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DE ZIJDE- EN FLUWEELWEVERIJ VAN VELLICUS TE HEUKELUM
(1836-1840) EN GORINCHEM (1837-1845)
Aflevering 2 (Slot)

R.H.C. van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe

Gorinchem 1837-1845
In Gorinchem huurde Vellicus het huis De Rijzende Zon van A. van
Drooge in de Gasthuisstraat. De fabriek werd hetzij in het huis hetzij in
het bijbehorende koetshuis en stal opgericht. In september 1843
vestigde Vellicus zich elders in de stad. De voornaamste reden van zijn
verhuizing was de hoogte van de huur: het eerste bedrijfsgebouw
kostte jaarlijks f 480, zijn nieuwe huisvesting f 200.
Bij zijn aankomst in september 1837 beschikte hij over 7 arbeiders en 6
leerlingen. Van de laatste was een afkomstig uit Gorinchem, die een
jaar eerder in Heukelum met zijn leertijd was begonnen en nu zelfstandig aan het weefgetouw werkte en goed weefde. Wellicht is hier
Muylwijk bedoeld, die met zijn ouders vanuit Gorinchem later naar
Spijk verhuisde en waar hij zich vestigde als zijdewever.
Het gezegde de een zijn dood, de ander zijn brood deed zich ook
gelden toen koningin Wilhelmina, prinses van Pruisen, in 1837 kwam te
overlijden. Het betekende een verhoogde afzet van een zijner produkten. Zonder enige schroom schreef Vellicus: heb ik het beetje zwarte
stof verkocht dat ik in voorraad had, Ik heb sindsdien de meeste snelle
maatregelen genomen ten behoeve van de (verdere) produktie van dit
artikel. Ik heb op dit moment in bedrijf 6 weefgetouwen, die grotendeels
fijn zwart voor Nederland vervaardigen, 1 weefgetouw dat marceline
maakte en 2 weefgetouwen die velours vervaardigen.
In 1839 stelde de hofmaarschalk aan Willem I voor Vellicus een
opdracht te verstrekken, zodat op deze wijze werd getoond dat ook de
Kroon het volle vertrouwen had in Nederlandse bedrijven. Aan de
toenmalige prins van Oranje was al 100 el stof geleverd. Toen de
meegezonden effen en gebloemde monsters ter sprake kwamen,
werden enkele opvallende uitspraken gedaan. De monsters wedijveren
in fraaiheid van bewerking en deugdelijkheid met de Franse produkten
en waren ook niet duurder. Op dat moment waren er 12 weefgetouwen
in werking, bediend door boerenjongens uit de omtrek; een van hen,
de 17-jarige Joseph van Balingooijen, al 3% jaar werkzaam, had een
van de meegeleverde monsters gemaakt. Een eventuele bestelling
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moest 6 a 7 maanden van tevoren worden geplaatst.
Het jaar daarop was de mening van de hofmaarschalk 180 graden
gedraaid. Vellicus liep dan ook een opdracht ter grootte van f
12.344,50 mis. De kwaliteit van zijn produkten was minder dan de
Franse en hij was ruim f 2000 duurder. De opdracht ging via een vertegenwoordiger, de heer Bontemps Boucquet, naar een onderneming in
Parijs. Over de afwerking van Vellicus' produkten maakte de hofmaarschalk zelfs de volgende opmerking: zelfs zoo dat op de aangeboden
stalen de figuren niet waterpas, maar geheel met eene bogt loopen en
dus ongeschikt waren om een kamer mee te behangen. Met name de
fabricage van bewerkte stoffen voor behang in verschillende kleuren
vertoonde nog vele moeilijkheden. Toch stelde hij de koning enkele
maanden later voor om Vellicus een opdracht te geven voor de
levering van zijden stoffen ten behoeve van de Gele Salon nr. 16 van
het koninklijke paleis te 's-Gravenhage. Vellicus kreeg opdracht om
binnen tien maanden 295 el zijde, 101 el mousseline t.b.v. voering, 100
el rond voor de kamer, 65 el smalle rand en 23 el brede rand voor de
meubels te leveren, alles aan de hand van een hem getoonde tekening. Hij heeft deze opdracht inderdaad vervuld, want in maart 1841
keurde de koninklijke bouwmeester de zijden stoffen goed en verzocht
de hofmaarschalk Willem I toestemming f 4778,70 uit te mogen
betalen. Overigens werd Willem I ook verzocht aan te geven wat er met
de stoffen moest gebeuren.
De financieringsproblemen werden niet in Heukelum achtergelaten. Een
verzoek in januari 1841 aan het Fonds van Nationale Nijverheid om een
voorschot a f 10.000,- werd afgewezen daar er geene termen zijn
gevonden om aan deszelfs verlangen te voldoen. In juli 1840 was nog
tot 1-3-1841 uitstel van betaling van de aflossing en van de rente over
de aan hem voorgeschoten gelden verleend.
Zoals eerder duidelijk werd, hing het voortbestaan van deze onderneming vooral van overheidsgelden af. Het voortdurend verzoeken om
voorschotten en uiteindelijk zelfs om kwijtschelding van de ene helft
van een uitgestelde renteloze lening in 12 termijnen en terugbetaling
van de andere helft gaf in 1841 aanleiding tot het instellen van een
onderzoek naar het reilen en zeilen van de onderneming. Het opgestelde rapport gaf ook informatie over het produktieproces in de fabriek
te Gorinchem; naar verwachting was de fabriek te Heukelum, zij het op
kleinere schaal, hiermee vergelijkbaar. Binnen Gorinchem ontbrak
echter de kennis tot het instellen van het door de gouverneur van ZuidHolland verzochte onderzoek, vermits binnen deze stad geene fabrieken
die eenige overeenkomst met de bedoelde hebben gevonden worden.
Door het Departement van Binnenlandse Zaken werd dan ook A.
Lipkens hiertoe benoemd. Namens het college van burgemeester en

wethouders werden de koopman Martinus Willemstijn en de
secretarieklerk G. van der Mast aangewezen. Al snel bleek dat de
machines en de goederen opgeslagen in het magazijn, ofschoon
opgevoerd voor hoge bedragen op de balans, dit niet waard waren,
aangezien de magazijngoederen beschadigd of buiten den smaak
geraakt zijn en de machinerie alleen en uitsluitend voor hem die ze
gebruiken kan geldswaarde heeft; zoodat zij, verkocht wordende,
vermits de zijdefabricage in dit rijk buiten de fabriek van Vellicus niet
beoefend wordt, volstrekt niets zou opbrengen. Deze opmerkingen
werden in 1844 weerlegd, toen Vellicus schreef dat hij de commissie
had getoond dat goedgemaakte stoffen een winst van 15 a 20 % en
soms zelfs meer opleverden. Overigens bestond in Nederland op
meerdere plaatsen nog een of andere vorm van zijdeindustrie, bijvoorbeeld te Utrecht de fabriek van P.A. Garjeanne. Ofschoon de boekhouding veel te wensen overliet, was de financiële toestand van de
onderneming te reconstrueren. Het enige dat men kon constateren was
dat de onderneming voortdurend met groot verlies was gedreven en
het voorschot van het Gouvernement nagenoeg heeft verslonden.
Weliswaar stelde Vellicus dat zijn fabrikaat langzamerhand markt won
en dat hij op de werklonen had bezuinigd door het vervangen van de
buitenlandse werklieden door Nederlandse en dat deze maatregelen
het uitzigt openen op betere uitkomsten die in den laatsten tijd ook
werkelijk verkregen zijn, verdere financiële ondersteuning werd door de
commissie stellig afgewezen. Wel was men voorstander van de
terugbetaling van de helft van de genoten voorschotten in 12 jaarlijkse
termijnen, te beginnen in 1851. Dwangmaatregelen - bijvoorbeeld
beslaglegging op de tegoeden - wees men af, daar men Vellicus
anders, zonder uitzigt op voordeel voor zijnen crediteur, geheel zou
versteken van ,het bestaansmiddel dat hij in het gaande houden zijner
fabriek vindt en de tak van nijverheid met één slag teniet zou doen.
Vellicus' verzoek werd afgewezen; slechts uitstel van de eerste
aflossing a f 1500 werd verleend: in plaats van op 31 juli 1843 te
betalen op 31 juli 1844. Kon hij echter op dat moment aantonen zijn
fabriek op een efficiënte wijze te hebben voortgezet, dan stond het hem
vrij een nieuw aflossingsvoorstel te doen. Van regeringswege kreeg hij
geen geldelijke ondersteuning meer, hij diende zich uit eigen en/of met
particuliere middelen te redden. Voor wat betreft de gelden verschuldigd aan de koning moest met de koning een aparte regeling worden
getroffen. In een persoonlijk audiëntie op Het Loo te Apeldoorn in
november 1841 stemde ook Willem I met een verlate aflossing in.
In de onderneming waren op dat moment 3 buitenlandse (1 vrouw) en
5 Nederlandse werklieden (1 vrouw) in de leeftijd van 15 tot 18 jaar en
7 leerlingen ( l meisje) in de leeftijd van 12 tot 15 jaar werkzaam.
Van de ouders van de leerlingen waren sommigen werkzaam als
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werkman of in de kleine handel werkzaam; andere ouders werden in
de winter geheel of gedeeltelijk bedeeld. In 1839 had Vellicus overigens het plan geopperd kinderen uit het Burgerweeshuis en DiaconieArmhuis werk te verschaffen, maar daar hadden de besturen van die
instellingen niet voor gevoeld.
Uitgezonderd zon- en feestdagen werd elke dag 12 uur inclusief 2 vrije
uren gewerkt. Bovendien werd aan de kinderen die zulks nog behoeven
toegestaan catechisatie of school te bezoeken.
Binnen het aanwezige personeel bestond een taakverdeling. De vrouwen haspelden en maakten de ketting, de mannen en jongens weefden
de stoffen (de jongens maakten ook spoelen) en de meisjes leerden
het afhaspelen en het scheren. Wanneer de jongens goed konden
zuiveren en sterk en groot genoeg waren, werden zij aan het weefge
touw geplaatst om het weven te leren.
De werktuigen binnen Vellicus' fabriek waren gewone weefgetouwen;
10 werden gebruikt voor effen stoffen, 4 jacquardweefgetouwen werden
niet gebruikt, 1 mechaniek was voor het afhaspelen, 1 om de ketting te
scheren en verder nog drie kleinere machines behorende tot een
volledig weefgetouw. Ofschoon hier geen opmerking over werd
gemaakt, moet het hier gaan om de machines die oorspronkelijk
geplaatst waren in de Brusselse fabriek en vervolgens dienst deden in
Heukelum.
De weefgetouwen, eenmaal klaargemaakt voor de te maken stof,
werden met handen en voeten bewogen.
Het fabrieksgebouw werd als onberispelijk en onschadelijk voor de
gezondheid beschouwd.
lonen:
f 4 a f 5
afhaspelaarsters en scheersters
per week
wevers-werklieden
per week
f5af6
leerling-wevers
per week
f2af4
aankomende leerling-wevers
per week
f l a f 2
leerlingen die spoelen maken
per week
f 0,30 a 0,70
Er vond geen verstrekking in natura in mindering op het arbeidsloon
plaats.
Vellicus zette zijn fabriek in afgeslankte vorm in de daaropvolgende
jaren voort. In 1843 hadden de 7 weefgetouwen een jaarproduktie van
3000 Nederlandse ellen. In dienst waren 5 werklieden en 6 kinderen.
Augustus 1844 erkende Vellicus tenslotte niet in staat te zijn de door
hem verschuldigde voorschotten terug te betalen. Naast kwijtschelding
van de Fondsgelden en de privé-gelden voorgeschoten door de
koningen Willem I en II verzocht hij zelfs om f 3000 extra steun. De
kwijtschelding werd geweigerd met de toevoeging dat dergelijke
verzoeken in de toekomst onbeantwoord terzijde zouden worden
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gelegd. Wel werd uitstel van terugbetaling verleend tot 31-7-1845.
Op
dat moment was het aantal weefgetouwen sterk verminderd en was het
bedrijf in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Om zaken te kunnen
doen was geld nodig afkomstig van de verkoop van de produkten;
doordat het aantal weefgetouwen noodgedwongen was verminderd,
was ook de totale produktie afgenomen en waren dus minder
produkten beschikbaar voor de verkoop, waardoor ook de inkomsten
hieruit weer afnamen. Op dat moment waren nog slechts 4
weefgetouwen in bedrijf. Aan winst op verkochte stoffen tussen januari
en eind juni was f 120 geboekt en verwacht werd dat over het gehele
jaar de totale winst f 300 zou bedragen. Zijn inkomsten dat jaar
bedroegen f 650;na aftrek van huur, verzekering e.d. resteerde f 340
voor zijn levensonderhoud. Hij durfde niet nogmaals op een voorschot
van f 10.000aan te dringen, maar beperkte dit tot een verzoek om een
gift van f 3000 waardoor hij het aantal weefgetouwen kon uitbreiden tot
8 en het bedrijf een stabielere basis zou geven, de hoop koesterend
alsnog een compagnon of geldschieter te kunnen vinden.
Het einde was echter in zicht voor de onderneming.
Juli 1845 bekende hij dat het onmogelijk was om het bedrijf nog
draaiende te houden. Wegens gebrek aan bedrijfskapitaal kon hij geen
ruwe zijde meer inkopen. Hij maakt een opvallende opmerking: door
de moordende concurrentie (?) moesten voldoende bedrijfskapitaal
(voor aanschaf grondstoffen en modernisering produktiesysteem) en
een zekere mate van vooruitgang voor winst zorgen, anders kon een
fabrikant beter stoppen. Welke concurrentie hier bedoeld is, is onduidelijk: vermoedelijk de Franse. Om toch in zijn levensonderhoud te
kunnen voorzien, besloot Vellicus een wijnhandel te beginnen. Vrienden uit Frankrijk zonden hem enkele vaatjes. Al snel bleek dat ook
deze handel een aanzienlijk bedrijfskapitaal vereiste, evenals een
opslagplaats, een slijterij etc.; met de vele slijters zou ook de wijnhandel dus geen succes blijken. Zijn machines werden als geschenk aan
de Koninklijke Akademie te Delft (de huidige Technische Universiteit)
aangeboden. De waarde werd geschat op f 1200 en afgeboekt op de
openstaande vordering. Hij gaf te kennen naar Algerije te willen vertrekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen in de landbouw en de
zijdeteelt. Om een en ander goed op te kunnen zetten had hij f 2500 a
f 3000 nodig. De Franse regering verschafte kolonisten grond,
bouwmateriaal, bomen, zaad en landbouwwerktuigen en had hem de
bomen en grond voor een grote plantage toegezegd. De in de fabriek
aanwezige goederen en machines en het bedrijfsgebouw te Heukelum
schatte hij op f 2200 a f 2600.Zijn persoonlijk financieel verlies tijdens
de Nederlandse jaren schatte hij op f 7000. In het Gorinchemse
bedrijfspand stond op dat moment voor f 1024 aan machines,

155 


waaronder 1 weefgetouw met 1200 haken, speciaal te Lyon gebouwd
voor de fabricage van een satijnen nationale vlag met de wapens der
Nederlanden, 2 weefgetouwen met 400 haken, 1 met 750 haken, 1
zijdehaspel met 28 haspels, 1 scheermachine met toebehoren, 1
machine om tegelijkertijd 12 klossen te maken (een recente uitvinding
genaamd cannetiere), 4 weefgetouwen voor compleet weefsel etc.
Bovendien bood hij de benodigde ponskaarten en ontwerptekeningen
voor weefgetouwen aan.
December vond uiteindelijk finale kwijtschelding plaats van de f 28.000
verschuldigd aan het Fonds en de f 15.000 aan prinses Albrecht van
Pruisen als erfgenaam van Willem I en ll. Er is niets bekend over
schulden aan derden, uitgezonderd een lening van f 1500 door hem
met zijn zaakwaarnemer afgesloten en vastgelegd in een akte d.d. 711-1845 met als pand Vellicus' huis t e . Heukelum. Vellicus'
zaakwaarnemer in Gorinchem, Christoffel Bierwagen, had de opdracht
alles af te handelen en het huis in een openbare verkoop te verkopen.
Op 13 april 1846 werd het huis verkocht voor f 1090 aan de
rentmeester Christiaan A. Palies namens de familie De Groot. Vellicus
is dan inmiddels al vertrokken. Vanuit het Fonds werd Vellicus niets
verweten, nog steeds was sprake van een overigens verdienstelijk
fabrikant die buiten zijn schuld tengevolge van staatsgebeurtenissen (de
Belgische opstand) en vooraf niet in te schatten concurrentie faalde.
Nevenvestigingen in Culemborg en Spiik
Met de vestiging van Vellicus hoopte de Nederlandse overheid de
zijdeindustrie in Nederland te stimuleren. Door het overdragen van
kennis en vaardigheden aan Nederlandse werknemers zouden op den
duur Nederlandse, onafhankelijke bedrijven kunnen ontstaan. Er zijn in
ieder geval twee pogingen bekend van (ex-)werknemers van Vellicus
om een eigen zijdefabriek op te richten.
In 1838 schreef het Culemborgse college van burgemeester en
wethouders aan de burgemeester van Heukelum een verzoek van
Johannes Berk te hebben ontvangen om in Culemborg een zijdeweverij
te mogen oprichten. Het verzoek was dermate onduidelijk en intusschen zoo geheel onbepaald dat wij daaruit het eigenlijke doel van den
inzender niet durven beoordeelen, zodat men de Heukelumse burgemeester verzocht Berk in een mondeling overleg naar zijn beweegredenen te vragen en vervolgens het Culemborgse college in te lichten.
Berk was meester-knecht bij Vellicus geweest. Deze poging van Berk
zich te vestigen in Culemborg mislukte, evenals een volgende poging.
Dit doet hoogst bevreemdend aan. Culemborg was in deze jaren een
tot grote armoede vervallen stadje met een grote behoefte aan
werkgelegenheid. Daar waar andere potentiële kandidaten konden

