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VAN DE VOORZITTER
U hebt waarschijnlijk wel uit de plaatselijke pers vernomen, dat het W-en
ANWB-kantoor het pand Grote Markt 17 verlaten heeft. Dat betekent dat
de ruimte links van de ingang-leeg staat, wat een financiële tegenvaller is
voor de gemeente.
De Stichting Beheer Gemeentelijke Accomodaties zal de vrijgekomen
ruimte waarschijnlijk gaan verhuren, waarbij een reële huurprijs overgemaakt zal moeten worden.
De Bestuurscommissie Gorcums Museum en Artoteek (waarvan uw
voorzitter namens Oud-Gorcum deel uitmaakt) heeft inmiddels de nodige
vergaderingen achter de rug, maar op het moment dat ik dit schrijf, is er
nog niets concreet te zeggen over de toekomst van de benedenruimte van
genoemd monument.
Op 18 maart j.1. is op de leeftijd van 86 jaar mr. Wouter Spronk overleden.
Hij was een Gorcumer in hart en nieren.
Toen hij nog in Gorinchem woonde, maakte hij dagelijks zijn wandelingetje
Buiten de Waterpoort en hij genoot met volle teugen van de rivier, het
uitzicht en het silhouet van Gorinchem, dat voor hem moest blijven zoals
het was.
Daarom ageerde hij o.a. tegen het ontwerp voor een nieuwe Waterpoort en
deed hij pogingen de oude school aan de Krijtstraat te redden. Een verzoek
aan het ministerie van O.C. en W. om het pand Krijtstraat 6 aan te merken
als beschermd monument, heeft de komst van V&D wel vertraagd, maar
heeft de sloop van de school niet kunnen voorkomen.
De heer Spronk was, tot op het moment dat hij met zijn vrouw naar
Sliedrecht vertrok, een trouw bezoeker van de door Oud-Gorcum
georganiseerde lezingen en hij ontbrak nooit bij de jaarlijkse excursies. Wij
zullen deze bescheiden, maar strijdbare man node missen.
Gerrit Vroegh

VERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD-GORCUM OVER
2002

Het bestuur van de vereniging had de volgende samenstelling: de heer
G. Vroegh voorzitter, de heer D.C. Pleyte penningmeester, de heer
M.W.P. van Tussenbroek secretaris, de heer R.F. van Dijk, mevrouw C.C.M.
van Eeden- Scheepers, de heer G. de Groot, de heer W.A. van der Hoff, de
heer A. J. Schulte en mevrouw L.C.M.J. Stultiens -van der Velden.
In de algemene ledenvergadering van 18 februari 2002 waren volgens
rooster aftredend de heren Pleyte en Van Tussenbroek. Beiden werden
door de vergadering herkozen. De heer Van Dijk werd in dezelfde
vergadering gekozen op de door het overlijden van de heer Van Loon
opengevallen plaats.
De vereniging kent na de benoeming in de ledenvergaderingvan 2001 drie
ereleden, te weten: de heer C. de Ruiter, mevrouw W. Kreukniet- den
Hertog en de heer A.J. Busch.
Het bestuur van de vereniging vergaderde 9 keer.
Op 1 januari telde de vereniging 695 en aan het einde van het jaar 719
leden; ondanks het grote aantal nieuwe leden door de ledenwerfcampagne
slechts een netto aanwas van 24 leden.
De redactie, die weer een volwaardige bezetting kent sinds het toetreden
van de heer Galjema, is erin geslaagd om 3 uitgaven van Oud-Gorcum
Varia en deel 16 van de Historische Reeks te verzorgen. Deel 16, dat in
augustus verscheen, is gewijd aan de Gorcumse autobusondernemingen
en stadsdiensten.
Het geboden programma zag er als volgt uit:
21 januari:
"De rijke historie van museum Simon van Gijn" door
Chr. de Bruijn conservator van museum Simon van Gijn
te Dordrecht.
18 februari:
Algemene ledenvergadering met aansluitend gelegenheid om aan bestuurslid en archiefambtenaar R.F. van
Dijk vragen te stellen die betrekking hebben op de
historie van Gorinchem.
18 maart:
"400 jaar V.O.C." door Dr. F.S. Gaastra, hoogleraar maritieme geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
19 maart:
Middagexcursie naar museum Simon van Gijn te
Dordrecht.
22 april:
"Grote Markt door de eeuwen heen" door de heer en
mevrouw Cerutti.
25 mei: 	
Dagexcursie naar Blokzijl en de Bataviawerf in Lelystad.
23 september: 	
"Het Kanjerproject" door de bouwkundige J. van
Breugel, werkzaam bij de gemeente Gorinchem.
21 oktober: 	
"Genealogie" door N. Plomp, plaatsvervangend

directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie.
"De sleepvaart in de 19e, 20e en 21e eeuw" door ir. T.
Muller.
De lezingen werden doorgaans goed bezocht en gewaardeerd. De lezingen
werden gehouden in de grote zaal van wijkgebouw De Heul. Aan de
excursie naar museum Simon van Gijn namen 54 personen deel, de
excursie naar Blokzijl en de Bataviawerf had 54 deelnemers. Er werd een
klein positief resultaat behaald van € 90,40.
18 november:

De collectie werd uitgebreid met de volgende aanwinsten:
Diverse kop en schotels van het voormalige hotelrestaurant De Vijfheerenlanden, geschonken door de
heer H.L. Pronk.
Eindexamenopdracht van een leerling van de voormalige
Ambachtsschool aan de W. de Vries Robbéweg 27 te
Gorinchem, geschonken door ir. A.H.W. Slob uit Wijk bij
Duurstede
Vier laden met dia's van Gorinchem jaren '60-'80,
geschonken door mevrouw A.W.A van der Burgt.
-	
Diverse bescheiden van het voormalig Coöperatief
Openbaar Slachthuis aan de Visserslaan te Gorinchem,
geschonken door de heer G. van der Boezem.
Erfenis van mevrouw H.J. de Bruin-van Arkel, bestemd
voor aankoop en restauratie.
-	
Twee prenten, geschonken door Jhr. Van Lennep aan de
heer A.J. Busch, die ze ter beschikking stelt aan de
vereniging.
In de zaak "Den Haan-terrein" heeft het verzet, waarin de vereniging ook
deelnam, tegen de bouwplannen geresulteerd in een verder uitstel van de
bouwplannen. De door de gemeente Gorinchem afgegeven bouwvergunning wordt niet met de oorspronkelijke bouwplannen ingevuld. De
projectontwikkelaar beraadt zich over hoe het terrein bebouwd zou moeten
worden.
Het bestuur van de vereniging heeft dit jaar een kwaliteitszetel verworven
in het bestuur van het Gorcums Museum. Deze zetel wordt gekoppeld aan
de voorzittersfunctie van de vereniging. Door de nieuwe constructie is de
vereniging meer betrokken bij het beheer van de collectie.
Het bestuur heeft deelgenomen aan de historische markt tijdens de openmonumenten-dag, hetgeen resulteerde in een 16-tal nieuwe leden. In de
kraam van de vereniging was naast het verkrijgen van informatie over de
vereniging ook het kopen van diverse publicaties mogelijk. Indien er het
komende jaar weer een historische markt is, zal de vereniging weer
deelnemen.
Het bezoekersaantal van het Cultuur-Historisch Centrum, gevestigd in de

Tinnegietersteeg 1, baart het bestuur nog steeds zorgen. Ondanks enorme
inzet van de vrijwilligers en het gevarieerde aanbod in de tentoonstellingen,
blijft het aantal bezoekers laag. De gedane inspanningen hebben wel
geresulteerd in meer bezoek dan voorheen; met name op de openmonumenten-dag was er veel belangstelling. De vernieuwde inrichting van
de middelste ruimte heeft meer sfeer gebracht in het pand. Het bestuur
heeft verscheidene malen, voorafgaand aan de lezingen, de leden gewezen
op de mogelijkheid van het inzien van alle publikaties van de vereniging in
het CHIC.
De ruimte die tot vorig jaar gebruikt werd door de Werkgroep Archeologie,
heeft een opknapbeurt nodig. Vrijwilligers die hieraan willen meewerken,
kunnen zich bij de voorzitter aanmelden.

OMSTREDEN LEIDERSCHAP, DE JOODSE GEMEENTE GORINCHEM
EN DE JOODSE ALBLASSERWAARD IN DE EERSTE HELFT VAN DE
NEGENTIENDE EEUW
De ontwikkeling van het Alblasserwaards-joodse leven
Drs. Bart Wallet
Hebreeuws, Aramees en joodse studies, Universiteit van Amsterdam
De eerste joden die in de Alblasserwaard gingen wonen, verkozen
Gorinchem tot woonplaats. Dat was niet verwonderlijk: Gorinchem was de
grootste plaats, lag centraal door de verbindingen over water en bezat tal
van voorzieningen die de dorpen niet bezaten. De beroepen die de joden
uitoefenden, vereisten vaak ook behoorlijke bevolkingsconcentraties. Veel
joden waren koopman of marskramer en daarvoor was men afhankelijk van
een goede aanvoer van materialen uit de productiecentra. Door de
uitstekende ligging van Gorinchem aan het water was deze aanvoer
verzekerd. Met de producten konden de marskramers vervolgens het
achterland intrekken.
In de achttiende eeuw komen er her en der in de Alblasserwaardse dorpen
ook joden te wonen. Vanwege dezelfde redenen die Gorinchem tot een
goede woonlocatie maakten, werden de dijkdorpen verkozen boven de
polderdorpen. Langs de dijken ontstonden zo langzamerhand kleine
joodse concentraties. Deze dijkjoden waren afkomstig uit de Duitse landen,
waar de economische situatie en het aanwezige antisemitisme hen
noodzaakten tot emigratie. Een stap overigens die ook veel andere
Duitsers uit economische redenen zetten. Werd de joodse gemeenschap in
Gorinchem nog gekenmerkt door een zekere verscheidenheid aan
beroepen, de dijkjoden hadden een zeer eenzijdige beroepsstructuur. Zij
waren of marskramer of 'Joodsch slagter', soms ook beide tegelijk. Het
slagersberoep was van groot belang voor de joodse families. Omdat men
kosjer moest eten, was de aanwezigheid van een kosjere slager een
vereiste voor een joodse familie om zich ergens metterwoon te begeven.
Omdat beroepen van vader op zoon werden doorgegeven, kwam het met
grote regelmaat voor dat meerdere kosjere slagers in een dorp gevestigd
waren. Hun klandizie besloeg daarom niet louter de joodse gemeenschap,
maar evenzeer de bredere dorpssamenleving. Deze eenzijdige beroepsstructuur dreef de joodse families overigens wel tot een zekere spreiding.
Een zoon vestigde zich regelmatig in een naburig dorp met een zelfde zaak
als die van zijn vader.
De ontwikkeling die zich aarzelend inzette in de achttiende eeuw, namelijk
die van de 'joodse bevolking' van de Alblasserwaard, zette zich door in de
negentiende eeuw. Deze eeuw wordt in de Nederlands-joodse geschiedenis

gekenmerkt door een trek naar het platteland, zowel van joden uit de
steden als vanuit het buitenland. Ook Gorinchem profiteerde sterk van
deze ontwikkeling. De joodse gemeenschap groeide van 78 personen in
1809 naar 21 1 in 1860. Het demografisch overwicht van de joodse
gemeente Gorinchem op de rest van de Alblasserwaard bleef daarmee
gehandhaafd. Want ook de kleine joodse concentraties in plaatsen als
Sliedrecht, Hardinxveld, Giessendam, Papendrecht, Alblasserdam en
Meerkerk groeiden. Deze gemeenschappen werden gekenmerkt door
grote, hechte families. De families Van Hechten, De Vries, Den Hartog en
Van Straten trokken hun sporen in het Alblasserwaards-joodse leven.
Vanwege de geringe huwelijksmarkt zijn deze families spoedig op tal van
wijzen innig met elkaar verstrengeld.'
Over het leven dat deze Alblasserwaardse joden hebben geleid, met hun
grote families en kleine synagoges, is veel te vertellen. In dit artikel willen
we ons echter beperken tot een aspect daarvan. In 1989 verscheen van de
hand van Bert Stamkot het fraaie Joods Gorcum, 1349-1964, een gedenkboek. Daarin wordt in grote trekken de geschiedenis van de joodse
gemeenschap te Gorinchem beschreven. De joodse gemeente wordt
daarbij geplaatst in het raamwerk van de Gorinchemse stedelijke samenl e ~ i n gIn
. ~dit artikel zal de plaats van de joodse gemeente Gorinchem in de
bredere joodse gemeenschap centraal staan, met name in haar relatie tot
de omliggende joodse gemeenten. Deze benadering geeft een onverwacht
beeld van de intern-joodse verhoudingen en daarmee een goed beeld van
binnenuit.
Netwerken en organisatiestructuren
De joodse gemeenschappen in de Republiek der zeven verenigde
Nederlanden waren lokaal georganiseerd. Iedere joodse gemeente was
onafhankelijk en stond niet in een formele relatie tot andere gemeenten.
Overal waar een tiental joodse mannen (boven de dertien jaar) aanwezig
waren (het zgn. minjan), kon een joodse gemeente gevestigd worden. Alles
wat daarvoor nodig was, naast het tiental mannen, was een ruimte, een
Torarol en iemand die chazan (voorzanger) was. Omdat de meeste mannen dagelijks naar de synagogediensten gingen, waren velen van hen in
staat om het chazzanoet uit te oefenen, uiteraard naast hun gewone
beroep. Op deze manier is ook in Gorinchem in de achttiende eeuw een
joodse gemeente ontstaan.

