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VOORWOORD
In 2014 valt er veel te herdenken. Zo brak honderd
jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uit. In het
volgende nummer van Oud-Gorcum Varia staat
de Eerste Wereldoorlog centraal. In februari
1914 was alles nog koek en ei. De Arkelstad
stond in het teken van herdenking en feestvieren. Men herdacht het Beleg van Gorinchem
(1813-1814) waarbij de stad met kanonnen en
houwitsers beschoten werd. Maar men vierde
ook het verwerven van de onafhankelijkheid
en het ontstaan van het Koninkrijk in 1815. De
straten waren prachtig versierd met erebogen,
er was een historische optocht en er werd een
‘feestcantate’ ten gehore gebracht.
Dit jaar is er ook aandacht voor het Beleg. Zo
kon men op een facebookpagina van dag tot dag
de gebeurtenissen van tweehonderd jaar geleden
volgen. Bij Oud-Gorcum was er een korte lezing
over dit onderwerp. En ook in dit nummer kunt
u lezen over de festiviteiten in 1914. En dan is er
een tentoonstelling in het Gorcums Museum. Ga
zeker kijken!
Sommige jaren lijken historisch interessant en
andere niet. Of in ieder geval veel minder. Wat
gebeurde er bijvoorbeeld in 1714? Emck deelt
in zijn Kroniek van Gorinchem mee dat de
stadsregering het reglement op de Burgerwacht
vernieuwde. Niet echt spannende kost. En in
1614 stelde hetzelfde stadsbestuur de regels vast
waarnaar de voerlieden zich hadden te gedragen.
Gaat het hart ook niet sneller van kloppen.
Maar

dan

komen

we

in

1514, waarover

reed tevens een beeldschone jonge maagd mee
die de heilige Joris van het verschrikkelijke
monster zou redden. Het was niet ongebruikelijk
een draak te lenen in een naburige stad. Zo
betrokken de Haagse schutters de draak uit Delft
of Leiden. Dordrecht had waarschijnlijk een
mooi nieuw exemplaar in de aanbieding, want in
1506 moesten zij zelf nog naar Breda omdat hun
eigen ‘stede draeck’ gebroken was.
Als u dit leest hebben we de drakenbootrace
weer gehad. Deze race lijkt een moderne
vinding die is bedacht door een handige
binnenstadsmanager, maar het grijpt duidelijk
terug op een voorgeschiedenis. Misschien moet
de heilige Joris in 2015 ook maar weer een plek
krijgen tijdens dit evenement. Dan kunnen we
enthousiast aan de kant roepen: “Voor Bliek,
Arkel en Sint Joris”. Veel leesplezier.
Aron de Vries

Windvaan van Sint Joris op de Doelen

Emck

relatief veel weet te melden. Eén gebeurtenis
springt eruit. Aan een bode werd zes stuiver
betaald omdat hij naar Dordrecht reisde om
“den draak te halen”. De bode heet niet Rubeus
Hagrid, zodat we weten dat we niet verzeild zijn
geraakt in een Harry Potterboek. Waarover ging
het dan wel?
In Gorinchem werden processies gehouden,
men spreekt wel over een ommegang. Hierin
liep ook het schuttersgilde van St. Joris mee dat
klaarblijkelijk een spel — men moet denken aan
een uitbeelding — over Sint Joris en de draak
opvoerde. In Den Haag werd een soortgelijke
draak gedragen, maar later al vuur spuwend
op een wagen meegevoerd. Op deze wagen
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20 FEBRUARI

1914: 100 JAAR ONAFHANKELIJKHEID

Viorica van der Roest
In februari 1914 organiseerden de inwoners van
Gorinchem onder aanvoering van het bestuur
van de Oranjevereniging een groot feest om
te herdenken dat de stad op 20 februari 1814
verlost was van de Franse overheersing en onder
Nederlands gezag was teruggebracht. In Oud
Gorcum Varia 71 heeft u kunnen lezen over de

“Willem Frederik’ bevond. Onder kanongebulder
ging hij aan land, waar hij vervolgens plechtig
werd toegesproken door ‘Jonkheer Tets van
Goudriaan’. Daarna vertrok de vorst met zijn
gevolg richting de Nieuwe Hoven, waar het
opstelterrein voor een historische optocht was.