157 


rekenen op gemeentelijke steun wanneer zij een bedrijf oprichtten, was
dit bij Berk niet het geval. Waarom Berk Culemborg als vestigingsplaats
uitzocht is niet meer te achterhalen. Uitgaande van het ontbreken van
enig schriftelijk bewijs is het nabij Heukelum gelegen stadje Asperen
niet voor vestiging in aanmerking gekomen. Enigszins bevreemdend,
aangezien ook dit stadje grote behoefte had aan werkgelegenheid.
Overigens is ook voor de stadjes Buren en Leerdam geen bewijs
teruggevonden van eventuele vestiging.
In 1845 blijkt dat in het dorpje Spijk, later gevoegd bij Heukelum,
Bastiaan Muylwijk (geboren Arke1 1824) zich als zijdewever gevestigd
heeft. Deze presenteerde zich als fabrikant van zijden stoffen in een
verzoek aan Netscher om gebruik te mogen maken van de machines in
de fabriek van Vellicus. Muylwijk was gedurende 5 jaar op eigen kosten
als leerling bij Vellicus werkzaam geweest en later gedurende een jaar
bij de fabriek van Wiebel en Siegfried te Krefeld in Pruisen. Hij had zich
gevestigd te Spijk maar had gelet op zijnen bekrompen geldelijken
toestand die fabriek op eene zeer kleine schaal moeten inrigten, zelfs
zoo dat hem de voornaamste machines en gereedschappen ontbreken,
waardoor hij zich tot kleine en geringe zaken moet bepalen. Muylwijk
voorzag dat zonder hulp hij zijn bedrijf moest staken. Zijn verzoek werd
afgewezen, de machines waren bestemd voor Delft. Het militieregister
gaf in 1844 als Muylwijks beroep op veerman, het bevolkingsregister
daarentegen vermeldde zijdewever. In of na 1845 maar voor 1850 is
Muylwijk vertrokken uit de gemeente Spijk. In Gorinchem zette hij zijn
bedrijf voort.
Over de persoon Vellicus is ondanks de uitvoerige briefwisseling over
bijna 20 jaar vreemd genoeg bijna niets bekend. Vellicus is vermoedelijk tussen 1795 en 1797 te Toulouse, Frankrijk geboren. Uitgaande van
een opmerking in 1829 gemaakt door de Brusselse kamer van
koophandel was hij kleermaker van beroep. Hij was getrouwd met
Marie Phillipine Forné en had uiteindelijk 5 kinderen. Na zijn vertrek uit
Nederland naar - vermoedelijk - Algerije, is hij uiteindelijk teruggekeerd
naar Toulouse waar hij op 4 juli 1872 overleed.
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HET BOERENBEDRIJF IN DE WAARD
Aflevering 3 (Slot)

H.A. de Kok, Hardinxveld-Giessendam

Hooibouw
Vóór de Tweede Wereldoorlog werd er voor wintervoer vrijwel alleen
maar hooi gewonnen. Het inkuilen van gras kwam toen nog maar
sporadisch voor.
Die hooibouw was een spannende tijd. Daar moest alles voor wijken.
De gewone hooibouw vond plaats in de maanden juni en juli. Na half
augustus werd nog wel wat land gemaaid voor de tweede snee.
Land alleen bestemd voor hooiwinning kwam in de Waard bijna niet
voor. Soms een vroeger al afgegraven stuk land, een haveling, dat te
drassig was om te beweiden. Boeren aan de Merwededijk pachtten wel
wat hooiland aan de overzijde van die rivier, overdiep, in de Dordtsche
Biesbosch. Hier werd altijd tweemaal gemaaid.
Van tevoren werd het te gebruiken gereedschap grondig nagezien en,
zo nodig, nieuw aangeschaft. De zeisen werden gehaard (dun en
scherp geslagen). Vanaf zoldertjes kwamen het haartuig, de hooivorken, de rijven en de strekels. Uit de achter schuren aangebouwde
aflaten kwamen de machines zoals maaimachine, schudder en hark.
De uitneembare hooiwagen werd in elkaar gezet en de assen werden
gesmeerd. In de maand mei kwam uit Duitsland vóór en vlak na de
oorlog in de Waard nog een handelaar in zeisen. Hij verkocht alleen
maar de zeisbladen van zeer goede kwaliteit. De houten stelen en de
dollen (de handvatten) zette men er zelf aan. Het was een kort, dik
ventje met een veertje op zijn hoed en hoge schoenen met beenkappen. Omstreeks dezelfde tijd gingen er ook handelaren den boer op
met houten hooirijven, gemaakt in Giessendam op de stelenfabriek,
waar ook de melkblokken werden gemaakt, welke de rijvenhandelaar
ook in zijn assortiment had. Vóór op de bagagedrager van de fiets
werd de handel aangevoerd. De man had al zwabberend de gehele
weg nodig. Er waren nog geen trekkers en alles hing van het weer af.
Wat een spanning in die tijd! Veelvuldig werd op het weerglas (de
barometer) getikt. Een paar dagen regen gaven de boer wel de kans
om weer wat bij te komen van de vermoeienissen, maar dat woog voor
hem niet op tegen de schade die hij dan leed aan de kwaliteit van het
hooi.
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Men maaide sinds de jaren dertig niet meer met de hand, maar met de
machine, waardoor het al wat vlugger ging. De zeis werd alleen maar
ter hand genomen om de voorhoofden (de koppen van de akkers) te
maaien.
Het hooiland, achterin gelegen, was altijd schraler dan het voorliggende land. De benamingen die aan dat land werden gegeven, spreken
voor zich: de hei, wat duidt op achterliggend en achtergebleven land
(denk hierbij aan het woord heiden, dat oorspronkelijk heidebewoner
betekende). Ook het woord broek werd voor dat land gebruikt. Dit
duidt op moerassig land. Het achterste land werd pas beter benut toen
de polders machinaal bemalen konden worden.
Als een polder kortgeland was, bedroeg de afstand tot achteraan het
hooiland toch nog wel twee kilometer. Was de polder langgeland, zoals
in de polder Giessenoudebenedenkerk, dan bedroeg deze afstand wel
vier kilometer. Bovendien waren sommige stukken land door aankoop
of vererving in kleine stukken versnipperd op enige afstand van het
andere land. Men moest dan eerst nog via de openbare weg hele
afstanden afleggen en vaak nog over andermans land rijden, wat weer
de nodige ergernis gaf.
De eerste maaimachines waren al vernuftige apparaten. Ze werden
door twee paarden getrokken. Als de machines in beweging kwamen,
gingen door overbrenging via de aandrijfas de messen van de vingerbalk (het maaigedeelte dat over de grond schoof) over elkaar schuiven
en knipten dan het gras af. Men maaide een zwad (strook) van ruim
een mster breed.
Wat later kwamen de motormaaiers. Er was dan maar één paard nodig
voor de trekkracht, want het bij de as staande motortje bracht de
vingerbalk in beweging. Het ging wel weer wat vlugger, maar het gaf
ook weer trammelant, want het motortje liet 't nogal eens afweten
achter in het hooiland, doordat er vuil in de benzine zat of er een
bougie vet sloeg. Dan moest de smid gealarmeerd worden. Die kwam
dan op de fiets door het land hobbelen met wat sleutels, een combinatietang en een schroevedraaier om het mankement te verhelpen.
Aarzelend was hiermee de mechanisatie van de landbouw in het
weidegebied op gang gekomen. Door het gebruik van kunstmest kon
de boer toen ook al een beessie meer melken.
Het zwad, de gemaaide strook dus, werd als het gras wat gedroogd
was, eerst nog met de hooivork gekeerd. Daarna kwam de vorkjesschudder eraan te pas om het goed los te schudden, zodat het
bereikbaar was voor zon en wind. Als het hooi goed droog was, wat
dagen kon duren als het weer wat tegen zat, werd het met de hark, net
als de vorkjesschudder getrokken door het paard, bijeen gereven op
grote ruggen. Het hooi lag dan in de rug.
Het (h)opperen, hopen maken, gebeurde met de hooivork. Als het hooi
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goed droog was, maakte men grote (h)oppers en als het hooi nog een
beetje zon moest hebben en men vertrouwde de lucht nog niet erg,
dan maakte men kleine (h)oppertjes die nog een keer uitgeschud
werden. Om wegwaaien van de (h)oppers te voorkomen, werd er vaak
nog een zogenaamde hooipin ingestoken of men kwakte er wat slaver
(slootvuil) op.
Hooiwagen
Daarna kwamen de boerenwagens eraan te pas. Deze wagens op van
die hoge wielen, de achterwielen nog iets groter dan de voorwielen,
waren zonder uitzondering pronkstukken, al was het alleen al door het
model. Maar het snijwerk maakte het geheel nog fraaier. De meestal
met een uitgesneden paard versierde zittekist voorop diende tevens om
proviand mee te nemen. Het sierlijke voor- en achterschamel (de
verhoging van ongeveer een halve meter tussen de assen en de buik
van de wagen) vertoonden fraaie staaltjes van houtsnijkunst, evenals
de zogenaamde kortewagen, dikwijls een zeepaard voorstellend. Deze
kortewagen zat ter hoogte van de assen achter het lamoen (het
draaiwerk van de vooras).
De wagen was gemaakt van iepehout en gevernist. De besneden
gedeelten waren fraai beschilderd in rood, groen en blauw. Vaak werd
ook nog met bladgoud gewerkt.
Op de eveneens bewerkte zijleertjes (de boorden -van de wagen)
werden, als de dan glimmend gepoetste wagen werd gebruikt om mee
uit te gaan, ter versiering nog zogenaamde steekleertjes geplaatst, die
ook fraai beschilderd en uitgestoken waren.
Wanneer men hooi ging rijden, werd op de zijleertjes een raamwerk
gelegd om de wagen breder te maken. Eerst werd het hooi opgestoken
met de korte vork. Als het voer hoger kwam, werden de lokken met de
lange vork omhoog gewerkt. Voerleggen moest secuur gebeuren,
vooral op de hoeken. Om verband te krijgen, moesten de lokken zo
gelegd worden, dat ze elkaar overlapten.
Als het voer geladen was, werd de ponderboom (een zware, grenehouten paal met inkepingen voor het touw aan de uiteinden) in het
midden in de lengte over het voer gelegd. Met vereende krachten werd
het verende hooi heel strak getrokken met de bein (het rijgtouw). Dan
ging men met de hoog opgetaste vracht voorzichtig op huis aan. De
boer zelf mende het paard. Achter op de krak (de grote, ook weer
bewerkte achterklep van de wagen, het krat), zat de daggelder of de
knecht. Ook de meid, de kinderen en de kinderen van de buren van de
boer gingen vaak mee naar het hooiland om een handje te helpen. De
kleintjes zaten dan voorop of op de krak. De groteren lagen bovenop
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het voer. Vaak zongen de kinderen als men naar voren, naar de
boerderij reed.
Thuis aangekomen werd het voer gelost op de hooizolder. De wagen
reed men tot onder het hooiluik en lok na lok werd opgestoken om via
het hoekgat trapsgewijs omhoog gewerkt te worden. Bij oudere
boerderijen ging men via de hooideur (de grote, dubbele deuren onder
het kapelletje) naar binnen. Men kwam dan in het zogenaamde
rijgebint. Nog vroeger werd het hooi vanaf de deel opgetast. Om het
hooi watervrij op te bergen, werden later zolders in de schuren gelegd.
Men had dan tevens meer ruimte op de deel.
Ook stonden er vaak hooibergen naast of achter de boerderij. Deze
hooibergen hadden een kap die omhoog gedraaid kon worden. Vaak
bevond zich onder de bergzolder nog een veestalling. Ook werden wel
schelven gezet, wat eveneens een secuur werkje was, want de lokken
aan de zijkant moesten zo gelegd worden, dat ze niet inwaterden. Het
hooi van de schelf werd vrij van de grond gelegd op een staling van
balken en boomstammen. Onder vrijwel iedere schelf zat een bunzing
in de staling, een nu bijna uitgestorven dier, iets kleiner dan een nerts,
met een prachtig glanzende, zwartbruine vacht. Als het beest in het
nauw kwam, zette het zijn stinkklieren aan. Vandaar het gezegde: hij
stinkt als een bunzing (in de volksmond bonsem). Het dier was verzot
op kippen en kippeëieren en werd daarom bestreden.
De staling werd altijd zo gelegd, dat de bunzingvanger er tussendoor
kon porren om de bunzing eruit te jagen. Het was altijd een spannend
moment wanneer het daartoe opgeleide bunzinghondje zijn stinkende
prooi greep en met één slinger de nek brak, zonder de vacht te
beschadigen. De bunzings werden gevangen in de voorwinter, als de
vacht op z'n mooist was.
Voor het werk in de hooibouw werd vaak een zogenaamd hooibouwpaard geleend uit Brabant of van de Zuidhollandse Eilanden, door de
boeren de strooiwaard genoemd, omdat daar alleen graan geteeld
werd. Ook had men vaak tijdelijke mankracht in dienst, meestal
Brabanders, Brabers, die bij de boer in de kost lagen. De boeren waren
altijd opgelucht als die Brabers tenslotte weer op de fiets stapten naar
het donkere zuiden, want die kerels vloekten en sloegen kruisen!
Op wat grotere bedrijven in de Waard was al vóór de oorlog een
hooiknijper aanwezig. Dan was in de nok van de hooizolder een rail
bevestigd, gehangen aan een balk die een paar meter naar buiten stak.
Men liet de knijper in het hooi op de wagen zakken, drukte met geweld
de scherpe punten erin en hupsakee daar ging een grote pluk naar
boven.
Een hoogst enkele keer trok het paard met behulp van een katrol de
pluk naar boven, maar meestal was hiervoor een elektromotor aan de
rail gemonteerd.
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Als de hooibouw achter de rug was, kreeg de boer weer wat lucht. De
spanning was voorbij. Het echtpaar ging eens een daagje uit. Op
familiebezoek. Niet meer met de tentwagen of de dresseerkar, zoals
vroeger, maar op de fiets, want auto's kwamer er bij de boeren pas in
de jaren zestig.
Ook de koeien kregen na de hooibouw meer ruimte. Ze gingen naar de
etwei (het etgroen is het eerste gras van eerder gemaaid land). Wat
was dat een mooi gezicht in de hooibouwtijd vanaf de midden door de
Waard lopende Damseweg achter Giessenoudekerk. 's Avonds na het
eten werd nog een voer hooi gehaald en in het strijklicht van de al
lager hangende zon reden dan al die hoog opgetaste wagens
ongeveer tegelijkertijd naar voren.
De boerenwagens raakten versleten en werden vervangen door
bandenwagens, platte wagens met boorden, gebouwd op oude autoonderstellen. In de nadagen van de echte hooibouw hebben de boeren
ook nog enkele jaren geruiterd. Men had dakruiters en driepootruiters.
Sommige boeren maakten ze zelf, maar meestal werden die opvouwbare, met ijzerdraad scharnierende staketsels van dunne sparrestammetjes bij een handelaar gekocht. Ter stimulatie werd op de ruiters ook
subsidie gegeven. Het hooi werd met de vork over die ruiters
gedrapeerd. Het stond dan van de grond en doordat de wind er
doorheen kon waaien, werd het hooi sneller droog en was van goede
kwaliteit.
Onder een afdak bij een oude boerderij zie je nog wel eens een
partijtje van de inmiddels vermolmde ruiters liggen. Een aandoenlijk
gezicht.
De mechanisatie nam toe.
Inmiddels had een nieuw fenomeen de kop opgestoken: de landbouwtrekker. De paarden verdwenen van lieverlee. Voor sommigen een
opluchting, maar voor velen een groot verdriet. Alle nieuwigheden die
vooruitgang brachten, gingen samen met afscheid nemen van het oude
vertrouwde, doch ten opzichte van het paard lag dat veel gevoeliger.
Men was er dagelijks mee opgetrokken en men was op elkaar
afgestemd. leder woord en gebaar van de met het dier vertrouwde
mensen werden door het paard begrepen en er zijn wat liefkozende,
goedkeurende klopjes op de paardehals gegeven. Bij het afscheid
nemen hebben vele boeren en hun huisgenoten een traan gelaten.
Toen de trekker kwam, verscheen ook al gauw de opraapwagen ten
tonele. Het hooi werd nu machinaal van het land opgeraapt. Ook
verscheen de rijdende hooipers, die eerst bossen en later pakjes
maakte. En ook de trommelschudder, een werktuig met een breedte
van bijna twee meter die het gemaaide zwad luchtig op het land
uitspreidde. En de harkkeerder, waarmee je kon keren en harken.

1- baggerbeugel (steel ontbreekt) 

sloothaak (steel o@ax&t) 


2,

3, spanzaag 

4 - graansikkel 

5- schoef (voor brede weteringen; 

de 5-6 i lange steel ontbreekt)
6 , s-moeiies

7 - bietenrooier

-ageoeedscbp
uit de Alblasserwaard
(mmsem De Kogeren mop)-

Doordat duizenden hectaren in de Waard worden gescheurd
(geploegd) en opnieuw worden ingezaaid met hoogwaardiger grassoorten, is het grasbestand wel wat eenzijdig geworden, maar van
hoog gehalte en er worden ook grotere opbrengsten gehaald.
Tijdens een heel mooie zomer wordt nog wel eens een kampje land
gemaaid om te hooien, maar verder wordt alle gras ingekuild. Alle land
wordt over één kam geschoren. Speciaal hooiland is er niet meer. Bij
een groeizame zomer maait een boer soms 175 % van zijn land. De
meeste onrendabele grassen zijn verdwenen. Stekels en hardijzers
(ridderzuring) krijgen door het veelvuldig en jong maaien geen kans
om de kop op te steken, maar ook veel andere weideplantjes hebben
het loodje gelegd. Om er een paar te noemen: de wilde orchidee, de
kievitsbloem, de ratelaar, het blauwe grasklokje, het zandblauwtje, de
koekoeksbloem. Foetsie. Ze komen enkel nog maar in reservaten voor.
Ook de meeste kooiwedden (lage natte restanten van eendenkooien)
met hun aparte begroeiing, zijn verdwenen door ophoging en egalisatie.
De schouw
Behalve het hierboven beschreven oogsten van gras en hooi is er 's
zomers op het land nog wel meer te doen.
Vroeger was er de voor- en najaarsschouw op de sloten vanwege het
plaatselijk polderbestuur. Nu wordt er geschouwd door het Hoogheemraadschap. Alleen maar meer in de herfst. Doordat dat werk ook
geheel machinaal gebeurt, is het ook maar een kwestie van een paar
dagen per jaar. Vroeger was men weken aan één stuk bezig. Eerst
werd met de keil, ook wel stikmes genoemd, de ingetrapte wal
afgesneden. Dat werd er dan met de viertandige sloothaak uitgetrokken
en netjes op de wal gedeponeerd, evenals de verder naar het midden
groeiende waterplanten. In sommige polders werd voor het uithalen
van de waterplanten de himphamp gebruikt. Deze had veel weg van
een zeis met een breed blad. Het blad stond echter haaks op de steel.
Men sneed hiermee de waterplanten los van de bodem.
Weteringen en watergangen, de bredere sloten die zorgen voor directe
afvoer van het water naar de gemalen, zijn nu in tegenstelling tot
vroeger in onderhoud bij het Hoogheemraadschap. Deze onderhoudsplicht door de boeren verviel door de ruilverkaveling en door de
samenvoeging van de waterschappen Overwaard, Nederwaard en
Vijfheerenlanden tot het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden. Bij het schoonmaken van die brede watergangen werd gebruik gemaakt van de schoef. Dit werktuig bestond uit een
op een zeisblad gelijkend stuk staal dat in het midden vastzat aan een
lange, dunne steel van zo'n meter of vijf, zes. Aan het eind van die
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steel zat ook nog een koordje van een paar meter om de schoef zo ver
mogelijk te kunnen wegwerpen.
De boeren spreken nog van slootvuil. Deze term wordt officieel niet
meer gebruikt. Het slootvuil is opgewaardeerd tot: waterplanten die
verwijderd moeten worden om een goede doorstroming van het
polderwater te bevorderen.
Door het machinaal sloten is baggeren ook niet meer zo nodig. De
sloten blijven hierdoor toch wel op redelijk diepte.
Wel is door het Hoogheemraadschap nu een baggerprogram opgesteld voor de zogenaamde scheisloten. Dit zijn de sloten die de
scheiding vormen tussen de landerijen van de diverse eigenaars en
door de boeren zelf moeten worden onderhouden. Ook dit gebeurt
machinaal en neemt weinig tijd in beslag.
De diepteschouw op de scheisloten gebeurt minimaal om de zes jaar.
leder jaar enkele polders tegelijk. Het woord polder wordt officieel ook
niet meer gebruikt. Een polder heet nu peilgebied. De benamingen
Overwaard, Nederwaard en Vijfheerenlanden bestaan nog wel, maar
niet meer als inliggend waterschap, maar als afdeling.
Het grasland
Voor en net na de oorlog had men het in de zomer ook druk met het
uit het land verwijderen van niet gewenste grassen en planten zoals
bult, het harde buntgras en het, ook niet door het vee gegeten, onkruid
als stekels, brandnetels en hardijzers (ridderzuring). Voor het uitsteken
van buntgras werd de bultschop gebruikt, een scherp, bijna hartvormig
schopje aan een lange steel. Voor de hardijzers met de lange
peenwortels was een spa of zelfs een stootijzer nodig. Het stootijzer is
een zwaar ijzeren stuk gereedschap met aan de bovenkant een rond
handvat en aan de onderkant een breder uitlopend, plat aangescherpt
gedeelte.
Voor de stekels (de akkerdistels) gebruikte men een tangvormige
stekeltrekker, maar ook wel het stekelschopje, een venijnig scherp klein
schopje van ongeveer 6 cm breed.
De gevreesde heremoes (de paardestaart) een geleed sparreboomachtig giftig plantje, dat door geen enkel dier wordt gegeten, was vroeger
niet of nauwelijks te bestrijden. De lange, diepgaande wortels braken
altijd af en groeiden onder de grond verder. De heremoes werd ook
wel kwaaien aard genoemd. Het heet dat de onder Gorcum gelegen
polder Kwakernaat hieraan zijn naam te danken heeft.
Toen al gauw na de oorlog de onkruidbestrijdingsmiddelen op de
markt kwamen (en ook wel door de betere bemesting) was het gedaan
met dit kwaadaardige onkruid. Tevens konden toen de boterbloemen
worden bestreden. De loonwerker zag er brood in en schafte grote
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wiedhaak 