Een rabbijn is niet onmisbaar voor een locale joodse gemeente. Een rabbijn
heeft namelijk, in tegenstelling tot de protestantse predikanten, niet als
taak om te preken en pastoraat te bedrijven. De rabbijn is in de eerste
plaats dayan (rechter). Hij moet op grond van de halacha, de joodse
juridische traditie, uitspraken doen over specifieke problemen die ontstaan
door persoonlijke of tijdsomstandigheden bij de uitvoering van de joodse

praxis (de mitswot). Rezen dergelijke vragen op dan kon een joodse
gemeente besluiten een dergelijke vraag per brief te stellen aan een rabbijn
die voor hen autoriteit bezat. Op deze manier ontstond de responsa-literatuur (in het Hebreeuws sje'elot oe-tesjoewot geheten), waar joodse
gemeenten uiteraard ook gebruik van konden maken bij het oplossen van
problemen. De joodse gemeente Gorinchem maakte onderdeel uit van het
Duitse Asjkenazische netwerk, evenals de rest van de Asjkenazische
gemeenten in de Republiek. Binnen dit netwerk werden rabbijnen uitgewisseld, werden jongeren opgeleid aan jesjiwot (Talmoedhogescholen),
vond handel plaats en werden huwelijken gesloten. De rabbijnen van grote
joodse gemeenten, zoals die te Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, Breslau,
genoten grote autoriteit binnen dit netwerk. Een formele structuur
waardoor de joodse gemeente Gorinchem onderhorig was aan deze rabbijnen of grotere joodse gemeenten ontbrak echter. Iedere joodse gemeente was onafhankelijk.
Iedere joodse gemeente had een kerkelijk bestuur waarvan de grootte
afhing van de omvang van de gemeente. Veel kleinere joodse gemeenten
hadden slechts een leider. De kerkbestuurders droegen de Hebreeuwse
titel Parnas oe-manhig. Zij waren de aanzienlijkste en rijkste leden van de
gemeente en zorgden voor de orde in de gemeente, representeerden de
joodse gemeenschap bij de overheid en zorgden dat er financiële middelen voor de armen waren.
Aan de onafhankelijkheid van de joodse gemeenten kwam een einde met
de omwentelingen ten gevolge van de Bataafse revolutie. Na de Bataafse
revolutie, waarbij de verlichtingsideeën ook in Nederland ingang vonden,
werden de joden gelijkberechtigde burgers. Voordien was men hen altijd als
een vreemde, andere natie blijven zien, sinds 1796 waren zij Nederlandse
burgers met het joodse geloof geworden. Dit betekende onder meer dat
het joodse kerkgenootschap officieel erkend werd en dat de geestelijken
ook voor een deel door de overheid betaald gingen worden. Om dit op een
goede manier te doen, vroeg de overheid om een duidelijke gecentraliseerde organisatie. Hierdoor verloren de joodse gemeenten hun onafhankelijkheid en moesten de informele netwerken plaatsmaken voor officiële
structuren. Koning Willem I zette in 1815 deze lijn voort en richtte de
Hoofdcommissietot de Zaken der Israëliten op. De Hoofdcommissie werd
het belangrijkste orgaan in joods Nederland en vertegenwoordigde de
joodse gemeenschap bij de rijksoverheid. Daarnaast had de
Hoofdcommissie van overheidswege de verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen in joodse gemeenten. Deze commissie verdeelde het hele land
in ressorten. Bovenaan zo'n ressort kwam een hoofdsynagoge te staan
met een opperrabbijn. Rotterdam werd voor Zuid-Holland-zuid als hoofdsynagoge aangewezen. Daaronder kwamen de ringsynagogen, die een
grote zelfstandigheid bezaten, maar wel verantwoording moesten afleggen

aan de hoofdsynagoge. In onze regio waren Dordrecht en Gorinchem ringsynagoge. Onder de ringsynagogen werden de zgn. bijkerken geplaatst.
Sliedrecht en sinds 1863 Ridderkerk, waaronder Alblasserdam kwam te
vallen, waren zulke bijkerken onder de ringsynagoge Dordrecht. Dordrecht
had in deze bijkerken een belangrijke stem, dat zal wel duidelijk zijn.
De ringsynagoge Gorinchem had geen bijkerken onder zich. Dit tot grote
teleurstelling van de Gorinchemse joden. Zij maakten namelijk aanspraak
op de gehele joodse Alblasserwaard, zo bleek in 1815. Voordien, tijdens de
Franse periode, had de hele Waard onder Gorinchem geressorteerd. In een
brief uit augustus 1815 somt de manhig Joseph Samkalden de plaatsen op
die tot dusver bij Gorinchem behoorden: Sliedrecht, Lekkerland,
De Hoofdcommissie besloot
Bleskensgraaf, Streefkerk en Hardin~veld.~
echter anders. De hele westelijke Alblasserwaard werd onder de jurisdictie
van Dordrecht geplaatst, wat een gevoelig verlies was voor Gorinchem.
Onderhorige gemeenten moesten namelijk ook financieel bijdragen aan de
ringsynagoge. Wat resteerde er voor Gorinchem bij de definitieve ressortaIe indeling van 1816? Hoogblokland (geen joden), Giessen-Nieuwkerk (4),
Hardinxveld (14), Kedichem (geen), Meerkerk (8), Giessendam (10),
Heukelum (9) en Asperen (7). In Gorinchem zelf woonden toen 72 joden.
Een synagogegebouw bezat men nog niet, evenmin een rabbijn, maar wel
een school, een mikwe (religieus bad) en een begraafplaats. Alleen in
Gorinchem werden diensten gehouden. In het hele rayon waren vier armen,

Het bidlokaal aan de W. de Vries Robbéweg (foto Ruth de Jong)
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waar gezamenlijk zorg voor gedragen moest ~ o r d e n Met
. ~ deze regeling
had Gorinchem het leiderschap toevertrouwd gekregen over de oostelijke
Waard en over een groot deel van de Vijfherenlanden. Lang zou dit echter
niet zo blijven.
Relatie tot de oostelijke Alblasserwaard en de Vijfherenlanden
De relatief grote omvang van de joodse gemeente Gorcum gaf haar een
belangrijke plaats in de Alblasserwaards-joodse samenleving. De begraafplaats, het joodse onderwijs en de voorzanger die aanwezig waren, waren
voor veel joodse dorpsfamilies van groot belang. Ondanks deze betekenis
ging het echter nogal eens mis tussen de verschillende joodse gemeenschappen. Zo bijvoorbeeld in 1815, toen de opperrabbijn Casriël van
Rotterdam aan Gorcum had gevraagd om een deel van zijn salaris te innen
bij de joodse gemeente van Leerdam. Een rekening van f 25,- ging vewolgens naar de Leerdamse kerkbestuurders A.J. Blitz en J.J. Pakkert. Dezen
vertrouwden dit hoge bedrag niet en stuurden een brief naar Rotterdam om
navraag te doen naar de hoogte van dit bedrag, want dit was voor het eerst
dat het salaris van de opperrabbijn ook in de provincie werd ge'ind. Zij
schrijven: En na dien dit zo wel voor ons als voor hun eene neuwe ongewoone zaak is, en de meer gemelde zo genoemde heeren Manhiegem
(nl. J. Samkalden en E.M. Hartog, bw) gewoon zijn zig met oude zaaken te
bemoeyen, den eerste in oud ijzer en den andre in oude kleederen
desweegen kunnen wij niet gelooven dat deeze omslag eeven redig kan zijn
aangeslagen, te meer daar wij alhier in deze plaats met ons 5 burgerlieden
woonagtig zijnen, Daar wij eene kamer voor eene kerk huuren 's jaarlijks
voor 42 guld en school meester voorzanger etc moeten onderhouden, de
restend alhier woonagtig arme liedenm5
Helaas is onbekend hoe deze zaak
is afgelopen, maar duidelijk is wel dat het vertrouwen van de Leerdammers
in de twee Gorcumse manhiegiem niet bijzonder groot is.

Ook de joodse gemeente Leerdam werd als ringsynagoge onder de hoofdsynagoge Rotterdam aangewezen. Aanvankelijk was in 1816 het grootste
deel van de Vijfheerenlanden aan Gorinchem toegewezen, maar dat veranderde spoedig. Leerdam verwierí Asperen, Heukelum, Kedichem en
Meerkerk. In de ressortale indeling van 1821 blijft er dan nog louter de
oostelijke Alblasserwaard voor Gorinchem over.6 Met name het verlies van
Meerkerk was gevoelig. In 1818 werden daarom de nodige pogingen
ondernomen om deze plaats weer terug te krijgen. De aanleiding vormde
de moeilijke financiële positie van de joodse gemeente. Werkzaam zijnde
ter regeling der contributiën voor deezen jaaren, moeten wij met leedweezen ondervinden, dat dezelve, ter bestrijding der behoeften onzer
gemeente, ontoerijkende zijn, veroorzaakt wordende door de geringhijd
dezelve, meer ook door dien de ingezetene der tot onze gemeente behoorende dorpen, als: Giesendam, Hardingsvelden Giesennieuwkerk - dewelke
bestaan in meestendeels in eene onvermoogende staad, dewelke niet veel

kunnen bij brenge en den andre dorpen der ring zijn geen Israëliten gedommecilleert.- Het gevolg is dat de begroting voor het jaar 1818 niet
rond komt. Het is ook daarom dat de ondergeteekende in naam der
Israëlitische gemeente van Gorinchem, aan de Commissie bij deze zich
wendt, met verzoek dat, tot bestaan en instandblijving der voornoemde
gemeente, aan haar ook wierden toegevoegt: de dorpen Ameijde en
Meerkerk en deeze bij genoemde dorpen 't dichte naar onze route legge.
Daarom wij een ringsinagogen hebben, 't ons eerder toekomt dan een
ander kerkgang, terwijl zij die nabij dorpen niet noodig hebben, in welke
deeze ingezetenen tot onze religie behoorende woonen, die door hunne
gegoedhijd niet wijnig, tot in standhouding onzer gemeente kunnen bij
bijdragen.
Dit feest ging echter niet door, daar Ameide al aan Vianen was toegewezen
en Meerkerk aan m eer dar n.^ Maar dat was nog niet het einde van het
verhaal. De Meerkerkers mochten officieel dan wel bij Leerdam horen, maar
betalen deden ze niet. De Leerdammers schrijven een brief aan de
Hoofdcommissie waarin zij hun beklag doen. Want indien wij Meerkerkmoeten missen, dat wij in onze begrooting der ontvangst te kort komen. Van de
Leerdammers kon niet meer geld worden verkregen, want zelfs de plaatsen
in de synagoge waren al verhuurd, voor in totaal wel f 19,-.~Ook Leerdam
ving bot. Na de joodse Meerkerkers gevraagd te hebben wat ze precies wilden, werden ze officieel lid van de joodse gemeente Vianen. Niet vreemd
vanwege de familiebanden tussen de Meerkerkse en Vianense joden.
Maar in 1845 zijn ze daar ook niet meer tevreden mee. Ze willen zelf
synagogediensten gaan houden. Want op sjabbat en op de joodse
feestdagen kunnen ze helemaal niet naar een synagoge gaan. Alle
synagoges in de buurt, in Vianen, Leerdam of Gorcum, zijn veel te ver
lopen. Te ver voor een sabbatsreis, zoodat hij zich hierdoor van elke
Godsdienstoefening verstoken ziet. Er was echter sprake van een zekere
groei, zodat er nu zo'n tien mannen in de omgeving woonden, genoeg om
eigen diensten te houden. Willende thans door het vermeerderen van de
leden dezer gemeente in deze behoefte voorzien door het oprigten eener
bijkerk, ten einde hierdoor in staat te zijn, onze Godsdienst gezamentlijk en
naar behooren te kunnen verrigten. Aldus schreef Philip de Vries, mede
namens de andere joodse Meerkerkers, Blok en Snapper.lo Het antwoord
van de Hoofdcommissie op deze brief is niet bekend. Het is niet erg waarschijnlijk dat ze toestemming gehad zullen hebben, de commissie was
daarmee niet zo scheutig als het om kleine gemeentetjes ging. Dat sluit
echter niet uit dat de Meerkerkers, met of zonder toestemming van de
Hoofdcommissie of van de joodse gemeente Vianen, synagogediensten
hebben gehouden, bij een van de leden thuis. Zo ging dat namelijk heel
vaak op het platteland.

