerkelijke herindeling plaatsvond werden de Joden van HardinxveldGiessendam onder de kille van Gorcum geschaard, terwijl de sjoel in
Sliedrecht tot bijkerk werd van de kille van Dordrecht. Taen een aantal van
de 'Hardinxvelders' naar Sliedrecht verhuisden konden zij vanwege religieuze wetten betreffende het naleven van de sabbat niet meer naar de sjoel
in Gorcum. De toegelaten loopafstand zou daarbij overtreden worden. Zij
moesten evenwel de contributie aan deze gemeente blijven betalen. Dit
was de aanleiding voor een fikse ruzie met Gorcum. De vraag was: wie
hoorde bij wie? Bovendien had de Joodse gemeenschap in Sliedrecht
deze gezinnen hard nodig wilde de kille nog enige overlevingskansen hebben. Trouwens, de afstand tot de sjoel in Sliedrecht zou voor de
Hardinxvelders maar een half uur lopen zijn, baar Gorcum was dat twee
uur. Het was een schier eindeloze touwtrekkerij die zelfs bij de
Hardinxveldse families tweespalt ging veroorzaken. De Joodse gemeente
van Gorcum ging zelfs zover te eisen dat alle Joodse inwoners van de
Alblasserwaard onder Gorcum zouden komen te vallen. Uiteindelijk zou

r
Sliedrecht als winnaar uit de bus komen.
Nog meer problemen kwamen er toen de sjoel in 1844 door de burgerlijke
gemeente werd opgekocht om als schoollokaal in gebruik genomen te
worden. De 'kille' stond toen op straat. Het was duidelijk dat er zo snel
mogelijk weer een bedehuis zou komen. Voor 250 gulden werd daartoe
170 m? grond aangekocht langs de Kaai te Sliedrecht 2000 meter van de
gemeentegrens met Hardinxveld af, waarmee werd voldaan aan de toegestane loopafstand wanneer men zich buiten de eigen woonplaats begaf. De
Hoofdcommissie, een burgerlijke instantie die in het leven was geroepen
om de belangen van de Israelieten te behartigen, werd gevraagd een
financiële bijdrage te leveren voor de bouw van een sjoel, welke 2550 gulden zou bedragen. Dat verzoek werd niet gehonoreerd, erger nog men
besloot dat Sliedrecht niet meer als bijkerk van Dordrecht erkend zou worden. 'Sliedrecht' trok toen zijn aanvraag om centjes snel in, waarmee de
kille ook weer erkend werd. Toch volgde er een eindeloos 'gehakketak'
over de vraag of er nu wel of geen bijdrage geleverd zou worden door de
Hoofdcommissie. Maar uiteindelijk met hulp van de Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland die besloten zeshonderd gulden te geven, zwichtte de
Hoofdcommissie en gaf hetzelfde bedrag. Per saldo heeft de sjoel 2896
gulden en 24 cent gekost, een reuze bedrag voor zo'n kleine gemeente,
die dat grotendeels dus zelf moest opbrengen. Daarnaast had zij ook nog
behoeftigen te onderhouden.
En toen kon dan eindelijk met de bouw begonnen worden daar aan de
Kaai. Rustig verliep de bouw echter niet, want er stak een orkaan op die al
meteen een grote scheur in een van de muren veroorzaakte en andere
onvolkomenheden die later nog voortdurend dure reparaties zouden vereisen. Gebouwd werd een oer-Hollands dijkhuis, met een boven- en onderhuis. In het bovenhuis was de sjoel gevestigd, die men betrad via een deur
aan de westzijde van de voorgevel op dijkniveau. Boven de ingang was
een grijze natuursteen ingemetseld met de tekst: Bebeit Elohim nehallekh
beragesh', een tekst uit psalm 55, die luidt: In het huis des Heren zullen wij
opgaan in feestgedruis. Dat de Stichting weet wat er op de vijftig jaar geleden verdwenen steen heeft gestaan, heeft zij te danken aan Dr. Van Toledo
uit Rockanje, die vroeger huisarts was te Sliedrecht. Als jongen studeerde
hij op het gymnasium te Sliedrecht waar hij ook Hebreeuws leerde. Eens
noteerde hij de tekst op de steen op een briefje om zijn leraar naar de betekenis ervan te vragen. Zowel zijn boek als het briefje bleven bewaard. Zij
verhuisden naar Israel. Een telefoontje van hem naar Haifa bracht uitkomst.
Sindsdien voert de Stichting die tekst in haar logo.
De indeling van de synagoge was als volgt:
Er was een halletje waarin direkt aan de rechterhand een deur was die toegang gaf tot de gebedsruimte. Achter een andere deur in het halletje was