hakbijl 

houten stekeltrekker 

trekzaag 

hooizaag 

houten spa 

haalmes 

rijshaak 


spuiten aan die achter of voor aan de trekker werden gekoppeld. Ook
de boeren zelf gingen met een rugspuit gewapend het onkruid te lijf.
Spuiten en trekken van onkruid gebeurt nu weinig meer, want zoals
hierboven reeds werd aangehaald, door het vele maaien krijgt het
nauwelijks meer de kans om de kop op te steken.
Bij een ouderwetse boer die nog veel hooit, ziet men nog wel eens van
die rode velden met ridderzuring. Het is voor de buitenstaander,
evenals de velden met boterbloemen, een fraai gezicht, maar de boer
zelf heeft er weinig waardering voor, want het kost gras en het zaad
verspreidt zich met de mest weer over het land.
Wat nog wel voorkomt en alleen met spuitmiddelen is te bestrijden, is
de muurd. Muur is een stikstofminnend plantje, dat het jonge gras
verstikt en voorkomt op bijvoorbeeld kapotgevroren of te laat en te kort
gemaaid land.
Het woord onkruid heeft door onze toenemende zorg voor het milieu
een wat negatieve klank gekregen. Daarom heeft men het woord
onkruidbestrijdingsmiddelen vervangen door gewasbeschermingsmiddelen. Zelfs de boer, die veel milieubewuster is dan men denkt, kan
hiervoor enig begrip opbrengen.
Terugkomend op het boerenwerk in de .zomer, als men vroeger gaande
over de noord-zuidverbindingen in de Waard, zoals Damseweg, Gorrissenweg (Gôôsiesweg), of de diverse Kerkwegen, aan weerszijden
van die wegen in de schier eindeloze polders keek, zag je overal in de
weilanden wel een manspersoon bezig, al of niet vergezeld van een
paard met een stortkar. Nu zie je maar zelden activiteit. Het werk in het
land is door de vergaande mechanisatie een fluitje van een cent
geworden.
Moest men vroeger tweemaal per dag met de melkkar erop uit, nu
komen de koeien zelf via het betonnen pad naar de stal om gemolken
te worden.
Binnen een dag worden tientallen hectaren gras gemaaid met de
cirkelmaaier en het uitschudden en oprapen van het gras is ook maar
een kwestie van een dag.
Het strooien van kunstmest en het uitrijden van de drijfmest op de
afgeweide of afgemaaide percelen neemt slechts enkele uren in
beslag.
Geen wonder dat men maar zelden een boer in het land ziet. En dan
zijn er in de Waard al een aantal boeren waar de koeien nooit meer
buiten komen. Die worden op stal gevoerd met vers gras in de zomer.
Iedere dag moet wel even worden gemaaid, maar het onderhoud aan
het land is veel minder. Er behoeft niet te worden geheind, geen stront
te worden gesleept, geen bossen gemaaid, dus ook niet te worden
gebloot. Bovendien weinig werk aan greppels en slootwallen, die niet
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worden ingetrapt doordat er geen koeien lopen. Het lijkt echter voor de
beesten een saaie boel, maar er zijn ook voordelen, want tijdens natte
of warme zomers is het voor de koe in het land ook geen pretje.
Bovendien is het gras smakelijker doordat het, vooral in natte perioden,
niet verontreinigd wordt door de mest die het beest nu eenmaal in zijn
eiger: vreten deponeert.
In het graaspatroon van het vee zitten verschillen. Iedere boer doet dat
op zijn eigen wijze. Men kan achter de draad weiden, dat wil zeggen
tweemaal per etmaal het schrikdraad verzetten, maar ook op de
traditionele manier om de paar dagen of langere periode, al naar
gelang van de grootte van het af te weiden perceel, het vee verbruggen
of verkampen.
Vroeger zou het ondoenbaar geweest zijn om koppels van zestig of
meer stuks los op stal te laten lopen of op een klein stukje te weiden.
Ze gingen elkaar met de scherpe horens te lijf, maar nu zijn praktisch
alle koeien onthoornd. Al spoedig na de geboorte wordt het hoornbeginsel bij het kalf eruit gebrand.
Twintig jaar geleden had iedere melkkoe een koptouw om, om tijdens
het melken te worden vastgezet, maar dat gaat niet meer bij een koe
zonder horens. Het is ook niet meer nodig in de moderne melkstallen.
Er zijn tijdens regendagen vroeger heel wat koptouwen en helsters
door de boeren gebreid van strooitouwgies. De meeste boeren hadden
er een apparaatje voor gefabriceerd. Vier touwtjes werden dan in een
handomdraai in elkaar gebreid.
Hier of daar in een oud schuurtje zal nog wel zo'n apparaatje in een
hoek liggen. Over 30 jaar weet niemand meer wat het is. Het handgereedschap van de boer is nu nog slechts in de musea te bewonderen.
En die bewondering geldt niet zozeer voor de voorwerpen zelf, maar
voor het geduld en het uithoudingsvermogen die nodig waren om
seizoen na seizoen en jaar na jaar het zware werk ermee te verrichten.

GQRINCHEMS WALLEN EN DE OPENBAARHEID
A.J. Busch
De beveiliging van het middeleeuwse Gorinchem bestond uit een stadsmuur. Ter versterking waren in die muur verscheidene torens o p
genomen en doorgangen via verdedigbare poortgebouwen. Een dergelijke stadsmuur bood voldoende bescherming tegen vijanden en plunderaars. Als de toegangspoorten in de ommuring gesloten waren was het
moeilijk de stad binnen te komen.
In de 1 6 eeuw
voldeed een dergelijke beveiliging niet meer. De wapens
~
waren inmiddels dusdanig ontwikkeld, dat gerichter kon worden geschoten. Het was zelfs mogelijk een bres te schieten in een dikke muur.
Was eenmaal een opening in de stadsmuur geforceerd, dan was binnendringen nog slechts een kwestie van tijd.
Om een stad te beschermen waren andere voorzieningen nodig. Men
vond die door een aarden wal op te werpen met aan de buitenzijde een
natte gracht als extra hindernis. Afgevuurde kogels smoorden in de wal
en vanaf de hoogte kon een aanstormende vijand worden bestookt.
Ten tijde van de Tachtigjarige Ooriog was een aanval van Spaanse troepen op Gorinchem lang niet denkbeeldig. Het stadsbestuur had in 1572
door het binnenlaten van de watergeuzen immers duidelijk partij
gekozen voor de opstand tegen de Spaanse koning Philips ll. Deze
wettige heer der Nederlanden had 23 jaar eerder Gorinchem bezocht en
er o.a. de gedenksteen van Willem van Arkel in de Revetsteeg onthuld.
De Staten van Holland en West-Friesland, verantwoordelijk voor de
algehele veiligheid in het gewest, gaven opdracht het strategisch
gelegen Gorinchem te transformeren tot een moderne vesting.
Ontwerper was de befaamde vestingbouwer Adriaen Anthonisz., terwijl
ook de Gorinchemse schout Jacob Kemp, eveneens een vestingbouwkundige van naam, bij de totstandkoming van de vestingwerken nauw
was betrokken. De aanleg geschiedde tussen 1580 en 1600.
Voortaan bood een hoge aarden wal bescherming. Vanaf de wal met
uitspringende punten - de bastions - was het mogelijk de vesting efficiënt
te verdedigen. De bastions lagen binnen schootsafstand van elkaar, wat
bij de verdediging van groot belang kon zijn.
In de omwalling waren vier doorgangen opgenomen door middel van af
te grendelen poorten. Aan het eind van de Arkelstraat, de uitvalsweg in
noordelijke richting, stond de Arkelpoort, een eenvoudig vierkant gebouw
met boven de doorgang een wachtverblijf voor de bewakers in tijden van
gevaar. Het gebouw was voorzien van een tentdak. Buiten de wal lagen
in de toegangsweg twee ophaalbruggen over de vestinggracht.
Een soortgelijk gebouw sloot de Westwagenstraat af, de weg die voerde
naar het westen. De poort stond bekend als Cansepoort, een naam die

samenhangt met het woord "canse" in de betekenis van een gelukkige
worp bij het dobbelen. Bij die poort werd met dobbelstenen gegooid om
vast te stellen welke voerman een vracht mocht vervoeren. Het woord
Cansepoort verbasterde tot Kanselpoort. Ook bij die poort lag een ophaalbrug over de stadsgracht.
Aan de zuidzijde ter afsluiting van een kleine aanlegplaats voor schepen
stond de Waterpoort. Het poortgebouw was eenvoudig van uitvoering.
Via deze poort was het mogelijk over een ophaalbrug de Wolpherensedijk te bereiken met de aanlegplaats van de veerboot naar Sleeuwijk. Bij
de vernieuwing in 1642 kreeg de Waterpoort een voornaam uiterlijk met
fraai beeldhouwwerk.
De vierde poort - Dalempoort geheten - was ook aan de zuidkant te
vinden, maar wat oostelijker in de Bovenstad en van hetzelfde eenvoudige type als de Arkelpoort. Door deze poort kon men richting Dalem
gaan, uiteraard via een ophaalbrug over de stadsgracht. Het
poortgebouw stond met opzet niet aan de oostzijde om het vestingfront
aldaar niet te verzwakken. Een doorgang betekende immers een aantasting van de sterkte en het gevaar school aan die zijde, de Gelderse
kant. De Dalempoort onderging in 1770 een vergroting, zoals het jaartal
op de sluitsteen aangeeft.
Op de Dalempoort na zijn deze poortgebouwen uit het stadsbeeld verdwenen. De Kanselpoort werd al in 1818 afgebroken, de Arkelpoort in
1857 en de Waterpoort volgde in 1893. Openingen in de wal - coupures
genaamd - namen de plaatsen van de stadspoorten in, zodat passage
mogelijk bleef.
In tegenstelling tot de andere moest de Waterpoort het veld ruimen voor
het verkeer. Voor rekening van het Rijk verhuisden de onderdelen van
het poortgebouw naar Amsterdam om vervolgens gedeeltelijk te worden
herbouwd in de tuin van het Rijksmuseum. Daar prijkt dus een monument van Gorinchemse origine.
De wallen liggen al zo'n vier eeuwen als een groene gordel rond de
binnenstad. Afgezien van de afbraak van drie poorten en het afgraven
van een bastion bij de aanleg van het Mewedekanaal, ondergingen ze
weinig veranderingen. Ze werden in de loop der tijden gestoffeerd met
enige molens en militaire gebouwen.
De in Gorinchem gele'gerde afdelingen van de vestingartillerie konden
op de wallen naar hartelust oefenen met het in stelling brengen van
geschut. Aangelegde wandelpaden waren er niet, wel platgetreden
voetpaden en oprillen of opritten om de kanonnen boven op de wal te
slepen.
Ondanks het militaire karakter waren de wallen openbaar; in vredestijd
waren ze vrij toegankelijk als wandelplaats en als speelterrein voor de
jeugd. Dat daarbij wel eens een boom sneuvelde en militaire
eigendommen werden beschadigd, blijkt uit een bekendmaking in
1640.') De verklikker die de dader aanbracht kon rekenen op f 25. Wat
ook niet mocht was het laten grazen van paarden, schapen en andere
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dieren op de wallen, of men ging er paardrijden. Het was noodzakelijk
paal en perk te stellen aan het oneigenlijk gebruik, want de wallen waren
van levensbelang: ze moesten de stad bescherming bieden en derhalve
in goede conditie blijven. Een publikatie in 1665 liet daarover geen
misverstand bestaan: ... vermits de meenichvuldigh moetwilligheden die
men daegelijcks siet plegen op en ontrent de wallen, soo met het nieuw
opgeset bancket van de borsweeringh 3, door het meenichvuldich open affloopen, onder de voet te pletten, off anders te verhinderen,
alsmede ontrent den nieuwen doorn 4, die daerdoor seer wert beschadicht, soo van d'een als d'ander
De overtreder kon rekenen op een
lijfstraf, in het openbaar nog wel; zo ging dat in die tijd !
De wallen speelden ook een rol bij het smokkelen ter ontduiking van de
belasting op het
zoals een bekendmaking ons leert: ... dat
veele persoonen haer verstouten van niet alleen bij dage, maer oock bij
avonden en bij nachten de stadswallen op en af te klimmen, waerdoor
verooirsaekt wert, dat veele sluykerijen in de impositie van 't gemael werd
geperepetreert ...7) Het leidde ertoe dat na het tromgeroffel van de
taptoe niemand meer de wallen mocht betreden.
In 1742 sloeg de militie een tijdelijk kampement op de oostelijke wallen
op. Gedurende het verblijf van de soldaten aldaar werd de stadswal van
de Dalempoort tot de Korenbrug tot verboden gebied voor de burgerij
~erklaard.~)
Toen Franse legers in 1793 noordwaarts oprukten om de zegeningen
van de revolutie te verbreiden, liet de stadsregering het volgende afkondigen: ... in aanmerking neemende de publicque omstandigheiden
van zaaken en dat de noodzakelijkheid thans vordert, dat de stadswallen
en vestingwerken vrij en onverlet blijven gedurende het aanleggen van
de vereischte defensiën aldaar
De wallen werden voor burgers
verboden terrein en dat bleef ook na de inval van de Franse troepen. Die
waren nog geen twee weken in Holland binnengedrongen toen de nieuwe
bestuurders van Gorinchem verordonneerden: ... verbieden bij dezen
omme zich van nu voortaan op dezer stadswallen off vestingwerken te
begeeven, veel min tot de kruidkelders off loohen te naderen, zonder tot
het een en ander voorzien te zijn met behoorlijk consent van de
municipaliteit dezer plaats f...) zo verklaren zij al verder dat diegeenen,
welke bevonden worden de tegenswoordige waarschuwing te hebben
overtreeden zullen worden aangezien als misdadige en kwaadwillige
lieden, die als de zodanige naar bevind van zaken zullen worden
gestraff.10)
Na de Franse overheersing was het gedaan met de stedelijke zeggenschap over de wallen. Toen in 1830 in België de opstand uitbrak die
leidde tot de onafhankelijkheid, verklaarde de militaire commandant de
stadswallen tot verboden gebied voor de burgerij.l l)Na beëindiging van
de vijandelijkheden in 1839 werd de staat van beleg opgeheven.12)
Vermoedelijk waren de wallen toen weer voor het publiek opengesteld,
maar daarover werd niet gerept.
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De minister van Oorlog ging in 1895 akkoord met de hernieuwde openstelling van de westelijke wallen tussen de Arkelpoort, de Kanselpoort en
het Tolhuis.13) Het betreffende gedeelte was een jaar of acht voor
burgers gesloten geweest wegens de werkzaamheden rond de aanleg
van het Merwedekanaal. Zoals voorheen ook het geval was geweest
mocht uitsluitend over de voetpaden worden gelopen. Als men zich niet
aan de regels hield, zou de openstelling worden ingetrokken. Na constatering van vernielingen werd de openbaarheid van de Wolpherenwal al
na een paar jaar beperkt.14)
Ook de Dalemwal tussen de Dalempoort en de Vijfde Uitgang was vrij
toegankelijk. Toen de garnizoenscommandant het gedeelte tussen de
Visserslaan en de Vijfde Uitgang eens op een zondag moest afsluiten in
verband met oefeningen van de schietvereniging "Oom Paul", noemde
hij die wal een der schoonste wandelplaatsen Is)
en niet ten onrechte.
Het gemeentelijk beleid was erop gericht meer zeggenschap te krijgen
over de wallen. In 1925 kwam een regeling tot stand, waarbij de gemeente het gedeelte tussen de Kanselpoort en de Waterpoort in huur
kreeg van het Rijk.16) Ten gerieve van de wandelende burgerij liet de
gemeente toen een grindpad op die wal aanleggen. Vier jaar later volgde
een soortgelijke regeling voor de wal tussen de Arkelpoort en de
Kanselpoort.' 7,
In 1933 deed zich de gelegenheid voor de oostelijke wal tussen de
Waterpoort en de Arkelpoort aan te kopen, maar uit zuinigheidsoverwegingen wilde de raad niet verder gaan dan huren.I8) Al een paar
jaar eerder was van gemeentewege op de wal tussen de Arkel- en de
Kanselpoort beplanting aangebracht. Daar kwamen nu ook
wandelpaden.
Toch zou aankoop werkelijkheid worden. In 1950 kon de gemeente de
westelijke wal tussen de Arkelpoort, Kanselpoort en Waterpoort aankopen.lg) Daarvoor moest f 12.000 worden betaald. Vervolgens werd
om niet de Altenawal verkregen 20); ook hier werd op de kruin een voetpad aangelegd. In 1976 verwierf de gemeente voor f 175.000 het resterende gedeelte: de Dalemwal tussen de Dalempoort en de Vijfde Uitgang.21)
Bij de discussie in de gemeenteraad in 1933 toonde een der leden zich
voorstander van het slechten van de wallen om ter plaatse singels aan te
leggen.Z2) Een parkachtige aanleg kan ontegenzeglijk fraai zijn - zoals in
Zaltbommel - maar het oorspronkelijke karakter van de vestingwerken
gaat dan totaal verloren. Gelukkig vond dit raadslid geen medestanders
en omsluiten de wallen nog altijd de oude binnenstad van Gorinchem. Ze
bieden een bijzonder fraai uitzicht, vooral aan de zuidzijde, waar bij mooi
weer over de rivier Woudrichem en Loevestein te zien zijn.
In recenter tijd - in 1993194 zijn de mogelijkheden om over de wallen te
wandelen aanzienlijk verruimd door de aanleg van meer wandelpaden,
zoals over de kruin van de Dalemwal - de zgn. Soldatenwal met uitzicht
op de Oostgracht. Door in de paden een meer vloeiende lijn aan te

-

-

ngen komt het oorspronkelijke hoekige karakter van de vesting
aas niet meer zo duidelijk tot uiting.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 295, fol. i@'
Verhoging achter de borstwering van de vestingwal
Aarden ophoging op de wal waarover vuur kon worden afgegeven
Struiken met doorns, het "prikkeldraad van vroeger
Archief stadsbestuur, inv.nr. 295, fol. 130V
Belasting op het malen van graan
Archief stadsbestuur, inv.nr. 297, fol. 35"
Archief stadsbestuur, inv.nr. 298, fol. 6V
Archief stadsbestuur, inv.nr. 500,fol. 4F?'
Archief stadsbestuur, inv.nr. 500,fol. 59
Archief gemeentebestuur, H 30-1; 1830, nr. 67
Archief gemeentebestuur, H 31-62; 1839, fol. 192V
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Panorama omstreeks 1855 vanaf molen De Hoop, waarop een gedeelte van de Dalemwal goed is te zien. Er 

loopt een wandelaar over een platgetreden pad en kinderen zijn met vliegers in de weer. Rechts 

bevindt zich een opril. Gravure door G.M. Kurz; Stadsarctiief. 