Relatie tot de westelijke Alblasserwaard
Ten westen van Gorinchem, in de dijkdorpen Hardinxveld, Giessendam en
Sliedrecht, bevonden zich ook kleine joodse concentraties. In Sliedrecht
was sinds het einde van de achttiende eeuw een synagoge gevestigd, waar
de joden uit de drie dorpen (samen met die van Bleskensgraaf) hun
religieuze plichten vervulden. De relaties in deze gemeente werden
gestempeld door familiebanden. Het zwaartepunt van de gemeente lag
demografisch in Sliedrecht. Sinds 1814 behoorden de joodse inwoners van
Hardinxveld en Giessendam formeel onder de joodse gemeente
Gorinchem. Dat hield voornamelijk in dat zij daar hun contributie betaalden
en begraven konden worden op de joodse begraafplaats aldaar. Voor het
bezoeken van de synagoge was Gorinchem te ver verwijderd en was
Sliedrecht de meest aangewezen plaats.
In 1833 verhuisden enkele gezinnen uit Sliedrecht naar de naburige dorpen. Omdat dit een aanzienlijke inkomstenderving voor de kleine joodse
gemeente Sliedrecht betekende, nam kerkmeester S.E. de Vries contact op
met de Hoofdcommissie met het verzoek dat de joden van Giessendam en
Hardinxveld officieel bij de bijkerk Sliedrecht gevoegd zouden worden. De
energieke De Vries betoogde dat Gorinchem de nieuwe inwoners gelijk in
eene zeer hooge graad in contributie hebben aangeslagen, alhoewel dezelve, van hunne kerkgang aldaar geen gebruik kunnen maken, als zijnde
meerder dan twee uuren van dezelve verwijdert, daar de synagoge van
Sliedrecht slechts een half uur afstand heeft. Deze lieden weigeren dus om
dubbeld contributie, op te brengen (...) en alzoo zal onze bijkerk ophouden
te bestaan.ll Uit de Gorinchemse financiële gegevens blijkt dat het om zo'n
f 30,- ging.'* Ondanks de steun van het Dordrechtse kerkbestuur, die
eveneens financieel nadeel ondervond van de verhuizing, besloot de
Hoofdcommissie de dorpen bij Gorinchem te laten.13
In 1835 deed de nieuwe kerkmeester van Sliedrecht, Joel de Vries, een
hernieuwde poging. Ditmaal beperkte men zich echter tot het dorp
Giessendam. Opnieuw was een verhuizing daarvan de oorzaak. Twee van
de hoogste contributiebetalers verruilden Sliedrecht voor Giessendam. Dit
was te meer bezwaarlijk omdat een ander gezin uit Sliedrecht tot armoede
was vervallen, zodat de gemeente hen moest onderhouden. Als argumenten om Giessendam onder de ressortale omschrijving van Sliedrecht te
brengen werden genoemd: de afstand van slechts een kwartier lopen en
het feit dat Giessendam burgerlijk behoorde onder het juridische 'canton
Sliedrecht'.14 Ook ditmaal kwam er steun uit Dordrecht. Deze gemeente
betoogde dat als de gewenste verandering niet doorgevoerd zou worden,
de armen van Sliedrecht door niemand geholpen zouden worden. De joodse gemeente Sliedrecht zou immers ophouden te bestaan.15 Het spreekt
voor zich dat Dordrecht vuurbang was dat de armen ten hare laste zouden
komen. In heel de kwestie werd joods Gorcum niet gekend. Dat bleek in het
najaar, toen de Hoofdcommissie inmiddels had besloten dat Giessendam
inderdaad onder Sliedrecht moest ressorteren. De Gorcumse kerkbestuur-

ders stuurden een verontwaardigde brief naar Den Haag waarin zij beklag
deden over de weigering om contributie te betalen door de Giessendamse
joden Benjamin en Hijman de Vries, de weduwe Van der Giessen en haar
zoon. Gorinchem kreeg niet meer dan een formeel antwoord, waarin
gesteld werd dat op 26 mei 1835 de grenswijziging was vastgesteld.16
Dat de verhouding tussen de joodse gemeenten Gorinchem en Sliedrecht
door deze verwikkelingen gespannen was, laat zich raden. De bom barstte in 1838, toen Sliedrecht een hernieuwde poging deed om Hardinxveld te
krijgen. In mei verhuisde een gezin uit Giessendam enkele huizen verderop,
zodat het in Hardinxveld kwam te wonen. Nu betaalden de Hardinxveldse
joden sinds jaar en dag zowel aan Gorinchem als Sliedrecht contributie.
Het nieuwe gezin stookte de andere vier gezinnen in Hardinxveld op niet
langer te betalen aan Sliedrecht. Kerkmeester Hijman de Vries verweerde
zich andermaal met het argument dat de gemeente niet kon blijven bestaan
als Hardinxveld niet bij Sliedrecht werd gevoegd: Zulks alleen is in staat, om
de goede zaak te kunnen handhaven, de dwalende op het goede spoor te
kunnen terug brengen, de kerk, een pronkstuk, een voorbeeld van stigtelijke
Godsdienst, die er in uitgeoeffend word, in stand te houden." De
Gorinchemse manhiegiem Izaak Heijmans, Nathan van Straten en Enoch
van der Sluijs verweerden zich ditmaal fel. Zij eisten zelfs dat de gehele
Alblasserwaard, inclusief Sliedrecht en Giessendam, opnieuw onder
Gorinchemse jurisdictie kwam te vallen. Dit achtten zij niet meer dan redelijk, daar ook burgerlijk en juridisch Gorinchem de hoofdplaats van de
Alblasserwaard was.18 Het resultaat van deze strijd was dat geen van beide
partijen haar doelen verwezenlijkt zag en dus de status quo gehandhaafd
bleef.lg
In 1849 bezocht de opperrabbijn, Berenstein, de regio. Dat was een kans
die de Sliedrechtse kerkbestuurders niet wilden laten lopen. Zij lieten de
opperrabbijn zien hoe dicht Hardinxveld zich bij Sliedrecht bevond, en kregen sterk de indruk dat de belangrijke geestelijke sympathiek zou staan
tegenover een grenswijziging. Met die reden werd dan ook opnieuw een
brief naar het hoogste joodse orgaan, de Hoofdcommissie, gestuurd.
Natuurlijk met het verzoek om over dit onderwerp contact op te nemen met
opperrabbijn B e r e n ~ t e i n De
. ~ ~Hoofdcommissie reageerde niet buitengewoon vlot, daarom zond Sliedrecht nog een brief. Daarin werd uiteraard
verzocht om een instemmend resultaat binnen eenige dagen (...), daar het
voor ons eene schoone zaak is, en voor Gorinchem volstrekt geen gemis,
daar dat weinige wat Gorinchem van Hardinxveld profiteerd, onwillig word
betaald, en gelijk gesteld moet worden met eene oogluikende afpersing.21
Nadat de Hoofdcommissie zich ervan vergewist had dat de voorzieningen
van de joodse gemeente Sliedrecht niet minder dan die van Gorinchem
waren, werd ditmaal besloten dat de Hardinxvelders voortaan slechts contributie aan Sliedrecht hoefden te betalen.22

Door achtereenvolgens Giessendam en Hardinxveld te verliezen, had
Gorinchem een gevoelig verlies geleden. Wat resteerde waren enkele kleine
dorpen in de onmiddellijke omgeving van de stad. Korte tijd, in 1850, waren
ook de joden van Giessen-Nieuwkerk en Giessenburg bij Sliedrecht
aangesloten. Spoedig kwamen deze joden weer terug naar de oude
gemeente, toen bleek dat velen in die dorpen de synagoge in Sliedrecht te
ver vonden.23
Begrafeniskwesties
De voorname plaats van Gorinchem in de joodse Alblasserwaard blijkt uit
het feit dat zich daar de enige joodse begraafplaats bevond.24 Niet alleen
joden uit de stad werden daarom op de begraafplaats aan de Arkelse dijk
begraven, maar ook uit de omliggende dorpen. De joden behorende tot de
joodse gemeente Sliedrecht werden gewoonlijk in Dordrecht begraven, terwijl de Meerkerkse joden met name in Vianen en Leerdam hun laatste rustplaats vonden.

De joodse begraafplaats te Gorinchem (Foto Ruth de Jong)

De joden rond de Sliedrechtse dijksynagoge mochten dan gewoonlijk hun
doden in Dordrecht ter aarde bestellen, lang niet altijd lukte dat. In geval
van ijsgang of ruw weer kon de rivier de Merwede niet overgestoken
worden, zodat het lijk niet naar de overkant kon. In dat geval moest er in
Gorinchem begraven worden.25Dat was echter een kostbare zaak. Tijdens

het leven kon men lid zijn van een begraafchewre, een vereniging die zorg
droeg voor een goede joodse uitvaart. De joodse Sliedrechters hadden een
eigen chewre dat een contract had met Dordrecht. Op het moment dat er
in Gorinchem begraven moest worden, werden extra kosten in rekening
gebracht. In 1845 was dat het geval toen de Giessen-Nieuwkerker A. van
de Graaf overleed. Door het Gorinchemse chewre werd hij blijkbaar
beschouwd als een lid van Sliedrecht, want op 17 januari 1846 studeerden
de "Gebaim van het Pieus gestigt Gemelath Gassadim bij de Ned. Isr:
Ringsynagoge te Gorinchem alhier" een rekening van f 29,30 aan het
Sliedrechtse kerkbestuur voor de verleende diensten.26 Zacht gezegd,
Sliedrecht was niet erg blij met deze rekening.
Mensen die geen lid waren van het chewre kon het zuur opbreken. Dat
bewijst het gebeurde in 1849 wel. Hardinxveld behoorde toen nog tot de
Gorinchemse kehilla. De Hardinxvelder J. van Straten moest zijn dochtertje
begraven. Direct na het overlijden verwittigde hij het kerkbestuur in
Gorinchem van de tijd waarop het lichaam zou arriveren. Op het vermelde
tijdstip was echter niemand op de begraafplaats aanwezig. De rouwende
familie stond voor een gesloten poort. Uiteindelijk kwam er iemand van het
chewre, die meedeelde dat er alleen begraven mocht worden als ruim
f 39,- werd betaald. Dit omdat Van Straten geen lid van het chewre was.
De vader betaalde het bedrag. Niemand die lid was van het begraafchewre,
en dat waren bijna alle Gorinchemse leden, mocht vervolgens een hand
uitsteken bij het begraven van het lichaam.27
Balans
Als wij de positie van de joodse gemeente Gorinchem ten opzichte van de
joodse Alblasserwaard aan het begin van de negentiende eeuw vergelijken
met een halve eeuw later, dan kunnen enkele conclusies getrokken worden.
Van officiële hoofdplaats van de Alblasserwaard, waar alle joden in de
polder op aangewezen waren voor joodse voorzieningen, werd het ressort
van de joodse gemeente Gorinchem steeds kleiner. Achtereenvolgens
werd de westelijke en de oostelijke Alblasserwaard verloren, slechts enkele
kleine dorpen in de directe omgeving bleven onder Gorinchemse jurisdictie.
Deze gang van zaken betekende een aanzienlijk financieel verlies, omdat
de contributie die voordien door de Alblasserwaardse joden werd betaald
nu naar andere joodse gemeenten ging. Daarnaast was het uiteraard een
gevoelig gezichtsverlies voor joods Gorinchem. De plaats van de gemeente
in de officiële joodse hiërarchie boette aan betekenis in. Uit de diverse
kwesties komt tevens duidelijk het beeld naar voren dat het niet boterde
tussen Gorinchem en de andere dorpen. De dijk- en polderjoden zagen de
bemoeienis van Gorinchem als een aantasting van hun vrijheid en
onafhankelijkheid, terwijl Gorinchem sterk gefixeerd was op het financiële
verlies dat geleden werd door niet-betalende "buitenleden".