De Souvereine Vorst werd overal luide begroet
‚
het verslag van het hoogtepunt van het feest: met “Hoera's” en “Lang zal hij leven”, wat
vrijdag 20 februari.
hij met
hoffelijken
hoofdknik
vriendelijk
beantwoordde.
Zijn rijk met goud bestikt
uniform en groote steek met oranjecocarde
wekten de bewondering van allen; omgeven
door zijn twee adjudanten en gevolgd door
zijn Opperstalmeester en Stalmeester trok deze
« groep aller belangstelling. De zegewagen van
festiviteiten op 18 en 19 februari 1914; hier volgt

het

S

Driemanschap,

een

nabootsing

van

het

in kledij die

monument Plein 1813 te ‘s Gravenhage, ging de
Vorst vooruit. Vooral deze wagen, bespannen
met twee paarden, deed menigeen een uitroep
van bewondering slaken.

Nadat op donderdagavond de Gorcummers tot
diep in de nacht hadden gedanst en gefeest in een
prachtig verlichte en versierde stad, begonnen
op vrijdagochtend 20 februari de festiviteiten
al weer vroeg. De bezoekers stroomden de stad
binnen, zo bericht de Nieuwe Gorinchemse
Courant van 22 februari 1914:

In de optocht werd de Soeverein Vorst gevolgd
door de kroonprins, de Engelse gezant en een
aantal Duitse officieren. Als laatste reed er
een wagen mee met daarop een sloep met
acht roeiers en een stuurman, omgeven door
Scheveningse vissersmeisjes. Deze verwees
naar de boot waarmee Willem Frederik in 1813
in Scheveningen aan land was gekomen.

Feestelijke optocht in Gorinchem
moest doen denken aan 1814

Spoor,

drommen

auto's en rijwielen brachten
vreemdelingen van alle kanten. Op

boot,

een druk bezoek was gerekend,

doch zulk een

samenkomst van vreemdelingen ging de stoutste
verwachtingen te boven.
Vier klaroenblazers bliezen de reveille, terwijl
twee lakeien een papier uitdeelden waarop de
proclamatie was afgedrukt die op 20 februari
1814 in Gorinchem was voorgelezen. Intussen
verzamelde zich een grote menigte Buiten de
Waterpoort, op de Punt, waar de aankomst van
de Souverein Vorst Willem Frederik (de latere
koning Willem I) zou worden nagespeeld.
Even voor half tien werd er vanuit de richting
Loevestein een schokker aangeroeid, waarin zich
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Vissers
in 1914

en

vissersvrouwen

tijdens

de optocht

Ongeveer tegelijkertijd bereidde een tweede
optocht zich voor om te vertrekken bij de
Hoofdwacht op de Grote Markt. De figuren in
deze optocht stelden generaal Rampon en zijn
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troepen voor. Zij werden de stad uit begeleid door
Pruisische cavalerie. Een bode droeg de sleutels
van de stad op een wit kussen, dat met de kleuren

van de stad versierd was. Bij een goederenloods
aan het einde van de Arkelstraat werden deze
sleutels overhandigd aan generaal Van Zylinsky.

straten; zowel de vreemdeling als stadgenoot
moeten erkennen dat in de rij der feestvierende
steden van Nederland ons klein plaatsje een
eerste plaats had ingenomen; Gorcum leek een
toverpaleis.
Om negen uur was er een groots vuurwerk Buiten
de Waterpoort om de officiële festiviteiten af te
sluiten.