WAT WAS GORKUM TOEN EEN RUSTIG PROVINCIESTADJE
Herinneringen van H.A. van Goch aan Gorinchem
Arie van Loon

December 1941 begon burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rappard 1)
een actie onder de Gorcumse burgerij om geld in te zamelen voor het
herstel van de twee overgebleven walmolens van Gorinchem. In een
brief aan Jhr.mr. F. van Rijckevorsel, bestuurslid van de "De
Hollandsche molen", omschreef hij zijn doelgroep als: "de beter
gesitueerde Gorcumers, die naast liefde voor de stad hunner inwoning
voldoende gevoel voor schoonheid en piëteit bezitten" 2).
Op 11 december 1944 verscheen in het Gorinchemsch Nieuwsblad een
oproep van Van Rappard: Gorcum's stadsbeeld in gevaar! Steunt de
actie tot behoud der Gorcumsche molens. Ook de in Gorinchem
opgegroeide amateur-historicus H.A. van Goch 3) uit De Bilt reageerde
op de oproep door fl. 25,- voor de actie te schenken. Naar aanleiding
van de actie ontstond een korte briefwisseling tussen Van Goch en de
burgemeester. De briefwisseling bestaat uit zes brieven, geschreven in
december 1941. Vooral interessant is de derde brief van Van Goch
(d.d. 30-12-1941), waarin hij herinneringen aan Gorinchem uit zijn
jeugd beschrijft, toen behalve de twee nog bestaande walmolens, "De
Hoop" en "Nooit Volmaakt" nog de pelmolen op bastion VI en "De
Eendracht", de oliemolen aan de ingang van de haven, een werkend
onderdeel van het Gorcums stadsgezicht vormden.
Brief van H.A. van Goch aan burgemeester mr. L.R.J. ridder van
Rappard d.d. 15 december 1941
"Uit volle sympathie met Uw actie tot behoud der twee nog bestaande
molens in het beeld van mijn door U beheerde geboortestad, voor
welke ik tot in mijn thans hoogen leeftijd mijn liefde heb behouden,
zend ik U, naar aanleiding van Uw warm artikel in het Gorc. nieuwsblad
van vrijdag jl., tegelijk met dit briefje een postwissel. Ik hoop van harte
dat mijn bijdrage spoedig en voldoende zal worden aangevuld met
steun, zoowel moreel als financieel, van stadgenooten en oudstadgenoten, zoodat Uw mij zoo sympathieke wensch in vervulling zal
gaan.
Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om'U de verzekering te
geven dat het mij heeft verheugd dat U zitting heeft genomen in het
bestuur van "Oud Gorcum", welke vereeniging, van welke ook ik jaren
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lang bestuurslid ben geweest, hare belangen dosr keuze van U, die
gevoel en liefde heeft voor plaatselijke .historie en oudheidkunde, in
goede handen heeft gesteld."
Brief van burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rappard aan H.A. van
Goch d.d. 17 december 1941
"Met groote erkentelijkheid nam ik kennis van den inhoud van uw
schrijven van 15 december j.1. waarbij u mij mededeelt, dat u ten
behoeve van het herstel der twee nog in Gorinchem bestaande molens
een bijdrage ter beschikking wilt stellen van f. 25,--.
De betreffende postwissel ontving ik inmiddels in dank. Dit bewijs van
medeleven van iemand, die door de publicatie van zijn standaardwerk
"Van Arkel's oude veste" een zoo groote bijdrage heeft verleend tot
populariseering van Gorcum's historie, heb ik op hoogen prijs gesteld.
Ik kan thans reeds mededeelen, dat mijn opwekking een groot succes
belooft te worden.
Reeds thans zijn mij door personen, die zich aan het verleden van deze
stad verknocht gevoelen, bijdragen ter hand gesteld van tezamen f.
500,-- 4).
Dit geeft gereede aanleiding om te vertrouwen, dat hieraan nog een
belangrijk bedrag zal worden toegevoegd.
Mijn bedoeling is om iedere week in het "Gorinchemsch Nieuwsblad"
een lijst te publiceeren van bij mij binnengekomen giften, zoodat u
daaruit zult kunnen constateeren, dat de huidige generatie van Gorinchem voor de instandhouding van monumentale gebouwen een
buitengewone belangstelling koestert."
Brief van H.A.. van Goch aan burgemeester mr. L.R.J. ridder van
Rappard d.d. 20 december 1941
"Met buitengewoon veel voldoening heb ik den inhoud van Uw brief
gelezen, waaruit mij, tot mijn vreugde, bleek dat Uw opwekking tot het
behoud van de twee molens financieel al een mooi succes kan
boeken. Ik twijfel er dan ook niet aan dat Uw plan niet zal slagen.
't Doet mij deugd dat U zooveel belangstelling en liefde hebt voor de
plaatselijke historie van het aan Uw goede zorg toevertrouwde Gorkum,
dat ook steeds mijn sympathie heeft gehad en nog heeft. U evenaart
daarin Uw ambtsvoorganger, wijlen burgemeester Gaarlandt, met wien
ik zoo prettig samenwerkte als er iets was dat zijn belangstelling
gaande maakte voor Gorkum's verleden. Zoo onder meer het weder te
voorschijn brengen van de beelden der Arkels in de Hervormde Kerk
en het plaatsen van de tombe. En daar ik nu ook van U den prettigen
indruk heb van Uw warme belangstelling voor Gorkum's historie, durf ik

mij de vrijheid te veroorloven U, uit wat ik nog bezit aan overdrukken 

van enkele mijner publicaties, een drietal ten geschenke aan te bieden, 

die ik als drukwerk aan U heb afgezonden. Twee ervan behandelen 

een onderwerp Gorkum betreffende, de andere publicatie is een 

aanvulling op mijn beschrijving van het Trippenhuis te Amsterdam, het 

gebouw, waarin vóor 1886 het Rijksmuseum was ge'interneerd met de 

Ned. (voorheen Kon.) Akademie van Wetenschappen, die er nu nog in 

is behuisd en na 1886 over de geheele localiteit beschikking heeft. Bij 

die instelling ben ik 33 jaren tot mijn pensioeneering in 1930 als 

ambtenaar werkzaam geweest. (...) U verder een mooi succes met het 

slagen van Uw plan toewenschend en met de verzekering van de 

meeste hoogachting blijf ik gaarne." 

Brief van burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rappard d.d. 24 decem- 

ber 1941 

"Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van Uw schrijven van 20 

December )l., zoomede van de overdrukken van een drietal publicaties 

van Uw hand. 

Voor dit geschenk betuig ik U mijn hartelijken dank. 

Inmiddels verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting." 

Brief van H.A. van Goch aan burgemeester mr. L.R.J. ridder van 

Rappard d.d. 30 december 1941 

"Bij het grasduinen in mijn paperassen vond ik een plaatje van Gorkum, 

waarop zijn afgebeeld de drie molens, die indertijd stonden op de 

omwalling aan de rivierzijde, waarvan de pelmolen aan den pelwal 

zoogenoemd en de oliemolen aan den ingang van den haven, jammer 

genoeg, tot het verleden behooren. In beide molens ben ik wel 

geweest in mijn jeugdjaren (ik verliet op jeugdigen leeftijd Gorkum 

voorgoed om het grootste gedeelte van mijn leven in de hoofdstad 

door te brengen), In den pelmolen zag ik vaak het scherpen, zoo-

genaamd het 'billen' der molensteenen door een inwonenden 

Franschman Gobier en in den oliemolen, waar de lijnkoeken voor het 

vee uit het lijnzaad werden gemaakt, het rustelooze op en neer gaan 

van de zware stampers, die een ooiverdoovend geluid maakten. 

Wat was Gorkum toen, nog geïsoleerd van het spoorwegnet, een rustig 

provinciestadje, dat door zijn mooie Waterpoort (thans van de 

stadszijde gezien opgesteld in den tuin van het Rijksmuseum te Am- 

sterdam) uitgang gaf op het toen maar kleine terrein langs de rivier als 

aanlegplaats voor de schepen en stoombooten! Nu Uwe belangstelling in het behoud van de twee nog bestaande
molens (ook de houtzaagmolen van den heer Frohn aan de haven is
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verdwenen) zoo warm zich uit in Uw propaganda, vind ik daarin
aanleiding U te verzoeken dit plaatje van mij aan te nemen als aanschouwelijke herinnering aan Gorkums verleden, dat in U zoo'n
warmen vereerder heeft mogen vinden.
't Is niet van kunst - meer van historische beteekenis. Ik kocht het
indertijd in een prentenveiling bij de firma Frederik Muller te Amsterdam
met nog ander plaatwerk. Ik vermoed dat het thuis behoort in een serie
van Nederlandsche stadsgezichten, indertijd (wanneer mij niet bekend)
uitgegeven door de firma Van Goor te Gouda. Maar 't lijkt mij
heelemaal Duitsch werk te zijn, afgaande op de namen van teekenaar
en graveur en het afdrukken te Darmstad 5).
Maar dat doet er niets aan af dat de teekenaar het stadsbeeld van toen
betrouwbaar heeft weergegeven. (...) De verschillende torentjes zijn op
het plaatje, naar mijn meening, goed geplaatst en de daarbij
behoorende gebouwen wel te onderscheiden. Van rechts naar links,
dunkt mij de opvolging te zijn: 1. Kapel, Arkelstraat; 2. R.K. kerk, Haarstraat; 3. Het vorige stadhuis; 4. groote toren; 5. Dalempoort. Dan is er
bij den pelmolen nog iets klein-torenachtigs. Zou dat de tolkazerne
kunnen zijn? 6)
Ik zend U het plaatje tegelijk met dezen brief in de hoop dat U mijn
aanbod van het eenvoudige geschenk zult willen aanvaarden als klein
maar uit een goed hart.
Met een beleefden groet en de verzekering van de meeste hoogachting, ben ik gaarne.."
Brief van H.A. van Goch aan burgemeester mr. L.R.J. ridder van
Rappard d.d. 15 september 1942
"Vanmorgen werd ik aangenaam verrast door de ontvangst van een
prentbriefkaart, waarop de afbeelding van de twee thans gerestaureerde en gemoderniseerde walmolens te Gorinchem en de uitnoodiging van U en de beide molenaars tot bijwoning van de plechtige
weder in bedrijfsstelling dier molens op zaterdag 19 september a.s. Tot
mijn spijt kan ik aan die uitnoodiging geen gevolg geven, omdat ik
voor dien dag en zondag reeds volgens afspraak een bestemming heb
gegeven, waarin ik thans niet meer veranderen kan. Ik hoop evenwel,
als mijn gezondheid het zal toelaten en het weer nog goed zal zijn, in
den herfst eens in Gorkum te komen en dan de nu herstelde molens in
oogenschouw te nemen.
Nu ik het mondeling niet zal kunnen doen, voel ik mij toch verplicht U
hiermede schriftelijk geluk te wenschen met ket succes, waarmede het
door U genomen initiatief en de door U met kracht gevoerde
propaganda om de molens voor totaal verval en amotie te behoeden,
is bekroond. De Gorkumers zijn U veel dank verschuldigd voor Uw

sympathieke bemoeing om het stadsbeeld van Gorkum in ouden luister
te bewaren door het behoud van de twee nog uit den greep der
mokers gespaarde molens op de oude vestingwallen. Mogen zij steeds
ten volle beseffen dat zij in U hebben te waardeeren een burgervader
vol zorg en liefde ook voor het uiterlijk van de onder Uw beheer
gestelde gemeente."
Naschrift:
Meer over de actie van burgemeester Van Rappard en de restauratie
van de twee Gorcumse walmolens eind 1941 en begin 1942 kunt U
lezen in het onlangs verschenen boek De walmolens van Gorinchem,
geschreven door de heer A.L. van Tiel. Voor zijn boek heeft de heer
Van Tiel uitgebreid archiefonderzoek gedaan naar het ontstaan van
beide walmolens en hun lange, vaak bewogen geschiedenis. Hij had
het ter gelegenheid van de afsluiting van de restauratie van de twee
Gorcumse walmolens, "De Hoop" en "Nooit Volmaakt", geschreven. Het
voorwoord had hij bij het gereedkomen van het manuscript in de
toekomende tijd geschreven. Op 3 september 1996 overleed de heer
Van Tiel onverwacht. Het boek werd gepresenteerd tijdens de feestelijke weer ingebruikstelling van molen "Nooit Volmaakt" op vrijdag 15
augustus j.1. De eerste exemplaren werden door de heer P.J. Wildeboer, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Gorcumse molens,
uitgereikt aan Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden en de moeder van
de heer Van Tiel, mevrouw B. van Tiel-Naeijen.
De walmolens van Gorinchem kan besteld worden bij het secretariaat
van de Stichting Vrienden van de Gorcumse Molens, Postbus 539,
4200 AM Gorinchem, tel. 0183-620897. Daar kunt U ook, ter kennismaking, de Nieuwsbrief van de Vrienden van Gorcumse molens aanvragen met daarin een verslag van de feestelijke opening van "Nooit
Volmaakt" en een artikel over de eerste grote restauratie van de twee
Gorcumse walmolens in 1942. De prijs van het boek bedraagt f 15,voor leden van de Stichting en f 17,50 voor leden van Oud-Gorcum.
Noten
1) Mr. L.R.J. ridder van Rappard was burgemeester van Gorinchem van
15 september 1939 tot 31 juli 1971. Hij schreef o.a. Hoe was het ook 

weer. Burgemeester voor, tijdens en direct na de bezetting van het 

Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Boom, Meppel, 

1979. In zijn autobiografie wilde hij het, volgens hem, eenzijdige beeld 

dat door Dr. L. de Jong in zijn werk over Nederland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog geschetst werd van de burgemeester als collaborateur, 

rechtzetten. 

2) Brief van burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rappard aan jhr.mr. F. 
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van Rijkckevorsel d.d. 12 december 1941. Stadsarchief Gorinchem,
Archief gemeentebestuur, dossier 636
3) Auteur van: Van Arkel's oude veste: geschied- en oudheidkundige
aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste
gebouwen en instellingen. Teunis Homeer, Gorinchem, 1898
4) De actie was inderdaad een groot succes en bracht in totaal f
2382,- op (De restauratie van de molens kostte f 8909,59)
5) J.L. Teiwen, Het Koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene
reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en
beschreven door J.L. Terwen. G.B. van Goor, Gouda, 1858. De
staalgravure is gemaakt door G.M. Kurz naar de tekening van Chr.
Schuler. Deze is afgedrukt door de Duitse firma G.G. Lange te Darmstadt.
De tekening moet gemaakt zijn na 1851 (ingebruikneming van nieuwe
Grote Kerk) en voor 1859 (afbraak van het oude stadhuis. Volgens J.L.
Terwen waren er toen in Gorinchem 1 houtzaag-, 3 olie-, 1 snuif- en 2
korenmolens.
6) Dit is ongetwijfeld het torentje van de Waterpoort.

Op de afbeelding op blz. 105 van OGV nr. 38 zien we een zogenaamde kwakel. Een kwakel is een smal loopbruggetje. Deze brugjes
worden in Noordeloos bôôm genoemd. Zo waren er bijvoorbeeld 't
Bôômpie bij Marigjes op het Hoogeind; de Laogendse Bôôm op het
Laageind; 't Smidse Bôômpie bij de kerk.
De afgebeelde foto (blz. 105) is genomen op het Hoogeind. Het
bruggetje bestaat als zodanig niet meer, maar is vervangen door een
bredere brug. De boerenknecht op het schouwtje is hier niet aan het
baggeren, maar kloet zijn schouwtje met de kloet vooruit.
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De boerenwoning Eike's IIoE onderaan de Arkelsedijk, gezien vanaf de dijk uit zuidelijke richting. 

Prentbriefkaart; Stadsarchief. 