Ondanks het feit dat Gorinchem in de officiële hiërarchie aan betekenis
inboette, bleef de informele betekenis van Gorinchem voor de joodse
Alblasserwaard groot. Niet alleen op het gebied van joodse voorzieningen,
als de begraafplaats, bleven veel joden aangewezen op Gorinchemse diensten, ook in het joodse verenigingsleven bleef Gorinchem een centrale
plaats innemen. In de tweede helft van de negentiende eeuw doet in joods
Nederland een nieuw type verenigingsleven zijn intrede. Naast de klassieke
religieuze verenigingen, als het Gorinchemse begraafchewre, ontstaan
modern-joodse verenigingen. Deze nieuwe verenigingen zetten zich in voor
culturele verheffing van de joodse gemeenschap en goede integratie in de
Nederlandse samenleving. Een van die verenigingen was de Maatschappij
tot nut der Israëlieten, die op verschillende plaatsen in Nederland afdelingen had. In 1850 zijn dat Den Haag (47 leden), Rotterdam (38), Amsterdam
(47), Winschoten (8) en Gorinchem (8). Terwijl de andere vier plaatsen aanzienlijke joodse gemeenten kenden, is Gorinchem in dit rijtje verrassend.
Dit toont aan dat er in Gorinchem een kleine joodse elite was die goed op
de hoogte was van wat er in de grote joodse centra speelde. Zij moeten via
contacten en joodse kranten doorgedrongen zijn tot de Nederlands-joodse
verlichte elite, die zich inzette voor de "beschaving" van de brede joodse
gemeenschap.
De afdeling in Gorinchem was gesticht in maart 1849 en begonnen met tien
leden. Twee daarvan trokken zich al spoedig terug, terwijl een lid de stad
verliet. Vervolgens werd een ledenwerfcampagne gehouden in de
Alblasserwaard. Dit had tot resultaat dat een Meerkerkse jood zich aansloot bij de afdeling. De afdeling ondervond vanwege haar moderne en verlichte ideeën hevige tegenstand van de andere joden in Gorinchem. De
lezingen die de afdeling organiseerde trokken in toenemende mate belangstelling, wat vervolgens weer nieuwe leden opleverde. In de regionale pers
werd veel ruchtbaarheid aan de lezingen gegeven. In januari 1850 kon men
constateren dat onder de aanwezigen eene deputatie der stedelijke
regering, verschillende leden van den raad, vele letterkundige, en voorname
personen dezer stad aanwezig waren. Al deze activiteiten resulteerden in
de oprichting van een fonds tot aanleeren van ambachten aan minvermogende Israelitische jongelingen en het vestigen eener herhalingschool.
De stedelijke autoriteiten en aanzienlijke inwoners van de stad droegen veel
bij tot dit fonds.28
Dit fonds en deze Gorinchemse afdeling van een verlicht-joods genootschap tonen aan dat Gorinchem, ondanks de officiële neergang, officieus
een betekenisvolle plaats innam binnen de joodse infrastructuur in
Nederland. In het modern-joodse verenigingsleven werden dan ook joodse
inwoners van plaatsen buiten de stad actief. Via Gorinchem had de
Alblasserwaard contact met de ontwikkelingen in de bredere joodse
gemeenschap in Nederland.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE
GEMEENTE VAN GORINCHEM
Aflevering 15: De Doleantie
Ds. L. Hoving
Wie in een encyclopedie of register van een boek over de Nederlandse
kerkgeschiedenis het begrip Doleantie opzoekt, komt zonder twijfel terecht
bij de naam van Abraham Kuyper (1837-1920). Wie was deze Kuyper en
wat heeft deze naam zo bijzonder met het begrip Doleantie te maken?
Aanvankelijk helemaal niets, want het begrip Doleantie, in zijn huidige
specifieke betekenis, bestond toen nog niet eens. Maar hij is juist de man
die dat woord zijn bijzonder kenmerkende inhoud heeft gegeven in onze
vaderlandse geschiedenis, zozeer zelfs, dat beide namen onverbrekelijk
met elkaar verbonden zijn. Om dat te verstaan, gaan we ons eerst verdiepen in de levensloop en ontwikkeling van de persoon van Abraham
Kuyper zelf.
Geboren in het gezin van een predikant te Maassluis, dat later verhuisde
naar Leiden, begon zoon Abraham daar in 1855 de studie letteren en theologie aan de universiteit, wat hij in 1862 afsloot met een dissertatie over de
reformator Joannis a Lasco, tijdgenoot van Calvijn. Tijdens zijn studie in de
godgeleerdheid was hij weldra een enthousiast volgeling van prof. J.H.
Scholten geworden in diens streven het calvinisme te vernieuwen en op de
hoogte van de tijd te brengen, met zijn leer van Gods volstrekte opperheerschappij en de redelijkheid der religie.' Scholten hebben wij ook al ontmoet in de aflevering over het Modernisme.*
In 1863 begon Kuyper als predikant van de Hervormde gemeente van
Beesd in de Betuwe, als aanhanger van het toen actuele Modernisme. Daar
ging hij, in zijn eerste gemeente, onder invloed van een eenvoudig
gemeentelid, zich interesseren voor een meer bevindelijk christendom,
zoals we dat ook al in Groningerland bij de bewonderaars van de samenspraken van het Innige Christendom van Schortinghuis hebben leren kennen.
Tot de gemeente Beesd behoorde een heerlijkheid Mariënwaard aan de
Linge, dat nog tot op de huidige dag bestaat en eigendom is van de familie
Van Verschuer, maar destijds werd bewoond door de graaf van Bijlandt, die
zeker ook invloed heeft gehad op de beroeping van een predikant van
moderne richting. Aanvankelijk was er grote belangstelling, maar weldra
zag men de kerkgang verminderen. En dat zal ook de jonge, welbespraakte
dominee op de kansel niet ontgaan zijn. Het is bekend dat bij zijn huisbezoeken ook Pietronella Baltus, geboren in 1830 als tiende kind, door ds.
Kuyper werd bezocht. Maar zij had weinig belangstelling voor wat hij op de
preekstoel bracht. Een van mijn zeer gewaardeerde hoogleraren aan de
universiteit te Groningen, Prof.Dr. W.J. Aalders, die ons als studenten wegwijs maakte in de godsdienstwijsbegeerte, was ook als Hervormd predi-

kant begonnen in Beesd. Hij had Pietje Baltus nog leren kennen en wist dat
ze Kuyper de hand had geweigerd, maar hem toch tenslotte de hand had
gedrukt, niet als leraar; maar als m e n ~ c h . ~
De mensen uit haar omgeving wisten ook wel dat zij zich meer verwant
voelde aan de vroomheid van kleine conventikelgezelschappen. De graaf
van Mariënwaard moest niets van Pietje hebben, de dochter van de molenaar, die bij hem in dienst stond. Hij beschouwde haar als een
scheurmaakster. Maar evenals destijds in Ulrum ds. De Cock beÏnvloed
werd door de eenvoudige landarbeiders, die de boeken lazen van
piëtistische vromen, werd ook Pietje Baltus meer gesticht door wat Kuyper
zelf later betitelde als die fijne dwepende lieden.
Nog later schreef hij dat ze hem vaak minder afstootten dan de lauwe en
ingeslapen kerkgangers in het algemeen. Hier, dat voelde hij, zat tenminste
de sleur niet. Hier sprak een overtuiging. Hier had men nog wat rijker voorraad voor het gesprek dan voor mooi weer en over dat die ziek was en die
zijn knecht was ~eggezonden.~
In zijn afscheidspreek van Beesd over de bede van het Onze Vader Vergeef
ons onze schulden gaf hij rekenschap van de redenen waarom hij de
moderne theologie resoluut de rug had toegekeerd. Hij onderscheidde
twee wegen: de ene is die van degenen die een wezenlijk bederf der
menselijke natuur ontkennen; de andere weg gaat van het schuldgevoel uit.
Dan is de rede geen betrouwbare gids meer, dan is verzoening en het volle
evangelie ~nmisbaar.~
Zo begon hij geheel opnieuw in 1867 in de Hervormde gemeente van
Utrecht. De kerk, zo zei Kuyper in zijn intreepreek, is niet maar een verzameling van Jezus' volgelingen, maar zij is het lichaam van Christus en dat
brengt mee dat het deel der mensheid dat het leven van Christus bezit,
geestelijk verschilt van het andere deel, dat zijn leven nog derft6
Er werd dus een scherpe scheiding getrokken tussen christenen en hen die
alleen maar in naam nog christenen willen heten. Dat leidde al weldra tot
een conflict in de kerkeraad bij de behandeling van de zg. kerkvisitatie, die
jaarlijks schriftelijk werd gehouden en eens in de drie jaren door een
persoonlijke afvaardiging van de classis. Kuyper wilde daar niet aan
meewerken, omdat hij met de tegenwoordige waardigheidsbekleders der
synode, die deze visitatie verplicht stelde, geen gemeenschap des geloofs
en belijdenis had. De kerkeraad van Utrecht, waarvan o.a. Nicolaas Beets
deel uitmaakte en die ook verder meer door ethisch-irenisch gezinde
reveilsympathisanten bezet werd, was dat niet met hem eens, waardoor hij
alleen kwam te staan. Kuyper hoopte dat hem de kans gegeven werd een
beroep te ontvangen uit de grootste Hervormde gemeente van de hoofdstad Amsterdam. Die kans kreeg hij al in augustus 1870, waar hij toen zijn
intreepreek hield in de Nieuwe Kerk, naar aanleiding van Efeziërs 3:17,
daarin beschrijvend de onderscheiding tussen de kerk als organisme en als
instituut.
In deze preek was hij begonnen met er zijn vreugde over uit te spreken, dat

hij de eerste predikant was die - volgens het in 1867 ingevoerde reglement
op de benoeming en beroeping - niet door de kerkeraad, maar door de
gemeente zelf (via kiescollege) was geroepen. Na een blik op de bestaande toestand van de kerk geworpen te hebben, ontwikkelde hij zijn program:
We moeten verbouwen of verhuizen. De weg tot vrijmaking van de kerk
moet zijn, dat de valse band van het ongereformeerde kerkbestuur zal
springen.. . zo we maar moedig de leus van het zelfbestuur der gemeente
opnemen. En als de kerk zo vrij wordt, is ook de weg vrij voor haar inspanning inzake school, vereniging, belijdenis, eredienst, kerkbestuur en de
sociale vraagstukken van ontucht en overbevolking, arbeid en armenverzorging.
Reeds voor Kuypers komst waren een aantal ouderlingen benoemd
volgens het nieuwe reglement van 1867, allen tegenstanders van de
moderne richting. Na een aantal protesten en aanklachten was het op
zondag 7 november 1869 tot een uitbarsting gekomen toen de ouderling
G. Ruys, na de door ds. Van Bell in de Nieuwezijdskapel geleide dienst,
opstond en de gemeente toeriep: Als ouderling der Hervormde gemeente
verklaar ik, dat de leer welke die man zoëven verkondigd heeft, is een
leugenleer, niet uit God maar uit de duivel. Een soortgelijk protest had
ouderling W. Knap de eerste kerstdag in de Nieuwe Kerk laten horen. Het
gaf een geweldige opschudding. De moderne dominee Laurillard schreef:
het ruyst en knapt in Amsterdam. Toen ds. Hugenholtz in 1871 een
paaspreek hield, waarin hij de lichamelijke opstanding ontkende, werd een
aanklacht ingediend bij het classicaal bestuur. Dat wees de klacht af,
omdat in de reglementen geen ondubbelzinnige maatstaf gevonden werd
ter beoordeling van leerlingen, die al en die niet in strijd zijn met den geest
en de hoofdzaak van de leer der Hervormde kerkX8
Er stonden toen in de Hervormde gemeente van Amsterdam nogal enkele
begaafde, moderne predikanten, maar doordat ook in deze gemeente de
verkiezing van kerkeraadsleden met ingang van 1867 overgegaan was naar
het kiescollege, was ook daar een ommekeer in de bezetting van de
kerkelijke colleges te verwachten, evenals dat in Gorcums Hervormde
gemeente het geval was, zoals wij hebben gelezen in de vorige afleveringen.
Verschillende predikanten van moderne richting traden uit eigen beweging
af, o.a. Busken Huet, bekend geworden door zijn, nog altijd de moeite
waard te lezen "Brieven over de Bijbel", alsmede Allard Pierson, schrijver
van het boek "Oudere tijdgenooten" over het Reveil. Radicale consequenties trokken ook de gebroeders P.H. en Ph.R. Hugenholtz, die op
Hervormingsdag 1877 het ontslag indienden bij de kerkeraad, dat hun,
door Kuypers toedoen, niet eervol verleend werd. Zij stichtten de Vrije
Gemeente te Amsterdam, een soort Doleantie naar links, zoals Rasker het
uitdrukt.
In diens boek over de Hervormde kerkgeschiedenis van de 19e eeuw lezen
we dat een tiental andere predikanten en ook een betrekkelijk groot aantal
gemeenteleden, vooral intellectuelen, tot de Remonstrantse Broederschap

overging. De Broederschap groeide daardoor sterk en kon ook enige nieuwe gemeenten vestigen.
Inmiddels had Kuyper naast de kerkelijke ook de politieke strijd aangebonden. Op de voor het Nederlandse volk symbolische datum 1 april 1872
(inneming van Brielle in 1572.door de Watergeuzen: op 1 april verloor Alva
zijn bril!) verscheen het eerste nummer van zijn dagblad De Standaard,
waarin hij talrijke artikelen schreef en het anti-revolutionaire volk leerde,
zich van zijn soevereiniteit bewust te ~ o r d e n . ~
En toen in 1876 door de Hoger Onderwijswet het Amsterdamse atheneum
tot universiteit werd verheven, maakte Kuyper van die gelegenheid gebruik
om een eigen vrije inrichting voor het hoger onderwijs te stichten, bekend
geworden als de Vrije Universiteit op gereformeerde grondslag (1880). Met
gereformeerd werd bedoeld: het echte zuivere christendom. We zien niet
laag neer op andere christenen, maar men dwinge ons niet wat fijner is in
ons oog voor iets minder fijns te ruilen. Wat het eigen karakter van de
wetenschap, die uit gereformeerde geest leeft, betreft: zij zal niet aan één
universitaire dis kunnen aanzitten.. . Zo is er tweeërlei wetenschap en kennis: de onze neemt iets waar, dat de overzijde voor zelfbedrog verklaart. Dat
geldt niet alleen voor de theologie. Voor de medicijnen maakt het verschil
of men de mens als zoogdier dan wel als geschapen beeld van God ziet; in
de juridische faculteit of de mens een ontbolsterd natuurprodukt dan wel
een doemschuldig zondaar is; in de geschiedeniswetenschap of men haar
in de geest van Groen van Prinsterer of van Fruin beoefent.
In het jaar van de 400-jarige herdenking van Luthers geboortedag, 1883,
publiceerde Kuyper zijn "Tractaat van de Reformatie der Kerken". Daarin
kwam het begrip doleren aan de orde: Dolerende kerken zijn onvolkomen
kerken, niet door het kruis der vervolging, maar door den druk dien een
ingedrongen en dus valsch kerkbestuur op haar uitoefent. Het woord
doleren is afgeleid van het Latijnse woord "doleo", dat treuren, bedroefdzijn-over, betekent. En vandaar weer de betekenis van het woord doleantie,
de beweging die treurt over wat zij ervaart als het verval van de kerk van
haar dagen. En Kuyper probeerde in dat traktaat een soort actieprogram te
ontwikkelen voor gezondmaking van de kerk van zijn dagen. Ik zal daar
verder niet over in bijzonderheden treden, maar het kwam erop neer, dat
men werd opgeroepen tot een nieuw kerkverband, waarin plaatselijke
gemeenten, die mee doleerden over de bestaande toestand, samengingen
met nieuw te vormen gemeenten, die zich losmaakten van het dwingend
verband met de bestaande Hervormde kerk en zo kwamen tot een nieuwe
vrije kerk, die op grond van de formulieren van enigheid een nieuwe synode
samenstelden door gedeputeerden, die de reformatie van het kerkverband
ter hand deden nemen.
Het was met name in de Hervormde gemeente van Amsterdam, dat deze
ontwikkeling van de doleantie zich voordeed, waarbij de kwestie van de
aanneming van lidmaten een belangrijke rol speelde. Daarbij waren Kuyper
en enkele andere gelijkgezinde ouderlingen, die zich hadden laten indelen

