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VAN DE VOORZITTER

Misschien kunt u zich nog herinneren dat er in 1992 een prachtige 

tentoonstelling van Gorcums zilver gehouden is in het museum "Dit is in 

Bethlehem". Deze tentoonstelling zou zonder de vele bruikleengevers veel 

van haar glans verloren hebben. Tot de bruikleengevers behoorden ook 

de heer en mevrouw Ultee uit Amsterdam. Vorig jaar is de heer Ultee 

overleden en zijn echtgenote, mevrouw W.A. Ultee-Baggelaar, schenkt nu 

een deel van het zilver aan het Gorcums Museum. Het gaat om een 

theeservies, bestaande uit een theepot, een melkkan en een theebus, 

gemaakt in 1777 door Jacobus Schrader sr., en een zilveren blaadje, dat in 

1779 gemaakt is, eveneens door Schrader. Jacobus Schrader sr. werd in 

1743 in Leeuwarden geboren. Hij trouwde in 1770 in Gorinchem met 

Johanna Adriana Bel en overleed in 1820 in Gorinchem (zie "Gorcums 

zilver" door R.F. van Dijk). 

In 2001 ontving het Gorcums Museum al eerder een schenking van de 

familie Ultee. Het betrof toen 12 messen met zilveren pistoolheft. 

Genoemde voorwerpen zullen worden opgenomen in de collectie Gorcums 

Zilver, zoals die te zien is op de tweede verdieping in het Gorcums 

Museum. 

In dit nummer van Oud-Gorcum Varia zult u zien, dat twee auteurs 

toevallig beiden aandacht schenken aan zekere Harrebomée. Beide heren 

wisten van elkaar niet dat ze deels met hetzelfde bezig waren, maar het 

karakter van beide bijdragen is toch verschillend. 

Een geheel ander onderwerp is de daling van het ledental. De ledenwerf- 

actie van twee jaar geleden bracht ons ruim boven de grens van 700 leden. 

Op dit moment zitten we daar helaas onder. 

De redenen hiervoor zijn o.a. het niet doorgeven van adreswijzigingen, 

overlijden en wanbetaling. De consequenties daarvan zijn dat we niet 

alleen contributies missen, maar dat we ook de kosten voor de uitgaven 

van Oud-Gorcum Varia en de Historische Reeks plus portokosten voor 

onze rekening moeten nemen. 

Hopelijk mag ik bij de volgende uitgave van Oud-Gorcum Varia melden, dat 

het ledental van de Historische Vereniging Oud-Gorcum weer boven de 

700-grens gekomen is, maar dat kan alleen als u meehelpt die grens te 

overschrijden. 

Gerrit Vroegh 


VERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD-GORCUM
OVER 2004

In het bestuur werd in het begin van het verenigingsjaar een drietal nieuwe
bestuursleden verwelkomd. Volgens rooster waren aftredend mevrouw
C.C.M. van Eeden-Schepers en de heer W.A. van der Hoff; beiden stelden
zich niet herkiesbaar voor het bestuur. De heer A.J. Schulte gaf zijn zetel
in het bestuur op. In de algemene ledenvergadering van 16 februari 2004
werden voor hen in de plaats gekozen de heer A. Frings, mevrouw R.A.
Goosen-Kamper en de heer C.A. Verbree.
Het bestuur van de vereniging kreeg hierdoor 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, de heer A. Frings, 

mevrouw R.A. Goosen-Kamper, de heer G. de Groot, mevrouw L.C.M.J. 

Stultiens-van der Velden en de heer C.A. Verbree, leden. 

De vereniging kent drie ereleden, te weten: de heer C. de Ruiter, mevrouw 

W. Kreukniet-den Hertog en de heer A.J. Busch.
Het bestuur heeft in 2004 een zevental vergaderingen gehouden. In de
vergaderingen heeft een aantal zaken de nodige aandacht opgeëist, zoals
de behandeling van het pand "Dit is in Bethlehem" vanwege de boktor en
de bestemming van de ruimte na het staken van de zaterdagopenstelling.
Het ledenbestand dat ook in 2004 daalde is een terugkerend item. Op
31 december 2004 had de vereniging nog 702 leden. In ogenschouw
genomen dat per 1 januari een aantal opzeggingen doorgevoerd zijn, is het
bestuur nog steeds bezorgd over de toekomst van de vereniging. De
afnemende belangstelling, voor de historische verenigingen in het
algemeen, haalde in mei van dit jaar zelfs de landelijke pers. Het Algemeen
Dagblad wijdde er op 21 juni in een artikel aandacht aan. Vergeleken met
de landelijke tendens steekt de Historische Vereniging Oud-Gorcum echter
nog gunstig af. Toch meent het bestuur dat het nodig is om meer aandacht
te geven aan ledenwerving om verdere teruggang te voorkomen.
Op verzoek van het "comité 3 oktober 1944" heeft de vereniging een
donatie gedaan om een gedenkteken te realiseren. De tragische gebeurtenis van 3 oktober 1944, met het voor de stad zo gevoelige verlies, verdient
de aandacht van onze vereniging. Een openlijke steunbetuiging door een
ingezonden brief in de lokale media werd door het comité als een steun in
de rug ervaren in hun streven voor een gedenkteken op een openbare
plaats.

De redactie van Oud-Gorcum is er weer in geslaagd om drie afleveringen
van Oud-Gorcum Varia uit te geven. Daarnaast verscheen nummer 18 in de
Historische Reeks met als titel "Gorinchem in het jaar 1854" door de heer
D. Stenhuis. Voor deze uitgave was zeker na de aandacht in de lokale pers 

de belangstelling zodanig dat de publicatie inmiddels niet meer verkrijg- 

baar is-. 

Het geboden programma zag er als volgt uit: 

26 januari: "Tegels gebakken in Gorkum" door Dr. J.H. van den Berge.
16 februari: Algemene Ledenvergadering, aansluitend "De waarde van
documenteren" door de heren A. Frings en M. Köppen.
22 maart: "Boer en Boerderijen in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden" door de heer H.A. de Kok.
19 april: "Bergen op Zoom", ter voorbereiding op de excursie, door
mevrouw drs. Y.E. Kortlever.
15 mei: excursie naar Bergen op Zoom.
20 september: "Een beeld van de 19e eeuw en van Gorinchem" door de
heer Stenhuis.
9 oktober: middagexcursie naar Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht.
18 oktober: "Wat maakt Willem de Vries Robbé tot de grootste Gorcumer
aller tijden?" door de heren M. Daniels en A. Hiemstra.
22 november: "Gedrukt in Gorcum" door de heer drs. B. Stamkot.
De lezingen werden goed gewaardeerd en naar verwachting bezocht. De
excursies konden eveneens rekenen op veel belangstelling.
De collectie werd uitgebreid met de volgende aanwinsten:
Een wedstrijdbeker met als opschrift "2e prijs A.O.D.L. 1927 aangeboden
door Café Cambrinus" geschonken door de heer L. van Andel.
-	 Een bord met als opschrift "Bond Nieuwe Hollandse Waterlinie groep
Gorinchem 1914-1 915" geschonken door A. van Wagensveld.
-	 Medaille "Acht om de Lange" geschonken door A. van Wagensveld.
- Twee 19e eeuwse portretten op papier door de heer A.J. Hovenkamp.
- Door twee leden, de heren J.J. Breen en C.J. van Broekhoven, werd een
complete serie Oud-Gorcum Varia en de Historische Reeks geschonken.

-	

In 2004 werd een model van een poldermolen, gemaakt door de heer
Exalto en zich bevindend in het depot van het museum, in bruikleen gegeven aan het museum in Kinderdijk.
Het bestuur heeft het fonds aankoop en restauratie nog niet aangewend
om de collectie uit te breiden. De in de loop van het jaar aangeboden werken waren weliswaar in uitvoering de moeite waard, maar vormden geen
aanvulling op de reeds in het bezit zijnde. Het bestuur heeft zodoende
afgezien van aanschaf.
Het bestuur heeft op de open monumentendag van 11 september deelgenomen aan de Historische Markt. De belangstelling aan de kraam was iets
minder dan afgelopen jaren, maar toch leverde het een zevental nieuwe
leden op en een bedrag van £ 224,- uit verkopen van oude nummers van
Oud-Gorcum Varia en de Historische Reeks.
Vanuit het bestuur is er aansluiting bij de klankbordgroep "Van bronnen tot
bewoners" om met de historische verenigingen en archieven uit de regio te
komen tot een gemeenschappelijke website. Het streven is om zo de deelnemende partijen een platform te geven om zich te presenteren.

DE SPREEKWOORDELIJKE ONDERWIJZER
P.J. HARREBOMEE, 

ONDERWIJSHELD EN SPREEKWOORDENCHAOOT? 


R.F. van Dijk

Maar liefst drie keer besteedde de Onze
Taal Taalkalender vorig jaar aandacht
aan de vrijwel vergeten Gorcumse
onderwijsman Harrebomée.' Volgens
de taalhistoricus Ewoud Sanders, de
schrijver van de drie scheurblaadjes,
was zonder twijfel het slechtste Nederlandse spreekwoordenboek dat .van
~arrebomée.~
Immers, de meeste van
de 42.540 verzamelde spreekwoorden
presenteerde Harrebomée zonder verklaring in een complete chaos. Sanders
citeert daarbij de lexicograaf Kruyskamp, die de verzameling "waardeert"
met het spreekwoord: er is zeer veel kaf
onder het koren. In dat verband verwijst
Sanders naar een biografietje en een
niet te traceren bron, waarin wordt
beweerd dat Harrebomée, zelf veel te
druk met lesqeven aan drie scholen,
Harrebornée
ondeugende scholieren bij wijze van
strafwerk opdroeg de volgende dag vijftig spreekwoorden in te ever en.^ Natuurlijk verzonnen die kinderen dan
ook wel zelf spreekwoorden, vandaar dat deze wel in Harrebomées
uitgave, maar elders niet worden aangetroffen, aldus Sanders. Een tamelijk
recent kritisch overzicht maakt echter geen melding van verzinsels in
evenmin als een wijdlopige beschouwing van een wetenHarreb~mée,~
schappelijk tijdgenoot over de nederige rol die deze eenvoudig burger
(Harrebomée) had v e ~ u l d . ~
De toch wel vernietigende kritiek op het werk van onze stadgenoot vraagt
om nader onderzoek. Was Harrebomée wel zo
onkritisch en wat was eigen'
lijk zijn rol in de Gorcumse samenleving?
BENOEMING
Pieter Jacob Harrebomée werd geboren op 26 juni 1809 te Heemstede,
waar zijn vader gedurende 54 jaar bovenmeester was van de plaatselijke