HERINNERING AAN EIKE'S HOF
H.M. den Uyl

Er wordt op het ogenblik hard gewerkt aan een nieuwe brug over de
Linge naar Gorinchem-Oost. Voor de aanleg van een oprit vanaf de
Concordiaweg, over de Arkelsedijk naar de in aanbouw zijnde
Lingebrug, zijn grote hoeveelheden zand aangevoerd. Dagelijks ziet
men de zandmassa's hoger en hoger worden. Zo ligt ook het hele
parkeerterrein bij het voormalige kantoor van De Vries Robbé al
bedolven onder het zand. Als het project gereed'is, zal er ongetwijfeld
een belangrijke en lang gewenste verkeersverbetering tot stand zijn
gekomen.
Veel moois is er niet bij verloren gegaan. De rotonde van Merkelbach
kon gelukkig behouden blijven en is naar de overzijde van de Linge
verplaatst. Toch zal het nu geheel onder zand bedolven stuk grond,
gelegen tussen de Arkelsedijk en de Concordiaweg, bij tal van
Gorkumers boven de vijftig herinneringen oproepen aan de tijd dat
onze stad nog een wat landelijk aanzien had. Zij zullen zich nog goed
kunnen herinneren dat op di't punt een oud, schilderachtig boerderijtje
stond, dat in de volksmond ietwat luguber de Moordkuil heette, maar
waarop de veel vriendelijkere naam Eike's Hof geschilderd stond.
Hoe oud deze boerderij was, is niet met zekerheid te zeggen. Het is
verleidelijk te veronderstellen dat dit het huis was dat vroeger de naam
van De Schuiframen heeft gedragen en dat in het dagboek van Matthijs
Snoeck' in 1811 wordt vermeld als de herberg De Schuyfraamte, waar
de plaatselijke overheid, onder wie Snoeck, keizer Napoleon en zijn
vrouw bij hun vertrek uit Gorkum op 6 oktober uitgeleide had gedaan.
Deze herberg, toen voorzien van schuur, kolfbaan, tuin en boomgaard
(niet te verwarren met de meer naar de Nieuwe Hoven toe gelegen
uitspanning Concordia) was namelijk ook te vinden aan de Lingedijk
(Arkelsedijk) nabij de Arkelpoort. De veronderstelling dat De
Schuyframen identiek was met de boerderij die later Eike's Hof heette,
moet echter van de hand gewezen worden. Uit een stuk in het archief
van het gemeentebestuur van Gorinchem2 blijkt namelijk, dat De
Schuiframen wat noordelijker aan de Arkelsedijk stond, dus iets meer in
de richting van Arkel. Onmiddellijk ten noorden van het huis dat later
Eike's Hof zou heten, had je de gemenelandsstoep ter plaatse waar
later de joodse begraafplaats kwam. Ten noorden van die stoep nu
was De Schuiframen gelegen.
Een eerste vermelding van het huis dat stond op de plaats van het
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E i k e P s Hof omstreeks 1950 gezien vanaf d e W. de Vries Robbéweg, hoek Concordiaweg. 


latere Eike's Hof zien we op 14 juni 1706. Dan verkopen namelijk Rijk
Cornelisz., wonend te Charlois, en zijn zuster Wijntje Cornelisdr.
bovengenoemd huis aan Jan Claasz. van Dalen (Dalem) voor f 3 0 . ~
Op 27 januari 1780 verkopen de Hervormde diaconie van Arkel
(wegens alimentatie van Jan van Dalem) voor de ene helft, en de
erfgenamen van Lijntje van Dalem, huisvrouw van Andries de Keijzer,
en diens broer Mathijs de Keijzer het huis met boomgaard voor f 500
aan Arie van de Giessen, wonend te ArkeL4 Arie van de Giessen,
woonachtig in de banne (waarschijnlijk in het in 1780 gekochte huis),
neemt op 21 september 1793 een hypotheek van f 125 op dit huis.'
9 Januari 1810 vindt er weer een verkoop plaats. Dan verkopen Arie
van de Giessen, Pieter en Dingena van Arkel (beide eerstgenoemden
woonden binnen de stadswallen en laatstgenoemde er even buiten,
dus wellicht in het onderhavige huis) het pand voor f 1000 aan Klaas
van de Giessen, die in Dalem ~ o o n d e Enige
.~
tijd later, op 28 maart
1825, na de dood van Klaas van de Giessen, verkopen zijn erfgenamen
het huis, dat ten bedrage van f 300 tegen brand was verzekerd, aan
Gerard Blom voor f 1110,' over wie we verderop nog zullen horen.
Bij het beleg van Gorinchem in 1813/14 werd het huis zwaar
beschadigd. De schade aan huis, schuur en bakhuisje werd op verzoek
van de eigenaar door een timmerman en metselaar geschat op f 1200.
Er moest dus heel wat aan vernieuwd worden. Wat de andere schade
betrefl: verbrand en gestolen waren een loden pomp met zijn pijp ten
bedrage van f 120, bomen, horden en brandhout ten bedrage van f
60, vijftig zakken aardappelen ten bedrage van f 60, huismeubelen ten
bedrage van f 20, tienduizend pond hooi ten bedrage van f 80, negen
vrucht- of appelbomen ten bedrage van f 90 en veertig wilgebomen
ten bedrage van f 12, dus in totaal f 442.' In hoeverre er iets van het
oude huis bij de herbouw of vernieuwing in 1814 of daarna is
overgebleven, valt moeilijk te zeggen.
Waarschijnlijk is het weinig bekend, dat ook de veelzijdige Gorkumer H.
van Hoogdalem, aan wie in onze Historische Reeks Oud-Gorcum deel
9 is gewijdIg een band had met Eike's Hof. Zo vertelde hij eens dat zijn
grootvader, Hein van Hoogdalem, naar wie hij heette, daar van 1884 tot
1913 heeft geboerd, Deze bebouwde daar het land tot aan het
Jodenkerkhof toe, dus ook de grond waarop sinds 1928 het vroegere
kantoor van De Vries Robbé staat. Behalve landbouwer was hij ook
nog polderbode en hulpbruggewachter van de kanaalbrug.'' Hij werd
14 mei 1844 te Kedichem geboren en stierf te Gorinchem op 26
oktober 1916." Hein was getrouwd met Maria Kwakernaak uit
Wijngaarden. Zij hadden elf kinderen.
Dat Hendrik van Hoogdalem in zijn jongensjaren veel bij zijn
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E l k e ' s H o f o m s t r e e k s 1 9 5 5 v a n u i t h e t n o o r d o o s t e n van d e Arkelsedijk a f g e z i e n ; d e schuurzijde.
Foto; S t a d s a r c h i e f .

grootouders over de vloer kwam, spreekt vanzelf. Daar heeft hij
natuurlijk vol spanning zitten luisteren als de verhalen loskwamen. Daar
hoorde hij over de moord. Het huis stond in die tijd immers bekend als
De Moordkuil. Die naam zou het, volgens de verhalen, gekregen
hebben toen daar eens in vroeger tijden bij een daverende ruzie een
dode moet zijn gevallen. Ook zou het hier gespookt hebben.
Eike's Hof was een klein boerenbedrijfje van het eenvoudige
Alblasserwaardse type. Het houten schuurgedeelte aan de noordzijde
was voorzien van zwart geteerde planken; dit was met een rieten dak
gedekt met een zogenaamd wolfeind (een afschuining aan de korte
zijde van het dak). Het woongedeelte was van baksteen en had een
rechte topgevel. Dit deel was geheel gepleisterd en gewit en het had
een pannendak.
In 1919 ging de houtzagerij aan de andere kant van de Arkelsedijk in
vlammen op. Toen is Eike's Hof ternauwernood aan een ramp
ontsnapt. Het rieten dak van het oude boerenhuis had al vlam gevat,
maar de brand werd geblust. Op de plaats van de houtzagerij is in
1925 een uitbreiding van het staalconstructiebedrijf De Vries Robbé &
Co. N.V. gekomen.
De naam Eike's Hof is niet erg oud. Deze is ontleend aan de roepnaam
van de voorlaatste eigenares, mevrouw Engje Wilhelmina Mensert-van
Wijnen, die het in 1945 aan voornoemd bedrijf verkocht. In 1917 had zij
het boerenhuis gekocht van ir. W.J.S.J. Blom, die eigenaar was
geworden bij scheiding van de boedel van zijn moeder op 8 november
1878. De waarde ervan werd toen geschat op f 2300.12Zijn moeder,
Anna Maria Blom-Bel1 Pols, had het geërfd bij boedelscheiding van
haar man Gerard Blom, procureur en raadslid, op 12 april 1852.13En
daarmee zijn we dan weer terug bij de Gerard Blom die in 1825 voor f
1110 het boerenhuis kocht van de erfgenamen van Klaas van de
Giessen.
Eind november 1959 werd het oude, wat vervallen huis, genaamd 

Eike's Hof, afgebroken om plaats te maken voor uitbreiding van het 

parkeerterrein bij het in 1928 gebouwde, ernaast gelegen kantoor van 

De Vries Robbé. Eike's Hof was toen allang geen boerenbedrijf meer. 

En zo is nu dus zelfs de plaats waar Eike's Hof gestaan heeft, 

verdwenen. 

Maar de naam Eike's Hof blijft waarschijnlijk voortleven, doordat de 

nieuwe rotonde, volgens een raadsvoorstel, deze naam krijgt. 

Noten 

l. 	

Uittreksel uit het dagboek 1807-1816 van den heer 

Matthijs Snoeck Huibertszoon. Historische Reeks Oud-

Gorcum, nr. 10 (1996), p. 78. 

Zie ook een artikel van M. in het inlegblad bij het De 

Vries Robbé-Nieuws van 25 febr. 1960. 


Archief gemeentebestuur, hoofdstuk 22, nummer 15. 

Veel darik aan stadsarchivaris R.F. van Dijk die zo 

bereidwillig was mij de nodige archivalische gegevens 

betreffende Eikels Hof te verschaffen. 

Rechterlijke Archieven van Gorinchem en het Land van 

Arkel, inv.nr. 513, f. 39v 


RA 600, f. 37v 

RA 617, akte 4 


Not. 4313, akten 8 en 10 

Archief gemeentebestuur, hoofdstuk 22, nummer 15 

Hendrik van Hoogdalem 1898-1970, een veelzijdig Gorcumer. 

Historische Reeks Oud-Gorcun, nr. 9 (1995). 

Gorinchem in oude ansichten, deel 1 / H. van Hoogdalem.
Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1967. - p. 27 en 30

-

Vereenvoudigde genealogie van de familie Van Hoogdalem.
In: Hendrik van Hoogdalem (zie noot g), p. 73 

Notaris A.G.W. Boll, akte 2475 

Notaris G.C. van Appeltere, akte 57 


RUZIES OVER SOLIDARITEIT TUSSEN SIGARENMAKERS
R.F. van Dijk

Sigaren roken brengt de gezondheid ernstige schade toe. Sigaren
maken is echter ongevaarlijk werk. Toch kan een sigarenmaker, zoals
iedere sterveling, ziek worden of een ongeluk krijgen. Om in zo'n geval
toch van een inkomen verzekerd te zijn, sloeg een aantal Gorcumse
sigarenmakers op 2 januari 1880 de handen ineen. Bij gebrek aan
sociale wetgeving spraken zij af zelf een fonds te vormen waaruit
ziektegeld kon worden bekostigd. Dit fonds kreeg de toepasselijke
naam: Sigarenmakersvereeniging "De Eensgezindheid".
Pas bij het 25-jarig bestaan vernemen wij, in de Nieuwe Gorinchemsche Courant, van het bestaan van deze vereniging. President en
mede-oprichter was Johannes Hijmans (1855-1937), werkzaam in de
fabriek van Arnoldus Anthonie Hessig. Secretaris-penningmeester sinds
het eerste uur was Johan Theodorus van Baardewijk (1858-1921), die
niet alleen sigaren maakte maar er ook in handelde. Hij was tevens
president van de "Sint-Josephvereeniging tot onderlinge ondersteuning
bij ziekte", die actief was onder het Rooms-Katholieke deel van de
bevolking.' Bij de viering van het jubileum in café "De Zalm" (nu "De
Keizer"), waar men gewoonlijk ook vergaderde, bracht de president
hulde aan Van Baardewijk en overhandigde hem een keurig bewerkt en
met zilver gemonteerd inktstel, Zichtbaar aangedaan dankte deze voor
de blijken van sympathie. Hij dankte ook erelid Hessig voor de
stoffelijke steun gedurende het bestaan van "De Eensgezindheid". Van
Baardewijk herinnerde er verder aan, dat men reeds twee jaar na
oprichting met grote moeilijkheden te kampen kreeg, toen zes van de
dertien leden tot deling van de kas wilden overgaan. Zonder Van
Baardewijks krachtig verzet zou de vereniging toen reeds te niet zijn
gegaan. De zes traden toen uit, met medeneming van de door hen
gestorte premies. Thans (in 1905) waren er 32 leden met een fonds
van f 744,63. Na deze toespraken werd het verdere deel van de avond
op recht gezellige, kameraadschappelijke wijze gesleten, opgevrolijkt
door toneelstukjes en voordrachten, tot allen zich ten twee ure aan de
dis verenigden, waarbij menige toast werd uitgebrachtS2
Hessig was niet zomaar erelid. Hij is mogelijk de initiatiefnemer van de
vereniging geweest en het kan zijn dat alleen werknemers van zijn
fabriek er lid van waren, want zijn fabriek telde er rond de dertig.=
Hessig was in 1835 geboren in Ouddorp en kwam in 1858 vanuit
Beesd naar Gorinchem. Zo jong als hij was kocht hij direct voor f 3500
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het woon- en winkelhuis op de Langendijk noordenhoek Weessteeg,
waar nu café Block 3 zit, en begon er zijn fabriek.4 Hij bleef
ongehuwd, maar was sociaal wel geëngageerd: liberaal lid van de
gemeenteraad, lid van het Burgerlijk Armbestuur, zetter van 's rijks
directe belastingen, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
erelid van zangvereniging "Aurora", lid van de Gorcumse rederijkerskamer "Nut en Genoegen" en erelid van de Utrechtse rederijkerskamer
"Jan van Beers". Bij de historische optocht op 30 mei 1889 ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koning Willem III verbeeldde hij koning Willem
Bij zijn overlijden in 1906 verscheen er een "in memoriam" in de krant,
dat hem beschreef als een zachtzinnige en stille man, trouw aan
zuivere beginselen, beminnelijk, vrolijk en hulpvaardig, recht en eerlijk
door het leven gaande, ja een der beste zonen onzer gemeente!6
Bij testament legateerde hij aan zijn uit Beesd afkomstige huishoudster,
die hem al bijna 15 jaar diende, de rente van een kapitaal van f
13.400, wat haar f 400 per jaar opleverde. Wel moest zij hem dan tot
zijn sterven dienen en mocht zij niet trouwen. Aan een gehuwde
winkelbediende legateerde hij de rente van een kapitaal van f 9000,
zijnde f 270 per jaar.7 De Hervormde kerk kreeg geen legaat, hoewel
hij daar lid van was en het zitplaatsengeld voor zijn huishoudster
betaalde.
De boedelinventaris beschreef zijn voorliefdes (een fonograaf in de
tuinkamer en één op zolder, een schaaktafel in de voorkamer), gastvrijheid (wijn, bier, cognac en likeur), ijdelheid (een gouden bril) en
zakelijkheid (voorraad tabak ter waarde van f 5689,09, sigaren ad f
2035,44, 475 vormen, 3 persen en zeven, werktafels, schafttafel,
kachels, banken, maatbakken en een bedrag aan vorderingen ad f
2255,0g1/2).' De kassier Jacobus Siegers, een Vlissingse zwager van
Hessig, erfde de fabriek en liet de leiding over aan Coenraad Mik, die
er al 27 jaar
Hessig zat er warm bij met een belastbaar jaarinkomen van f 4400.
Van Baardewijk verdiende f 500.'~
Landelijk brak in 1913 in de sigarenindustrie een staking uit, gevolgd
door uitsluiting van de stakers. Toch moesten de werkgevers na 17
weken het hoofd buigen. Bij de firma Hessig werd niet gestaakt, want
Siegers was niet aangesloten bij een werkgeversorganisatie en zijn
personeel niet bij een vakbond. Niet verwonderlijk dat Hessigs knechten tijdens deze grimmige staking een gratificatie ter hoogte van een
weekloon kregen.' '
De uitgesloten sigarenmakers moesten het doen met een gezellige
avond in zaal Gambrinus, aangeboden door toneelvereniging "Amicitia,l.12 Toen Amicitia kort daarop tien jaar bestond, kreeg regisseur
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M.M. Koster een lauwerkrans en verdiende sigarenmaker (niet bij de fa.
Hessig) A.C. Swaters een zesde prijs bij het jubileumbal.13
Dezelfde Arie Swaters trok twee jaar later fel van leer tegen die onderkruipers van Hessig en hun vereniging tot ondersteuning bij ziekte. Als
tweede secretaris van de in 1912 door negen personen opgerichte14
afdeling Gorinchem van de Nederlandsche Sigarenmakers- en
Tabakbewerkersbond opende hij in "De Sigarenmaker", het orgaan van
deze bond, de aanval. Alle Gorcumse sigarenmakers waren volgens
hem georganiseerd, behalve de klaplopers van Hessig. Ze kregen dan
wel een horloge na 25 jaar zwoegen, maar het loon van 37% cent per
100 gemaakte sigaren lag 17 % onder dat van collega's bij andere
Gorcumse sigarenfabrieken. Medezeggenschap hadden Hessigs
mannen ook niet. Wel waren ze sterk vertegenwoordigd in de
sigarenmakersziekenfondsen "De Eensgezindheid" en "De Steunbus",
waar ze hun reactionaire houding wisten door te drijven. Zo'n fonds
werd gekenmerkt door boetestelsels, potvertering en spionage voor de
werkgever. In "De Eensgezindheid" was sinds haar oprichting f 1500
verzopen en de zieken werden afgescheept met f 4,80 per week.
Swaters was dan ook uit "De Steunbus" gestapt, omdat het hem niet
mogelijk was met loonbedervers en aanstaande werkwilligen in één
fonds te zijn. Zulke plaatselijke fondsen waren ondingen, die beter als
geheel .konden opgaan in het aan de bond gelieerde "BondsOndersteuningsFonds". De in 1915 opgerichte Gorcumse afdeling van
het BOF, waarvan Swaters' vader secretaris was, kostte hoogstens 3
cent per verzekerde gulden per week en dan was je, bij verhuizing, ook
in andere plaatsen verzekerd en kreeg je maximaal een heel jaar een
uitkering.
Zijn collega J.A. de Jong, lid van "De Steunbus" en het BOF, schreef
vervolgens in hetzelfde orgaan een heel ander verhaal. Nog nooit had
Hessig een horloge gegeven, wel deed het personeel dat onderling.
Slechts de jongste bediende verdiende 37% cent, de rest had meer.
Swaters had bij "De Steunbus" niemand voor zijn ideeën kunnen
winnen. "De Eensgezindheid" had geen spionnenstelsel en de potvertering was al drie jaar afgeschaft. De uitkering van dit fonds varieerde
van f 4,80 per week (vroeger f 6) tot f 6 (vroeger f 7,20) voor wie
tenminste vier jaar lid was. En deze verlaging had in slechte tijden wel
meer plaatsgevonden bij "De Eensgezindheid", maar ook bij het BOF.
De redactie van "De Sigarenmaker" tekende bij het laatste aan: Dat is
niet waar.
Swaters schreef in een weerwoord dat De Jong slechts persoonlijke
hatelijkheden debiteerde en dat de potvertering wel degelijk nog
bestond.15 Nog zo'n halve eeuw later hield Swaters vol dat het bij de
fa. Hessig heel droevig was gesteld geweest.16
Hoe het ook zij, "De Eensgezindheid" (of "De Onderlinge Ruzie" zoals
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Swaters sneerde) komt nog wel voor in het adresboek van 1912, maar
niet meer in dat van 1921, zodat zij wel met het overlijden van Van
Baardewijk uiteengevallen zal zijn.

1. 	

Adresboek van Gorinchem 1905, p. 39 


2. 	

Nieuwe Gorinchemsche Courant, 1 en 5-1-1905
Stadsarchief Gorinchem, Archief A . A . Hessig
Not. S.C. van Appeltere, 5-10-1858, akte 90
Archief Hessig
NGC 15-2-1906
Not. J.H. Muller, 11-8-1905, akte 2376
Not. J.H. Muller, 22-2 en 30-5-1906, akten 2461 en 2513
Not. J.H. Muller, 10-4-1906, akte 2477
Kohier plaatselijke inkomstenbelasting 1905, nrs. 372
resp. 264. Hijmans verdiende te weinig om in het kohier 

opgenomen te worden. 