bij de drie nog enig overgebleven moderne predikanten Berlage, Laurillard
en Ternooy Apel, niet bereid enige leerlingen te willen aannemen, waarna
die vroegen om een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, om zich daarmee elders te kunnen laten inschrijven, zoals destijds in Gorcum ook al een
keer door ds. Zegers in Hardinxveld werd gedaan in voorjaar 1881. In
Amsterdam weigerde men dit bewijs af te geven. Maar daarna volgde weer
een beroep op de hogere organen van de Hervormde kerk, met uiteindelijk
resultaat dat de inschrijving niet kon worden geweigerd.
Maar dan leren we Kuyper kennen als de man die dwars door alles heen
zijn voornemen wenst door te zetten. Dit hield verband met de bijzondere
regeling die de Amsterdamse Hervormde gemeente kende op het stuk van
het beheer over haar bezittingen. Men kende hier nl. geen kerkvoogdij,
maar een commissie van kerkmeesters. Kuyper wist met medewerking van
zijn geestverwant Rutgers een wijziging in het reglement van de kerkmeesters aan te brengen, waarbij bepaald werd dat indien ooit de kerkeraad
geheel of gedeeltelijk, om trouw aan Gods Woord en de belijdenis,
geschorst of afgezet zou worden, de kerkmeesteren deze kerkeraad als de
enig wettige zouden erkennen. Dit voorstel werd door de kerkeraad met 80
tegen 27 stemmen aangenomen. Dat betekende dus dat in feite een groot
deel van het bezit in handen zou komen van voorstanders van de
Doleantie. Het zou te ver voeren om hier in finesses te treden. Het liep erop
uit, dat ook de tegenstanders van Kuyper op hun hoede waren. Zij wisten
op het nippertje gedaan te krijgen dat alle 80 voorstemmers van bovengenoemde beslissing door de hogere besturen geschorst werden. Het was
een duchtige misrekening, maar ook een duidelijk bewijs dat minder fraaie
motieven het beleid in de Hervormde gemeente van Amsterdam beheersten. Nog heeft Kuyper zijn best gedaan om in bezit te komen van sleutels
van de bewaarplaats van de eigendomsbewijzen van de gemeente van
Amsterdam, opgeborgen in een kast van de consistorie. Evenwel waren er
predikanten op de hoogte van wat er zich dreigde af te spelen. Onder
anderen de vroegere predikant Westhoff van Gorcum, destijds vertrokken
naar Amsterdam, wist op het nippertje een "inbraak" te voorkomen, zodat
de hele opzet van Kuyper en de zijnen mislukte. In De Standaard werd
naderhand verslag gedaan van een en ander, waarbij de redactie aantekende dat mannen als Westhoff, Hogerzeil en Vos verdienden met
brandende pekkransen te worden overgoten." Ook de vroegere predikant
Van der Horst van Gorcum zat toen in de kerkeraad van Amsterdam.
De 75 geschorste kerkeraadsleden gingen bij de synode contracte in hoger
beroep, die evenwel de uitspraak over de afzetting bevestigde op 1 december 1886. De afgezette kerkeraadsleden constitueerden zich in een vergadering op 16 december als de wederopgetreden wettige kerkeraad van
Amsterdam en uitdrukkelijk verklaarden zij, dat de afwerping van hetjuk der
synodale hiërarchie geen afscheiding was. Het was diezelfde aloude kerk
van Amsterdam, die men hoopte tot iets van haar oude bloei terug te brengen en te reformeren. Deze kerk zelf moest als Dolerende optreden en uit

eigen middelen haar kosten bestrijden, wat grote offervaardigheid van de
leden zou vragen. Zij schreven dat de kerkelijke goederen, waarop zij aanspraak meenden te mogen maken, hun onthouden werden. Maar de Heer
is immers de machtige God, die u ... de berooving uwer goederen vergelden zal honderdvoud. 

Voor ik nu overga tot de bespreking van de gevolgen van de Doleantie in 

de Hervormde gemeente van Gorinchem, wil ik nog graag iets zeggen over 

de indruk die de persoon van Abraham Kuyper op mij heeft gemaakt. 

Mogelijk kan ik die het beste weergeven door nog even terug te grijpen op
een polemiek tussen Kuyper en de meer ethisch-irenische ds. Gunning
over de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift, o.a. naar aanleiding van de
geboorteverhalen van Jezus. Gunning erkende dat zich rond de wonderbare geboorte van Jezus sagen en legenden hadden gevormd,13 waarna
Kuyper een alarmerend artikel schreef, waarin hij de hele kwestie bracht op
de eenvoudige formule: bericht of gedicht.
Later (1885) vergeleek hij in De Standaard de verhouding tussen de gereformeerden en de ethischen door de onderscheiding als tussen de heelen
en de halven,14 waarna Gunning hem verweet de naam gereformeerd als
partijnaam te misbruiken.
Wanneer ik het leven en werk van Dr. Kuyper wil beoordelen, zou ik willen
zeggen dat Kuyper in zijn hele bestaan heeft willen behoren tot de heelen.
Dat was hij al toen hij bewonderaar was van de moderne hoogleraar J.H.
Scholten; dat was hij opnieuw toen hij genoeg kreeg van de laksheid van
de modernen, die hem het beroep hadden bezorgd in Beesd. Hij was het
nog eens in de hele levensloop als verdediger van Gods onfeilbaar Woord
in de Heilige Schrift. En hij is het gebleven tot hij de schorsingsaffaire in
Amsterdam meemaakte en zelfs mee organiseerde. Hij rekende onvoorwaardelijk op zijn God, ook toen hij van de Amsterdamse Hervormde
gemeente geen enkele steun uit het niet onaanzienlijke bezit kon verwachten.
Berooid begon hij in dat opzicht met zijn dolerende kerk, maar heel (!) en
niet half (!). En daar kunnen we niet anders dan respect voor hebben!
Maar nu moeten we nog eens zien hoe de Doleantie haar invloed liet gelden
op het kerkelijk leven van de gemeente Gorinchem. Daarvoor kan ik al vast
verwijzen naar wat ik over de ontwikkelingen na het vertrek van ds. Van der
Horst heb verteld. Het woord Doleantie werd vooreerst nog niet genoemd.
Maar dat betekende niet, dat wat er landelijk gebeurde, aan de gemeente
van Gorinchem voorbijging. Eind 1883 werd een beroep uitgebracht op ds.
Briët van Voorthuizen. Nu was Voorthuizen, evenals het ook op de Veluwe
gelegen Kootwijk, geheel op de hand van de dolerende beweging in den
lande. Beide gemeenten zouden op zeker ogenblik zich geheel achter de
Doleantie scharen. Men dacht zelfs dat men met de hele gemeente, inclusief kerkgebouw en verdere eigendommen, kon overgaan naar de
dolerende kerk van Dr. Kuyper en de zijnen. Dat werd echter een misrekening. Kerkelijke en overheidsinstanties verhinderden deze overgang
zonder meer. Ds. Briët had dit alles mogelijk zien aankomen, maar niet

meer meegemaakt in Voorthuizen. Niettemin moet het wel duidelijk zijn
geweest, dat hij niet onsympathiek stond tegenover de beweging van de
Doleantie. Het bleek waarschijnlijk ook al uit de grote aarzeling die ds.
Zegers toonde op zijn vraag hem te willen bevestigen. Daarentegen kon
men daarin ook een bewijs zien dat hij, Briët, zich van de radicale opvattingen van Voorthuizen wilde distantiëren. Toch lezen we in de notulen van
de eerste vergadering die hij bijwoonde (14 mei 1884), dat er werd besloten
om in de drie diensten met kerstmis een collecte te houden voor de
Commissie tot verbetering van de inkomsten voor de Vrije Universiteit. Ook
dat hij, Briët, zich verbaasde over de reactie van de preses en scriba op een
schrijven van Dr. Hoedemaker, die hoogleraar was aan de V.U., vanwege de
revolutionaire toon, dat zij daarom niet wilden behandelen. Ook de houding
van ouderling Van Altena maakte wel duidelijk, dat hij geheel achter de
beweging van de Doleantie stond. Maar eerst met ingang van de notulen
van 29 december 1886 lezen we, dat lidmaten overgaan naar de Chr. Geref.
Kerk.
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DE GORINCHEMSCHE COURANT

Bert Stamkot
Het nieuws komt tegenwoordig van alle kanten op ons af, via radio, televisie
of internet. In de krant lezen we het nog eens rustig na, nieuw zijn hier dan
alleen nog het hoofdredactioneel commentaar en de journalistieke achtergrond-informatie. Ook voor plaatselijk nieuws zijn wij tegenwoordig in
hoofdzaak aangewezen op de lokale en regionale zenders of de kabelkrant.
Een maal per week verschijnen er dan nog huis-aan-huis-bladen met
Gorcumse nieuwtjes. Toch hebben deze 'sufferdjes' een behoorlijk lange
voorgeschiedenis. Vanuit de losse nieuwsbrieven, die sedert de 16de eeuw
verschenen - de eerste te Gorinchem gedrukte brief berichtte over een
veldslag tussen Spanje en Frankrijk in 1590 - ontwikkelde zich in 1618 de
eerste echte krant: De Courante uyt Italien, Duytsland, Etc., die te
Amsterdam werd uitgegeven als een folioblad met aan beide zijden twee
kolommen tekst. Door middel van een dergelijke 'loopmare' werd even later
(1621) ook te Antwerpen binnen een week het nieuws over de ontsnapping
van Hugo de Groot wereldkundig gemaakt. De grootste steden kregen in
de 17de eeuw hun eigen krant, waarvan de Opregte Haerlemsche Courant,
weliswaar onder een andere naam, nog immer voortbestaat. In de loop van
deze Gouden Eeuw en verder in de 18de eeuw kwamen de koffiehuizen in
zwang en vooral hier vonden de stadscourantiers (de lokale krantendistributeurs) de meeste lezers. Eerst in 1782 kreeg Dordrecht een krant, de
Post van de Merwede, en ondanks nog vóór 1800 gemaakte plannen te
Gorinchem, lukte het pas de moderne drukker Jacobus Noorduyn in 1830
om tot een uitgave van een Gorínchemsche Courant te komen.
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De eerste twee jaargangen van deze krant zijn bewaard gebleven en liggen
in een van de depots van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Gaarne
hadden wij u het eerste nummer getoond, echter de kwaliteit van de eerste
edities is dermate slecht, dat pas het (26ste) nummer van 4 april 1830
gereproduceerd kon worden.
De Gorínchemsche Courant verschilt in wezen nog altijd weinig met die
eerste Courante uit 1618. Nog steeds één foliovel, dat aan beide zijden met
twee kolommen tekst is bedrukt. Wel zijn de lay-out en de belettering een

stuk verzorgder en is de krant daardoor veel beter leesbaar (maar daar
staat weer minder tekst tegenover). De reden voor de bescheiden omvang
van de krant werd in de 19de eeuw echter minder door de techniek
bepaald, als wel door de fiscus. Op couranten werd belasting geheven en
we zien de stempels, ten bewijze dat deze was afgedragen, dan ook in de
marge staan. Ook de inhoud van de Gorinchemsche Courant sloot aan bij
die van de andere kranten. Het blad werd namelijk vooral gevuld met
wereldnieuws. Zo worden wij getuige van de Franse voorbereidingen om
vaste voet in Algiers te gaan zetten: het startsein voor de 'moderne'
kolonisatie van Afrika. Terwijl anderzijds de onafhankelijkheid van
Griekenland van de Turken wordt verwacht. Aan de achterzijde werpt de
vertaling van het gedicht "Aan de Belgen" licht op de verschillen die er
tussen Noord- en Zuid-Nederlanders leefden en die weldra tot een
scheuring zouden leiden. De Belgische kwestie zou Jacobus Noorduyn
flink beroeren, getuige deedoor hem geschreven Herinneringen van een
uitstapje naar Brussel in augustus 1836, waarin hij overigens trachtte over
de ontstane kloof een nieuwe brug te slaan. Dit was dus drie jaar voordat
koning Willem I met de scheiding tussen Nederland en België eindelijk
akkoord kon gaan.
Het Gorcumse 'nieuws' bleef beperkt tot een paar aankondigingen. Meer
inzicht verschaft de reclame die Noorduyn in zijn eigen krant voor zijn eigen
uitgaven kon maken. In dit geval voor het Jaarboekje voor de Schutterij van
het Koningrijk der Nederlanden. Een driemaal per week verschijnende krant
en de start van meerdere jaarboekjes betekende regelmaat in het werk en
dus een efficiëntere bedrijfsvoering voor Noorduyn. Wellicht vulde hij zelf
de kolommen van zijn krant met gebruikmaking van berichten uit andere
bladen, maar na tien jaar houdt hij het voor gezien. Dan is er volop werk,
onder meer aan het bekende13-delige Aardrijkskundig Woordenboek van
A.J. van der Aa. En aangezien steun van de gemeente ook uitbleef, zal
Noorduyn het niet bezwaarlijk hebben gevonden dat zijn concurrent Van
der Mast in 1842 het Nieuws- en Advertentieblad voor de stad en het arrondissement Gorinchem begon uit te geven. Ook die krant werkte volgens

hetzelfde stramien, maar de afschaffing van het dagbladzegel leidde tot
een snelle overgang naar voornamelijk nieuws uit stad en regio; zo zijn een
paar nummers uit 1864 bewaard gebleven, waarin voornamelijk aandacht
wordt besteed aan de herdenking van het beleg van Gorinchem van 1814
en de naar aanleiding daarvan georganiseerde festiviteiten. Het landelijke
en wereldnieuws werd toch voornamelijk een aangelegenheid voor grotere
kranten, zoals het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (nu NRC-Handelsblad).
Zoals al uit het voorgaande blijkt zijn lang niet alle jaargangen van deze
kranten bewaard gebleven. De eerste twee jaargangen van de
Gorinchemsche Courant liggen dus in Den Haag. In het stadsarchief rusten
slechts enkele nummers uit die periode. Hetzelfde geldt voor het Nieuwsen Advertentieblad van Van der Mast. Eén nummer uit 1851, twee uit 1862,
een paar uit 1864 en één uit 1866. De door Horneer gedrukte Nieuwe
Gorinchemsche Courant (1871-1940) is wel compleet aanwezig en wordt
zeer regelmatig door bezoekers van het archief geraadpleegd. Het zou
mooi zijn, als u op zolder nog nummers van die oudste kranten ontdekt.
Weet dan dat daar belangstelling voor bestaat. Dat geldt trouwens ook
voor bladen van recenter datum. Wat te denken van de Gorcumse editie
van Het Vrije Volk of de door wijlen Ad Links geredigeerde Haarbode?
Misschien is het aardig om uw vondsten ook aan de redactie van OudGorcum Varia te melden. Ook het nieuws van dertig jaar geleden is inmiddels al weer dik geschiedenis!
Het verhaal over de Gorcumse couranten is onderdeel van de Gorcumse
boek- en drukpersgeschiedenis en zal te zijner tijd uitgebreider te boek
worden gesteld.