dorpsschool. Na zijn pensionering in 1852 hielp vader Harrebomée zijn
zoon, die nog bij hem als stagiair gekweekt had, met de samenstelling van
het preek woordenboek.^
In 1850 las P.J. Harrebomée een advertentie in de Oprechte Haerlemsche
Courant. Daarin werd een opvolger gezocht voor Pieter van der Burg, die
in Gorinchem verbonden was aan drie gemeentelijke scholen: hoofd van de
burgerschool, onderwijzer wiskunde aan de Latijnse school en onderwijzer
rekenen aan de teken- en rekenschool. Net als 52 anderen solliciteerde
Harrebomée naar deze driedubbele functie. De advertentie lokte met vrije
woning, naar schatting wel f 1500 schoolgeld (te betalen door de burgerscholieren) en vaste salarissen van f 250 en f 100 voor de Latijnse resp.
rekens~hool.~
Hoewel Harrebomée in Utrecht hoofd was van een christelijke school en
belijdend lid van de Hervormde kerk, vond hij een lucratieve overstap naar
het openbaar onderwijs in Gorinchem geen bezwaar. Mogelijk is dit de
reden dat hij hier nooit een kerkelijke functie zou gaan bekleden.
GELDZORGEN
Na de benoeming verhuisde Harrebomée met vrouw en drie kinderen in
november 1850 naar Gorinchem, waar hij ging wonen in het pand van de
burgerschool (op de plaats van het huidige pand Zusterstraat 11-13; we
gaan hier verder slechts in op deze school als instituut voor zover het de
rol van Harrebomée verduidelijkt). Spoedig bleek het aantal scholieren bij
lange na niet genoeg te zijn om het voorgespiegelde inkomen van f 1500
aan schoolgeld te halen. Tussen het vertrek van Van der Burg en de komst
van Harrebomée was de school nogal slecht geleid door de overbelaste
hulponderwijzer, zodat vele ouders hun kind van school hadden gehaald,
mede ook doordat een christelijke school minder schoolgeld vroeg. Er bleven maar 70 scholieren over, die voor het dagonderwijs f 10 per jaar
betaalden en voor het, veel minder bezochte, avondonderwijs f 5.
Voor de goede orde: dit schoolgeld vloeide niet in de gemeentekas, maar
was het inkomen van de hoofdonderwijzer. Deze was dus volkomen afhankelijk van de populariteit van zijn school. Zijn huishoudboekje was
"schoon" nog minder florissant, doordat hij uit eigen zak niet alleen de
hulponderwijzer moest betalen, maar ook de verlichting en verwarming van
de school. In onze ogen nog merkwaardiger is het feit, dat de gemeente
niet-betalende kinderen op zijn school kon plaatsen, bijv. uit onvermogende gezinnen of het weeshuis.
Na ruim een jaar trok Harrebomée aan de bel bij de gemeenteraad met verzoek om bijstand. De Plaatselijke Schoolcommissie, een onderwijsinspectie op lokaal niveau, werd om advies gevraagd. De commissie was het wel
met Harrebomée eens dat zijn inkomen feitelijk te laag was. Zelf kon hij

daar niets aan doen, want zijn onderwijs maakte een goede indruk. Toch
duurde het nog tot eind 1852 tot de raad, na een tweede bedelbrief, een
gratificatie van totaal f 300 over de afgelopen twee jaar t ~ e k e n d e . ~
In 1854 was het water Harrebomée weer tot de lippen gestegen. Het leerlingenaantal was wel gestegen tot zo'n 110, maar bijna een kwart daarvan
betaalde maar half schoolgeld en twee kinderen waren van hem zelf en
leverden dus niets op. Hij overhandigde de raad een financiële specificatie,
waaruit bleek dat het netto schoolgeld over het afgelopen jaar f 926,25 had
opgeleverd, maar de ondermeester kreeg daarvan f 300 en een kwekeling
een douceur van f 20. Het onderhoud der kachels kostte f 17,20, de
steenkool f 44,25 en geschenken voor vlijt en gedrag f 12. Per saldo had
Harrebomée voor een jaar hard werken dus f 532,80 overgehouden. De
raad was niet te vermurwen en wees zonder discussie zijn verzoek af.9
Een jaar later was Harrebomée ten einde raad. Hij dreigde de ondermeester te ontslaan. De Schoolcommissie vreesde terecht dat het onderwijs
daaronder zou lijden. Een minderheid van een raadscommissie meende dat
Harrebomée dan maar zelf ontslagen moest worden, maar de meerderheid
adviseerde de raad toch maar weer een toelage te verstrekken. Met vijf
tegen drie stemmen koos de raad ervoor eenmalig niet minder dan f 100
Er waren
te geven, mits de ondermeester in dienst bleef van ~arreb0mée.l~
toen trouwens 64 jongens en 48 meisjes op de dagschool. Drie van hen
volgden ook van 17-19 uur het avondonderwijs.'
We voelen het al aankomen, het bleef tobben. In 1856 kreeg Harrebomée
echter geen gratificatie, want er waren dat jaar twee christelijke scholen
gesloten, wat hem ongetwijfeld meer leerlingen moest hebben opgeleverd.12 Twee jaar later sprak onze man met de burgemeester en toonde
aan, dat hij bruto nog geen f 1000, maar netto nog eens f 380 minder had
verdiend.13 Het volgend jaar later was dat nauwelijks meer.14
ONDERWIJSVERNIEUWING
We zouden met deze treurige en tegelijk eentonige geschiedenis nog lang
door kunnen gaan, ware het niet dat in 1857 de Wet op het Lager Onderwijs
van kracht was geworden.15 In Gorinchem gebeurt alles natuurlijk wat later,
maar ook daar ontkwam het gemeentebestuur er niet aan het onderwijs op
andere leest te schoeien. Een gemis voor het liberale gemeentebestuur
was vooral het ontbreken van meer uitgebreid lager onderwijs (Mulo), dat
slechts door de christelijken werd geboden, wat natuurlijk ongewenst was.
Gemeenteblad nr. 109 van 1860 maakte daar een eind aan. Met ingang van
1 januari 1861 bestond het openbaar lager onderwijs uit: armenschool,
volksschool, tussenschool, burgerschool voor jongens en idem voor meisjes. Beide laatstgenoemden waren tevens Mulo. De burgerschool oude stijl
heette voortaan tussenschool, maar bleef op het oude adres in de
Zusterstraat met Harrebomée als hoofd. De bedoeling was dat leerlingen

van de tussenschool na het bereiken van een nader te bepalen leeftijd
zouden doorstromen naar de burgerscholen nieuwe stijl,16 maar in de praktijk zaten op laatstgenoemden ook leerlingen vanaf 6 jaar.17 In feite werden
deze burgerscholen instellingen met meer vakken en een flink hoger
schoolgeld, dus meer status. Het onderwijs aan de burgerschool ging de
ouders f 2,50 per maand kosten, terwijl de tussenschool slechts een
kwartje per week kostte en de volksschool zelfs maar een dubbeltje.
De tussenschool was zeker geen luxe-school. Tot 1862 was er maar één
kachel voor twee lokalen, met een oppervlakte van totaal 121 m2, zodat de
verkleumde kinderen zich bij toerbeurt mochten opwarmen.18
INSCHALING
De hervorming betekende voor Harrebomée en zijn collega's eindelijk
financiële vastigheid. Zij kregen een vast basisinkomen van de gemeente,
maar de raad hinkte toch nog op twee gedachten. Tien procent van het
schoolgeld zou niet in de gemeentekas vloeien, maar ten goede komen aan
het hoofd van de school. Dat zou den lust tot het geven van goed onderwijs bevorderen, omdat in den regel die scholen alwaar uitmuntend onderwijs gegeven wordt, het drukst bezocht worden.lg De hoofden van de
burgerscholen gingen f 1000 verdienen en kregen vrije woning. Dat laatste
behield Harrebomée, maar over de voorgestelde hoogte van zijn basisinkomen verschilde hij van mening met het gemeentebestuur. Beide partijen hadden een verschillende wijze van berekening van het zuiver inkomen
over de afgelopen jaren. De Schoolcommissie bemiddelde. Vooral haar
argument dat een toekomstig hoofd van de tussenschool niet te vinden zou
zijn voor een salaris lager dan f 800, was voor de raad overtuigend. Maar
Harrebomée was vast wel zo loyaal dat hij het voor f 670 deed. Hij zal het
tandenknarsend aanvaard hebben.20
ZIENSWIJZE
Het college van burgemeester en wethouders stuurde eind 1866 een
raadsvoorstel over een tweede onderwijsvernieuwing ter kennisneming
aan de schoolhoofden. Harrebomée las dat met opgetrokken wenkbrauwen en gaf ongevraagd een íízienswijze", natuurlijk wel omfloersd met
alle égards die hij het college verschuldigd was (Duidt het mij niet ten
kwade, Edelachtbare Heeren ...).21 Een spectaculair onderdeel van het
raadsvoorstel was, dat de hele volksschool, waarvan het hoofd was overleden, zou verhuizen naar de Zusterstraat. Het gebouw onderging daarvoor
een uitbreiding, wat ook wel nodig was, want de volksschool telde 181
leerlingen en de tussenschool 53.22 Harrebomée kreeg dus de leiding over
veel meer kinderen en onderwijzers en schreef zich zeer vereerd te voelen,
maar niet te begrijpen dat zijn salaris toch hetzelfde bleef ....
Inhoudelijk stemde hij in met de weldadige scheiding tussen jongens en
meisjes. Deze scheiding geschiedde met het oog op de toevoeging aan het
lesprogramma van "handwerken van nut".23

De naam van de school zou "volks- en tussenschool" worden.
De raad meende dat enige verhoging van het salaris, met f 30, er wel af
kon.24Meer niet, want Harrebomée mocht toch verwachten dat hij door het
veel grotere aantal leerlingen meer schoolgeld zou innen, waarvan nog
steeds 10 % voor hemzelf was. De goede man kon zich echter niet rijk
rekenen, want het oude schoolgeld van een kwartje per week voor de
tussenschool werd voor de nieuwe, gecombineerde school verlaagd tot
een dubbeltje.25In 1866 was voor de volksschool circa f 66 en de tussenschool f 45 g6ind.26 Netto zou Harrebomée er dus f 30 + (naar schatting)
f 66-(60% van f 45) op vooruit gaan, per saldo nog geen f 70. De inspecteur van het lager onderwijs in Zuid-Holland en gedeputeerde staten
ontging het niet, dat dit niet in verhouding stond tot de enorm verhoogde
taakbelasting. Een extra salarisverhoging met f 250 achtte men zeker op
zijn plaats. De raad meende binnenskamers dat de provincie de gemeentelijke autonomie niet diende aan te tasten en antwoordde bij het salaris van
f 700 te blijven. De provincie berustte daarin.27
AANPASSING
Al snel bleek de vernieuwing in de praktijk niet te werken. Harrebomée
vroeg zelfs een gesprek aan met het college.28 Hij kampte met te weinig
personeel. Dat was ook "eigen schuld", want hij stak een stokje voor de
benoeming van een nieuwe onderwijzer, die eerder op een andere school
al binnen enkele dagen zoodanige blijken van onzedelijkheid had gegeven,
dat hij slechts uit medelijden zijn onderwijsakte niet was k ~ i j t g e r a a k t . ~ ~
Een twaalfjarige "kwekeling" moest 51 jongens uit de laagste klas zoet
houden en voor het nieuwe vak handwerken was nog geen vakleerkracht.
Een van de meisjes moest aan alle 88 andere meisjes gedurende twee uur
achter elkaar "les" geven. Gelukkig kwam de gewenste handwerkjuf daarna spoedig.30
Inhoudelijk achtte de raad bij nader inzien de naar maatschappelijke
stand gesplitste afdelingen van de "volks- en tussenschool" niet nodig. De
afdelingen werden ge'integreerd en de naam werd "tussenschool".31
Daarnaast kwam er in de avonduren meer uitgebreid lager onderwijs: voor
jongens wiskunde en Frans (veel ambachtslieden leerden het vak in België)
en voor de meisjes Frans en "handwerken van smaak". Wie de (zeer
beperkte) Mulo volgde, betaalde een kwartje extra.
De inspecteur en GS keken opnieuw naar het ter goedkeuring ingezonden
raadsbesluit en kwamen nog eens terug op het salaris van Harrebomée.
Men herinnerde de raad eraan dat de adverténtie uit 1850 toch wel gouden
bergen had beloofd. B&W adviseerden de raad hier niet op in te gaan.
Volgens het college was het aantal leerlingen na de komst van Harrebomée
zodanig teruggelopen, dat hij zoveel minder schoolgeld had kunnen
beuren. Dit was hetzij door noodlot, toeval of ongeschiktheid voor de