een trap die leidde naar de vrouwengalerij. Vrouwen en mannen nemen
gescheiden deel aan de dienst. In de gebedsruimte zelf was aan de oostgevel een z.g. Aron Haqodesh, de heilige Arke waarin de Thorarollen,
waarop de vijf boeken van Mozes (met de hand) zijn geschreven, een sierlijke kast bekroond met de afbeelding van de twee stenen tafelen met de
tien woorden.
Voor de deuren van de kast was een fluwelen gordijn - parochet genaamd
- meestal met teksten geborduurd in goudgalon, meestal een geschenk
van een van de gemeenteleden. De kast stond op een verhoging van drie
treden. Ervoor stond een kleine lezenaar en daarachter, centraal in de ruimte, de bima, een verhoging met een hek eromheen waarop kandelaars
stonden en twee houten pinnen om de zilveren kronen die op de
Thorarollen staan, bij het lezen daarvan op te bergen. Binnen die verhoging waren rondom banken en op de grond lagen kleden. De ruimte werd
verlicht door een viertal boogramen waarvan er twee aan de voorzijde en
twee aan de achterzijde waren aangebracht. Daaronder stonden een aantal banken, met opklapbare zittingen. Aan het plafond aan de trekstangen
van het ronde houten gewelf hingen twee kroonluchters en tussen de
ramen waren koperen blakers bevestigd. Onder de vrouwengalerij waren
kasten aangebracht waarin gebedenboeken, gebedskleden en andere
gebruiksvoorwerpen van religieuze aard waren opgeborgen.
In het onderhuis, dat alleen via de buitenzijde bereikt kon worden door een
gang tussen de synagoge en het buurhuis, was de woning gevestigd van
de rabbijn/voorzanger/ritueleslachterlleraar. Een Joodse 'zieleherder' in de
'mediene' (Joods voor: platteland) moest van alle markten thuis zijn.
Bovendien was in zijn huis aan de westzijde het rituele bad ondergebracht.
In de archieven wordt dit bad vermeld als het bestuur van de kille een
bezwaar indient bij de komst van een gasfabriek aan de andere kant van
de dijk. De neerslag van de koolverbrandingvoor de productie van gas zou
het water van het rituele bad ernstig kunnen verontreinigen.
De voorzijde van het gebouw werd omgeven door een gietijzeren hek.
Op 29 augustus 1845 werd de sjoel op feestelijke wijze ingewijd met als
feestredenaar Levie Godschalk Wanefried, de Dordtse chazan (voorzanger) die bekend stond om zijn retorische gaven.
In het bestuur van de Joodse gemeente zaten dikwijls de vooraanstaanden
van de kille. In 1833 bestond het bestuur aanvankelijk maar uit een man:
S.E. de Vries, die werd aangeduid met de titel 'kerkmeester'. Toen zijn
opvolger Hijman de Vries het te druk kreeg werd Simon van Hechten
benoemd tot tweede kerkmeester of penningmeester. In de latere jaren zou
het bestuur in handen blijven van deze twee families. Overigens een van
hen, B. de Vries, was een koosjere kaasmaker (koosjer= ritueel geoorloofd) te Giessendam; een Hollands-Joodser beroep kan men zich gewoon
niet indenken!