NGC 23-3-1913 

NGC 27-4-1913 

NGC 25-9-1913 

NGC 21-6-1917; toen waren er 120 leden 


De Sigarenmaker, 27e jaargang, 27-3, 3-4, 10-4, 17-4, 24- 

4 en 5-6-1915 

Gorcums lief en leed, nr. 7 / A.C. Swaters.
blad voor Gorinchem en omstreken, 22-3-1963

-

In: Nieuws-

BEZITTINGEN VAN GORCUMSE KLOOSTERS ONDER HEUKELUM

B.J. de Groot

Van de Gorcumse kloosters der Agnieten en Begijnen is over het
algemeen weinig bekend. Deze kloosters zouden respectievelijk in
1401 en 1391 gesticht zijn of opnieuw gehuisvest bij de Zusterstraat en
de Haarstraat. Over het grondbezit van deze kloosters in de omgeving
van Gorcum is tot heden weinig of niets gepubliceerd, wellicht wegens
het gemis van een cartularium of eigendomslegger. Vermoedelijk is
deze vroeger wel opgemaakt, doch nu niet meer.aanwezig. Echter juist
over deze onroerende goederen is langs een andere weg nog wel het
een en ander te vinden. Van kloosters met bezittingen is veel meer
bekend dan van kloosters zonder eigendommen. Natuurlijk wordt dan
slechts een aspect van het kloosterleven belicht, doch het landbezit
vormde wel een essentieel onderdeel van de gang van zaken bij die
instellingen. Een morgen is 17120e van een hectare en tevens zes
hond.
Aqnieten in en bii Heukelum'
Aan de Gragtdijk onmiddellijk zuidelijk van de Heukelumse stadsgracht
lag ongeveer tegenover het bekende stoepje in de gracht een hoeve
land van 24 morgen, strekkende van die dijk tot de Landsing of
Landscheiding. Vanaf de Gragtdijk De Jutting tegenover de stoep, Het
Kwaadland, De Kromme Kampen, De Hoge Kampen, De Rietkampen en
De Achterkampen. Ongeveer in 1425 was dat land van een zekere
Minnebier, later van Johannes Dierouts erven en van Geryt Boudewijnsz en consorten. De eersten komen uit Gorcum of hebben relaties
met die plaats. Hoewel in 1406 Boudewijn de Ledige tresaurier van
Gorcum was, kon ik het verband met deze niet direct aantonen. Het
lijkt er echter op, dat deze Geryt Boudensz voorkomt in een charter van
1447, waarin hij erkent de door zijn vader Bouden die Ledige aan de
Gorcumse kerk gegeven rente op een huis bij het kerkhof en op de
helft van een huis aan de Langendijk te Gorcum. Zou de laatste mede
gelet op zijn naam en zijn functie als tresaurier ook een geestelijke
zijn? Halverwege de 15e eeuw moeten Geryt Boudensz en Willem
Heynen's erven hoendertijns betalen van de helft van de hoeve (12
morgen) en de zusteren tot Gorinchem zulks van de andere helft. In
combinatie met de Jufferensteiger in de Groenewal bij het genoemde
stoepje bracht dit mij op de gedachte het klooster in de Voorstraat te
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De oostelijke gevel van het voormalige Agnietenklooster of Zusterhuis 

te Gorinchem. Na sloop van het postkantoor in augustus 1981. 

Foto; Stadsarchief. 


Heukelum toe te schrijven aan de Gorcumse Agnieten in het boekje Op
pelgrimsvoeten door Heukelum, verschenen in 1995. Het Heukelumse
klooster zou dan een filiaal van het Gorcumse geweest zijn. Het had
kennelijk zelf geen bezittingen, vandaar dat er zo weinig van bekend is.
De naam leeft echter voort in de volksmond. Na 1447 woont Heyn
Willemsz naast of in de buurt van het klooster, dat dan op naam kan
staan van Onse vrouwe ende Lysbeth Cornelys. Hij zou een zoon
kunnen zijn van genoemde Willem Heynen. Misschien is mr. Jan
Gerritsz van Schoonhoven, een priester halverwege de 16e eeuw,
bewoner of eigenaar van het klooster. Hij komt in die tijd nog al eens
voor als notaris en secretaris van Heukelum. Misschien zocht men om
die reden het oudste raadhuis van Heukelum daar of in de buurt. Van
land bij Heukelum van Gorcumse kloosters aan de Gragtdijk is dan
niets meer te vinden.
En tenslotte de Linge overgaande, zien wij dat Jan van Arkel van
Heukelum met zijn vrouw Bertha van Culemborg Den Oel, een uiterwaard beneden het Heukelumse veer op Oosterwijk, aan de zusters
van Sint-Agniet te Gorcum geven. Toen lag de waard misschien op
Heukelums gebied, doch later op Oosterwijkc territoir.
Blijkens een jaarrekening van 1581/1582 van de rentmeester van het
ZusterenlBagijnenconvent werd Den Oe1 voor een half jaar verhuurd
aan d e weduwe van Adriaen Cornelisz, de stadstimmerman van
Heukelum. In het kader van de bouw van de nieuwe vestingwerken om
Gorcum nam Adriaen Heukelum Cornelisz op 4 augustus 1578 aan: het
maken van een sluis voor de beer bij de Hoog-Arkelpoort. Als hij
dezelfde is als de genoemde stadstimmerman, dan is hij niet lang
daarna overleden. Mogelijk speelden bij deze verhuur relaties met
Gorcum een rol. De stadstimmerman was in een kleine gemeenschap
een belangrijke figuur, die meestal deel uitmaakte van het plaatselijke
bestuur. Bovendien huurde Jenneken, de weduwe van Cornelis
Spronc, ook een deel van Den Oel, die toen tien morgen groot was.
Het Heukelumse Broek
De invloed van de Gorcumse Agnieten was echter niet beperkt tot
Heukelum en naaste omgeving; ook in de Heukelumse polders bezaten
zij land. In het Heukelumse Broek, een wig tussen Vuren en Dalem,
hadden zij noordelijk van de Bosse kade, die de zuidgrens vormt van
die polder, nog zes morgen land. Vanwege de gedeeltelijk
onregelmatige verkaveling van het Broek kon dit land niet precies
getraceerd worden, doch het lag wel dicht bij Gorcum. Ongeveer in
1425 was het land van Griet Spaens, mogelijk uit Gorcum. Ene
Herbaeren Spaen vestigde in 1412 een rentebrief op de Gorcumse
kerk. Halverwege de 16e eeuw was het land, afgaande op de grootte,
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Topografische kaart met d e toestand van omstreeks 1900 waarop 

gearceerd aangegeven het landbezit van het Zusterhuis. 
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eigendom van de Gorcumer Peter Calf, die het vermoedelijk verpachtte
aan zijn plaatsgenoot Jacob Claesz (van Merkerck?). Hiermee is de
relatie met Heukelum en het landbezit onder Heukelum wel aangetoond. Het Broekse land komt in de 16e eeuw meer en meer in bezit
van de opkomende Gorcumse burgerij en van het Agnietenklooster als
ingeland is dan geen spoor meer te vinden.
Begiinen en Agnieten in de Leuvense polder
Omtrent 1425 hadden Johannes Dierout en consorten 5% morgen land
achter Vogelswerf. Het land lag tussen de Landscheiding of Landsing
en de Leuvense Kweldijk in drie kampen: de Landsing-, Middel- en
Kweldijkskamp ter grootte van g%, 11% en 11% hond. Vóór de
ruilverkaveling onder de nummers B 97, % B 110. t/m 112 en % B 171
en 172. De erven en consorten van Johannes Dierout trof ik ook al aan
bij het land van de Agnieten aan de Heukelumse Gragtdijk. Is dit een
toevalligheid? Ongeveer op de helft van de 15e eeuw staat het land op
naam van die Begijnen tot Gorinchem cum sociis. Het is de helft van
het vierde weer of hoef tussen de Bunderseweg en de later aangelegde
Molenweg. Door de verstoring van de verkaveling vanwege de Broekse
wiel is het land achter de huidige Leuvehoeve niet meegerekend als
weer of hoef. In 1447 moeten de Heukelumse Koorgezellen, Willem de
Leeuw, de Zusteren tot Gorinchem en Geeryt Dircksz van het weer
hoendertijns betalen aan de heerlijkheid. Hier is de invloed al te
merken van een eigendoms- en een gebruiksversnippering van de
weren. Of de eigendom toen onverdeeld was of op aparte percelen
sloeg, is onbekend. Het kwam vroeger wel voor, dat de pachters de
lasten betaalden van het land. De Landsingkamp (B 97) was later van
de polder onder de naam van Jan Aries Hoog, de Middelkamp (B 110
t/m 112) was later een kooi en de Kweldijkskamp (B 171 en 172) stond
bekend als de twintig hond (2 x 10 hond). Deze kooi werd destijds
Hommelenkooi genoemd naar de eigenaar Matthijs Hommel, die aan
het eind van de 17e eeuw oud-schepen van Gorcum en regent van het
Gorcumse gasthuis was. De familie Schalk, die naast de Broekse sluis
op Vogelswerf woonde, had het beheer over deze kooi, die ongeveer
lag ter hoogte van het huis Haarweg 9. Het gehele weer was elf
morgen groot (2 x 5% morgen). Het bezit wordt nog eens bevestigd
doordat Wijn Jansz en zijn vrouw Adriaen aan Otto van Arke1 van
Heukelum in 1490 de Gerrit Boetskamp verkochten, boven belend door
de Begijnen van Gorcum en beneden door Jan Laurensz (?). Hoewel in
het voorgaande gesproken wordt van de Begijnen en de Zusteren, die
betrokken waren bij hetzelfde weer, neem ik aan dat hiermee de
Begijnen en de Agnieten worden bedoeld. Mogelijk hebben zij
onderling het land geruild.
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D e Wilgenhof a a n d e Lansing.

D e L a n g e w e e r v a n d e A g n i e t e n a a n d e G r a g t d i j k t e Heukelum.

2 1 2 


D e Wilgenhof a a n d e L a n s i n g .

De Langeweer van d e A g n i e t e n a a n d e Gragtdijk t e Heukelum.
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Het vierde weer westelijk van de Leuvense vliet is plm. 1425 van
coman Jan, dus van Jan de koopman. Het ligt eveneens tussen de
Landsing en de Leuvense Kweldijk achter Vogelswerf en is zes morgen
groot. Halverwege de 15e eeuw is het van die Begijnen tot Gorinchem
cum sociis. Misschien hadden toen anderen ook al een aandeel in het
land. Het waren achtereenvolgens de percelen B 82, B 126, B 157 en
158, groot 11% hond, 12% hond en 2 morgen. Laatst bekend als
Padkamp, Janna's Middelkamp en Korte Kampjes. Volgens het
tijnsregister van 1447 was het weer van die Zusteren tot Gorinchem en
van Claes Vijnck. De laatste was misschien ook gebruiker.
Bovendien was het derde weer toen van Ghijsbert Willemsz, die
Zusteren tot Gorinchem en Dirck van Reyns. Ook dit weer was zes
morgen groot! Het waren de percelen B 81, B 127, B 155 en 156,
vanaf de Landsing De Maaswaal, Marinus Vetweij of Veertien Hond en
De Korte Kampjes. Elders wordt het weer zeven morgen groot
genoemd, hetgeen beter overeenkomt met de oppervlakte. Circa 1425
was het weer van Gheryt Abbe en zijn gezellen en halverwege de 15e
eeuw of daarna van Gijsbrecht Willemsz, die we hiervoor al aantroffen
als belanghebbende. Hoewel de naam Abbe als Friese voornaam
voorkomt, valt hier. ook te denken aan een abt van een klooster met
zijn kloosterlingen. Evenals het vierde weer was het derde weer
halverwege de 16e eeuw niet meer van de Gorcumse kloosters, doch
van particulieren. Ongeveer 'op het derde en vierde weer staat nu de
boerderij De Wilgenhof, die gebouwd is tijdens de ruilverkaveling.
Hiermee hebben wij, op zoek naar eigendommen van Gorcumse
kloosters, de rondgang door enige Heukelumse polders voltooid en
keren terug naar Heukelum.
Beqiinewaard bii Heukelum
Aan de Linge bij Heukelum hadden de Gorcumse Begijnen ook een
waard, want in 1489 verkocht Claes van Bergen, pater van de Begijnen
in de Haarstraat aldaar, die waard aan Otto van Arkel van Heukelum.
Helaas is de omschrijving van de ligging van de waard niet duidelijk,
want deze strekte zich uit van de stad tot De MoelenweM. Vermoedelijk
lag zij tegenover Heukelum aan de overzijde van de Linge. Wat nu met
stad bedoeld wordt, is niet duidelijk, doch met de molenwerf moet dan
een buitendijkse molen bedoeld zijn van de Middelkoopse uitwatering
tegenover De Hoenderwaard. Deze waard schijnt in de volksmond nog
bekend te mijn onder de naam Begijnewaard. Of wordt hiermee bedoeld
de huidige Hoenderwaard, die ongeveer van de stad (Oostpoort) tot de
Asperense uitwatering ligt? Daar stonden dan ook de Asperense
buitenmolens met hun werven. Een euvel is bovendien, dat de
oppervlakte van de waard bij de verkoop in 1489 niet is vermeld. Zelfs
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als men voor de naam molenwerf die van molenweg gebruikt, dan lijkt 

de waard toch op Oostetwijk te liggen, echter op Heukelums gebied. 

Besiinekrommekamp onder Heukelum 

Tenslotte was er tussen de Heidensweg en de tegenwoordige Nieu- 

wendijk nog een Krommekamp van de Begijnen, doch deze was 

eigendom van het Asperense klooster van die naam. Johan van Arkel 

van Heukelum kocht deze in 1510 van die instelling. Dit perceel 

behoorde feitelijk tot de Hofhoeve, die zuidelijk van het kasteel 

Merckenburg lag. 

Ik hoop met het bovenstaande een bescheiden bijdrage geleverd te 

hebben aan de kennis van deze Gbrcumse kloosters, waarvan overi- 

gens zo weinig bekend is. Het blijkt dus dat men buiten Gorcum 

daarover gegevens kan vinden, die niet meer in die stad voorhanden 

zijn. 

Bronnen 

Gemeentearchief Heukelum 

Rechterlijk archief Heukelum 

Stadsarchief Gorinchem 

Algemeen Rijksarchief, Den Haag 

Rijksarchief in Gelderland, Arnhem 

Kadaster 
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BLOEI EN VERVAL VAN EEN VROUWENCLUB
Francis van den Berg

Door het beroep van onze mannen hebben we een band, we hebben
allen met de praktijk te maken, met de patiënt, de zieke, en diegene, die
gekneusd wordt in deze maatschappij. Het is prettig om met mensen te
spreken, die dat uit ervaring kennen. Zo schreef mevrouw Boot in 1977
in haar feestrede voor de Artsenvrouwenkring Gorinchem en
Omstreken.' Blijkbaar geloofde zij zelf echter ook al niet erg meer in
dit beroep op het saamhorigheidsgevoel van artsenvrouwen, want dit
deel van de tekst is doorgestreept.
De Artsenvrouwenkring vierde op dat moment haar 25-jarig bestaan.
De vereniging was opgericht op 1 februari 1952, op initiatief van de
heer en mevrouw Vegter uit Lexmond. Zij hadden een dergelijke
organisatie elders meegemaakt en waren overtuigd van de waarde en
het nut van zo'n dameskring. Het enthousiasme van de tien vrouwen
die bij deze eerste vergadering aanwoig waren was gewekt en zij
besloten om de twee maanden een bijeenkomst te houden. Dit
gebeurde op de avonden dat hun echtgenoten bijeen waren in de
Kring Gorinchem van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
Bevordering der Geneeskunst.
Tijdens de bijeenkomsten zou telkens een van de leden een causerie
houden over een door haar zelf uit te zoeken onderwerp. Men kwam bij
toerbeurt bijeen aan huis van de Gorinchemse leden. De buiten
Gorinchem wonende dames konden eventueel ten huize van de
Gorinchemse leden afwisselend als gastvrouw optreden. De eerste
lezing werd gehouden door mevrouw Schöyer, over het Middeleeuwse
lied.2 De daarop volgende spreeksters behandelden zeer
uiteenlopende onderwerpen, variërend van de verzorging van de huid
tot diëten en van spraakgebreken bij kinderen tot reisverslagen.
Het was blijkbaar moeilijk om voor iedere avond weer een spreekster
uit eigen kring te vinden, want vanaf 1955 werden er steeds vaker
sprekers van buitenaf uitgenodigd. Bij gelegenheid kwamen er dan ook
niet-leden van de Artsenvrouwenkring. Zo hield op 25 maart 1955 dr. A.
de Vletter een lezing over het Pestalozzi-dorp in Trogen in Zwitserland
(een dorp voor de opvang van oorlogswezen), waarbij ook de
Gorinchemse leden van de Vereniging van Vrouwen met een
Academische Opleiding en de hoofden van de plaatselijke scholen
uitgenodigd waren.3
De dames beperkten zich niet tot het houden van bijeenkomsten. In
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1954-1955 zamelden zij geld in ten behoeve van de adoptie van een
gevluchte arts uit Polen of Rusland, maar de uitvoering daarvan bleek
te gecompliceerd te zijn. In 1956-1957 werd opnieuw geld ingezameld,
ditmaal voor Hongaarse vluchtelingen. De opbrengst a f 550,- werd ter
beschikking gesteld van het Universitair Asyl Fonds, om besteed te
worden aan studietoelagen voor Hongaarse studenten.
Meestal bleven de activiteiten echter beperkt tot de eigen sociale
omgeving. Vanaf 1953 organiseerde men jaarlijks een autotocht, in het
voor- of het najaar. Af en toe werden er ook gezamenlijke
bijeenkomsten met de heren georganiseerd, voor het eerst in april
1954 met een lezing over het onderwijs aan de BLO-school. Ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan studeerden elf actieve vrouwen
van de Kring in het geheim een toneelstuk in. De thriller, genaamd
"Vrouwen op Widgeon's Mere" van T.B. Morris, werd op 10 november
als verrassing opgevoerd voor de mannen.
Dat er in de periode na de oprichting behoefte was aan een dergelijke
vereniging voor artsenvrouwen mag wel blijken uit het feit, dat het
aantal leden van de Kring in de beginjaren gestaag groeide. Waren er
bij de eerste bijeenkomst tien vrouwen aanwezig, in het eerste
jaarverslag4 wordt vermeld dat de bijeenkomsten bijgewoond werden
door gemiddeld vijftien leden. In 1958 waren er reeds dertig leden en
een ongedateerde ledenlijst (waarschijnlijk van eind jaren ' 6 0 ) ~telt
ruim zestig leden.
De tijden veranderden echter. In de hierboven geciteerde feestrede uit
1977 lezen wij: De plattelands-artsenvrouwen, die bijvoorbeeld in 1952
veel geïsoleerder in hun dorpen leefden, hadden steeds meer
mogelijkheden tot contacten gekregen. Ieders leven wordt steeds
drukker, huishoudelijke hulp schaarser, problemen nemen vaak meer
toe dan af, de agenda's raken steeds voller. De avonden, die nog
steeds eenmaal per twee maanden werden georganiseerd, werden
minder trouw en onregelmatiger bezocht. Het bestuur geneerde zich wel
eens, als een spreker aan moest treden voor een heel klein groepje
dames. Doorgaan of stoppen? Duidelijk is gebleken, dat er behoefte
bestaat aan onderling contact. Nu organiseren we twee maal per jaar
"iets".
Na verloop van tijd was ook dat nog te veel. De bijeenkomsten werden
vaak slecht bezocht en daardoor steeds onregelmatiger georganiseerd.
Uiteindelijk deed men helemaal niets meer. De verslaglegging van de
bijeenkomsten kwijnde navenant weg. Notulen werden na 1963 al niet
meer bijgehouden en na 1977 is er ook geen ander materiaal
betreffende de organisatie meer bewaard. Mevrouw R.S. LosOterdoom, een van de laatste bestuursleden van de Kring, had tot voor
kort de archivalia van de bloeiende beginperiode onder haar hoede. Zij
achtte dit stukje vrouwengeschiedenis belangrijk genoeg om voor het
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nageslacht bewaard te blijven. Aldus schonk zij in mei 1997 het archief
van de Artsenvrouwenkring aan het Stadsarchief Gorinchem. Het geeft
een aardig beeld van een groep vrouwen, die zich verbonden voelden
vanwege het feit dat hun echtgenoten hetzelfde beroep uitoefenden.
Nu vrouwen steeds meer geacht worden in hun eigen levensonderhoud
te kunnen voorzien, is dit simpele feit blijkbaar geen basis meer voor
eensgezindheid.
Noten
1. 	