betrekking - wij oordeelen niet. Een ongelooflijke bewering! Met zoveel
woorden wekte het college de indruk dat Harrebomée, in 17 jaar nog nooit
berispt en net met een complete school extra belast, "ongeschikt" zou
kunnen zijn. Bovendien was het leerlingenaantaljuist, zoals hierboven aangetoond, teruggelopen vóórdat Harrebomée orde op zaken had kunnen
stellen.
Of het college nog niet arrogant genoeg was, voegde het eraan toe, dat
Harrebomée niet moest klagen, want er was voor hem een (eerder afgenomen) tuintje aangekocht en zijn woning was helemaal verbouwd. Tja, alsof
de school had kunnen worden uitgebreid zonder aanpassing van zijn
inpandige woonruimte.
De raad trapte erin en antwoordde de provincie geen reden te zien om het
salaris extra te verhogen. De provincie toonde opnieuw slappe knieën en
berustte.32
Wat die verbouwing betreft, het gezin Harrebomée moest tijdelijk
verhuizen, zelfs een aantal maal. Dat kostte nogal wat. Bovendien kon
hun huishoudster, die tevens schoolschoonmaakster was, de meer dan
verdubbelde schoolruimte en extra kachels niet meer bijbenen zonder het
privé-huishouden te verwaarlozen. Mevrouw Harrebomée schreef een
nederig briefje aan de raad met verzoek om tegemoetkoming. Maar ja, dit
was toch een aangelegenheid van de school en de brief was niet ondertekend door het hoofd, dus mevrouwtje was de raad even vreemd als ieder
ander derde persoon en de raad ging zonder meer over tot de orde van de
dag.33
PROBLEMEN
Een enkele maal bereikte B&W een klacht over Harrebomée of diens
school. Zo merkte de joodse koopman S.H. Visser sr. op, dat in de klas van
zijn kind het boekje "Willem en Anna" aanwezig was, geschreven door
H. Hemkes. Op pagina 20 las Visser een dogma over Jezus, wat volgens
hem op een openbare school niet thuishoorde. De om advies gevraagde
Schoolcommissie zag het probleem niet, maar om alle aanstoot te
vermijden, werd het boekje uit de schoolbibliotheek ~ e r w i j d e r d . ~ ~
Het zoontje van gemeentebode W.F. Emck kwam te laat op de rekenschool
en werd daar niet toegelaten, zoals de verordening op het lager onderwijs
ook voorschreef. Emck was echter niet van die straf gediend en klaagde bij
B&W dat Harrebomée zelf ook niet altijd op tijd was. Het college wees de
schoolmeester schriftelijk op een artikel uit genoemde verordening.
Harrebomée antwoordde werkelijk superieur: U dankende voor de herinnering aan mijne verplichtingen, heb ik nogmaals het artikel met aandacht
gelezen, en zal ik er mij voor 't vervolg aan houden, evenals ik dat tot heden
deed.35

Een geheel ander probleem was het volgens Harrebomée ontzettende
schoolverzuim. Zo kon het in 1869, door het ontbreken van leerplicht,
gebeuren dat tijdens de kermisweek slechts 105 van de 264 leerlingen af
en toe hun gezicht lieten zien.36 In andere weken was een verzuim van
30 % van de schoolbevolking niet abnormaal. De ouders hadden dan ook
een voordeeltje, want bij verzuim hoefden zij geen schoolgeld te betalen.
Harrebomée pleitte er bij het college voor om de vrijstelling van betaling
alleen te verlenen bij geldige reden.37
REORGANISATIE
In 1871 openden de Hogere Burger School en de Burger Avond School hun
deuren op de Vismarkt. Het gemeentebestuur meende dat op laatstgenoemde school heel goed de leerlingen van de rekenschool terecht
konden. De rekenschool werd dus opgeheven. Het salaris dat Harrebomée
aan deze school verdiende, mocht hij houden, mits hij zijn lessen zou voortzetten op de BAS.

De school van Harrebomée, 1867

Ook de jongens van de tussenschool die lessen wiskunde en Frans volgden, dienden voortaan daawoor naar de BAS te gaan. De inspecteur en GS
merkten op, dat Harrebomée dan compensatie moest hebben voor het
gemis van 10 % van het schoolgeld van die leerlingen. We verwachten
inmiddels niet anders dan dat de raad daawoor geen aanleiding zag.38

ONTSLAG
In een besloten raadsvergadering van januari 1875 kwam burgemeester
Noorderbroek met een voor ons volkomen onverwacht voorstel. Volgens
hem verkeerde de tussenschool in diep verval, waarvoor Harrebomée
volkomen verantwoordelijk was: De heer Harrebomée mist den tact om zijn
onderwijs vruchtdragend te maken, zoodat de lust der kinderen in plaats
van opgewekt wordt verdoofd. Alleen in zijn vervanging is heil te zoeken.
Voor gedwongen ontslag was net onvoldoende aanleiding, het was immers
geen onwil of verzet van Harrebomée, maar bloot gemis aan begaafdheid
om oordeelkundig onderwijs te geven. Met zachte drang moest hij naar
ontslagaanvraag geleid worden, waarbij aanvulling van een rijkspensioen
tot f 800 hem wel zou kunnen verleiden.
Sommige raadsleden gaven als reactie, dat bij aanblijven van Harrebomée
de schoolgelden van de burgerscholen dienden te worden verlaagd, daar
de tussenschool nu niet geacht kon worden dienstbaar te zijn als eindonderwijs. Andere raadsleden dachten bij wijze van lapmiddel eerder aan
een extra onderwijzer ter ondersteuning van Harrebomée. Bij de stemming
ging de raad echter geheel akkoord met het voorstel van de burgemeester.
Inderdaad vroeg Harrebomée vervolgens, voor de vorm wegens lichamelijke ongesteldheid, ontslag per 1 september als hoofd van de tussenschool
en leraar aan de Latijnse school. Hoewel hij nog maar 25 jaar bij het
openbaar onderwijs werkzaam was en dus geen recht had op rijkspensioen, kreeg hij toch bij koninklijk besluit een dergelijk pensioen van f 332,
waarvan de gemeente volgens voorschrift eenderde bijdroeg. Volgens
afspraak vulde de gemeente het aan met f 468,39 Zijn opvolger aan de
tussenschool, J.Ph. van Ouwerkerk, begon met een salaris van (schrik niet)
f 1200 plus 5 % van het schoolgeld.
OVERMACHT
Valt Harrebomée nu van zijn voetstuk als onderwijsheld? Geenszins. De
Schoolcommissie, die toch ook zijn school driemaal per jaar inspecteerde,
had in haar verslagen nooit kritiek op zijn functioneren. Des te meer kritiek
uitte de commissie richting gemeentebestuur. Herhaaldelijk wees zij op
onvoldoende personeel. Zo moesten de 90 leerlingen van de laagste klas
(te vergelijken met de groepen 3 en 4 van de huidige basisschool) in 1871
"geleid" worden door twee kwekelingen, bij ontstentenis van een gekwalificeerde onderwijzer. De commissie merkte op: Zulk onderwijs kan niet leiden om de leerlingen geschikt te maken voor een volgende klasse. Maar het
kon nog erger. Aan het eind van het volgend jaar was er zelfs geen enkele
kwekeling meer voor deze klas, zodat meisjes uit de hoogste klas in het
onderwijs moesten "voorzien".
De kinderen zaten in te kleine, slecht geventileerde lokalen in een nog in
1876 o-nbruikbaargebouw op even onbruikbare schoolbanken.

De invordering van het schoolgeld geschiedde iedere dinsdag door het
personeel, wat volgens de Schoolcommissie zeer nadelig werkte op het
onderwijs in de tussenschool, die daardoor veel geleek op het kantoor van
den ontvanger van eene of andere belasting. De hieraan schuldige
gemeenteverordening was volgens de commissie trouwens in strijd met de
wet. Pas eind 1871 schafte de raad deze regeling af.
Nog een anecdote illustreert hoezeer het gemeentebestuur het onderwijs
aan de tussenschool "stimuleerde". Harrebomée betaalde uit eigen zak van
1850 tot 1867 de wekelijkse prijzen ter aanmoediging van goede leerlingen.
Daarna werd het hem te kras en verzocht hij financiering uit gemeentelijke
middelen. Per jaar dacht hij f 60 nodig te hebben. Hij wilde (in 1872) niet
onopgemerkt laten dat er op zijn school meerdere leerlingen waren wier
ouders minder in staat waren om het schoolgeld te betalen dan vele ouders
wier kinderen bij gemeentelijk besluit op de armenschool waren toegelaten.
Op die school werden wel "gemeentelijke" prijzen uitgereikt, wat hem zelfs
leerlingen kostte. Volgens zijn inzicht verlangden ook volwassenen wel
eens een andere beloning dan een goedkeurende blik, hoeveel te meer dan
een kind. Burgemeester en wethouders antwoordden op deze hartekreet
met een toezegging van f 20. Harrebomée was niet zo goed of hij moest
zijn leerlingen vragen of zij met mindere prijzen genoegen namen.40
De conclusie lijkt ons onontkoombaar: Harrebomée valt niets te verwijten,
maar kende in de ogen van de hoge heren zijn plaats niet. Het zal hen niet
ontgaan zijn hoe quasi-onderdanig en sarcastisch deze eigenwijze onderwijzer zijn vele, vele brieven formuleerde, of hij nu voor de belangen van de
school of voor zijn inkomen opkwam. Pas zijn opvolger zou in beide
opzichten de vruchten plukken van de inspanningen van Harrebomée.
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Harrebomée had oog voor wat buiten zijn school gebeurde. Zo was hij
secretaris van de afdeling Gorinchem van het Nederlandsch Onderwijzers
Genootschap en belast met het Zuidhollandsche fonds voor weduwen en
nagelaten kinderen van onderwijzers in het 9e scho~ldistrict.~~
Jaarlijks
vroeg en kreeg hij toestemming om naar een vergadering daarvan te gaan.
Ook bracht hij enkele onderwijsboeken op zijn naam.42
Verder was hij in 1854 benoemd tot lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Dat had niets met zijn onderwijstaak te
maken, dus hij kreeg nooit toestemming om vergaderingen van die club bij
te wonen, maar voor het eeuwfeest in 1867, te vieren in Leiden, mocht dat
bij uitzondering
Voorts was Harrebomée rond 1854 lid van de commissie voor de herhalingsschool van het departement Gorinchem van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen en rond 1870 bestuurslid van het Leesgezelschap van
Tijdschriften en Romantische Verhalen.44

SPREEKWOORDENBOEK
Keren wij terug naar het spreekwoordenboek van Harrebomée. Van belangstelling van het gemeentebestuur hiervoor is niets gebleken. Mogelijk heeft
Harrebomée wel van zijn uitgever enige stoffelijke blijk van waardering
gekregen, wat in zijn financiële positie zeker welkom zal zijn geweest.
Hoe kwam Harrebomée aan zijn verzameling? Zelf geeft hij in zijn driedelige uitgave een lijst van zo'n 200 geraadpleegde werken, zoals kluchten van
de Gorcumse dichter-toneelschrijver,Johan van Paffenrode. Bovendien
noemt hij dankbaar in ieder voorwoord van de sinds 1853 verschenen afleveringen allen die bijdragen leverden. Wij noemen hier slechts de
Gorcumse ingezetenen: A.J. van der Aa, F.P.B. de Longte, Dr. J.H.
Holwerda, Dr. P. Romeijn, C.G. Boonzajer, L.E. Hinrichs, A. Scheffers,
Harrebomée junior, J.E. Hoen, mr. G. Matthes, F. Diepenbroek, J.W. van
Leeuwen, C. van Driel en mej. N. Speelman.
Zou Harrebomée bij zo'n imposante serie bronnen en informanten nog
behoefte hebben aan dubieuze spreekwoorden uit de mond van leerlingen? Was hij zo onkritisch? We wagen het ernstig te betwijfelen. Uit de vele
brieven die hij als schoolhoofd aan het gemeentebestuur schreef, blijkt niet
alleen een pedagogisch zeer hoogstaande opvatting van zijn vak, maar
ook, hoe verpakt in eerbiedig woordgebruik ook, een kritische geest. Hij
stond pal voor de belangen van zijn leerlingen en kwam ook voor een fatsoenlijke salariëring op. Het was niet aan hem te wijten dat beide strijdpunten gelijk stonden aan vechten tegen de bierkaai.
Harrebomée was gevoelig voor kritiek. Zo pareerde hij een gedetailleerde
recensie van zestien bladzijden van de letterkundige Dr. H.J. Nassau met
vond
een contra-kritiek van niet minder dan elf b l a d ~ i j d e nHarrebomée
.~~
van zichzelf, dat hij voortdurend met de uiterste zorgvuldigheidte werk was
gegaan,46maar zelfs na voltooiing van de op zijn naam staande publicatie
ging hij door met bijvoegingen en er beter in gen.^^
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LIED BIJ HET ONAFHANKELIJKSHEIDSFEEST VAN 1914 IN GORCUM

Mevrouw Kroef-Huiser herinnert zich dat haar moeder rond 1924 onderstaand lied zong onder de afwas.