Rond 1850 werden de diensten geleid door een zekere Koekoek, hoewel
deze niet over de vereiste papieren beschikte. De gemeente lag herhaaldelijk overhoop met opperrabbijn Isaacsohn in Rotterdam, die uit Duitsland
afkomstig was. Men had zo zijn eigen Hollands-liberale interpretaties van
het Jodendom, waar de 'tuechtige' Duitser niet van gediend was. Rond de
eeuwwisseling was het de heer Hildesheim die als chazan/voorzangerl
godsdienstleraar fungeerde tot hij in 1903 vertrok.
Het onderhuis werd toen verhuurd aan niet-Joden, die tevens de taak op
zich kregen het interieur van de sjoel te onderhouden.
De leiding van de diensten kwam toen in handen te liggen van de
Giessendamse Jacob de Vries tot deze in 1906 overleed.
Een eigen begraafplaats had de kille niet, de meesten werden in Dordrecht,
maar ook een deel in Gorcum en in Werkendam begraven. [n dit kader is
het aardig aan te halen, hoe mevrouw Breur, voormalig onderwijzeres te
Hardinxveld, dochter van een beurtschipper, zich herinnert, hoe Izak van
der Giessen, wonende aan de Dam naar zijn laatste rustplaats werd
gebracht. Haar vader moest zijn tweewekelijkse tochten over de Giessen
wijzigen voor een extra tocht om de kist waarin het stoffelijk overschot van
Izak lag naar Dordrecht te vervoeren. De kist diende bovenop de luiken te
staan met erover heen een doek. Het moet een intrigerend gezicht zijn
geweest. Andere hoogbejaarden in Hardinxveld-Giessendam meenden te
weten dat hij na overlijden met het hoofd naar beneden van de trap af was
gegooid en vervolgens staande was begraven als het ware om in de startblokken te staan voor de Opstanding. Een aardig voorbeeld over 'de
sprookjes' die over het Jodendom de ronde deden.
De plaats die de Joodse gemeenschap van Sliedrecht innam was erg klein.
Zij namen deel aan het algemene verenigingsleven. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de familie Den Hartog, die halverwege de negentiende
eeuw in het Sliedrechtse neerstreek. Vooral in het laatste gedeelte van de
geschiedenis van de kille heefi zij een grote rol gespeeld. Zo bleef Siem
den Hartog - Hartog 'de Jood' - trouw de sjoel inspecteren, ook toen sinds
1920 er geen diensten meer gehouden werden. Er bleek toen namelijk
geen minjan - het religieus vereiste aantal van tien mannen - bij elkaar te
halen te zijn. Veel Joden waren naar de grote steden getrokken, of waren
religieus niet meer actief.
De families die in het onderhuis hebben gewoond tot 1958 herinneren zich
Siem den Hartog als een keurige kleine man met een buikje die elke week
een gulden kwam ophalen. Samen met de vrouw van het onderhuis werd
dan de sjoel geinspecteerd. Soms kwamen er ook mannen met 'baarden'
uit Dordrecht meekijken. Want officieel viel 'Sliedrecht', ook al werden er
geen diensten meer gehouden, onder 'Dordt'.
Zowel hij als zijn broer Hartog waren bekend in Sliedrecht, ook door hun
activiteiten binnen de Sliedrechtse voetbalclub. Tevens waren zij raadsle-

den. Siem bracht het zelfs tot voorzitter van de Middenstandsvereniging en
tot bestuurslid van de Oranjevereniging.
Maar ook van de kant van de 'gewone' Sliedrechters was een positieve
houding naar de Joden. Dat bleek o.a. toen in 1891 heftige pogroms woedden in Rusland en de kille te zamen met de hele Sliedrechtse bevolking
een inzamelingsactie organiseerde.
Definitief het einde van een Joods leven in Sliedrecht kwam toen de familie Den Hartog, die ondanks het uitsterven van een godsdienstige Joodse
gemeenschap zo trouw en zorgvuldig het sjoeltje had behoed, door de
Duitse bezetter naar het concentratiekamp werd afgevoerd en daar werd
vermoord. Alleen Ro, de dochter van Siem, overleefde de oorlog door
onder te duiken. Zij zette met een bedrijfsleider, een Amsterdamse jood,
Stodel genaamd, de textielwinkel van haar vader voort. Later, in 1962, emigreerde zij naar Israel waar zij in 1999 in een verzorgingshuis in Herzliya is
overleden.
De kinderen van de straatarme niet-Joodse familie De Haas die in het voormalige rabbijnenhuis woonde, hadden nu vrij spel in de gebedsruimte.
Volgens een zoon die in Gorcum woont, zou er een schommel opgehangen zijn aan de trekstang van het plafond, die heen en weer zwaaide tussen vrouwengalerij en Heilige Ark. Kinderen speelden 'KuKluxclanmannetje' met de Thoramantels en toen moeder geen kleertjes
meer voor haar kinderen had, maakte ze broekjes en pakjes van het mooie
donkerrode fluweel. Toen er in 1943 een drietal jonge Duitse soldaten werden ingekwartierd ging het interieur er ook niet op vooruit. De scheur in de
zijmuur werd groter toen op het eind van de oorlog er een bom van de
geallieerden in de naburige griend terechtkwam. Het hele gebouw zat toen
onder de modder.
Toch weten verscheidene nog levende leden van de families De Haas en
De Paus, die in het onderhuis woonde, te vertellen, dat het interieur van de
sjoel bij het vertrek van de Duitsers er weliswaar verwaarloosd uitzag, maar
toch grotendeels nog intact was. De komst van een 'zakkennaaier', die in
de gebedsruimte een naaimachine geïnstalleerd had waarmee hij juten
zakken maakte, bracht daar echter grondige verandering in. Met name het
koperwerk zou in de periode tot 1947 verdwenen zijn. Toen het Nederlands
Israelitisch Kerkgenootschap in 1947 besloot na de bijna totale uitroeiing
van de Nederlandse Joden de leegstaande bedehuizen af te stoten, werd
de Sliedrechtse synagoge verkocht aan een groentehandelaar uit
Werkendam, De Bok genaamd. Zijn zoon, Gerrit de Bok, weet te vertellen
dat er toen alleen nog maar banken, de bima en de lege heilige Ark aanwezig waren. Om ruimte te geven aan zijn paard en wagen, later zijn 'ijzeren hond', werd de voorgevel ingrijpend gewijzigd. De toegang werd aanzienlijk vergroot en de steen met inscriptie verwijderd. Een van de ramen