ACHTERGRONDEN VAN HET GOUDEN DOOSJE VAN VAN DROOGE

A.J. Busch
In Oud-Gorcum Varia nr. 54 wordt de aandacht gevestigd op het mooie
gouden doosje, dat D. van Drooge in 1863 uit de burgerij kreeg aangeboden omdat hij niet als wethouder van Gorinchem was herkozen. Naar de

reden waarom de keuze niet op hem viel in de raadsvergadering van
1 september 1863, blijft het gissen. Bij de wethoudersverkiezing kreeg Van
Drooge slechts twee van de uitgebrachte stemmen, terwijl de koopman en
handelaar in koffie en thee A.F. Visser van IJzendoorn er acht vergaarde en
een briefje blanco was ingeleverd. Zodoende mocht de laatstgenoemde
persoon de wethouderszetel innemen. Bij deze raadsvergadering was Van
Drooge overigens niet aanwezig, zodat hij wellicht de bui al zag hangen.
In de pers zal over de achtergronden van deze zaak ongetwijfeld uitvoerig
zijn geschreven, maar helaas zijn uit die tijd geen plaatselijke kranten
bewaard gebleven. In de raadsnotulen staat geen onvertogen woord over
Van Drooge genoteerd. Toch moet er iets zijn geweest, waardoor hij het
vertrouwen bij de raadsleden had verspeeld. In dit verband kan worden
gedacht aan vermeende vriendjespolitiek die hem van de wethouderspost
afhield. Dit valt af te leiden uit iets wat in de voorafgaande vergadering van
de raad speelde.
Nog geen twee weken vóór de wethoudersverkiezing stond de vaststelling
van de gemeenterekening van 1862 op de agenda. De aanbieding van de
rekening ging vergezeld van een rapport van de vaste commissie voor de
financiën onder voorzitterschap van A.F, Visser van IJzendoorn. In die nota
wordt gewezen op het feit dat een paar stadgenoten werden begunstigd,
zoals blijkt uit de volgende zinsnede: De commissie betreurt het dat ook
deze rekening, evenals die van het vorig j a a ~de bewijzen oplevert dat sommige leveranciers buiten mate worden bevoordeeld. Zonder in eenig onder-

zoek te willen treden wat hiervan de oorzaak zij, bepaalt zij zich tot het constateren van de feiten dat het hout schier uitsluitend en de patentolie voor
de veerstoomboot (dit laatste tot een bedrag van circa f 260,--) geheel
ieder door eenen persoon zijn geleverd.
Namen van personen worden in dit rapport niet genoemd, maar het is eenvoudig te achterhalen om wie het ging. De namen staan keurig vermeld in
de betreffende gemeenterekening. Olieleverancier voor de veerstoomboot
was de firma Blom van Assendelft & Co. met een totaalbedrag van
f 258,75, dus bijna f 260,--, en houtkoper N.C. Frohn was degene die een
aardige klant had aan de gemeente ~ o r i n c h e m . ~
Het lijkt erop dat de raadsleden wethouder D. van Drooge verantwoordelijk
hielden voor het bevoordelen van enkele leveranciers met uitsluiting van
concurrenten. De raadsleden keurden de gemeenterekening over 1862 wel
goed, waarbij de beide wethouders - D. van Drooge en M.F. Boonzajer zich van stemming onthielden.
Blijkens de gemeenterekening van het jaar 1863 was Blom van Assendelft
& Co. in het eerste halfjaar weer de olieleverancier, maar na het verschijnen
van het rapport met de kritiek nam de gemeente de olie af van Teunis van
Andel, R.J. de Kroes en G.J. Ga~lenkamp.~
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet in de bevoordeling van
enkele handelaren de reden van het passeren van D. van Drooge als wethouder worden gezocht. Of hij persoonlijk de hand had gehad in de gang van
zaken, valt niet na te gaan, maar als wethouder was hij er wel verantwoordelijk voor. Bij de wethoudersverkiezing in de volgende vergadering kwam
dat tot uiting: zijn mede-raadsleden lieten hem vallen als een baksteen.
Het was blijkbaar een bittere pil voor Van Drooge. Uit de burgerij kwam een
initiatief om de ex-wethouder als pleister op de wonde een geschenk aan
te bieden. Het werd een gouden doosje. Er hoorde een in fraai rood met
goud gebonden lijst bij met de namen van degenen die hadden bijgedragen, welke lijst ook deel uitmaakt van de collectie van de Historische
Vereniging Oud-Gorcum. De eerste personen die intekenden waren de
bierbrouwer W.F. van Renesse, de koopman en tabaksfabrikant H.A.
Ravenswaaij en de leerlooier A.J. van de Water. Waren zij soms de initiatiefnemers? Of waren het W.F. van Renesse, J. van de Water en N.C.
Frohn? Op twee uitzonderingen na droegen de raadsleden niet bij voor het
gulden geschenk. Die twee waren de medicus F.J. Haver Droeze en jhr.
F.G.E. Merkes van Gendt. Ook burgemeester mr. W. Wijnaendts gaf een gift
voor het cadeau aan zijn ex-wethouder.
Uit het feit dat er in Gorinchem 198 ingezetenen waren die bijdroegen aan
het geschenk moet worden geconcludeerd, dat Van Drooge in aanzien
stond en dat de gang van zaken hem niet persoonlijk werd aanrekend. Tot
de goede gevers behoorden de patentoliefabrikant C.C. Blom van
Assendelft en ook N.C. Frohn, die beiden financieel voordeel uit de
gemeentekas hadden genoten en waarvan D. van Drooge de schuld kreeg,
hoewel het niet valt te bewijzen.

'
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Noten:
1. 	 Archief gemeentebestuur, Hoofdstuk 31, nummer 53, 1863, f. 218v
2. 	 H 31-13, 1862, verzamelstaat van bevelschriften, nrs. 414-417 (betreffende Blom van
Assendelft & Co.) en 147, 240, 256, 315, 404-407, 462, 618-619 betr. Frohn ten bedrage van f 223,83, terwijl volgens de nrs. 148, 241, 257 en 316 zijn concurrent Varsseveld
& Co. slechts f 19,90 verdiende
3. 	 Idem, 1863, nrs. 423-426 en 432 betr. olie; nrs. 138, 203, 234, 249-250, 272, 319, 333,
415-41 7,472,653-654 Frohn f 400,185, nrs. 204,235,301,321,334,655 Varsseveld f
77,15 en nrs. 236, 270, 320, 335, 418, 656 J. Dingemans f 86,90

BURGER-SOCIETEIT "DE EENSGEZINDHEID"

R.F. van Dijk
Niet te verwarren met exercitiegenootschap "De Eendracht", waarover in
het vorige nummer van dit blad is geschreven,' is de meer politiek gerichte Burger-Sociëteit "De Eensgezindheid". De overeenkomst in beide
namen is niet toevallig. Vele patriots gezinden waren lid van beide verenigingen. Vergelijking van de ledenlijst van "De Eensgezindheid" met die van
"De Eendracht" laat zien, dat in 1786187 de eerste club 114 telde en de
ander 51, waarbij 40 "Eendrachters" tevens "Eensgezind" waren.*
Misschien is het wat overdreven, maar je zou kunnen stellen dat "De
Eendracht" de paramilitaire tak van "De Eensgezindheid" was. Beide organisaties hadden een eigen bestuur, maar deze besturen vergaderden ook
wel gezamenlijk als "gecombineerde d i r e ~ t i e " . ~
Ook de leden van de, eveneens in 1787 verboden, sociëteit grepen de
Bataafse revolutie van begin 1795 aan om oude rechten op te eisen en
opnieuw invloed uit te oefenen.
Reeds in februari 1795 kwam een verzoek binnen bij de "provisionele
representanten", die we ook nu weer raad zullen noemen. Namens "De
Eensgezindheid", die bijeenkwam in het logement "De Vergulde
Hooiwagen" op de hoek van Westwagenstraat en Melkheul, verzocht de
koopman Nicolaas Wilhelmus Blom restitutie van de archivalia die in 1787
in beslag waren genomen. De raad hield dit in beraad,4 maar veel te restitueren viel er niet, want de notaris Adrianus Goetzee had als secretaristhesaurier van "De Eensgezindheid" bijna alles eigenhandig verscheurd
toen de Pruisen in aantocht waren.5
"De Eensgezindheid" onderhield contact met een geestverwante sociëteit
in Dordrecht. Punt van overleg was een voorgenomen aanbod van de ouddiplomaten mr. Gerard Brantsen en mr. Ocker Repelaer aan de Franse
regering om tegen betaling van 80 miljoen de oude constitutie te mogen
behouden. De raad beloofde "De Eensgezindheid" desgevraagd op de
hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen dienaangaande. Verder
zegde de raad toe ambtenaren te arresteren die geen rekening en verantwoording wilden afleggen en dreigden te a er trekken.^
Leek de raad hiermee lippendienst te bewijzen aan de wat "extremistische"
sociëteit, al gauw distantieerde de raad zich hiervan. Zo kwam een
delegatie van "De Eensgezindheid" in de vergadering van de raad van 6
maart eisen, dat de Franse troepen beter werden gehuisvest. Nadat de
heren waren, besloot de raad hier echter geen acht op te slaan. De ondervinding elders had geleerd dat het vaak intriganten waren die uit naam ener
sociëteit maatregelen ~ r o e g e n . ~

Later deze maand kwam "De Eensgezindheid", bij schrijven van secretaris
Jan A. Backer, weer met een punt. De sociëteit van Gouda had namelijk het
gewestelijk bestuur gevraagd, gelet op de slechte financiën van het
gewest, om het aantal ambtenaren te verminderen en hun salaris te verlagen. Of de raad dit maar wilde ondersteunen? Nu, dat moest dan maar.8
De raad dacht wellicht dat deze "provinciale" bezuiniging althans voor de
stad nooit nadelig zou kunnen zijn.
Hierdoor aangemoedigd kwam "De Eensgezindheid" in april met het verlangen dat het salaris van de opzichter van stadswerken Leendert Boxman
werd stopgezet. Het verzoek wekte de schijn een bezuinigingsvoorstel te
zijn, maar voor andere functies stelde men dat niet voor, zodat het er meer
op lijkt dat de persoon Boxman "De Eensgezindheid" onwelgevallig was.
De raad trok zich daar niets van aan en benoemde Boxman in september
1796 zelfs tot stadsfabriek (directeur gemeentewerken) en rentmeester van
de kerkeg~ederen.~
Nog steeds in april verzocht "De Eensgezindheid" tot verwijdering van de
wapenborden uit de kerk, zijnde treurige gedenkstukken van den dwazen
hoogmoed aan welken men zich zelfs na zijn dood nog wil overgeeven en
ten eenenmale strijdg met de lessen van eenvoudigheid en nederigheid
welke door den godsdienst der christenen geleerd worden. De raad was
bedaagd genoeg om dit in beraad te houden, maar op last van de provincie
werd later toch tot verwijdering overgegaan. Niet iedereen kon dit waarderen. Op zeker ogenblik ontdekte men op een psalmbord de leus tempelschenners.