God, Neerland en Oranje in de Dalernstraat

Van Hogendorp gaf 't sein 

dat Neêrland vrij zou zijn. 

Hij was 't, die 't eerst zich sieren dorst 

met het Oranje op zijn borst. 

Oranje-telg, kom over, kom over zee 

naar onze ree. 

Men jubelde en dronk. 

De vreugdekreet weerklonk. 

Weg met de Franse heerschappij, 

ons dierbaar landje wordt weer vrij. 

Oranje-telg, kom over, kom over zee 

naar onze ree. 


Rampon, je moet de vesting uit.
Rampon, je bent zo'n rare snuit.
Rampon, je moet verdwijnen.
En hij trok voort
door dJArkelpoort.

N.B. Gijsbert Karel van Hogendorp bereidde als lid van het zgn.
driemanschap de komst van Willem I voor; generaal Rampon was de
Franse commandant van de vesting Gorinchem.

"Soldaat" Joop Brugmans op wacht bij de nagebouwde
Arkelpoort

VAN DER AA, HARREBOMEE EN KUIPERS, DRIE GORINCHEMSE
MAKERS VAN WOORDENBOEKEN

A.J. Busch

In de 1gDEeeuw hebben maar liefst drie samenstellers van woordenboeken
in het nog geen 12.000 inwoners tellende Gorinchem gewoond en gewerkt.
De bekendste zijn ongetwijfeld Van der Aa en Harrebomée, die elkaar ook
persoonlijk hebben gekend. De derde - Kuipers - is minder bekend, maar
ook hij heeft woordenboeken op zijn naam staan, waaronder een "Volledig
Woordenboek der Nederlandsche Taal", zoals hij het zelf betitelde.
A.J. VAN DER AA
In 1841, kort na zijn huwelijk
met Francina Johanna
Jacoba Gastelaars, vestigde de op 6 of 7 december
1792 in Amsterdam geboren Abraham Jacob van der
Aa zich in Gorinchem. Het
tweetal betrok een woning,
volgens de huidige nummering Westwagenstraat 33.
Van der Aa had reeds naam
gemaakt als lexicograaf en
legde een bijzondere belangstelling aan de dag voor
geschiedenis en aardrijkskunde. In 1832 zag zijn
"Aardrijkskundig Woordenboek van Noord-Braband"
het licht, gevolgd door
"Herinneringen" en "Nieuwe
herinneringen uit het gebied der geschiedenis,
betrekkelijk de Nederlanden" (Amsterdam, 1835 en
1837).
Vervolgens hield hij zich bezig met het samenstellen van zijn belangrijkste
werk: het "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden". Alles moest
met pen en potlood worden uitgeschreven, want in zijn tijd was er nog geen
sprake van een schrijfmachine, laat staan een computer. Dit boekwerk

bevat alfabetisch gerangschikte aardrijkskundige namen, voorzien van uitvoerige beschrijvingen. Het werd gedrukt en uitgegeven door J. Noorduyn
in Gorinchem en die omstandigheid zal de reden van zijn verhuizing van
Breda naar Gorinchem zijn geweest.
Dit veelomvattende werk, bestaande uit maar liefst dertien delen,
verscheen in de periode 1839-1851 en telt ruim 11.O00 bedrukte bladzijden. Daarna werkte hij een en ander om tot het "Beknopt Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden" (Gorinchem, 1855), een verkorte vorm in
één band van het 13-delige werk. Voor de jeugd van Gorinchem stelde
hij de "Aardrijkskundige beschrijving van de stad Gorinchem, voor de
scholen" (Gorinchem, 1851) samen, waarin hij in dertien lessen Gorinchem
en zijn geschiedenis beschreef. Een facsimile-uitgave verscheen in 1990
als deel 2 van de Historische Reeks Oud-Gorcum.
Van der Aa's werklust was niet te stuiten. Terwijl de delen van het
Aardrijkskundig Woordenboek het licht zagen, verscheen de "Geschieden aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden en
het Groothertogdom Luxemburg" (Gorinchem, 1841), gevolgd door het
3-delige "Nieuw biographisch, anthologisch en critisch Woordenboek
van Nederlandsche dichters" (Amsterdam, 1844-1846), "Geschiedkundige
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beschrijving van de stad Breda en
hare omstreken" (Gorinchem, 1845),
de vier delen van "Nederlandsch
Oost-Indië" (Amsterdam/Breda, 18461857), "Beschrijving van den Krimpener- en Loopikkerwaard" (Schoonhoven, 1847) en "Ons vaderland 'en
zijn bewoners" (Amsterdam, 18551857).
Onderwijl werkte hij aan het "Biogra~ h i s c hWoordenboek der Nederlanden" met levensbeschrijvingen van
overleden personen die een belangrijke rol hadden gespeeld in de
vaderlandse geschiedenis. Bij het
samenstellen van al deze werken
maakte hij gebruik van een groot aantal correspondenten die hem van
inlichtingen voorzagen. Het eerste
deel van het Biographisch Woordenboek staat op zijn naam en verscheen
in 1852. De volgende delen werden
door anderen geredigeerd, maar die
maakten wellicht ook gebruik van de aantekening van Van der Aa.
Van der Aa overleed 21 maart 1857 in Gorinchem na een langdurig en
smartelijk lijden, zoals notaris C.G. Boonzajer wist te melden. Op de
Algemene Begraafplaats is zijn grafzerk nog te zien, maar voorzien van het
onjuiste jaartal 1793 als zijn geboortejaar. Bij zijn dood was het
Biographisch Woorden-boek met zijn 21 delen nog lang niet voltooid; het
laatste deel verscheen in 1877. In 1911 verscheen als vervolg op de reeks,
waarvoor Van der Aa de basis had gelegd, het eerste van een nieuwe serie:
het uit tien delen bestaande "Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek". Het lag voor de hand dat het eerste deel begint met de biografie van
Van der Aa, want met zo'n naam staat men alfabetisch altijd vooraan. Zijn
biograaf vermeldt over hem o.m.: zijn talent was meer verzamelen dan
kritisch.

P.J. HARREBOMEE
Pieter Jacob Harrebomée, geboren op 26 juni 1809 in Heemstede, was de
oudste zoon uit een groot gezin van de plaatselijke hoofdonderwijzer. Hij
trad in zijn vaders voetsporen. Als onderwijzer was hij werkzaam in Alkmaar
en daarna als hoofdonderwijzer in Utrecht. In 1850 solliciteerde hij naar de
betrekking van hoofd van de Openbare Stadsburgerschool voor jongens en
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Ontslagbrief van P.J. Harrebomée
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meisjes. Het was Harrebomée
die van de 53 gegadigden als
SPREEKWOORDENBOEK
zodanig werd benoemd. Tevens
kreeg hij een aanstelling tot
NEDERLANDSCHE TAAL,
onderwijzer in de wiskunde aan
VEmELrnU
de Latijnse school en na het
~",
behalen van de akte wiskunde
N E D E R L B N D S C H E SPREEICWOORDEN
tot onderwijzer in de rekenkunde
SPREEKWOORDELIJKJi UITDRUKKWGEN
aan de Stadstekenschool. Zoals
te doen gebruikelijk kreeg
Harrebomée gratis huisvesting in
P; J. R A S R B B O D ~ ~ ~ .
de hoofdonderwijzerswoning bij
.,,r.u ".
de school aan de Zusterstraat.
Als gevolg van een reorganisatie
," * "
-.
van het onderwijs per 1 januari
1861 stond de school vervolgens
bekend als de Openbare school
.
e
Gd* %P
voor lager en meer uitgebreid
lager onderwijs, de Tussenschool voor jongens en meisjes.
rnECAT,
REMINK EN ZOON.
Geregeld toonde hij zich onte-158.
vreden over de hoogte van zijn
salaris, dat uiteindelijk f 800 per
jaar bedroeg plus 10% van het
schoolgeld.
Harrebomée moet een zeer ijverige man zijn geweest. Over hem staat
geschreven, dat hij in de vroege ochtend- en late avonduren nog tijd
vond voor het bijhouden van zijn verzameling Nederlandse spreekwoorden,
een liefhebberij waarmee hij zich al vanaf zijn
jaar bezig hield. Zijn leerlingen hielpen hem met het vergaren van spreekwoorden, maar zij voegden
er ook wel zelfgemaakte uitdrukkingen en gezegden aan toe, die hij kritiekloos aan zijn collectie toevoegde.
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De spreekwoorden bracht hij uiteindelijk bijeen in het "Spreekwoordenboek
der Nederlandsche taal of verzameling van Nederlandsche spreekwoorden
en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd" (Utrecht,
1858-1870). In de drie delen zijn meer dan 42.500 spreekwoorden samengebracht. De overgrote meerderheid bestaat echter niet uit spreekwoorden, maar uit figuurlijk gebruikte uitdrukkingen en gezegden. Aangezien de
volgorde alfabetisch op het eerste naamwoord is, zou de benaming
Spreekwoorden-Woordenboek in feite juister iijn.
Harrebomée stelde ook enige schoolboeken samen en publiceerde
diverse letterkundige artikelen. Onder het pseudoniem A.E.B. Herroem,
samengesteld uit de letters van zijn achternaam, verscheen "Bacchus in

de spreekwoordentaal" (1874), waarin hij bijna 1000 spreuken, spreekwoorden en uitdrukkingen over sterke drank en drinkebroers bijeenbracht.
Wegens zijnen gevorderden leeftijd en daaruit voortvloeiende afneming
zijner physieke krachten vroeg hij in april 1875 beëindiging van zijn dienstbetrekking. De gemeenteraad verleende hem per 1 september eervol
ontslag en vulde bij wijze van gunst zijn rijkspensioen van f 332,- aan tot
f 800,-, wat overeenkwam met zijn genoten salaris. Na de afsluiting van het
schooljaar verhuisde Harrebomée naar Woerden en daarna naar Utrecht,
waar hij op 22 december 1880 overleed.
R.K. KUIPERS
De Fries Rintje Klazes Kuipers werd geboren op 20 april 1847 in Harlingen.
Ten tijde van zijn huwelijk in 1869 met Margaretha Keun stond hij te boek
als hulponderwijzer. Hij zou het onderwijs trouw blijven, maar hij had meer
in zijn mars. In 1883 solliciteerde hij naar de functie van leraar Nederlands
aan het in oprichting zijnde gymnasium in Gorinchem en aan de beide
middelbare scholen: de Hogere Burger School en de Burgeravondschool.
Later was hij ook als docent verbonden aan de Rijksnormaalschool in
Gorinchem, het opleidingsinstituut voor onderwijzers.