verdween. Metselaar Van Wijngaarden, die dit werk uitvoerde, herinnert
zich nog dat de steen nog tijden binnen het gietijzeren hek heeft gelegen.
Er werd door omwonenden ook geopperd dat de steen terecht is gekomen
in de stoep van de voormalige boerderij van Vink, die vlakbij de sjoel was.
Bij navraag aan de familie van Bode Vlot die ook aan deze stoep heeft
gewoond, werd de Stichting wel gewaarschuwd niet gelijk 'hoera' te roepen wanneer in de stoep natuurstenen scherven werden aangetroffen bij
de dijkverzwaringswerkzaamheden. Zo'n dertig jaar geleden zou de stoep
eens opgehoogd zijn met oude grafstenen uit Dordrecht.. .. Deze werden
inderdaad aangetroffen, echter niet de gezochte steen.
Voor de reconstructie van het interieur is de Stichting volledig aangewezen
op de informatie van Sliedrechters en Hardinxvelders, met name de mensen die in het onderhuis hebben gewoond. Tot nu toe zijn namelijk nog
steeds geen foto's gevonden van het interieur of van de buitenkant van de
synagoge. Door de verklaringen van de twee families op elkaar te leggen,
was de architect van de Stichting in staat een plattegrond samen te stellen
die nu als basis dient voor de herbouw. Voor het onderhuis leverde vooral
de familie De Paus veel informatie aan.
Saillant detail in hun verhaal is vooral het feit dat moeder De Paus boven
het nog steeds bestaande rituele bad, waarboven inmiddels een slaapkamer was ingericht, drie dochters ter wereld heeft gebracht! Uniek in
Sliedrecht, uniek in de wereld: De Paus heten en in een synagoge geboren
zijn!
Door contact te onderhouden met gelijksoortige instellingen in den lande,
kan de Stichting zich steeds meer een beeld vormen van hoe het gebouw
er oorspronkelijk uit gezien heeft en wat zij moet ondernemen om tot een
zo volledig mogelijke reconstructie te komen. Zo is de Stichting al in het
bezit gekomen van een groot aantal banken en betimmeringen die afkomstig zijn uit de sjoel van Den Bosch die nu is ingericht als muziekcentrum.
Ze zijn tijdelijk opgeslagen in het gebouw van de voormalige Ireneschool.
Toch is het uiteraard de bedoeling van de Stichting zoveel mogelijk de oorspronkelijke voorwerpen en materialen weer in bezit te krijgen. Zij onderneemt daartoe intensieve speuracties waarbij zij uitdrukkelijk wil stellen niet
als inquisiteurs te werk te willen gaan. Men is zich er volledig van bewust
dat in de periode van de oorlog het hoofd niet stond naar behoud van deze
zaken waar ook de nog resterende Nederlandse Joden zelf al zoveel afgestoten hadden, zoals de sjoel in Sliedrecht.
Grote vreugde was er onder de leden van de Stichting toen plotseling een
van de Thorarollen werd getraceerd.
Deze zijn uiteindelijk het belangrijkste element in de sjoel. De rol werd aangetroffen door de fietsenhandelaar Van der Vlies tussen het oud papier bij
de uitdrager 'Jantje Poep'. Hij kocht hem voor zijn voor predikant stude-