'

Op 11 juni 1795 was er volgens de raad reden voor groot feest. Frankrijk
en de Bataafse Republiek hadden een alliantie gesloten en om ook in
Gorcum gepaste vreugde te tonen, besloot men tot het houden van een
groots opgezette (en zwaar door Franse troepen beschermde) optocht
door de stad. Als achtste groep in de optocht defileerde "De Eendracht" en
als twaalfde "De Eensgezindheid".
Later deze maand klaagde "De Eensgezindheid" bij de raad over de timmerman Willem Brinkink. Deze zou zijn knecht Christiaan Rijnbout met verwijten overladen en vervolgens ontslagen hebben toen hij toetrad tot de
Gewapende Burgermacht. Brinkink moest nu zelf maar ontslagen worden
als stedelijk korendrager, zo meende "De Eensgezindheid". Desgevraagd
ontkende Brinkink alles, zodat de raad hem in functie liet. Wel moest
Brinkink later zijn biezen pakken als commandeur van een brandspuit, want
hij had zich schuldig gemaakt aan misdragingen, waarmee wel politiek
incorrect gedrag bedoeld geweest zal zijn.13
Een groot nadeel van de oude regeringsvorm was, dat allerlei vacatures in
bestuur en ambtenarenapparaat ondershands "geregeld" werden. Men

schoof elkaar baantjes toe en dat moest nu ook in Gorinchem uit zijn. Op
verzoek van "De Eensgezindheid" besloot de raad in juli dan ook om bij
ambtelijke vacatures iedere burger twee weken de gelegenheid te geven te
solliciteren.14
Hierna leek "De Eensgezindheid" tevreden te zijn. Men bestookte de raad
niet langer met rekesten en richtte zich meer op intern beraad. Het bezit
van een eigen lokaliteit was daarbij wel gewenst. Op 22 januari 1796 kocht
men daartoe het pand op de plaats van Arkelstraat 47. Hierachter lagen
twee huisjes in de Vijfzinnenstraat, die bij de koop waren inbegrepen.
Namens de sociëteit ondertekenden de bakkers Abraham van der Beek en
Corstiaan van Goudriaan, de pottenbakker Arie van Dalem en de rentenier
Daniël Boxman de koopakte. De koopsom bedroeg f 4000, waarvan Van
Goudriaan de helft en Van Dalem f 600 voorschoten tegen een rente van 5
% per jaar.15
Van Goudriaan droeg zijn vordering eind 1812 over aan de rentenier Barend
Polvliet. Zoals we in het vorige nummer hebben gezien, financierde "De
Eensgezindheid" de aankoop ook door het uitgeven van obligaties van f 50
tegen een rente van 4 %.
Het einde van "De Eensgezindheid" kwam vermoedelijk op 15 april 1818,
althans toen verkochten de directeuren Van Goudriaan, Polvliet en mouter
Cornelis Weijers het onroerend goed met inventaris. Zij deden dit mede
namens de overige leden: Boxman, kladschilder Godefridus Polvliet
Barendsz., koopman Johannes Spijker, kastelein Christoffel Loeven,
brouwer mr. Cornelis van Borcharen, rentenier Jan van Dam, banketbakker
Christiaan Phijffer, koopman Adrianus Johannes Nissen, notaris Hendrik
van Aken, schipper Cornelis Koek, koopman Johannes de Keijser, apotheker
Egbertus Blom, ondernemer Johannes Franciscus Serté, zeilmaker
Cornelis van Nispen en koopman Everhardus Mekern. De tuin was inmiddels veranderd in een overdekte kolfbaan en de inventaris bestond uit
o.m. een biljart, 3 dam- en schaakborden, een dubbel dominospel, 12
tafels, 41 stoelen en een landkaart, alles ter waarde van f 501,80. Koper
was Loeven, die voor het onroerend goed f 2850 betaalde, waarvoor hij
f 1600 moest lenen.17 Loeven zette de exploitatie van de kolfbaan nog
voort tot 1822.j8
Van de 18 leden die in 1818 genoemd worden, waren slechts Van
Goudriaan, Boxman, Phijffer, Van Nispen en Mekern reeds in 1787 lid. Niet
alleen was het aantal leden dus bijna gedecimeerd, het karakter van de
sociëteit zal zeker sinds de politieke omwenteling van 1814 bijna geheel
zijn veranderd. Het revolutionaire vuur was gedoofd.
Wederzijdse demonisering
Hoewel het woord demonisering in die tijd nog niet uitgevonden was, blijkt
men voor en na iedere omwenteling elkaar ernstig het leven zuur te hebben

gemaakt. Anderzijds waren ook toen al principes slecht bestand tegen de
overheersende waan van de dag. We zullen een en ander illustreren aan de
hand van zowel een figuur uit de elite als uit de onderklasse.
In het vorige artikel kwam burgemeester mr. A.M. Daey ter sprake, die in
september 1787 had meegewerkt aan de inbeslagneming van de eigendommen van "De Eendracht". Na 1795 werd hij daarvoor wel ter verantwoording geroepen, maar toch met fluwelen handschoenen aangepakt.
Daey had onmiddellijk na genoemde Orangistische omwenteling van
september 1787 spijt van zijn patriottische opvattingen. In de vergadering
van de vroedschap van 23 september 1787 legde hij daarover een verklaring af, die op zijn onderdanig verzoek woordelijk in de notulen werd opgenomen. Volgens Daey was zijn vroegere steun aan "De Eendracht" en "De
Eensgezindheid" het gevolg geweest van jammerlijke misleiding en hij was
uiteraard volstrekt onkundig geweest van plannen van moord, verraad en
revolutie, die in het geheim gesmeed waren door Gorcumse patriotten.
Volgens de notulen voegde vroedschap en bierbro~wer'~
A.J. van Doorn
zich bij deze verk~aring.~~
De vroedschap stelde een commissie in om de waarheid van de verklaring
te onderzoeken. Daey wachtte de uitkomst daarvan niet af. In de vergadering van 5 november 1787 werd een verzoekschrift behandeld, waarin
Daey, wegens zijn klimmende jaaren, ontslag vroeg uit zijn functie als
burgemeester en vroedschap. De vroedschap verleende hem het gevraagde ontslag onder dankzegging voor de goede diensten gedurende ruim
veertig jaren bewezen.21
Het zwart op wit afleggen van verklaringen is natuurlijk onvoorzichtig. De
verklaring van Daey was men in 1795 niet vergeten. Het provinciale "comité
ter voorlichting en bestiering der remotiën en regeringsaanstellingen in de
steden en ten plattelande van Holland" vroeg in mei 1795 aan de gemeenteraad welke documenten men had waaruit op te maken viel wie in l787
blijk had gegeven van wat men nu noemde: verkleeftheid aan 't gehate
Orangehuis. De raad stuurde één afschrift van een dergelijk document naar
het comité en wel de verklaring van D a e ~ . ~ ~
Toen Van Doorn vernam dat de verklaring van Daey, waaraan ook zijn naam
was verbonden, was opgestuurd naar het provinciale comité, haastte hij
zich een brief te sturen naar dit comité. Hij benadrukte de door Daey afgelegde verklaring destijds zeker niet onderschreven en zelfs vooraf niet
gezien te hebben. Van Doorn had zich toen ook allerminst kunnen conformeren aan de verklaring van Daey, omdat de hele stad wel wist dat Van
Doorn lid was geweest van zowel "De Eendracht" als "De Eensgezindheid",
welke laatste hij dagelijks had gefrequenteerd en waarvoor hij contributie
had ge'ind. Het enige in de verklaring van Daey wat Van Doorn wel onderschreven had, was het uitspreken van afkeuring over eventuele moorddadige plannen. Van Doorn wist zich echter ook nog heel goed te herinneren

hoeveel haat en vervolging hem om zijn patriottische ideeën ten deel waren
gevallen. Verder wees hij erop, dat de toenmalige notulen van de vroedschap vaak subjectief en onvolledig waren.23
Het comité verzocht aan de raad na te gaan in hoeverre de notulen van
1787 vals waren en daartoe de vroedschapsleden uit 1787 te horen. Zoals
we in het vorige artikel al zagen, wenste de raad echter de "trias politica"
te handhaven. Men weigerde als politiek bestuur op de stoel van de rechter te gaan zitten.24
Dit antwoord vernemende, nam Van Doorn ontslag als raadslid en als
gecommitteerde van de stad in het provinciebestuur.
Het zal eqhter niet alleen onvrede met de houding van zijn mede-raadsleden zijn geweest, die Van Doorn tot deze stap had gebracht. Twee dagen
voor Van Doorns ontslagbrief drong Johan Hendrik Biechling, als importGorcumer toch secretaris van de vergadering van de stemgerechtigde burgerij, er bij de raad op aan, dat Van Doorn ontslagen zou worden wegens
zijn vermeende betrokkenheid bij de verklaring van Daey. Tevens verzocht
Biechling het ontslag van Daey als ontvanger van 's lands gemene middelen over de stad Gorinchem en omstreken. De raad antwoordde, dat de
kwestie Van Doorn al was opgelost en dat de provincie bekend was met de
zaak D a e ~ . ~ ~
Overigens krijgen we geen goede indruk omtrent de oprechtheid van de
verklaring die Daey in september 1787 had afgelegd. Had hij zijn patriottische verleden werkelijk betreurd, dan had hij zich wel verzoend met zijn
voormalige tegenstanders. Volgens de hiernavolgende casus deed hij dat
echter niet.
De vroedschap mr. Gerard van Lom en de plaatsvervangend drossaard
Cornelis van Diepenbrugge voelden zich op 5 juli 1788 genoodzaakt een
proces aan te spannen tegen de ex-vroedschappen Daey, Van Doorn, mr.
L. van Toulon en E. de Gijselaar. Dit viertal had, met de nog fungerende
vroedschap mr. W.H. van Barnevelt en de inmiddels overleden N. de
Fremerij, op 25 juni 1787 een door Goetzee opgestelde brief ondertekend,
gericht aan de Staten van Holland. In die brief hadden de zes aangedrongen op de komst van auxiliairen (patriottische hulpsoldaten), maar bovendien hadden zij gewezen op ophitserij van de burgerij door de Orangisten
Van Lom en Van Diepenbrugge: Zij zijn het, die den haat, elk ogenblik, tusschen de burgers vermeerderen!
De Staten hadden de brief om advies gezonden naar de vroedschap, die
toen nog, op genoemd zestal na, Oranjegezind was. De vroedschap had de
brief weer om advies naar de drossaard gezonden, die op zijn beurt op 19
juli zijn plaatsvervanger en Van Lom om commentaar had verzocht. Ruim
een maand later grepen de patriotten de macht.
Van Lom en Van Diepenbrugge waren door de boosheid en kwaadaardigheid dier tijden (dus na de patriottische coup) in groot gevaar gebracht en
niet in staat om zich te verweren, maar voelden zich op eene atroce wijze

geinjurieert (gruwelijk beledigd). Zij wachtten bedaardere en zagtzinnigere
tijden af en schreven ruim na de volgende omwenteling, waarbij de patriotten het veld moesten ruimen, een brief aan hun zes belagers om de zaak
buyten een publicq éclat te regelen. Dezen verwaardigden zich echter niet
te antwoorden dan nadat d.e gerechtelijke procedure op 5 juli 1788 was
aangespannen.
Van Lom en Van Diepenbrugge eisten nu, dat Daey C.S. publiekelijk hun
verontschuldigingen aanboden en een aantekening in de notulen van de
Staten in die zin lieten opnemen. Ook verlangden beide eisers ieder f 7000
per gedaagde.
De zes gedaagden toonden echter geen enkel berouw. Zij voerden een
juridisch steekspel door erop te wijzen dat dit proces niet op de ordinaris
rolle thuishoorde, maar een kleine zaak was. Inderdaad waren er stedelijke
verordeningen die processen inzake belediging als een kleine zaak betitelden. De schepenbank kon dan ook niet anders dan het proces van voren
af aan overnieuw te doen, wat bijna acht maanden vertraging opleverde.
Voor zover gedaagden inhoudelijk op de zaak ingingen, pleitten zij zich vrij
door erop te wijzen dat ze in juni 1787 slechts hadden gedaan wat ze toen
als hun plicht hadden gezien. Op 29 september 1790 was de laatste zitting
in dit proces, zonder dat er zicht was op een uitspraak. Tot 1795 zijn er ook
praktisch geen andere kleine zaken behandeld. Een reden hiervoor is niet
bekend, maar in ieder geval was de kans voor Van Lom en Van
Diepenbrugge op genoegdoening daarna definitief verkeken.26
Daey kon tot zijn overlijden in november 1798 genieten van een politieke
triomf en van een zorgeloze oude dag. Tot zijn op bijna f 100.000 geschatte vermogen behoorden een kapitaal huis op de Grote Markt en een riante
buitenplaats bij Arke1.27 Zijn geluk was echter maar betrekkelijk: zijn beide
echtgenotes, die hem geen kinderen schonken, overleden tijdens zijn
leven.
Zo omzichtig als men Daey en Van Doorn de eer aan zichzelf liet houden,
zo bruut strafte men twee eenvoudige lieden. De 25-jarige oud-korporaal
Gerrit Dudijn en de 26-jarige oud-soldaat Bastiaan Bouwman gingen in de
middag van 16 november 1795, in het eerste jaar der Bataafsche vrijheid,
eens een kijkje nemen bij de militairen die op wacht stonden op het
Galgebolwerk. Dudijn en Bouwman waren zwaar beschonken en zongen
het liedje Al is ons prinsje nog zo klein, al evenwel zal hij stadhouder zijn en
riepen vervolgens VTvat Oranje boven. De dienstdoende militairen deden
hiervan aangifte en Dudijn en Bouwman moesten zich verantwoorden voor
de schepenbank. Ze verontschuldigden zich voor het ten laste gelegde en
verklaarden verder, dat ze zich door het overmatige drankgebruik niets
meer konden herinneren.
Een Dordtse jurist, ingehuurd door de uit leken bestaande schepenbank,
merkte op dat de getuigenissen van de militairen ten huize van de aanklager waren afgelegd, wat in strijd was met artikel 51 van de ordonnantie op