Volgens zijn sollicitatiebrief was hij als hoofdonderwijzer werkzaam
geweest in het Friese St. Jacobiparochie en later in Hoogeveen. Onderwijl
behaalde hij de M.O.-akte Nederlands, waarna hij als leraar aan de HBS in
Harlingen de vakken Nederlands en Duits gaf. Als leraar kwam hij naar
Gorinchem, waar hij achtereenvolgens woonde op de adressen Grote
Markt 24, Gasthuisstraat 53, aan de Vismarkt en Vissersdijk 49. Er rustte
weinig zegen op zijn vestiging in Gorinchem, want nog geen twee maanden later overleed zijn vrouw.
Aan de HBS gaf Kuipers per week 13 uur les en aan 'het gymnasium 12 uur.
Zoals zo veel leraren hield hij zich ook bezig met het samenstellen van
schoolboeken, welke hij uiteraard in zijn lessen gebruikte. Gebeurde dat uit
onvrede met het beschikbare lesmateriaal, of was het te beschouwen als
een aardige bijverdienste? De leerlingen moesten die boeken immers
aanschaffen, waarvan de maker de royalty's opstreek. In de le tot en met
de 3e klas van het gymnasium behandelde Kuipers zijn "Nederlandsche
spraakkunst" (f 1,25) en in de hogere klassen "Kleine Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde" (f 1,50) en "Bloemlezing uit de
Nederlandsche Letterkunde der 17Een 18Eeeuw" (f 3,90), beide ook van
zijn hand. Het laatstgenoemde werk, een uitgave van F. Duijm, was onlangs
te zien op de tentoonstelling "Het Gorcumse Boek" in het Gorcums
Museum. Bij de HBS verschenen ook zijn schoolboeken op de lijst van
door de leerlingen aan te schaffen boeken.
Kuipers was blijkbaar niet tevreden over de beschikbare woordenboeken
en daarom stelde hij er zelf een samen. Als hij het voorbericht in de

eerste uitgave van het in 1872 verschenen "Nieuw Woordenboek" van J.H.
van Dale had gelezen had hij kunnen weten, dat het maken van een woordenboek geen onverdeeld genoegen was. Van Dale schreef immers: Het
schrijven van een Woordenboek is een ondankbaar, een verdrietig werk. Is
er veel, dat men heeft opgenomen en verbeterd, er is nog veel meer; dat
men vergeten heeft, dat de aandacht ontsnapt is en alzoo onverbeterd is
gebleven. Verzekerde mij een mijner letterkundige vrienden, dat hij, die zijn
vader en moeder vermoord heeft, nog te goed was om een Woordenboek
te schrijven, ik heb mij zelven vaak twijfelmoedig de vraag gedaan, of hij
volkomen ongelijk had.
Desalniettemin zette leraar Kuipers zich aan het vervaardigen van een
woordenboek.
Toen in 1893 bij Uitgevers-Maatschappij Elsevier in Amsterdam zijn
"Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal" verscheen, werd de pil
van 1200 pagina's uiteraard bij de leerlingen aanbevolen; prijs: f 1,90. In
het voorbericht, gedateerd maart 1893, schreef de samensteller: Aan de
uitgave van dit Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat, naar ik
hoop, voor zich zelf zal spreken, heb ik weinig toe te voegen. Zonder de
eischen der taalwetenschap uit het oog te verliezen, heb ik getracht het
vooral ten behoeve der practijk in te richten. In een woordenboek moet men
een woord gemakkelijk kunnen vinden en daarbij behoort men te worden
ingelicht, zij het ook in het kort, omtrent datgene, wat voor de kennis en het
gebruik van een woord van belang kan worden geacht.
Met deze zin geeft Kuipers er blijk van ingewikkelde zinnen niet te schuwen. Zijn woordenboek mag dan in zijn ogen "volledig" zijn, eenvoudig en
overzichtelijk is het naar de huidige maatstaven allesbehalve. Woorden als
auto, fiets en grammofoon komen er nog niet in voor, maar wel oude
begrippen als speeldoos, lantaarnopsteker,glazenspuit en maal (tasch, reistasch; koffer; brievenzak). Afleidingen van woorden noemt hij wel, zoals
onder het lemma "knoop":zeemansknoop, mastknoop, oude-wijvenknoop,
schippersknoop, schuifknoop, visschersknoop, wantknoop, weversknoop.
Een bril omschrijft hij als een voorwerp, bestaande uit twee door een
samenstel van beugels verbonden oogglazen, dat men op den neus zet om
beter te kunnen zien. Ook "oogglas" komt voor: glaasje, waarmee men het
oog versterkt.
Kuipers voegde aan zijn woordenboek een lijst van bastaardwoorden toe,
woorden welke in onze taal door het veelvuldig gebruik bij velen bekend
zijn; daarbij is aangeteekend, aan welke taal ze zijn ontleend. In deze lijst
komen de woorden "phonograaf", "photograaf" en "photographie" voor,
resp. omschreven als toestel dat klanken opneemt en ze later kan weergeven; iemand die lichtbeelden vervaardigt; kunst om lichtbeelden te maken.
"Velocipede" wordt omschreven als: snelvoeter, wiele4 rijwiel en "omnibus", waaruit de autobus is voortgekomen, als: soort van groot rijtuig voor

personenvervoer. In Kuipers optiek stond er nog een paard voor. Het aan
het Engels ontleende woord "tram" ontbreekt bij de bastaardwoorden,
maar komt wel in het woordenboek voor: ijzeren spoorweg, waarover de
wagens door paarden of door stoomwerktuigen worden getrokken; ook de
wagen, die over de tram rijdt. Ook "electriciteit" rangschikt de samensteller onder de bastaardwoorden en omschrijft hij eenvoudig als: barnsteenkracht. Merkwaardig is de betekenis van "automaat": van zelf bewegend
werktuig; een werktuig, dat bewegingen van levende menschen nadoet; fig.
een dom als eene machine werkend mensch.
Om het "Volledig Woordenboek" volledig te maken volgt na de bastaardwoorden nog een alphabetische lijst van aardrijkskundige namen in
Nederland met in een noot de opmerking: Alleen die namen worden vermeld, welke met het oog op
de spelling moeilijkheden
zouden kunnen opleveren;
VOLLEDIG WOORDENBOEK
de officiëele schrijfwijze der
regeering is hier gevolgd.
DER
Deze lijst loopt van Aa (riviernaam) tot Zwollerkerspel
(Overijssel). Ook de plaatsnamen: Dalem (G.), Giessen
(N.B.), Giessendam (Z.H.),
DOOR
Giessen-Nieuwkerk (Z.H.),
Giessen-Oudkerk (Z.H.) en
R. K. KUIPERS
Gorinchem (Z.H.), waarvan
Leeruw a.//^. Gymnusiurn, de H. B. School ,,ende
de spelling in zijn ogen
R$lcsnormaalschooZ te Gorinchent.
moeilijk was, zijn in deze lijst
opgenomen.
Kuipers besluit zijn voorbericht aldus: Uit den aard der
zaak is het begrijpelijk, dat
een werk als dit niettegenstaande den ernst en de
nauwgezetheid, waarmee
het is ondernomen, voortgeAsrs~rnDAor
zet en ten einde gebracht,
UITGEVERS-UATSCHAPPY e ELSEVIER n
1893.
nog menige onvolkomenheid
aankleeft. Ik houd mij dan
ook in het belang van een volgenden druk, zoo die noodig is, voor welwillende op- en aanmerkingen aanbevolen.
Voor ik eindig, gevoel ik mij gedrongen mijn hartelijken dank te betuigen aan
onzen waarden Rector, den Heer Dr. G. VAN HELBERGEN, en aan mijne
ambtgenooten, de H.H. H.F: ECKMANN en N. VAN MILLIGEN, die mij welwillend hebben geholpen bij het nazien van verschillende drukproeven en

NEDERLANDSCHE TAAL

aan wie dit werk menige verbetering heeft te danken. De rector doceerde
Latijn en Grieks, Eckmann aardrijkskunde en geschiedenis en Van Milligen
Engels.
Het "Volledig Woordenboek" is totaal verouderd, maar toch moet het
belang ervan niet worden onderschat. Voor de in 1950 verschenen 7e uitgave van "de dikke Van Dale" maakte de redactie nog altijd gebruik van het
werk van Kuipers.
Kuipers had blijkbaar de smaak te pakken gekregen, want in 1901 verscheen zijn "Ge'illustreerd Woordenboek der Nederlandsche Taal, bevattende alle gebruikelijke Nederlandsche en bastaardwoorden, benevens
veel voorkomende vreemde woorden met hunne beteekenissen, opgehelderd door aanhalingen uit Nederlandsche schrijvers en door vermelding
van spreekwoorden, zegswijzen en synoniemen" (1901). Na zijn pensionering verscheen nog een woordenboek: "Encyclopaedisch Woordenboek,
bevattende alle Nederlandsche en gebruikelijke vreemde woorden,
met hun beteekenissen, benevens alle belangrijke namen op het gebied
van aardrijkskunde en geschiedenis, wetenschap en kunst" (1912-1918).
Kuipers maakte voor zijn woordenboeken graag gebruik van uitvoerige
titels.
De liberaal Kuipers bewoog zich ook op politiek terrein, Als voorzitter van
de plaatselijke afdeling van Volksonderwijs toonde Kuipers zich voorstander van openbaar onderwijs.
Alle leerlingen van de HBS en het gymnasium in de periode 1883-1912
hebben les gehad van Kuipers, want van beide scholen was hij de enige
docent Nederlands. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
kreeg Kuipers bij raadsbesluit van 23 februari 1912 eervol ontslag. Bij zijn
afscheid als leraar van het gymnasium ontving hij als aandenken een klok.
De van onderwijzer tot leraar opgeklommen Kuipers moet een goede
docent zijn geweest. Zijn oud-leerling prof.dr. A. Sizoo (1889-1961)
bewaarde in elk geval goede herinneringen aan zijn leraar Nederlands van
het gymnasium.
Op 30 juli 1912 werd zijn naam in het bevolkingsregister doorgehaald
wegens zijn vertrek naar Den Haag. Na een arbeidzaam leven in dienst van
de Nederlandse Taal en Letterkunde overleed Kuipers op 1 september
1929 in Den Haag. Hij werd begraven in Gorinchem op de Algemene
Begraafplaats, in het graf waarin zijn vrouw kort na zijn benoeming in 1883
was begraven. Merkwaardig toch: de grafsteen van Kuipers ligt precies
naast die van de ouders van zijn dankbare en veelbelovende oud-leerling
Alexander Sizoo en op nog geen 50 m van dé zerk van de lexicograaf A.J.
van der Aa.
Voorin het ter beschikking staande exemplaar van Kuipers' "Volledig
Woordenboek der Nederlandsche Taal" staat de naam H.M. Addink

geschreven, ooit de eigenaar van het woordenboek. Volgens het titelblad
was de samensteller als leraar werkzaam aan het gymnasium en de HBS in
Gorinchem en daarom kreeg onze stadgenoot mr. H.J. Jurrius het woordenboek van bevriende zijde. Deze zocht er een goede bestemming voor,
want zo'n antiquarisch woordenboek gooi je niet een, twee drie weg. Hij
vroeg of de Historische Vereniging Oud-Gorcum het soms wilde hebben
voor haar bibliotheek. Aangezien noch bij de vereniging, noch bij het
Stadsarchief Gorinchem een exemplaar voorhanden was, betekent het een
mooie aanwinst.
Deze schenking vormde de aanleiding een artikel te wijden aan de 'vergeten' leraar R.K. Kuipers en daarin ook aandacht te schenken aan twee
andere samenstellers van woordenboeken die in Gorinchem hebben
gewoond en gewerkt.