rende zoon. De rol bevindt zich op dit moment bij de weduwe van deze predikant in Driebergen. Zij is echter niet van zins de Thora-rol aan de
Stichting 'De Dijksynagoge' te retourneren.
Het plan is opgevat een boek samen te stellen van de geschiedenis van de
Joodse gemeenschap in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en
Bleskensgraaf, de plaatsen waarvan de Joodse inwoners van weleer ter
kerke gingen in de 'Jodekerk' aan de Kaai. Heel belangrijk is daarbij de
mondelinge informatie die nu vastgelegd wordt van de bewoners van de
verzorgingshuizen in deze gemeenten. Een ochtend in huize 'Pedaja' in
Hardinxveld leverde enorm veel informatie op over de Joden Izak van der
Giessen en zijn zussen Mientje en C'lientje en de familie Meiboom.
Het ontstaan van het sjoeltje aan de Kaai ging uiterst moeizaam. Sinds de
oprichting van de Stichting 'De Dijksynagoge' gaat het niet anders. Alles
gaat uiterst moeizaam en gecompliceerd. Ook financieel wordt er zeer
zwaar aan getrokken. Maar het lukte een klein groepje in 1845 ook een
mooi, oer-Hollands sjoeltje te bouwen, waarom zou een klein enthousiast
groepje dat ook niet in 2002 kunnen doen? Tussen 15 maart - de datum
dat er weer aan de dijk na de winter gebouwd mag worden - en 1 april
hoopt de Stichting 'De Dijksynagoge' de eerste paal te slaan in de kleiterp
die speciaal door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden werd opgeworpen, waarop de uiteengenomen synagoge
weer zal worden opgebouwd.
Bart Wallet, de historicus van de Stichting, deed al veel archiefonderzoek
en schreef verscheidene artikelen over de Joden van Sliedrecht. Hij gaf
onlangs een lezing over het Joodse leven in de Alblasserwaard voor 'OudGorcum'. Voor dit artikel leverde hij een groot deel van de stof aan.
Uiteraard zijn bijdragen van leden van Oud-Gorcum zeer welkom voor
de herbouw en inrichting van de Dijksynagoge. U kunt zich als donateur aanmelden bij de Stichting 'De Dijksynagoge', p/a Bizetstraat 68,
2983 BD Ridderkerk. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen: 0183635710.
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BRIEF VAN H. VAN HOOGDALEM VIII D.D. 10 OKT. 2000 MET HERINNERINGEN AAN DE OORLOGSTIJD

Op 17 juli 1933 werd ik geboren boven de toenmalige Incassobank in de Gasthuisstraat 54,
waar ik 21 jaar gewoond heb. Enige namen die
ik me nog herinner zijn: meneer Neuman (directeur), Jo Mik (een broer van mijn moeder), Jo
Valentijn (beambte), meneer Schmid met zijn
vrouw en dochter Liesje (voor algemeen onderhoud en schoonmaak). Persoonlijk kende ik
beide gebouwen van kelder tot dak:
Gasthuisstraat 54-52-50.
Wist u dat nr. 50 gedurende de oorlog een sociale club was voor Duitse officieren en dat onder
hun voeten honderden telefoons waren verborH. van Hoogdalem
gen voor de PTT en dat je via het dak van nr. 54
kon komen tot in de toren van de Gereformeerde
Kerk, waar heel wat onderduikers gebruik van maakten als er razzia's waren?
Dat er in nr. 54 nooit kou geleden is, komt omdat de centrale verwarming ook
voor nr. 50 werd gebruikt en die officieren wilden geen kou lijden.
Ik heb in nr. 50 leren fietsrijden, want de gang liep door tot aan het steegje bij
de Haarstraat. Nr. 54 zat ook vol met wegsteekplekken, sommige zo groot
dat je erin kon staan. Vele fietsen werden daar verborgen. Vlak voor de oorlog was er in nr. 54 een verbouwing door het hele huis en als kleine jongen
zat je er natuurlijk met je neus bovenop. In de muur van onze huiskamer, aan
de voorkant van het huis, zit een hele serie munten van Nederland van die
tijd ingemetseld. Mijn vader en ik waren de enigen die daarvan kennis hadden. Toen ik in 1989 voor het laatst in Gorinchem was met mijn oudste zoon,
wilde ik hem het huis laten zien, maar toen ik zag dat het was veranderd in
"de Marskramer", was de emotie te groot om er nog verder aan te denken
en om mijn herinneringen niet te verdoezelen, liet ik het maar zo.
De Bank zelf was onze speelplaats op zondag als het regende. Knikkeren
op de zwarte en witte tegeltjes in de foyer, postzegels zoeken in de prullenmandjes van de diverse bureaus.
En dan het kleine tuintje met z'n vijver in het midden, die in de winter werd
drooggemaakt voor ingekuilde aardappelen, en met z'n vijf hoge populieren die ik gebruikte om mijn antenne aan vast te maken voor mijn zelfgebouwde radio. Na de oorlog was ik gelukkiger, want onder het raam van
mijn slaapkamer was een contactdoos aangebracht van de toenmalige
radiodistributie en met twee krokodilknijpers en een luidspreker was het
maar een koud kunstje om permanent radio-ontvangst te hebben.