Stadsarchief Gorinchem, Archief van de Artsenvrouwenkring 

Gorinchem en Omstreken (afk. AVKG), inv.nr. 9 


2. 	

Zie voor het verslag van deze en volgende lezingen d e 

notulen van de bijeenkomsten
in het archief AVKG, 

inv.nrs. 1 en 2 


3. 	

Archief AVKG, inv.nr. 7 


4. 	

Opgenomen in het notulenboek, archief AVKG, inv.nr. 1 


5. 	

Archief AVKG, inv.nr. 4 


TWEE JEUGDIGE, TALENTVOLLE GORKUMSE MARINEOFFICIEREN STIERVEN IN HETZELFDE JAAR 1784
Aflevering 1
Bas van Beuzekom

Inleidinq
Waarschijnlijk hebben ze elkaar goed gekend, onze twee Jantjes. Ik
heb het over Johan Claris (of Clarus) Krayenhoff en de vier jaar jongere
Johan Hendrik Pompe. Wie dat waren kunt u lezen in het hierna
volgende artikel.
Beiden stamden ze uit een invloedrijk geslacht. Krayenhoff was de
zoon van de rector van de Latijnse school hier in Gorkum; Pompe was
de zoon van een invloedrijk Gorkums magistraat en raad ter admiraliteit
van de Maze te Rotterdam, die tevens houthandelaar was en bezitter
van een zaagmolen aan de Arkelsedijk. Ik kom hier uiteraard in de loop
van dit verhaal op terug.
Aan de hand van ons ter beschikking staande bescheiden, afkomstig
van diverse archieven, zoals het Stadsarchief Gorinchem en het
Algemeen Rijksarchief te Den Haag, zal ik een poging doen hun
kortstondige carrière bij de admiraliteit van de Maze te reconstrueren.
Johan Claris Kravenhoff
Hij werd hier ter stede geboren uit het huwelijk van Ludovicus Franciscus Krayenhoff en Sybilla Anna van Helmont, op 7 april 1759' en
reeds de volgende dag ten doop gehouden in de Grote Kerk op de
G r o e n m a r ~ Getuigen
.~
bij die doop waren luitenant-ingenieur Cornelis
Johannes Krayenhoff (1722-1782), een broer van Ludovicus, en zijn
echtgenote Clara Jacoba de Man.3

De vader, rector van de Latijnse school aan de Krijtstraat, wordt
aangeduid als eloq. prof,, oftewel professor eloquentiae, wat zoveel wil
zeggen als leraar in de welsprekendheid.
Volgens oud-archivaris A.J. Busch was hij een bijzonder lastige man,
die coristant problemen had met zijn superieuren, met name over zijn
huisvesting, maar ook over allerlei andere, in onze ogen vaak onbenullige zakem4
Professor Louis François Krayenhoff, zoals hij meestal werd genoemd,
werd geboren op 26 maart 17205 in het Brabantse Veghel en was,
voordat hij in Gorkum kwam, onder meer conrector van de Latijnse
school te Dordrecht.
Van 26 oktober 1746 tot 10 juni 1763 was hij werkzaam te Gorkum.
Toen hij hier arriveerde, was hij reeds geruime tijd daarvoor in het
huwelijk getreden met Sybilla. Dit huwelijk had plaatsgevonden op 25
augustus 1743 te Haarlem. In 1763 vertrok het echtpaar naar Den
Haag. Tot slot wil ik nog vermelden dat Sybilla van Helmont niet in
Brabant was geboren, iets wat men op grond van haar achternaam zou
verwachten. Zij was afkomstig uit Assen en werd daar gedoopt op 30
augustus 1722.
In Gorkum kreeg het echtpaar vijf zonen. Johannes Claris was daarvan
de jongste.
De jonge Johan Claris, tijdgenoot van Aegidius van Braam, trad niet in
het voetspoor van zijn vader, maar koos voor een loopbaan als
zeeofficier.'
Wanneer hij voor het eerst aan boord stapte en op welk schip dat was,
heb ik tot op heden niet kunnen achterhalen. Ook andere
onderroekers hebben mij tot nu toe op dit punt geen zekerheid kunnen
verschaffen.
Met zo'n lastpak als vader is het wel begrijpelijk dat hij graag zeeofficier werd. Zoiets was in die dagen overigens vrijwel uitsluitend
weggelegd voor zonen uit adellijke geslachten of voor jongens van rijke
lieden, zoals bewindvoerders van de V.O.C. of de W.I.C., waarvan
trouwens zo rond 1770 weinig meer over was. Op 18 mei 1779 werd hij
luitenant bij de admiraliteit van de Maze, gevestigd te otter dam.'
Tussen 1780 en 7 december 1784' diende hij als luitenant-ter-zee aan
boord van het fregat Den Briel (soms ook Brielle genoemd). Tot 7
januari 1782 stond dit oorlogsschip van 36 stukken onder bevel van de
Groningse kapitein-ter-zee Gerardus Oorthuys (1741-1812). Van hem is
bekend, dat hij nooit vloekte, wat in die dagen voor een marineofficier
blijkbaar weinig voorkwam. Oorthuys was wellicht daarom zeer gezien
bij zijn matrozen, collega's en chefs.' Ook de later te behandelen
Johan Hendrik Pompe zou onder Oorthuys dienen; alweer een
overeenkomst tussen de beide jeugdige Gorkumse zeeofficieren.

Gerardus Oorthuys als kapitein-ter-zee in uniform van 1772. 

Gravure van R. Muys naar tekening van N. Muys (1782). 


Zeegevecht met Engelsen bii Kaap St. Marie
Op 7 januari 1780" vertrok Krayenhoff onder de reeds genoemde en
alom geprezen, kundige kapitein-ter-zee Oorthuys vanuit Hellevoetsluis
voor een tocht naar het gebied van de Middellandse Zee. Vermeldenswaard lijkt mij het feit, dat Johan Claris daarvóór de kapitein-ter-zee Jan van Gennep (of Gennip) als commandant had. Deze was
geboren te Eethen in 1728. Hij overleed te Gorinchem op 17 december
1779 en werd hier op 23 december begraven." Alweer een
marineofficier uit onze stad. Hij woonde hier, maar zoals we zagen
werd hij hier niet geboren, vandaar dat hij mij pas later bekend werd. In
1979 - toen het boekje Van Watergeus tot Schorpioen verscheen, wist ik
nog niets van het feit af dat Jan van Gennep wegens ziekte de dienst
moest verlaten. Zo kon hij thuis in Gorkum sterven. Van Gennep verliet
het fregat Den Briel op 26 april 1779, terwijl Oorthuys - tot nu toe
eerste officier - hem ~ p v o l g d e . ' ~
Op 4 februari 1781 verenigde de Den Briel zich op zee met het fregat
Castor, onder bevel van de Dordtenaar Pieter Melvill (1743-1826).13
Twintig dagen lateri4 arriveerde men gezamenlijk in de Italiaanse
havenstad Livorno. In die dagen leefden we weer eens in onmin met
onze overbuur Engeland.
Te Livorno sloten beide fregatten zich aan bij het Middellandse-Zee
eskader, op dat moment onder commando van de Friese schout-bijnacht Jan Binkes (1712-1787). Deze werd echter kort daarop geschorst
wegens klachten van enkele kooplieden over de slechte konvooiering
(begeleiding van koopvaarders door oorl~gsschepen).~~
Op 20 maart 1781'' vertrokken beide fregatten, waarbij de Castor
onder Melvill als vlaggeschip fungeerde, vanuit Livorno de Middellandse Zee op, in westelijke richting. Men voer de Atlantische Oceaan op
naar de eilandengroep de Azoren, om vandaar de Oostindische
retourschepen naar Holland te begeleiden. Ter hoogte van Kaap St.
Marie, niet ver van de Spaanse havenstad Cadix, kwam het tot een
treffen met het Engelse fregat Crescent. De Republiek was op dat
moment immers in oorlog met Engeland, de Vierde Engelse Oorlog
(1780-1784).
Zonder op alle details in te gaan, kan men zeggen dat de Den Briel,
met onze jeugdige Gorkumer Johan Claris Krayenhoff als luitenant-terzee aan boord, de vlag moest strijken.
Krayenhoff heeft zich tijdens dit gevecht erg moedig gedragen. Hij
raakte daarbij gewond, maar gelukkig was deze verwonding niet van
ernstige aard.17
Het fregat Den Briel wist met een noodfokje op eigen kracht de veilige
haven van Cadix te bereiken;" Spanje was op dat moment namelijk

eter Melvill als kapitein-ter-zee in het uniform van 1765. 
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een bevriende natie.
Krayenhoff werd vanuit deze havenstad - na van zijn verwondingen te
zijn hersteld - met het eveneens opgeknapte fregat onder kapitein-terzee Oorthuys, die zijn reputatie tijdens het treffen met de Engelsman
volledig had waargemaakt, naar het vaderland teruggebracht met het
eskader onder bevel van admiraal Lodewijk van Byland Halt op 20
oktober 1781.l9
Deze thuisreis ving aan op 2 november; een maand later bereikte men
de rede van TexeL2"
Eindeliik terug met verlof in Holland
Toen Johan Claris van boord ging, was er in de huiselijke situatie een
grote verandering gekomen. Zijn vader was op 17 februari 1782 te Den
Zijn moeder vertrok daarop naar Princenhage bij
Haag ~verleden.~'
Breda, waar ze zich beter thuis voelde dan in Gorkum en later in Den
Haag.
Bij haar heeft Johan Claris waarschijnlijk een groot gedeelte van zijn
verloftijd doorgebracht, maar ik mag gevoeglijk aannemen dat hij in
deze periode ook zijn geboortestad Gorinchem wel met een bezoekje
vereerd zal hebben.
Moeder.Sybille Anna van Helmont overleed te Princenhage op 17 juli
1792."
Opnieuw naar zee, getrouwd in de West, overleden op ieugdige leeftiid
Op 23 juni 178323vinden we Krayenhoff weer terug aan boord van het
fregat, waarop hij vele jaren doorbracht, nu echter in een smaldeel
onder leiding van de bekwame kapitein-ter-zee Nicolaas Riemersma
(1730-ca.1800).
Onder deze bevelhebber maakte Johan Claris - wiens bevordering tot
commandeur maar steeds op zich liet wachten - een uit- en thuisreis
naar Noord-Amerika, die duurde van 25 juni 1783 tot 2 augustus
1784.24
Het Nederlands Patriciaat vermeldt dat hij in de West gehuwd is met
Catharina Lesting, geboren aldaar en overleden na 1787. Verder heb ik
over dat feit niets kunnen vinden.
Na een korte verlofperiode keerde onze jonge Gorkumse zeeman voor
de laatste maal terug op een oorlogsschip; opnieuw was dat het fregat
Den Briel, waarvan hij inmiddels alle hoeken en gaten wel gekend zal
hebben.
Later bij het uitzeilen van het Goereese Gat kwam het oude schip in
aanraking met de bodem en zonk.
Johan Claris blijkt dan inmiddels kort tevoren te zijn overleden. Als

datum van het zinken van het fregat noemt schout-bij-nacht van
administratie tit. M.J.C. Klaassen 12 december 1784, terwijl hij als
overlijdensdatum van Krayenhoff 7 december 1784 erm meldt.^' Als
vermoedelijke plaats van overlijden wordt Hellevoetsluis genoemd,
maar dat is ter plaatse moeilijk na te gaan, daar het betreffende
streekarchief op dit moment niet toegankelijk is voor het publiek.
In het tweede deel van dit artikel hoop ik Johan Hendrik Pompe voor
het voetlicht te brengen.

Genealogische gegevens uit Nederlands Patriciaat:
Prof. Louis François Krayenhoff, geb. Veghel 26 maart 1720, conrector
Lat. school laatstelijk te Dordrecht, daarna rector te Gorinchem met de
titel van hoogl. in de welsprekendheid, overl. 's-Gravenhage 17 febr.
1782, tr. Haarlem 25 aug. 1743 Sybilla Anna van Helmont, ged. Assen
30 aug. 1722, overl. Princenhage 17 juli 1792, dr. van Dionysius en
Gerhardina Willemina de Vrieze.
Uit dit huwelijk behalve 1 jong-overleden zoon:
1. Cornelis Dionysius, geb. Hoorn 2 aug. 1744, opperkoopman 0.-I.C.,
gezaghebber te Gale (Ceylon), overl. op thuisreis van Colombo naar
Nederland 2 april 1792, tweemaal gehuwd.
2. Adrianus Gerhardus, geb. Dordrecht 3 nov. 1745, onderkoopman 0.I.C., fiscaal in Bengalen, overl. 's-Gravenhage 27 jan. 1827, gehuwd.
3. Ludovicus, geb. Gorinchem 25 juli 1749, luit. art., overl. Timor jan.
1783, gehuwd.
4. Rudolphus Theodorus, geb. Gorinchem 2 nov. 1752, luit.-kol.ingenieur, overl. Demarary 29 jan. 1795, gehuwd.
5. Johannes Claris, geb. Gorinchem 7 april 1759, luit.-ter-zee, overl. op
zee 7 dec. 1784, tr. in West-Indië Catharina Lesting, geb. ald., overl. na
1787.
Noten
1. 	
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2. 	
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3. 	

Nederlands Patriciaat, 43e jaargang (1957) 
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- Gorinchem : Stichting Merewade, 1983. - (Merewade ; 6) .
- p. 22-28.
als 4; volgens De Nederlandsche Leeuw, jg. 9 9 (1982), k.
238, echter op 27 maart
als 1
Algemeen Rijksarchief, Admiraliteitsarchieven, inv.nr. 9 6
als 1
S.A. llHonoré Naber, sbn.tit, naar de correspondentie met
zijn ouders lopende ,van 1880-1913 / bewerkt door J.W.A.
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als 1
als 1
als 1
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DE CORRESPONDENTIE VAN EN MET ISAAC ANNE NIJHOFF,
1809-1812
afleveringen 3 en 4
Bert Stamkot

In het gedenkboek over 'De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers
Nijhoff' (1934) is achterin de briefwisseling tussen de 14-jarige Isaac
Anne Nijhoff (1795-1863) en zijn ouders opgenomen. Als onderdeel van
zijn opvoeding en ter voorbereiding op een zakelijke carrière was hij in
1809 in het gezin van de Gorcumse predikant Nicolaas Lobrij (17661818) opgenomen.
Na de eerste kennismaking in OGV nr. 38 (1997-2) p. 89-94 nu twee
nieuwe afleveringen. In de derde staat de actuele politieke situatie
centraal, in de vierde aflevering komen de verslechterende
omstandigheden in huize Lobrij aan de orde.
De nummers van de brieven corresponderen met de gebruikte
volgorde in het gedenkboek. De datering is aan onze gewoonten
aangepast. Enkele verklarende aantekeningen zijn toegevoegd.

3. ISAAK NIJHOFF EN DE ACTUELE POLITIEKE SITUATIE

3 auaustus 1809 (brief 1)
Men zegt dat de Koning 1) vandaag hier passeeren zal, om naar
Zeeland 2) te gaan.
26 oktober (brief 18)
Hebt gij te A[rnhem]. ook gehoord van het verbieden van De Dortsche
Courant? 3) Dezelve moet al te voorbarig geweest zijn met het plaatsen
van de tijding van vrede het welk de Koninklijke courant overgenomen
had. De Koning, dit berigt dus als officiëel beschouwende, heeft te
Amsterdam en Utrecht allerlei festiviteiten doen plaats hebben, en
naderhand vernemende dat deze tijding valsch was, heeft Z.M. de
Dordtsche Courant doen verbieden. Echter schijnt nu het sluiten van de
vrede 4) toch zeker te zijn.
4 november (brief 20, vanuit Utrecht)
Weet ik u nu niet meer te vertellen als dat wij te Gorkum voorl. week
gedurende verscheide dagen een hevige kanonnade gehoord hebben;
men denkt dat het een aanval der Engelschen op onze vloot was 5);
wij hebben te Gorkum regt tegen over onze deur de gevangen poort
6); daar zitten er tegenwoordig drie op die te Ter Veere onder de

Engelschen dienst genomen hadden; 'er zijn te Gorkum ook
verscheide Engelsche krijgsgevangenen,.die 'er zeer goed uit zien, als
heeren gekleed gaan en op hun woord van eer vrij mogen rondloopen.
4 februaii 1810 (brief 40)
Men verwacht de Franschen dagelijks te Dord. Gij zult uit de Couranten
gezien hebben, dat zij Breda, Bergen op Zoom, Geertruidenberg ezv.
in bezit genomen hebben. Breda is door hen in staat van beleg
verklaard.
18 en 19 februari (brief 43)
Voor veertien dagen 7) ... daar [Dordt -BS] waren toen juist de
Franschen ingetrokken...
De menschen over het algemeen en vooral de kooplieden, die veel
engelsche waren 8) hebben, zien 'er hier bijkans als dooden uit. De
Coffij, Thee ezv. is te Dord een gulden op 't pond opgeslagen en
suiker is er in 't geheel niet meêr te krijgen. Men zegt dat de Franschen
'er al die pakhuizen verzegeld hebben; zoodat 'er niets uit noch in mag
komen. Echter zijn zij de Swijndrechtsche Waard, die zij ook reeds
bezet hadden, weder uitgetrokken, zoo men zegt.
Al die militairen, die hier in garnizoen lagen, zijn gisteren nacht in
grooten haast vertrokken; zelfs is de Commandant van de Stad ook
mede. Men doet niet dan gissen en niemand weet waartoe dit
overhaast vertrek dient. De Bommelerwaard, Loevestein, als ook Maas
en Waal zijn ook reeds door de Franscke troepen bezet.
Men zegt, doch het is bijkans ongelooflijk, dat zij eerst alle Engelsche
goederen laten verkoopen, en 'er dan de koopers van berooven.
1 en 3 maart (brief 45, aan broer ~ a c o b )
Ook den Heer Spijker g), in 't huis van de Groot, ziet 'er sedert een
dag'of wat akelig van uit...
25 iuni.(brief 60)
De aardappels zijn hier tegenswoordig zoo duur, dat Ambachtslieden
en anderen, die zich anders enkel daarmede voeden, nu peulen,
knollen en zulk soort van goed eten. De aardappels kostten voorl.
Maandag 5 GI. de zak. Dat komt daarvandaan, omdat Gorkum
voorheen al de aardappels uit Altena en Heusden kreeg en die mogen
nu hier niet ingevoerd worden... 10)
18 iuli (brief 66, van broer Jacob)
Hoe is men er te Gorkum onder gesteld, dat wij Fransch geworden zijn
11); welk een verandering! De gedaante dezer wereld gaat voorbij,
mag wel ieder, die vaderl. geschiedenis kent, zeggen.
Hoe velen zullen er door de reductie van de nationale schuld 12)
ongelukkig worden! ... onze ooverige verwagtingen zijn zoo goed als
verdwenen.