WOONTOESTANDEN

R.F. van Dijk

Kent u het t.v.-programma "Hoe schoon is jouw huis?" van RTL-4? Daarin
komen nogal zielige mensen ten tonele, die hun huis volkomen hebben
laten vervuilen. De "lol" is dan, dat twee ingehuurde schoonmaaksters de
zooi mopperend komen opruimen en dat de bewoner voor de camera mag
uitleggen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Zeker de ons nog wel bekende Truus zou in dit programma niet misstaan hebben, ware het niet dat zij
te veel gevoel voor eigenwaarde had voor zo'n show.' Een ander
programma (Spookhuis) van dezelfde omroep richt zich meer op bouwkundige gebreken, wat natuurlijk even "amusant" is.
Hieronder volgen voorbeelden van beide categorieën woontoestanden, of
moeten we zeggen wantoestanden, uit het verleden. Nadrukkelijk zij erop
gewezen, dat de huidige bewoning van het eerstvermelde pand voorbeeldig is. Ook het andere pand heeft niets te maken met het huidige pand op
die lokatie.
KROMME ELLEBOOG
Wie in kennelijke staat langs de westzijde van de Kalkhaven loopt en
houvast zoekt aan een regelmatige, opvolgende huisnummering, zal op
zeker ogenblik juist extra aan het wankelen worden gebracht. Kalkhaven 26
wordt namelijk gevolgd door Kalkhaven 36. Wat is hier aan de hand? Moet
onze drinkebroer die steeg in tussen beide nummers? Het steegje blijkt
echter na een rechte hoek (vandaar de naam) dood te lopen. Afgezien van
zulke typische voetgangers moeten we aannemen dat dit wel de minst
betreden openbare weg van Gorinchem is. Het is zelfs ontsnapt aan de
aandacht van de samensteller van een speciaal boekje over c tegen.^
In de steeg staat welgeteld één huis, een huis met een lastige geschiedenis. Normaal heeft een pand een huisnummer en een kadastraal nummer.
Aan de hand daarvan kunnen we zonder problemen de geschiedenis tot
1832 (de start van het kadaster) en vaak nog eeuwen verder terugzoeken.
Maar dit pand onttrekt zich grotendeels aan onze speurzin. Het komt zo
weinig voor in de bronnen, dat het wel een spookhuis lijkt. De steeg was
voor 1955 zelfs naamloos. Het is te danken aan het vroegere bestuurslid
van onze vereniging H. van Hoogdalem, dat de huidige naam op de kaart
staat. Op initiatief van raadslid Van Hoogdalem gaf de gemeenteraad deze
steeg weer de naam die het in 1699 had.3 Daarmee veranderde het adres
van "ons" pand van Kalkhaven 28 in Kromme Elleboog 1.
Kadastraal "bestaat" het pand pas sinds 1936. Toen verkocht de eigenaar
van Appeldijk 35 het achter zijn tuin liggende pakhuis aan J.C. van Baalen

(de vader van Truus). Het perceel stond sindsdien bekend als sectie C
nummer 3626, groot 228 m2. Slechts in één eigendomsbewijs van
Appeldijk 35 is met zekerheid ons pand aan te wijzen. De eigenaar van het
pand op de Appeldijk probeerde in 1891 zijn uitgestrekte bezit op een veiling in gedeelten te verkopen. Zo hoopte hij een maximale opbrengst te
verkrijgen. In de akte van inzetting staat onder perceel 11 het pand aan de
steeg omschreven als pakhuis- Er kwam op het 'perceel een bod van f 600,
maar bij de toewijzing bleek
er toch één koper te zijn
voor alle percelen.
Kijken we naar de kadastrale kaart van 1832, dan
zien we hier al een gebouw
getekend
met precies
dezelfde oppervlakte als het
huidige gebouw. Hoe lang
het er in 1832 al stond, is
niet na te gaan. Het is heel
goed mogelijk dat het huidige pand ten dele al vele
eeuwen oud is. Zo op het
eerste gezicht is het echter
20E eeuws. In 1949 werd
onder architectuur van M.
Oostlander hier een nieuw
huis gebouwd in opdracht
van M.C. de Goey. Uit
het bouwdossier blijkt niettemin, dat de rechter- en
achtergevel van het pakhuis
zijn opgenomen in de
nieuwbouw.

Wethouder Oostlander toen er nog gerookt
mocht worden in de raadszaal

Eigenlijk was de steeg te nauw om volgens de bouwverordening in aanmerking te komen voor woningbouw. Op voorspraak van het hoofd van de
dienst gemeentewerken J.G. de Roever besloot het college van burgemeester en wethouders echter om de uitbreiding van de woningvoorraad
te laten prevaleren boven het bezwaar van tekort aan lichtinval. Toen de
bouw, die circa f 6800 had gekost, bijna was voltooid, ging burgemeester
Van Rappard eens een kijkje nemen. Het tekent zijn allesoverheersende
bemoeizucht, die ook uit talloze andere dossiers blijkt, dat hij zelfs aan zo'n
projectje aandacht schonk. Hij kwam ter plaatse tot de overtuiging dat de

bouwvergunning nooit verleend had mogen worden. Desgevraagd rapporteerde De Roever echter, dat de toekomstige bewoner geen probleem zag
en dat er dus geen reden was om op het besluit terug te komen.4
In 1970 kwam de zoon van De Goey op het spreekuur van Oostlander, die
inmiddels wethouder was. Of de gemeente ook interesse had om het perceel te kopen? Het gemeentebestuur antwoordde geen interesse te hebben, maar De Goey sr., nu in eigen persoon, zocht het hogerop en benaderde Van Rappard. Andermaal was er geen interesse. De Goey gaf niet
op, want gelet op zijn leeftijd wilde hij wel verhuizen. Aangezien De Goey
zijn vraagprijs meer dan halveerde en het gemeentebestuur ondertussen in
het kader van de verkeerscirculatie en de stadssanering een straat over zijn
eigendom had geprojecteerd, vond Oostlander nu toch wel dat de
gemeente tot aankoop moest overgaan. Op voorstel van B&W ging de raad
akkoord met een bedrag van f 25.000 plus vergoeding van f 3000 verhuiskosten. De notariële akte werd ondertekend op 15 juni 1972.5
Er zijn nog drie andere pandjes aan de Kromme Elleboog geweest, destijds
aangeduid als Kalkhaven 30, 32 en 34. Deze werden bewoond, maar in
1917 rapporteerde de Gezondheidscommissie dat dit niet langer kon. In
nuchtere taal werd o.a. geconstateerd, dat de muren vochtig waren, de
vloeren slecht, de ladder naar zolder was stuk, de zinkput stonk en de
privaatdeur kon niet dicht. Minder officieel tekende iemand in de marge
van het rapport aan, dat het schandelijke woningen waren. Vervolgens
verklaarde de gemeenteraad de panden onbewoonbaar. De eigenaar
sommeerde de huurders te vertrekken, maar die negeerden dat. Pas in
1926 vertrok de laatste b e ~ o n e r . ~
De Kromme Elleboog liep in 1699 door van de Kalkhaven tot de Appeldijk
en werd meestal Leeststeeg genoemd. Het huis "De Leest" stond op de
plaats van het huidige nummer 33. Nog altijd zien we tussen Appeldijk 33
en 35 een, nu doodlopend, steegje van enkele meters lengte. De Kromme
Elleboog is exemplarisch voor de ten hemel schreiende woonsituatie in het
verleden. Stegen mogen nu een romantische uitstraling hebben, vroeger
was het wonen hier een regelrechte bedreiging van de volksgezondheid.

DALEMSTRAAT
Eerdergenoemde Gezondheidscommissie schreef in 1922 een brief aan
B&W naar aanleiding van een klacht van de bewoner van een benedenwoning in de Dalemstraat. Deze bewoner, de arbeider Teunis van Pelt, die
er met vrouw en vijf kinderen huisde, had' namelijk geklaagd over de
bewoonsters van de bovenwoning. De directeur van gemeentewerken
rapporteerde desgevraagd aan het college, dat het boven inderdaad
minder zindelijk was als gevolg van de bijzondere opvattingen der bewoonsters, de 69-jarige Cornelia van Brouwershaven en haar 64-jarige zus

Geertruida Alida. Het betreffende pand Dalemstraat 44-46, eigendom van
Cornelia van Peelen-de Swart, was als geheel slecht onderhouden, daar de
zusters werklieden de toegang weigerden.
B&W schreven daarop de zusters aan om op grond van een gemeentelijk
voorschrift7 hun woning binnen vier weken te reinigen.8
Het hielp geen zier. Een kleine acht maanden later klom Van Pelt weer in de
pen en richtte zich maar meteen tot het hoogste orgaan van de gemeente,
de gemeenteraad. Hij verzocht de zusters hun huis uit te zetten. Of de raad
ooit kennis heeft genomen van dit stuk, is twijfelachtig. Toen het verzoekschrift op het stadhuis binnenkwam, boog eerst het college zich erover.
Men gaf opdracht aan de commissaris van politie W. van der Marel om ter
plaatse een onderzoek in te stellen. Deze stuurde hoofdagent M.C. van
Elsacker erop af. Op woensdag 23 februari 1923 vervoegde hij zich in de
Dalemstraat. Eerst bezocht hij de woning van Van Pelt.
Van Elsacker zag dat in het plafond vele open naden zaten, gedeeltelijk
dichtgespijkerd met stukjes blik. Verder vielen hem vooral de zindelijke
gordijnen en ordelijke keuken annex woonkamer op. Het gehele gezin had
de beschikking over een tweepersoons bedstee en een eenpersoons
ledikant. De zwangere mevrouw Van Pelt verklaarde haar voordeur dag en
nacht (!) open te hebben staan, omdat de lucht anders niet te harden was.
Deze lucht werd veroorzaakt door de (door de vloer druppelende) urine en
uitwerpselen van de huisdieren boven, welke dieren nooit uitgelaten
werden. De kachel werd nooit gestookt omdat de bovenburen allerlei
rommel in de kachelpijp gooiden.
Vervolgens begaf de dienaar van politie zich naar boven. De trap was
zonder leuning en nogal stijl, zodat hij de erg vieze treden met de handen
moest vasthouden. Hij trof er drie katten en twee honden, alle erg vermagerd en erg vies. Trui van Brouwershaven verklaarde zelf op de grond te
slapen, want een bed was er niet. De muren waren niet behangen, doch
gaven de schijn ooit gewit te zijn geweest. De zolder, die niet betrouwbaar
was om over te lopen, stond vol oude, onttakelde meubelen en vertoonde
talrijke dierlijke uitwerpselen, kortom het was een groote vuile vieze
rommel.
De politiecommissaris voegde aan dit rapport nog toe, dat de zusters vaak
de hele nacht stommelden, waardoor de nachtrust van de familie Van Pelt
werd verstoord. Ook had Van Pelt eens geklaagd dat zijn bovenburen
opzettelijk een pot creoline door de naden hadden gegoten, waardoor zijn
beddegoed was bedorven. De zusters hadden daarentegen geklaagd dat
hij om te pesten de deur open liet staan, zodat zij door de naden in hun
vloer op de tocht zaten.
Het college, geconfronteerd met deze rapportage, hield zich van de
domme en nam geen b e ~ l u i t . ~

Het probleem loste zich vanzelf op. De ziekelijke Cornelia overleed in
februari 1924 aan een beroerte en Trui verhuisde in oktober 1925 naar
Heusden. In dat jaar verkocht de weduwe Van Peelen, die voor de beneden- en bovenwoning wekelijks in totaal f 4,70 huur beurde, het pand voor
toch nog f 1100,1° waarna het werd afgebroken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE
GEMEENTE GORINCHEM
AFLEVERING 20: HET BURGERKINDERWEESHUIS

Ds. L. Hoving

Het is de moeite waard om, nadat ds. De Pecker op 20 februari 1916 was
overleden, de notulen te lezen van de vergadering van het college van
regenten van het Burgerkinderweeshuis op 17 april 1916.
De voorzitter deelt mede, dat hij op zaterdag j./. bezoek heeff gehad van ds.
J, Luuring, predikant bij de henl. gemeente alhier, teneinde over te brengen
een besluit, genomen door den kerkeraad, waarbij besloten was het geven
van godsdienstonderwijs op te dragen aan den oudsten predikant, voor
zooveel betrof het Burgerkinderweeshuis, aan den jongsten pregkant wat
het Ziekengasthuis aanging en aan den derden predikant voor zooveel het
Armhuis betrof.
Hij, ds. Luuring, zag zich door dit besluit aangewezen voor het geven van
godsdienstonderwijs in het Burgerkinderweeshuis.
Of de heer ds. De Pecker zijne betrekking van godsdienstleeraar in het
Weeshuis aan eenzelfde besluit te danken had, kon de heer Luuring niet
zeggen.
De heer Van der Poel verklaart zich tegen een opdracht aan ds. Luuring tot
het geven van godsdienstonderwijs in het gesticht; dit onderwijs was in de
laatste jaren toevertrouwd aan de zorg van een vrijzinnig predikant; hij
wenscht dit onderwijs ook verder in denzelfden geest gegeven te zien. Het
is hem niet duidelijk, waaraan de kerkeraad het recht zou ontleenen een
predikant voor het gesticht aan te wijzen. Deze raad mist elke bevoegdheid
om zich te mengen in zaken den inwendigen dienst van het Weeshuis
rakende, en hij kent dan ook in geen enkel opzicht eenige bindende kracht
aan het door de kerkeraad genomen besluit toe.
De heer Feenstra sluit zich hierbij aan, ook hij wil het geven van godsdienstonderwijs opnieuw aan een vrijzinnig predikant opgedragen zien, ook
al is een predikant van vrijzinnige richting voor 't oogenblik in deze gemeente niet aanwezig.
De heer Wittermans verklaart zich in beginsel eveneens voor de aanstelling
van een vrijzinnig predikant, doch vraagt zich af of het college niet gehouden is een der in de gemeente gevestigde predikanten aan te wijzen. [...l
Met 3 tegen 1 stem (die van den voorzitter) wordt besloten het geven van
godsdienstonderwijs aan de kinderen van het gesticht aan een vrijzinnig
predikant op te dragen.
Hiertoe zal worden aangezocht ds. Prins, predikant te Tiel, die hier ter stede
reeds catechismusonderwijs geeft.