Gedurende de oorlog zaten we meer op het dak dan in de kelder. Vanaf het
dak kon je kijken over de rivier en de spoorweglijn en vele malen werden
deze aangevallen door Spitfires en Hurricanes van de R.A.F. als ze terugkwamen van een aanval op Duitsland. Je kon ook goed zien hoe het huis
van de NSB werd weggemaaid op de Havendijk 6 en de verwoesting van
het gebouw op de hoek van Hoogstraat en Kelenstraat door brandbommen. Als kleine jongen zag je geen gevaar om op het dak te zitten. Ja, we
hebben heel wat meegemaakt in dat huis. Daarom vind ik het leuk dat ik er
iets van kan vertellen en misschien spruit er iets uit voort.

D e panden aan de Gasthuisstraat

Door toeval kreeg ik deze brief onder ogen. Daaruit vloeide een correspondentie voort met de afzender, die in Durban (Zuid-Afrika) woonachtige H.
van Hoogdalem, een zoon van H. van Hoogdalem Hzn. (1898-1970), die
veel voor de vereniging heeft betekend. Deze geëmigreerde Gorcumer heb
ik jaren geleden ontmoet. Hoewel de brief helemaal niet voor publicatie
bestemd was, gaf hij toestemming de tekst op te nemen in Oud-Gorcum
Varia. De briefschrijver is inmiddels in het bezit van het boek "Gorinchem tijdens de bezetting 1940-1945" (Historische Reeks Oud-Gorcum nr. 8), zodat
er ongetwijfeld nog meer herinneringen aan de bezettingstijd zullen
opwellen. De briefschrijver zette al eerder 21s Hendrik V111 herinneringen op
schrift in deel 9 van de Historische Reeks Oud-Gorcum.

NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK

R.F. van Dijk
"Stad en streek deze w e e k : Honderd portretten van gasten uit het
populaire praatprogramma van Merwe Radio 1 Peter Donk, Richard van
Hoek. Tilburg : Syntax Publishers, 2000. 469 p. ; 31 cm. ISBN 90361-9001-0. f 75,-.

-

-

-

-

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van omroep Merwe Radio maakte de journalist en programmamaker Peter Donk honderd verslagen van
gesprekken die hij van 1997 tot 2000 voerde met personen die een binding
hebben met de Alblasserwaard. De fotograaf Richard van Hoek maakte er
evenveel prachtige portretten bij.
Voor zijn programma "Stad & streek, deze week!" wist Donk een aantal
"grote namen" te strikken, zoals Lee Towers en Wim Aantjes, maar ook
kopstukken van de Hardinxveldse en Sliedrechtse zusterverenigingen van
Oud-Gorcum en ons erelid Kees de Ruiter. Van laatstgenoemde vernemen
we verrassende feiten, zoals dat hij stuurman is geweest en nog steeds
secretaris van de uitgeverij van de Nederlandse ZondagsschoolVereniging.
Merkwaardig genoeg wordt echter niet gememoreerd dat hij voorzitter was
van de afdeling Gorinchem van de Partij van de Arbeid.
Andere Gorcumers zijn de vinoloog Wilma Donk (een zus van de samensteller? personalia ontbreken in het boek), de winkelier Frans Mulder, de
tekstschrijver Jacques Kraaijeveld en het "gezelligheidsmens" Ruth de
Jong. Zij is een van de weinigen die zich echt wil laten portretteren: "ik vind
mezelf niet zo aardig." Bij veel anderen blijfi het verslag kritiekloos en is het
in nogal onverzorgde stijl opgeschreven. Technisch is het boek keurig verzorgd.
Het Waterschap van de Linge: het dienen van twee heren! : Een
geschiedenis van twee eeuwen Liragebeheer (1810-2000) 1 door dr.
Aart Bijl. Gorinchem : [s.n.], 2001. 176 p. ; 31 cm. ISBN 90-8008314-3.