Aantekeningen. (met medewerking van R.F. van Dijk)
1. 	
2. 	

Lodewijk Napoleon (1778-1846), koning van Holland 1806-1810
In verband met de Engelse invasie op Walcheren. De koning
heeft Gorinchem niet aangedaan; en Matthijs Snoeck maakt er
in zijn dagboek (HROG 10) ook geen melding van
3. 	
De Dordtsche Courant, mogelijk de voortzetting van de vanaf
1782 verschijnende 'Post van de Merwede'
4. 	
De Vrede van Schönbrunn op 14 oktober 1809 gesloten tussen
Napoleon en Oostenrijk
5. 	
Het bombardement op Vlissingen door de Engelsen. Ook in
WO1 zouden gevechtshandelingen aan het front in België te
Gorinchem te horen zijn geweest
6. 	
De Gevangenpoort aan de Boerenstraat.' Hierdoor wordt lokalisatie woning Lobrij dus betrekkelijk goed mogelijk.
Archivaris Van Dijk denkt aan nummer 28-30. Dit pand dateert
in de huidige vorm uit 1884. Tot 1791 was hier het turf- en
houtmagazijn van de Hervormde diaconie, in dat jaar
aangekocht en verbouwd door mr. Cornelis van Borcharen,
omdat de diaconie zelf de kosten niet kon opbrengen
(Stadsarchief: RA inv.nr. 598, .f. 18 en Archief Stadsbestuur
inv.nr. 126d, f. 126v-127v)
7. 	
7 februari 1810
8. 	
Als gevolg van de invoering van het continentale stelsel (21
november 1806) was alle handel met Engeland verboden en
werden alle uit of via Engeland afkomstige goederen
geconfisqueerd
9. 	
H.A. van Goch, Van Arkel's Oude Veste (noot, p. 299) meldt
ene J. Spijker, l e luitenant van de l e compagnie (1814)
10. 	
Vanaf 16 maart 1810 werd de officiële grens tussen Holland en
Frankrijk gevormd door de WaalIMerwede
Bij keizerlijk decreet van 9 juli 1810 werd het koninkrijk Holland
11. 	
bij Frankrijk ingelijfd
12. 	
Slechts 113 van de rente zou worden uitbetaald

4. DE VERSLECHTERENDE OMSTANDIGHEDEN IN HUIZE LOBRIJ
5 februari 1810 (brief 41, van ds. Lobrio
In de twede plaats danke ik U, dat gij mij door den Here Boot 1) hebt
doen toekomen 93 gl. 15 st. Dat kwam mij goed te pas, want ik ben
reeds in de agtste maand hier en heb nog geen tractement gebeurd.
Daarboven heeft mij mijne overkomst zeer veel gekost.
18 en 19 februari (brief 43)
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Zou ik Ds Lobrij nog eerst om dat geld moeten vragen... Hij krijgt
tegenswoordig volstrekt geen traktement en heeft zoo lang hij hier
geweest is nog niet gebeurd. Voor veertien dagen had hij een obligatie
gekregen, en die ook reeds naar Dord gestuurd, alwaar ze betaald
moest worden, doch daar waren toen juist de Franschen ingetrokken
2) en hij kreeg de obligatie terug met de boodschap, dat ze niet
betaald kon worden.
De papieren 3), die voorl. week 10 a 14 per cent gerezen waren, zijn
nu weer ten sterkste aan het dalen. Ds Lobrij is 'er zoo naar over, dat
hij 'er somtijds als een radeloos mensch uitziet.
1 en 3 maart (brief 45, aan broer Jacobl
Ds en Juffr. Lobrij zijn zeer aangedaan over de tegenswoordige
tijdsomstandigheden; en geen wonder, daar zij hier nog geen duit
traktement gebeurd hebben en nog in 't geheel geen uitzigt hebben
van wat te zullen krijgen.
18 iuli (brief 66, van broer Jacob)
Men zal Ds L. in dezen tijd immers wel hebben ingestaan voor het
tractement: hebben de Gorkummers ook iets van dien aard gedaan?
Dat wordt in dezen tijd van belang, indien althans Napoleon ons zet op
het tractement, waarop hij de geestelijken in Frankrijk gezet heeft 4),
waaraan, vrees ik, niet te twijffelen is.
21 juli (brief 68)
Te Leeuwarden 5) is reeds een Commissie benoemd om voor de
tractementen der predikanten te zorgen maar te Gorkum is nog niets
van dien aard.
21 november en 7 december (brief 80)
Zondag, 2 van Wintermaand 6). Gisteren heeft Ds Lobrij brieven van
Gorkum gekregen, daar was Ds van Doorn 7) met eenparigheid van
stemmen beroepen, behalven de beide Predikanten 8), die tot het
einde toe hebben volgehouden, dat zij in geen beroep hoegenaamd
wilden stemmen.
7 ianuari 1811 (brief 851
Ds Lobrij heeft een brief van Ds v. Doorn gekregen, die het beroep
naar Gorkum aangenomen heeft, niet tegenstaande hij van zijne
toekomende collega's brieven ontvangen had, waar in hem hiertegen
allerhande zwarigheid opgeworpen werden; onder anderen dat de
reiskosten zoo groot waren, dat het 'er zoo duur leven was, dat de
menschen en de gemeente 'er zoo allerslechts waren ezv. ezv.
15 maart 1811 (brief 951
In het begin van deze week is Ds v. Doorn een paar dagen hier
[Leeuwarden] geweest, om met Ds Lobrij wat over Gorkum en de
Gorkumsche gemeente te spreken; nu begrijp ik eerst waarom die
Gorkumsche Domines tot geen beroep wilden overgaan: de gemeente
zou 'er namelijk eene inschrijving doen tot voorziening in de

traktementen der predikanten, en zij waren bang, dat de menschen,
wanneer 'er terstond reeds een nieuwe Domine kwam, zouden zeggen:
"ik geef wel wat voor die, maar niet voor Ernst 9) en t Hoofd" 10) en dat
zij zoodoende er kaal zouden afkomen; zij wilden daarom eerst die
inschrijvingen en dat fonds op een geregelden voet hebben.

Aantekeningen
Gerardus Wilhelmus Boot (1763-1832), vanaf 1792 rector van
de Latijnse School
7 februari 1810
Waarschijnlijk worden hier assignaten, de voorlopers van het
papieren geld bedoeld
In Napoleontisch Frankrijk waren overheidssalarissen ingesteld
voor kerkelijke (katholieke en protestantse) voorgangers
De nieuwe standplaats van dominee Lobrij per 1 oktober 1810
2 december 1810
Willem Gerrit van Doorne (* 1781), predikant te Gorinchem
1811-1815, daarna te Gouda
De zittende predikanten Thooft en Ernst
Gerardus Hendricus Ernst (1765-1837), predikant te Gorinchem
1802-1837
Hermanus Henricus Thooft (1761-1824), predikant te
Gorinchem 1794-1824

Drie "onbekende" kinderen op een foto van omstreeks 1900. 

Is er (nog) een lezer die weet wie dit zijn? 


FOTOGESCHIEDENIS
Bert Stamkot

In Oud-Gorcum Varia nr. 37 1) werd enige aandacht geschonken aan
fotogeschiedenis. Gewezen werd op de noodzaak om te inventariseren
welke foto's er te Gorinchem tot de eeuwwisseling zijn gemaakt. Met
name op het gebied van portretfoto's kan nog veel worden verzameld.
Op de oproep aan U om thuis ook eens na te gaan of U op zolder of in
het foto-album nog beschikt over oude (portret)foto's is nog niet veel
respons gekomen. Kijk toch eens even! hou het door de heer Busch
samengestelde lijstje van fotografen 2) er eens naast. U kunt zo zelf
zien uit welke periode (gesigneerde) foto's dateren en of deze
daadwerkelijk te Gorinchem zijn gemaakt. Zou U een kopietje van die
foto's willen maken en eventuele gegevens (naam geportretteerde, zo
mogelijk met enige data) erbij willen schrijven? U kunt de kopieën bij
de redactie inleveren en te zijner tijd kunnen ze als bouwstenen dienen
bij de geschreven portretten die wij dan over de Gorcumse fotografen
kunnen ontwikkelen. Bij voorbaat dank.
Een foto van Pel~rom
Als voorbeeld van wat wij zoeken en denken aan gegevens te hebben
gevonden laat ik U deze foto zien. Een foto met drie kinderen, een foto
met een verhaal. Toen ik indertijd actief was met foto-research voor het
Dagboek van Esther van Vriesland 3) bracht ik regelmatig ter
beschikking gestelde foto's naar mijn oude buurtfotograaf Theo
Spiekermann. Hij maakte van de originele, en voor de bezitter vaak
unieke en emotievolle, foto's reprints. Uiteraard praat je er met elkaar
over, voor wat voor project deze foto's zijn bedoeld. Na een tijd zo
foto's voor een behandeling te hebben gebracht kwam Spiekermann
zelf met een oude foto. Tijdens een beurs voor verzamelaars in Tilburg
was zijn oog op deze foto gevallen en had daarbij meteen aan het
Dagboek-project gedacht. Op de achterzijde stond alleen Joodsch
gezin geschreven. De voorzijde toont een onmiskenbaar Gorcums
signatuur: Photographie Pelgrom. Omdat in die periode het Dagboek
zo centraal stond, was de eerste gedachte bij het zien van de foto ook
daarop gericht. Waren hier soms de kinderen Van Vriesland
geportretteerd? Sari, Simon en Esther van Vriesland werden geboren in
respectievelijk 1923, 1924 en 1926. Van Pelgrom weten we nu dat hij
tot zijn overlijden in 1916 actief was. De conclusie is dus even logisch
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als simpel: op de foto kunnen niet de kinderen Van Vriesland staan.
Kenners zullen bovendien aan de hand van de kleding van de kinderen
en de wijze waarop de "photographie" is uitgevoerd snel concluderen
dat de foto eerder van rond de eeuwwisseling moet dateren, dan uit
het eind van de jaren twintig.
Kinderen van een leraar?
Een andere foto (van een onbekende maker) bracht mij tot nieuwe
gedachten. Hij stond afgedrukt bij een interview met de in 1905 te
Gorinchem geboren mevrouw Rosalie Jessurun Cardozo-Poons 4). Zelf
stond ze niet op de foto, wel vader Salomon, die in 1892 de nieuwe
leraar van de Gorcumse Israëlitische gemeente werd. Voor hem zitten
zijn vrouw en de vier oudste kinderen. De kleding van de meisjes komt
aardig overeen met die van de meisjes op "onze foto". Zou de foto van
Pelgrom iets eerder zijn gemaakt, toen het gezin nog uit drie kinderen
bestond? Qua uiterlijk zou dat bij de meisjes wel kunnen opgaan, het
zoontje zou dan wel erg zijn veranderd. Dankzij de vriendelijke
medewerking van de schrijfster van het interview, mevrouw Ruth de
Jong, is de Pelgrom-foto ook aan de familie Cardozo in Israël
voorgelegd, echter zonder resultaat.
De zoektocht naar de identiteit van de kinderen gaat voort. Via OudGorcum Varia een antwoord? Wat blijft is dat wij langs een omweg
weer een portretfoto van de hand van Pelgrom hebben verworven.
Noten
1)
2)

3)
4) 	

Bert Stamkot, Ter nagedachtenis: Fotogeschiedenis. In: OGV
nr. 37 (1997-l), p. 33-34
A.J. Busch, Fotografen die in Gorinchem werkzaam waren. In:
idem, p. 35-38
Esther, een dagboek, 1942. Utrecht, 1990
Ruth de Jong, Dochter van Gorcumse rabbijn vertelt haar
verhaal, Joodse familie vond toekomst in Israël. In: Gorcumse
Courant, 5 mei 1993, p. 15

"HET GELDERSE WATER", EEN NIEUW BOEK OVER DEZE STREEK
DOOR AART BIJL
Watersnoden, dijkverzwaringen, rivierverbeteringen, polderbesturen,
watermolens, paardenfokkerij enz. in de periode 1809-1940 komen
ruim aan bod in het nieuwe boek van Aart Bijl: "Het Gelderse Water.
Waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de
polders van de westelijke Tielerwaard (1809-1940)". Het zal in de loop
van september 1997 verschijnen als handelseditie van zijn proefschrift
met dezelfde titel, waarop de auteur in die maand hoopt te promoveren
aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
Het boek wordt uitgegeven in het formaat 16x24 cm en omvat ca. 350
blz., incl. tientallen afbeeldingen, tabellen, foto's en kaartjes. De
waterstaatkundige, agrarische en bestuurlijke ontwikkelingen in de
polders Herwijnen, Asperen, Heukelum, Vuren, Spijk en Dalem worden
uitgebreid behandeld. Enkele van de behandelde onderwerpen zijn:
watersnoden,
dijkverzwaringen, rivierverbeteringen, afwateringsproblemen, polderbemaling, Nieuwe Hollandse Waterlinie, onder-waterzettingen en bevolkingsgroei.
De winkelprijs van dit boek bedraagt f 59,95. Leden van de vereniging
Oud-Gorcum worden in de gelegenheid gesteld dit standaardwerk aan
te schaffen voor de prijs van f 49,95. Reserveren kunt U bij onze
secretaris, de heer A.J. Busch, Kon. Emmastraat 12, 4205 BM
Gorinchem (tel. 0183-622331).

NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK
NATIONALE OF PAUSELIJKE HELDEN? De heiligverklaring van de
Martelaren van Gorcum in 1867. - Hans de Valk
In: Trajecta, tijdschrift voor de geschiedenis van het Katholiek Leven in
de Nederlanden. jrg. 6, nr. 2 (1997), p. 139-155
De schrijver toont na onderzoek in Vaticaanse archieven aan, dat de
Nederlandse bisschoppen een heiligverklaring van de Gorcumse
Martelaren helemaal niet zo zagen zitten. Zij wilden de gevoelige
verhouding met de protestanten niet onder druk zetten en de
beginnende katholieke emancipatie niet in gevaar brengen. Op initiatief
van de Franciscaner Orde (de meeste martelaren waren franciscaan)
zette paus Pius IX de heiligverklaring door. Hij had er zo zijn eigen
motieven voor: de Kerkelijke Staat leek gedoemd te verdwijnen, de
paus zou zijn wereldlijke rol verliezen, alleen door het geestelijk leven
te verdiepen zou zijn functie van kerkvorst van belang kunnen blijven.
Eerst na 1867, met de opkomende verzuiling, maakte de kerkelijke
leiding in Nederland "van de nood een deugd" en slaagde zij er in om
"van die Romeinse martelaren nationaal-katholieke helden te maken"!

Bestaan er in de Gorkumse volkstaal ook eponiemen ?

Dialecteponiemen zijn dialectwoorden en -uitdrukkingen waarin een
naam besloten ligt van een bestaande, al dan niet overleden persoon.
Voorbeelden zijn:
Da's spul van de Rul = dat is heel goed spul
Dit eponiem verwijst naar een zekere Frans de Rul die in de jaren vijftig
en zestig op de Markt in Den Bosch ijs verkocht dat als buitengewoon
lekker gold.
Baas Kolebrander = de gevangenis
Dit is een Rotterdams eponiem, waarin een vernoeming zit naar W.
Colenbrander, die van 1873 tot 1879 adjunct-directeur was van de
Huisdienst van de nieuwe cellulaire gevangenis aan de Noordsingel te
Rotterdam.
Bobkes = paaltjes die moeten voorkomen dat er in bepaalde
straten of straatdelen verkeer komt
Antwerps. De Antwerpse bobkes zijn vernoemd naar burgemeester Bob
Cools, die de paaltjes liet plaatsen.
Je bent er beter vanaf gekomen dan Okke Kluun, want die moest
hangen (Doar bist beter dfkomen as Òkke Kluun, van dij mos
hangen) = Je hebt geluk gehad
Gronings. In 1838 werd Okke Kluun op de Grote Markt van Groningen
opgehangen, omdat hij een oude vrouw had vermoord en van haar
centen had beroofd om kermis te kunnen vieren. Okke Kluun was de
laatste die in Groningen werd veroordeeld tot de strop.
Door middel van deze oproep proberen we te achterhalen of er ook
dialecteponiemen te vinden zijn in Gorinchem of in onze streek. De
vraag is dan ook: kent u plaatselijke of regionale dialecteponiemen ? Zo
ja, zoudt u die aan het secretariaat willen doen toekomen, indien
mogelijk met de betekenisverklaring, een dialectschrijfwijze en enige
biografische gegevens van de persoon die in het eponiem voorkomt ?
Dit onderzoek wordt gedaan voor de Eindhovense auteur van een
dialecteponiemenboek.
Met dank voor de te nemen moeite
A.J. Busch
Koningin Emmastraat 12
4205 BM Gorinchem
tel. 0183 - 622331

HET VEERHUIS

Als langs de duisterende waterbaan
de veerboot aan de meerpaal is gebracht,
begint het rijkste wat ik ken: te nacht
hoor ik het water aan de schoeiing slaan.
Diep ingenesteld in het donker huis
lig ik te luist'ren naar die trage klop;
en een verbeiden richt zich langzaam op,
speurend - het hart wordt in de stilte thuis.
En wéér hervindt het, door de stroom bespeeld,
zijn ondoorgrondelijk en diep bezit, van hemel en rivierland rijst het beeld;
de dag is heerlijk, heerlijker is dit
verhole~e,wat de daggezichten bindt :
één blinde kern, die schoksgewijs ontstaat, en het vertragen dan tot diep beraad
als woord na woord te fluisteren begint.
Daarbuiten leeft de stroom, waarover wijd
der sterrebeelden pracht is opgegaan;
door 't venster waait een reuk van water aan, ik weet geen naam voor deze zaligheid.

Ida G. M. Gerhardt
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