NOTULEN COLLEGE VAN REGENTEN 11 SEP. 1918

Ds. De Kat Angelino heeft deze lessen gegeven in het Weeshuis. Dit wordt
te duur. Voortaan zullen de kinderen de lessen volgen in de daarvoor
bestemde ruimte van de kerk. Verpleegden volgen dus de kerkelijke
catechisaties.
NOTULEN KERKERAAD 5 MEI 1939
Door de gemeenteraad werd buiten
de aanbeveling der regenten om als
zodanig aangewezen de heer A.C.
Swaters. Deze is van huis uit roomskatholiek, terwijl het huis een hervormd karakter draagt. Uitingen van
dezen heer in de gemeenteraad,
waaruit onverschilligheid ten opzichte
van het godsdienstonderwijs bleek,
tonen hoe weinig deze man in het college op zijn plaats zou zijn. Een
gesprek met den heer Th. Brouwe6
een der regenten, heeft de voorzitter
en de secretaris van de kerkeraad
aanleiding gegeven bij het gemeentebestuur en het college der regenten
om inlichtingen te vragen. Die der
regenten zijn nu ter tafel. Ds.
Sundermijer leest de afschriften van
drie bescheiden voor:
a. ordre en reglement voor den meester en binnenmoeder enz, dato
Een weesmeisje dat bij het
Onafhankelijkheidsfeest in 1914
1760
bloemen mocht aanbieden aan de
b. extract uit het register der resolukoningin (foto Tukker)
tiën van de edele grootachtbare
heeren van de vroedschap der stad
Gorkum, 17 febr. 1787
c. afschrift van een brief van den toenmaligen burgemeester van
Gorinchem dato 29 juli 1856 aan de regenten, het verzoek inhoudende
er rekening mede te willen houden, dat in gedacht bestuur slechts zitting
zouden hebben "leden van de Nederduitsch Hervormde godsdienst",
zulks in overeenstemming met de aard van het Burgerweeshuis. l..]
De heer Zwamborn (lid van de kerkeraad) wees op een stuk van B&W; waarin dit college het Nederlands Hervormd kaíakter van het Kinderweeshuis
zelf erkende. Na ampele bespreking wordt besloten dat het moderamen
(van de kerkeraad) een protest zal opstellen dat bij de leden van de kerkeraad zal circuleren en dan bij in orde bevinding aan de gemeenteraad zal
worden gezonden.

DE GLAZEN VAN HUGO DE GROOT

A.J. Busch

Naar aanleiding van de aan Hugo de Groot gewijde kleine tentoonstelling
in het Gorcums Museum werd de vraag gesteld, waarom de glazen met de
geschiedenis van de spectaculaire ontsnapping van Hugo de Groot uit
Loevestein in het pand Molenstraat 15 zijn aangebracht. Dit gebouw heeft
immers geen rol gespeeld bij de vlucht van de geleerde. Het antwoord op
die vraag is voor een belangrijk deel in de bestaande literatuur te vinden.

Hugo de Groot, ets

Hugo de Groot ontsnapte op 21 maart 1622 in een boekenkist uit
Loevestein en werd gebracht naar het huis in Gorinchem van Adriaen
Daetselaer aan de Gasthuisstraat, de zwager van zijn medegevangene
Thomas Erpenius; in Oud-Gorcum Varia nr. 22 is daaraan reeds aandacht
besteed. Daar aangekomen vermomde Hugo zich als metselaar en verliet

de stad via het veer aan de Oude Wolpherensedijk naar Sleeuwijk. Als
herinnering aan zijn ontsnapping liet Daetselaer in zijn woning een drietal
gebrandschilderde glazen aanbrengen gewijd aan de drie gevangenen van
Loevestein: Hugo de Groot, de Leidse pensionaris Rombout Hoogerbeets
en de geleerde Thomas Erpenius. Deze fraaie glazen zijn gedateerd 1627
en naar verluidt zou Hugo de Groot de ontwerper zijn. In het "Algemeen
woordenboek van kunsten en wetenschappen, voor den beschaafden
stand en ten behoeve des gezelligen levens" deel I I I (Zutphen, 1822)
schreef G. Nieuwenhuis over Daetselaers woning aan de Gasthuisstraat:
Niet minder aanmerkelijk is een huis in de hoogstraat (bedoeld is
Gasthuisstraat), waarin de alom vermaarde HUGO DE GROOT; uit
Loevestein in eene kist ontvlugt, is geborgen geworden. In eene bovenkamer van dit huis, toen bewoond geworden door DAATSELAAR, thans door
den heer J. Spijker, ziet men nog, op heerlijk geschilderde glazen, zijn
afbeeldsel, met die van HOOGERBEETS en ERPENIUS, tot een aandenken
dezer aanmerkelijke gebeurtenis, met hunne geslachtnamen en toepasselijke verzen. Deze passage is terug te vinden in deel 12 van de Historische
Reeks Oud-Gorcum.
Waar de bijzondere glazen zich in het betreffende pand bevonden, weet
H.A. van Goch mee te delen in zijn "Van Arkel's Oude Veste": De koopman
D a e t s e I a e r liet in 1627 het voorste gedeelte van zijn huis aan de
Hoogstraat (Gasthuisstraat), dat twee kamers diep en door een kleine 'lugt'
van het achterste gedeelte gescheiden was, van binnen veranderen en verfraaien. Bij die gelegenheid vatte hij ook het plan op om het feit van d e
G r o o t 's ontsnapping, in zijn woning, welke in die ontvluchting wel de
belangrijkste plaats der handeling geweest was, door een gedenkteeken te
vereeuwigen. Hij liet daarom in de tweede kamer - de achterkamer - van 't
voorhuis een glasraam maken, hoog ongeveer 6 en breed ruim 2114 voet,
welk raam door twee dunne houten middelstijlen in drie gelijke vlakken verdeeld werd. Naar luid van de overlevering zou dit raam met voorkennis van
d e G r o o t vervaardigd zijn en zou deze zelf de teekening er voor ontworpen en de versjes er voor gedicht hebben. Ofschoon de glazen door wind
en weer en ook door de belegering der stad, in den loop derjaren veel geleden hebben, is er toch nog genoeg van bewaard gebleven om ons de oorspronkelijke gedaante er van voor den geest te halen.
De glazen bevonden zich dus in het pand aan de Gasthuisstraat dat zo'n
cruciale rol speelde bij De Groots vlucht.
Omdat het huis zou worden verkocht zochten de eigenaren - de erven van
Johannes Spijker -een goede bestemming vÓor de historische glazen en de
kast. Een van hen was burgemeester A. Boxman. In een vergadering van
de regenten in januari 1843 bracht hij de glazen ter sprake. De eigenaren
waren van plan de glazen van Hugo de Groot als bewijs zijner dankbaarheid
en ter eeuwige gedachtenis aan zijne gelukkige ontvlugting van Loevenstein

aan het huis van Daetselaar geschonken aan te bieden aan het
Burgerkinderweeshuis.

De Hugo de Grootglazen vóór de verplaatsing naar de erker

Boxman had verscheidene petten op: behalve burgemeester en erfgenaam
van J. Spijker, was hij ook regent van het Burgerkinderweeshuis.Als burgemeester zal hij hierover ongetwijfeld hebben gesproken met de wethouders
en die vonden de vervreemding aan de vrij zelfstandige instelling een
minder goed idee. Schenking van de glazen en de kast aan de gemeente
zou een betere waarborg zijn voor het behoud, maar plaatsing in het
Burgerkinderweeshuis stuitte niet op bezwaren. Een paar maanden later
konden de erven Spijker zich daarin vinden, waarna Boxman op 21 maart
1843 in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar van de Hugo de Groot-glazen aan het college van burgemeester en wethouders, waarvan hijzelf de
voorzitter was, o.m. schreef, dat het huis Gasthuisstraat C nr. 5 (op die
plaats staat nu het pand Gasthuisstraat 13) in het openbaar zou worden
verkocht door de eigenaren. In dat huis bevonden zich beschilderde glasramen, welke in den achtergevel van dat huis gevonden worden en aan den
toenmaligen eigenaar van hetzelve, Daetselaar, door Hugo de Groot
geschonken zijn, in 1627, als eene erkentenis voor de herbergzaamheiden
hulp, op zijne vlugt uit Loevestein in dat huis genoten, gelijk ook de kast
achter welke, volgens de overlevering, de Groot eenigen tijd verborgen zou

zijn gehouden door mejufvrouw Daetselaar, aan de stad Gorinchem ten
geschenke aan te bieden, in de verwachting dat het Edelachtbare bestuur
dier stad zich wel zal willen belasten met de bewaring dier voorwerpen,
welke voor de liefhebbers van oudheden en de beoefenaars van 's lands
historie niet onbelangrijk zijn.
Nog geen week later waren de glazen al geplaatst in het
Burgerkinderweeshuis, zoals valt op te maken uit een brief van 27 maart
1843. Daarin bevestigden de regenten de plaatsing van de glazen in het
Burgerkinderweeshuis en voegden eraan toe: terwijl wij de noodige maatregelen zullen nemen om de beschouwing dier voorwerpen op geschikte
uren voor een iegelijk open te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders besloot in zijn vergadering
van 22 maart het aangebodene in dank te aanvaarden en te laten aanbrengen in het Burgerkinderweeshuis, Molenstraat 15. De gemeenteraad
sanctioneerde vervolgens het besluit. Ze bleven echter uitdrukkelijk eigendom van de gemeente Gorinchem.
A.J. van der Aa verhaalt in zijn "Aardrijkskundige beschrijving van de stad
Gorinchem, voor de scholen": Aan de oostzijde van de Molenstraat, nabij
de Groote Markt, staat het wel ingerigte Weeshuis, waarin een 30tal ouderlooze kinderen van Hervormde burgers dezer stad tot den ouderdom van
achttien jaren worden opgevoed. Dit gebouw is nu vooral merkwaardig,
omdat daarin zijn overgebragt de glazen, waarop de beeldtenissen van
Hugo de Groot, Rombout Hoogerbeets en Thomas Erpenius voortreffelijk
geschilderd zijn, door De Groot, na zijne gelukkige ontkoming, aan
Daetselaar geschonken. Deze tekst is afgedrukt in deel 2 van de
Historische Reeks Oud-Gorcum.
Van Goch beschreef de historische glazen uitvoerig in zijn stadsbeschrijving voorzien van een onduidelijke afbeelding van het aan Hugo de Groot
gewijde glas. Daarna vervolgt hij: De kast en de geschilderde glasramen uit
het huis van D a e t s e I a e rzijn waarschijnlijkin deze eeuw (de 19de eeuw)
naar 't Weeshuis overgebracht, om daar voor 't nageslacht als voorwerpen
van historische beteekenis bewaard te blijven. Wanneer zoo ongeveer
die overbrenging moet hebben plaats gehad is mij niet bekend; ook het
tegenwoordige College van Regenten, welks Secretaris-Penningmeester,
de Heer H. E. W i s b o o m, mij met de meeste bereidwilligheid enkele
door mij gevraagde inlichtingen verschafte, wist mij daaromtrent geen
opheldering te geven.
Toen Van Goch aan het eind van de 19de eeuw deze woorden schreef wist
hij dus niet wanneer de fraaie glazen in het Burgerkinderweeshuis waren
aangebracht. Later kon hij het wel weten, want in de in 1929 uitgegeven
"Kroniek van Gorinchem" door W.F. Emck staat bij 10 mei 1843 vermeld:

De geschilderde glasramen, door Hugo de Groot aan de familie Daetselaar
vereerd, door de Erven J. Spijker aan de stad geschonken; in het
Burgerkinderweeshuis ondergebracht. De datum 10 mei 1843 slaat op het
raadsbesluit.
De glazen bevinden
zich dus sedert maart
1843 in het pand
Molenstraat 15, voorheen in de zgn. Hugo
de Groot-kamer van het
Burgerkinderweeshuis.
De benaming Hugo de
Groot-kamer was wel
toepasselijk, want in
dat vertrek bevond zich
ook de thans in het
Gorcums Museum aanwezige Hugo de Grootkast, waarachter de
vluchteling uit Loevestein op 21 maart 1622
enige tijd verborgen
zou zijn geweest. Die
kamer was op de eerste
etage tegenover de
trap. Met de achtergeDoorsnede van het Burgerkinderweeshuis met
vel grensde de Hugo de
Groot-kamer aan een
rechts op de verdieping de plaats waar de Hugo de
Groot-glazen naast elkaar waren aangebracht
klein binnenplaatsje en
in die muur waren de
drie glazen naast elkaar aangebracht.
In het aardige boekje bij de tentoonstelling door dr. A. Eyffinger: "Prins
Maurits en Hugo de Groot, een drama in beeld" staat abusievelijk
vermeld, dat de glazen zich zouden bevinden in het R.K. Weeshuis,
Molenstraat 40; dit gebouw zou echter pas een kwart eeuw later worden
gesticht! Die fout stond ook vermeld in een van de teksten bij de kleine
expositie over Hugo de Groot. Daar waren ook de fraaie tekeningen te zien
die Cornelis de Jonker in 1791 maakte van de glazen van Hugo de Groot,
welke de Historische Vereniging Oud-Gorcum in 1999 ten geschenke ontving van mevrouw G. Bruhn. In de tentoonstelling werden de Hugo de
Groot-glazen merkwaardig genoeg aangeduid als Daetselaer-Ramen, maar
Hugo de Groot is en blijft de hoofdpersoon en met Daetselaer hebben ze
eigenlijk niets van doen.

Toen in 1966/67 het vervallen en uitgewoonde Burgerkindeniveeshuis werd
gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel, was er geen plaats
meer voor de Hugo de Groot-kamer. De originele 17DE-eeuwseglazen
kregen toen een ereplaats halverwege de trap in een erker boven de voordeur in de Weesgang.
De regenten van het Burgerkinderweeshuis waren verplicht de tot de
gemeentelijke eigendommen behorende Hugo de Groot-glazen op verzoek
aan een ieder te tonen. Daarom zijn ze altijd te bezichtigen tijdens de Open
Monumentendag, de tweede zaterdag in september.

ER ZIJN MEER HONDJES

....

VERNOEMINGEN NAAR SLOT LOEVESTEIN

R.F. van Dijk

De naam Loevestein komt meer voor. Rentenaar vermoedt dat het slot
Loevestein zo'n indruk maakte op sommige reizigers, dat zij bij thuiskomst
het slot gingen vernoemen.'

Slotvoogd mr. L.R.J. ridder Van Rappard aan de dis in het slot

Zo komt de naam voor bij boerderijen bij Kortezwaag en Go~dswaard,~
een
perceel heide bij Oosterhout en een perceel land bij Liempde. Nog een
gebouw Loevestein bij Kesteren wordt vermeld door Edelman en Vlam.3
Verder is er een boerderij Loevestein bij D ~ n d e r e n . ~
Bij Giessenburg staat sinds 1930 een woning Loevestein. De verklaring
voor deze laatste vernoeming moet gezocht worden in het gegeven, dat
een meisje, na slot Loevestein bezocht te hebben, het in aanbouw zijnde
huis in ogenschouw nam en, gelet op het water rondom, uitriep: "Het lijkt
Loevestein

In 1903 kwam in Vuren de kalkzandsteenfabriek Loevestein N.V. van de
grond. De oprichters waren:
-

Lourens de Groot

aannemer te Haarlem

20 aandelen

Cornelis Versteeg

aannemer te Hardinxveld

15 aandelen

Cornelis Jan Kalis
Evert Jan Bakker

aannemer te 's-Gravenhage

15 aandelen

aannemer te Gorinchem

10 aandelen

Hendrik Fred. de Groot

aannemer te Haarlem

10 aandelen

Leendert de Oude
Willem Blankevoort

dijkgraaf van Waterland

8 aandelen

aannemer te Haarlem

6 aandelen

Pieter Blankevoort

aannemer te Bevetwijk

6 aandelen

De 90 geplaatste aandelen kostten f 1000. De eerste directeur was H.F. de
Groot, die achter zijn woonhuis op de Grote Markt kantoor hield in het pand
Zusterstraat 6.

Kalkzandsteenfabriek Loevestein. 1969

Na 1945 maakte de fabriek ook gasbeton onder de naam Durox. Nog altijd
bestaat het bedrijf in Vuren, nu onder de naám Ytong. Men had meerdere
schepen met de naam Loevestein varen.6
Ook de eveneens in Vuren gevestigde baksteenfabriek had een schip met
die naam. De Loevestein was een stalen klipperaakschip met één dek, één

mast en een laadvermogen van bijna 104 ton. Het schip was gebouwd in
1901 te Papendrecht en werd in 1909 verkocht aan een schipper uit Velsen,
waarna de naam wel gewijzigd zal zijn.7
Drukkerij Loevestein te Sleeuwijk was jarenlang huisdrukker van OudGorcum.
In het pand Arkelstraat 53 te Gorinchem opende op 18 september 1969
drankenhandel Loevestein, met moderne zelfbediening, de deuren. Elke
klant kreeg die dag een bouwplaat van het slot. De slijterij voerde
ook enkele huismerken, waaronder Grotius, dat conform de reputatie van
de rechtsgeleerde geafficheerd werd als zacht en mild. Een fles vieux
bijvoorbeeld kostte toen f 9,351. Nog altijd is op deze plaats een slijterij
gehuisvest, maar wel onder andere naam.
Pension Loevestein is gevestigd in het pand Pompstraat 48 te Gorinchem.
Ook eeuwen geleden waren er al surrogaat-Loevesteins. Zo bestond
Loevesteyn te Hoornaar, op de hoek van de Dorpsweg en de Hoge
Giessen, in 1605 uit een huis met erf, boomgaard, een vervallen hooiberg
enz. Het maakte deel uit van een nagelaten boedel, die op 24 mei 1613 in
alle vriendschap werd geërfloot en gegrondkaveld. Het oostelijk deel van
Loevesteyn, bestaande uit het huis en de boomgaard, kwam toe aan Jacob
Claasz en zijn kinderen, verwekt bij wijlen Mariken Hendriks. Vanaf de
reepaal kwam het goed toe aan Adriaan Jans als man van Aafken Hendriks.
De hooiberg werd gemeenschappelijk bezit.
Hendrik Hendriks, broer van Mariken, ging zich Loevestein noemen; in
1617 en 1617 werd hij gedaagd voor f 3,80 en f 5,50 wegens resp. koop
van tin en er tering en.^
In Gorinchem zijn twee huizen geweest met de naam Loevestein. Het ene
stond op de plaats van het huidige pand Burgstraat 16. Volgens het kohier
van de verponding uit 1591 hing hier Loevestein uit. De kohieren van 1584
en 1596 noemen geen naam.g
Het andere stond op de plaats van de huidige panden Dalemstraat 17-23.
Volgens transportakten uit 1624 en 1627 hing hier Loevestein uit, maar een
akte van 1645 geeft geen naam meer.1°
Dit artikel is grotendeels geschreven voordat ik toegang had tot internet.
Via zoekmachine Google kreeg ik onder "Loevestein" zonder "slot" 8780
treffers. Dat zullen voor een groot deel geen vernoemingsnamen zijn, maar
u begrijpt dat me de moed in de schoenen zonk om daar verder mee te
gaan.
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NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK

Bert Stamkot

Bewoners en eigenaren van Havendijk 20 1 door A.J. Busch. - Gorinchem:
[SJ.], 2004 - 24 p. ; 30 cm.
De afgelopen dertig jaar zijn er meer boeken en publicaties over Gorinchem
verschenen dan in de 300 jaar die daaraan vooraf gingen. De kans dat elk
boek kan worden besproken neemt af, met als risico dat er toch enkele
bijzondere publicaties onopgemerkt zouden blijven. Zo'n opmerkelijke
brochure is bijvoorbeeld het door ons lid de heer J.J. Breen in eigen beheer
uitgegeven verhaal over het huis, zijn huis, Havendijk 20. Waarom aan dit
boekje speciale aandacht schenken? Niet omdat oud-archivaris A.J. Busch
de auteur is en op zorgvuldige wijze alle gevonden gegevens heeft gerangschikt; want zijn werkwijze en grote productie als schrijver mag alom als
bekend worden verondersteld. Wel omdat het voor het eerst is, dat er aan
een 'gewoon' Gorcums woonhuis zo uitgebreid aandacht wordt besteed.
En dat strekt, naar wij hopen, tot navolging. Dit boekje kan en zal als
voorbeeld kunnen dienen voor een ieder die de geschiedenis van zijn huis
wil (laten) opdiepen en opdienen!
Een 'gewoon' woonhuis, wat statig misschien, maar doordat de geschiedenis van het pand nu vastligt, krijgt het ook extra bescherming, kunnen wij
er niet meer onverschillig aan voorbijgaan. Nog een reden, waarom het
belangrijk is voor het behoud van het stadsgezicht om de geschiedenis van
zoveel mogelijk - op het eerste gezicht niet direct opmerkelijke - panden in
de binnenstad te kennen.
De eerstbekende bewoner van Havendijk 20 was het lid van de vroedschap
Hendrik Vinck. Zijn hofstad grensde in 1584 nog tot aan de stadsmuur,
welke zich langs de Keizerstraat uitstrekte. Misschien ligt in dit gegeven,
ook de namen van de buren worden genoemd, nog aanleiding om buiten
Gorinchem verder te zoeken. Zo bevinden zich in het Nationaal Archief de
kohieren van de Tiende Penning en die kunnen ook nog inlichtingen
verschaffen over een paar voorgaande decennia. De weduwe Vinck
hertrouwde met Jan van der Ameyde, die in 1618 de zijde van de
remonstranten koos en daardoor zijn burgemeestersambt verspeelde.
Later (1660) kwam de katholieke advocaat Rudolphus Moringh hier te
wonen. In 1683 kocht houthandelaar Johannes Haegens het pand.
Haegens was diaken van de nabij gelegen Waalse Kerk. Dit schuilkerkje lag
echter niet achter Havendijk 16 en 18, zoals op p.6 wordt vermeld, maar
achter 8 en 12. Het bombardement en de sloop in de jaren daarna, liet de

panden 6 tot en met 16 overigens verdwijnen, waarna hier Huize Steyndeld
werd gebouwd. Het kerkje bood huisvesting aan achtereenvolgens doopsgezinden, waals hervormden, lutheranen en israëlieten, en het grappige is
dat na katholieke, remonstrantse, hervormde en waalse bewoners de
doopsgezinde grutter Johannes Marseveen eigenaar werd van het huis op
nummer 20. Hij liet het overigens in 1744 door een nieuw pand vervangen.
In 1723 stond het huis met grutmolen bekend onder de naam de 'Noorse
Boer', die naam zou kunnen dateren uit de periode 1683-1711 toen
Haegens hout uit Noorwegen importeerde. Aan de noordzijde bevond zich
een, nog immer herkenbare, gang en het zuidelijke buurpand (op nummer
18) stond bekend als 'de drie Zwaantjes', dat in 1854 werd vervangen door
het huidige pand. Doordat ook de geschiedenis van deze belendende
bebouwing bij het verhaal (dat tot het jaar 2000 doorloopt) wordt betrokken
ontstaat er een completer beeld. Dit zou nog inzichtelijker zijn geworden,
wanneer er een enkel plattegrondje of een detail van een kadasterkaart
zou zijn opgenomen. Na deze laatste bescheiden kritische noot te
hebben gekraakt, herhaal ik de hoop dat dit boekje velen zal inspireren tot
soortgelijke uitgaven.