-

-

-

In opdracht van het Waterschap van de Linge heeft Aart Bijl een rijk ge'illustreerd en bijzonder interessant boek uitgegeven. Inmiddels is dit waterschap per 1 januari opgegaan in het Waterschap Rivierenland. Het is te prijzen dat een bestuur middelen vrijmaakt om de eigen geschiedenis te laten
beschrijven.
Uitputtend kan zo'n beschrijving natuurlijk nooit zijn. Zo had ik graag meer
willen weten over het opmerkelijke plan uit 1870 om een kanaal te graven
door het Wijdschild en zo de Linge via een stoomgemaal te laten uitwateren op de Merwede. Bijl heefi daar wel een fraaie kaart van gevonden, maar

waarom is dit plan niet uitgevoerd? Het had blijkbaar niet veel gescheeld of 

Gorcum was een eiland geworden. 

Verder lezen we over het graven van het Kanaal van Steenenhoek in 1818. 

Bijna 3000 arbeiders en 26 paarden klaarden het karwei. Het vergt, vrees 

ik, een tweede boek, maar je vraagt je wel af waar al die mannen vandaan 

kwamen, onder welke omstandigheden ze hier bivakkeerden en waar ze na 

de klus gebleven zijn. 

Bijl heeft het boek chronologisch-thematischopgebouwd en geeft achter- 

in een lijst van gebruikte primaire en secundaire bronnen. In de tekst is ech- 

ter geen verwijzing naar die bronnen. Waarschijnlijk door wat haast in het 

produktieproces zijn taalfoutjes blijven zitten als het onzijdig gebruik van 

het woord "vlet" (p. 110), "superiereuren" (p. 112) en "het bestuur ... zou-

den" (p. 117). 

Waar onze aandacht speciaal door wordt getrokken, is paragraaf 5.3, waar 

Bijl verhaalt over de strijd tussen het waterschap en de gemeente 

Gorinchem. Deze strijd heeft zo'n 25 jaar geduurd en ging over de wens 

van de gemeente om rioolwater te lozen in het Kanaal van Steenenhoek. 

Burgemeester Van Rappard liet geen middel onbeproefd om het water- 

schap hiervoor een vergunning af te laten geven, maar toevallig was dit 

waterschap helemaal niet bang voor de ridder. Bijl dist een smakelijk ver- 

haal op, doch had het nog kruidiger kunnen maken door ook de dossiers 

2105 en 2105a van de gemeente te raadplegen. Hij schrijft dat het hoofd 

van de technische dienst van het waterschap zich pas na pensionering met 

de strijd bemoeide. Onthullend is dan, dat Van Rappard in verslagen aan 

zijn wethouders vanaf september 1957 meedeelde, dat het betreffende, 

nog volop in functie zijnde hoofd hem op zondagochtenden thuis placht op 

te bellen om allerlei informatie door te spelen en aan te dringen op harde 

actie tegen het waterschap! Van Rappard wist aanvankelijk niet goed wat 

hij hiermee aanmoest, maar kwam er uiteindelijk achter dat bedoeld hoofd 

op deze manier een vriendje aan een baan bij gemeentewerken wilde hel- 

pen. Na zijn pensionering ging het voormalig hoofd bij een ingenieursbu- 

reau werken waarvoor hij op deze manier een adviesopdracht wilde ritse- 

len, wat Van Rappard overigens geen probleem vond. Van Rappard kreeg 

ongevraagd nog een tweede informant, nl. niemand minder dan de dijk- 

graaf van de Vijfheerenlanden die qualitate qua heemraad van de Linge 

was. Het contact tussen beide heren was soepel tot stand gekomen, want 

de dijkgraaf trof als imker de burgemeester als voorzitter van de landelijke 

bijenhoudersvereniging. 