de criminele justitie. Hij tilde echter niet zo zwaar aan deze vormfout, want
de getuigenissen waren voor de rechter onder ede bevestigd. Wel leek hij
de inhoud van de getuigenissen wat te bekritiseren. Er bleek namelijk
onvoldoende uit of de "misdadigers" wel beiden hadden gezongen en
geroepen. De jurist refereerde aan de bijbel, waar ook enigszins tegenstrijdige "getuigenissen" in stonden. Volgens Mattheus 27:44 bespotten beide
moordenaars die ter weerszijden van Jezus aan het kruis hingen de
Verlosser, terwijl volgens Lukas 23:39-40 een van de moordenaars juist tot
inkeer opriep.
Ondanks deze kritiek adviseerde de jurist de verdachten te veroordelen tot
vijf jaar tuchthuis, levenslange verbanning uit Holland en betaling van de
proceskosten. De schepenen namen dit advies op 2 april 1796 over; de
jurist kreeg voor de moeite f 1 3 , 6 0 . ~ ~
Dudijn en Bouwman kwamen terecht in het tuchthuis van Gouda, want dat
was het goedkoopste detentiecentrum in Holland. De steden Gorinchem
en Gouda sloten een contract, waarbij Gorinchem beloofde per persoon
per jaar f 150 te betalen, exclusief medische of begraafkosten, maar met
aftrek van wat de gedetineerden met werken zouden verdienen.29 Beide
mannen moeten hard hebben gewerkt, want volgens de stedelijke rekeningen is voor hun detentie geen cent betaald.
Na ruim anderhalf jaar deden Dudijn en Bouwman een verzoek tot strafvermindering, maar daar kon in de ogen van de Gorcumse schepenbank
geen sprake van zijn.30 Ze zaten de volle vijf jaar uit, maar de verbanning
werd opgeheven en de omwenteling van 1814 maakte rehabilitatie mogelijk. Dudijn kwam terug in Gorinchem, maar breed had hij het niet. Hij richtte
een verzoekschrift tot de koning, wiens heil hij in 1795 zo openlijk bezongen had. Na een positief advies van de gemeente maakte de koning
begin 1818 een ruim gebaar door Dudijn f 150 te schenken en hem aan te
bevelen voor een functie als gemeenteambtenaar.31
Dat laatste werd echter geen werkelijkheid. Dudijn richtte zich in 1827
opnieuw tot de koning. Desgevraagd deelde het gemeentebestuur mee,
dat het wel meeviel met Dudijn. Als fabrieksknecht verdiende hij al 25 jaar
f 3 3 0 per week en enkele kerkelijke bedieningen leverden hem samen
jaarlijks f 80 op. Gelet op de maatschappelijke klasse waartoe hij behoorde, leefde hij dus in vrij goede omstandigheden. Zijn sollicitatie naar de
betrekking van tuifdrager was afgewezen, omdat hij geen kinderen had te
onderhouden, terwijl een andere kandidaat wel een grote kinderschaar had
en bovendien een krankzinnige vrouw.32
Daarmee kon Dudijn het doen. Het gemeentebestuur overdreef trouwens
Dudijns kerkelijke inkomsten. Zijn functies van klokkenluider, oppasser en
knecht van de kerkdiakenen leverden per saldo slechts f 68 op.33 Op 25
juni 1854 overleed hij op de leeftijd van bijna 84 jaar. Tot het eind had hij de
klok geluid.
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225,22-3-1796; AS 1870,31-3-1796
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FOTOGESCHIEDENIS
Aflevering 9: een onbekend album

Bert Stamkot
Het is alweer een tijdje geleden dat de vorige aflevering in de rubriek
fotogeschiedenis verscheen.' Nu zijn inmiddels de meeste vroege fotografen wel aan u voorgesteld en met die kennis gewapend leidt dat dan soms
tot nieuwe vondsten. Zo kocht mijn goede vriend (en oud-Merewaderedacteur) Rolf van Acquoy in het voorjaar van 2001 op een boekenmarkt
te Woerden een compleet foto-album. Hierin onder meer portretten
gemaakt in de studio's van de nog niet nader bij u ge'introduceerde fotografen Goethals en Eskes.
Johan Christoffel Goethals
Een Zeeuw qua afkomst, want
geboren te Middelburg (28 juni
1871) en eerst op 22-jarige
leeftijd trok hij van Zierikzee
naar Gorinchem om aldaar in
de voetsporen te treden van
fotograaf Eduard Donkersloot,
zoals ook op de achterzijde
van de portretfoto's werd aangegeven; daar valt ook te
lezen dat vergrotingen in
onveranderlijke kooldruk tot
op levensgrootte
steeds
konden worden nabesteld.
Tot de talloze mensen die voor
de gerenommeerde Goethals
hebben geposeerd'* behoorde
bijvoorbeeld de hoofdonderwijzer van de burgerschool,
J.M. Elshout (1846-1914).3 De
heer Dekkers uit Hoorn
beschikt over een tiental
Goethals-portretten, waaronder van zijn moeder Dina
Godtschalk
(1905-1 969L4
De winkel van fotograaf Goethals op het Eind, Stadsgezichten "an hem zijn
het tweede (lichtere) huis van links (uit: H. van mij niet bekend, maar ongeHoogdalem, Gorinchem in oude ansichten twijfeld zal zijn oeuvre uitgedeel 1. Zaltbommel, 1982(4), p.85)
breider zijn geweest dan

alleen de portretfotografie.
Het huis aan het Eind (tegenwoordig nummer 30) dat Donkersloot reeds
huurde van de familie Quakernaat, kwam in 1902 voor f 8000 in het bezit
van Goethals; hij leende hiervoor f 6000 van H.J.F. Muller ("de Rijke
Muller") en f 2400 van Maria Levina Johanna Goethals.= Het pand is goed
zichtbaar op een foto uit die tijd, waarbij 'de slager met een mand op zijn
rug, de foto's in de etalage van Goethals bekijkt'.6 Twee decennia later zou
hij Gorinchem verlaten en zich te Den Haag vestigen. De zaak werd overgedaan aan A.A. Coet-t~e.~

Eskes' portret van Hendrik
Akkerman (1877-1 964) (verz.
mevrouw Den Hartogvan den
Berg te Gorinchem)

Stephanus Wilhelmus Eskes
Aanschouwde te Zutphen het levenslicht
(17 december 1869)8 en vervulde waarschijnlijk te Brielle zijn dienstplicht.
Vandaar verhuisde hij naar Gorinchem,
alwaar hij bij bakker Vernooij in de
Westwagenstraat (toenmalig nummer
D504) op kamers ging. Na een kortstondig
verblijf te Bodegraven vestigde Eskes zich
in 1895 op de Kalkhaven (toen nummer
B291), dicht bij de Robberstraat. Tot zijn
dood, op 23 juni 1921, heeft hij daar
gewerkt.
Van hem zijn enkele stadsgezichten
bekend, zoals die van de schouwburgzaal
in de Doelentuingen van de Havendijk met
Visbrug,lo welke beiden rond 1900 zijn
'gekiekt'. Verder kennen wij nog het portret van Hendrik Akkerman (1877-1964)
dankzij zijn kleindochter mevrouw Den
Hartog-van den Berg.

Het album
Bijzonder aan het 'Woerdense' album is de rijke schat aan portretten, welke
door Willem Pelgrom (1854-1916)11zijn gemaakt. Wij tellen er maar liefst
21! Daarbij zijn verschillende uitvoeringen te onderscheiden: portretten in
een ovaaltje of medaillon en in een aantal gevallen wordt geposeerd in een
romantische 'setting', hetgeen wijst op de diverse mogelijkheden die het
atelier van Pelgrom bood. Ook zijn er enkele varianten in de typografie van
het onderschrift (ook in witte belettering bij gebruik van donker karton als
ondergrond).
Naast de overvloed aan 'Pelgrommetjes', mogen wij even blij zijn met dat
ene gezinsportretje van Schorteldoek.12Vader en moeder met kind proberen contact met ons te houden, maar het beeld van minstens 125 jaar oud
is aan het vervagen. Achterop staat in potlood de naam E. Rietveld

geschreven. Is dat de naam van
de huisvader? Of van een latere
bezitter van de foto? Het is de
enige naam die in het album is te
vinden. Maar er zijn nog enkele
aanwijzingen die wellicht helpen
ooit de herkomst van dit album te
kunnen bepalen. In de eerste
plaats is er ook een portret
gemaakt door 'Karel Ie Grand
hof-photograaf' te Dordrecht en
één afkomstig van 'Cornelisse
Wagestraat otterd dam'.^^ Een in
groter formaat afgedrukte foto
van een echtpaar voor een
schuurdeur is van de hand van H.
Kroon te Peursum. De conclusie
lijkt gerechtvaardigd, dat we in
deze laatstgenoemde plaats de
geografische herkomst van het
familie-album moeten zoeken. In
de tijd bezien zou het dan zo
kunnen ziin, dat men eerst naar
otterd dam en Dordrecht toog om
Het gezin gefotografeerd door
een
foto te laten maken, alvorens
Schorteldoek (verz. R. van Acquoy)
dat dichter bij huis in Gorinchem
te laten doen. De techniek, de geringere afstand en de lagere kosten maakten het mogelijk om daar de meeste foto's te laten maken. Met de
Peursumse foto was het album trouwens vol geraakt.
Tenslotte is er dan nog een foto van een herenhuis met witgeschilderde zijvleugel genomen vanuit een lommerrijke tuin met beelden. Naar alle waarschijnlijkheid geen Gorcums huis. Maar wellicht moeten we ook deze lokatie aan de boorden van de Giessen zoeken?
Wellicht komen u of onze vrienden van de historische verenigingen in
GiessenburgISchelluinen enlof Hardinxveld/Giessendam met een oplossing?
Tenslotte, hoe meer (portret)foto's er boven water komen en bij voorkeur
vergezeld van aanvullende genealogische gegevens over de afgebeelde
personen, hoe gemakkelijker het kan worden (ook uw) portretten te dateren. De foto's leveren tenslotte ook informatie over de werkwijze en de
mogelijkheden van de desbetreffendefotografen. Voor een Gorcumse fotodocumentatie (werk)groep zou daarom voldoende nuttig en plezierig werk
zijn te verrichten. Als eerste goede handleiding voor het begrip van uw en
andermans oude 'photografiën' beveel ik het boekje over Het Nederlandse
fotoportret 1860-1915 van harte aan. Het is verschenen bij het Centraal
Bureau voor Genealogie te Den ~ a a g . ' ~

Opsporing verzocht!

Waar kunnen we dit huis met deze lommerrijke beeldentuin vinden? (verz.
R. van Acquoy)
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VERVOLG OP NIEUWE LEDEN 2002
Door onopgehelderde oorzaak zijn in de lijst "nieuwe leden in 2002", zoals
gepubliceerd in OGV 53, nogal wat namen niet vermeld. Hieronder volgen
deze namen alsnog.
J.J. Alewijn
A.C. Boot
R. Brouns
G.C. Claassen-Pel
C. Dekker
P.M. Floore
D.J. Garstman
J.S. de Graaf
A. R. Huizinga-Arends
C. de Jong
A. de Kok
D. Nederveen
J.C. Ottevanger
C. Ritmeester
Mevr. Schouwenburg
Dhr. Schuurbiers
A.W. Smaal
Abr. Vroon
J.J. van Waardenburg

Gorinchem
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Gorinchem
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Gorinchem
Rotterdam
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Woudrichem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
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REACTIES OP OPROEP
Dank zij de reacties van diverse leden van de vereniging kunnen de volgende personen die op p. 50 van OGV 54 afgebeeld staan, ge'identificeerd
worden: man met wit doosje in zijn handen is burgemeester E.G. Gaarlandt,
links naast hem met aktentas mr. J.W. van der Poel (secretaris-rentmeester
van de Linge-uitwatering), schuin achter hem azijnfabrikant en landbouwer
C. van Seters, voor het fietswiel met gleufhoed en bril wellicht mr. J.A.
Overwater, secretaris-penningmeester van de Overwaard. De foto is op
circa 1920 te dateren.

NIEUWE OPROEP (1)
Gorcum kent een interessante geschiedenis, ook.voor wat betreft de boekhandel en drukpers. Deze geschiedenis gaat terug tot de 16e eeuw en is
inmiddels uitgebreid bestudeerd. Het ligt in de bedoeling om de resultaten
van dit onderzoek te presenteren in de vorm van een tentoonstelling en een

boek. Een tentoonstelling over boek- en drukkerijgeschiedenis kan alleen
dan inzichtelijk worden, wanneer er ook aandacht besteed wordt aan de
techniek, zowel van de drukpers, als het lettergieten en het boekbinden.
Wij hebben daartoe inmiddels een goed contact gelegd met drukkerswerkplaats "de Ammoniet" in Leiden, maar evenzeer willen wij ook in
contact treden met Gorcumers die het drukkersvak kennen of hebben uitgeoefend. Wij denken dan bijvoorbeeld aan letterzetters bij Noorduyn,
drukkers van Horneer of ondernemers of medewerkers van deze of andere
bedrijven. Wij zijn ge'interesseerd in uw verhalen en wellicht beschikt u nog
over foto's of voorwerpen die in direct verband met zulk arbeidzaam leven
van u of uw (groot)ouders in verband staan. Laat het ons s.v.p. weten!
Rob Kreszner, Gorcums Museum, 0183-632821 enlof
Bert Stamkot, Letelierstraat 14, 1069 NS Amsterdam

NIEUWE OPROEP (2)
De redactie nodigt u uit uw verhaal over vroeger op papier te zetten. Ons
blad wil immers, zoals de titel aangeeft, een gevarieerd tijdschrift zijn. Wat
hebt u meegemaakt dat waard is aan anderen te vertellen? Uw jeugdherinneringen kunnen interessant zijn, maar ook belevenissen uit het maatschappelijk leven. Bijvoorbeeld hoe was het vroeger in het
Beatrixziekenhuis,welke voorzieningen waren er in Uitbreiding West, welke
indruk maakte burgemeester Van Rappard op u of hoe was de relatie met
de soldaten van het garnizoen?
De lengte van uw bijdrage is niet van belang. Voor zover nodig kunt u uw
herinneringen koppelen aan gegevens uit het Stadsarchief, waar een van
de leden van de redactie werkzaam is en u graag behulpzaam zal zijn.
Uiteraard kunt u overleggen met de redactie over uw verhaal. Wij wachten
in spanning af!
De redactie
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