Uit de gemeentelijke stukken blijkt ook, dat het waterschap al in januari 

1958 aanstuurde op een zuiveringsschap, tien jaar eerder dan Bijl op p. 

130 aangeeft. Lozing op de Merwede kostte niet f 150.000 extra (p. 122), 

maar 4 ton. Het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (niet 

Rijksbureau inzake Zuivering Afvalwater) schaarde zich aan de kant van het 

waterschap, maar de chef van de afdeling waterstaatsrecht van het depar- 

tement, Fockema Andreae, meende in april 1960 dat hier sprake was van 


een typisch geval van waterstaatswillekeur. Van Rappard voelde zich voldoende gesteund om de provincies en de Raad van State te hulp te roepen om het waterschap een vergunning af te dwingen. Een lid van de
Tweede Kamer begon er vragen over te stellen en de twee betrokken ministers antwoordden dat Van Rappard moest buigen, maar die gaf de ministers van katoen dat ze het staatsrecht niet kenden. Er liepen immers
procedures, dus hun mening hielden de excellenties maar voor zich. Het
was dus zeker niet zo, en daar slaat Bijl de plank finaal mis, dat Van
Rappard overstag moest gaan. Integendeel, hij kon gewoon blijven lozen
op de Schelluinsevliet, maar hij toverde een nog mooiere oplossing uit de
hoed. Hij wist de suikerfabriek in een deal zo ver te krijgen dat die maar
liefst de helft betaalde van de door het waterschap verlangde afvoer naar
de Merwede. Zo kwam de gemeente er goed vanaf en was het bepaald
geen onmacht dat de gemeente in november 1962 de procedures tegen
het waterschap introk. Dat de Lingegraaf de schuif van de gemeentelijke
rioolzuiveringsinstallatie mocht openen, was dan ook slechts van symbolische waarde.
Het mag daarom niet verbazen, dat de gemeente Gorinchem anno 2001
financieel bijdraagt aan het door Bijl geschreven waterschapsboek.
Opvallend is dan, dat de provincie Zuid-Holland dat niet doet, terwijl de
schrijver in de titel toch aangeeft dat het waterschap ook deze heer altijd
heeft gediend.
De goede woning : 81 jaar woningbouwvereniging te Lexmond, 1919Lexmond : Woningbouwvereniging De
2000 / W. van Zijderveld.
Goede Woning, 2000. 199 p. ; 25 cm. ISBN 90-9014787-X.

-

-

-

De auteur van het laatste deel van de Historische Reeks Oud-Gorcum is
ook in zijn woonplaats Lexmond actief als onderzoeker van de lokale
geschiedenis. De plaatselijke woningbouwvereniging met de niet zelfingenomen bedoelde naam "De Goede Woning" heeft in het zicht van de fusie
met het Gemeentelijk Woningbedrijf Zederik besloten de historie te laten
boekstaven. Het resultaat is een vlot leesbaar en doeltreffend geïllustreerd
boek geworden, waarin gelukkig een notenapparaat niet is wegbezuinigd.
De ooit door socialistische idealisten opgerichte vereniging liet zich niet
afschrikken door talloze moeilijkheden in het verleden en bouwde in de
loop der jaren 361 woningen. We lezen over opmerkelijke zaken als een
inkomensafhankelijke huur (p. 39) en een huurophaalster die 51 jaar trouw
dienst doet (p. 172). De laatste jaren, na de gemeentelijke herindeling van
1986, zetelde de vereniging in het voormalig gemeentehuis.
Het eerste complex lag aan de Kortenhoevenseweg 21-37, waarvoor de
burgemeester de eerste steen legde op 20 januari 1921 (en niet op de 26e,
zoals op p. 30 staat). Een foto om lang naar te kijken is die van het complex in aanbouw, met o.a. de toekomstig bewoner rijksveldwachter
Beckerman met vrouw en vier van de acht kinderen. Beckerman was

tevens secretaris van het bestuur en had de aankoop van de bouwgrond
deels voorgeschoten (men leze de voorletters F.H. op p. 23). Curieus is dat
hij zelf een flinke huurschuld opbouwde en pas zes jaar na vertrek uit het
dorp afbetaalde (p. 41). Een zoon van hem woonde volgens het bevolkingsregister van Gorinchem hier van 1953-1976 en verdiende de kost als
huisbewaarder, incasseerder en portier.
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