Duizenden

mensen

keken

toe,

Buiten

de Waterpoort en op de wal bij de oliemolen.
Daarna kon er gedanst worden, bij Gambrinus
op de Appeldijk bijvoorbeeld, en in de Doelen,
waar Les Georgius (‘danseurs mondains’) een
tangodemonstratie gaven. De verslaggever van
de Nieuwe Gorinchemse Courant besluit:
Groepsfoto bij de versierde Boerenstraat, 1914
De eerste optocht was inmiddels ook ter plaatse
en gezamenlijk ging het nu de stad weer in. Aan
het hoofd van de optocht reed de commissaris
van politie, gevolgd door de commandeur van
de optocht en vier klaroenblazers. Meteen
daarachter, in drie rijtuigen, het bestuur van
de Oranjevereniging, dat er zoveel werk aan
had gehad om de festiviteiten en de optochten
te organiseren. Bij de Soeverein Vorst met zijn
Engels/Duitse gezelschap voegden zich nu nog
kozakken te paard, muziekkorpsen en Pruisische
landweer. Het spektakelstuk van de optocht was
een wagen met een allegorische voorstelling:
Boven op een troon gezeten de Hollandse
Maagd in haar smettelooze kledij, zilveren helm
en kuras, schild en speer, waaraan een vlag,
omgeven door jonge dames met de schilden der
Elf Provinciën. Trapsgewijs daaropstaand de
Stedemaagd van Gorinchem, tusschen die van
Dordrecht en Rotterdam, in de resp. rood en
groen-witte kleuren der steden.

Ja, overal was het druk en heerschte in echte
feeststemming,
ongedwongen
vroolijkheid.
Zoo heeft Gorcum waardig feest gevierd ter
herdenking van Neêrlands Onafhankelijkheid en
kunnen allen die zich in deze dagen beijverden
de voorbereidingen van het feest te leiden met
groote voldoening op deze dagen terugzien en
zal het nageslacht ook zeker nog hooren roemen
de feestdagen in Februari 1914.
Met dank aan de heer Ad Kranenburg voor
het transcriberen van het krantenartikel van
22 februari 1914.
PRIJS

10 CENT.

Ojfieiëele Gids
voor de

Feestelijkheden ter Herdenking
van het

Herstel van Neerlands Onafhankelijkheid
te

GORINCHEM,
georganiseerd door de „Òranjevereeniging”,

Van half zeven tot half negen waren er overal
in de stad muziekuitvoeringen, op straten en
pleinen. De bezoekers van het feest hadden veel
bewondering voor de mooie straatversieringen,
versierde
etalages en de sprookjesachtige
feestverlichting.

Woensdag 18, Donderdag 19
en Vrijdag 20 Februari 1914.

Een algemene roep ging er uit over de prachtige,
ja kostbare versieringen der verschillende
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DE MILITAIRE FAMILIE BRADE
Marius van Loon

Enige jaren terug maakte ik een wandeling
Maastricht-Maastricht via Belgisch grondgebied.
Na het Belgische Vroenhoven achtergelaten
te hebben, komt men dan weer in Maastricht
terecht.
Wandelend
over de Tongerseweg
passeerde ik al snel de historische Algemene
Begraafplaats van Maastricht. Ik ben naar binnen
gegaan en zag uitgestrekte velden met allerlei
oude en jonge grafstenen in allerlei formaten.
Dominant gesitueerd op deze begraafplaats is
de Neogotische kapel met grafkelder, gebouwd
in 1885-1890 naar een ontwerp van architect
Johannes Kayser.

water te krijgen, heb ik zijn overlijdensakte
bekeken. Daarin staat vermeld dat hij te
Gorinchem op 2 december 1852 ’s nachts om
drie uur in het huis staande aan de Kortendijk
wijk A nummer 103 is overleden. Opvallend in
deze akte is de melding dat hij woonachtig was
in Breda. Het vijfde regiment infanterie was in
die periode in ’s-Hertogenbosch gestationeerd.
Indien Antoine in Breda woonachtig was en ook

Na enige aarzeling ben ik de kapel binnen
gegaan. Adembenemend is deze kleine ruimte.
Heel opvallend zijn wel de glas-in-loodramen.
Plots viel mijn oog op een raam waarop de
plaatsnaam Gorcum staat vermeld. Het raam is
geschonken ter memorie van Antoine Marie
Philippe Brade die op 2 december 1852 in
Gorinchem is overleden. Er staat ook waar hij is
geboren, namelijk in Luik (België) op 8 oktober

Brade
Oorspronkelijk kwam de familie uit het Duitse
Darmstadt en ze bracht heel veel militairen
voort. Ook de dochters trouwden vaak met

1831.
Terug in Gorinchem ben ik de volgende dag op

internet gaan zoeken naar deze geschiedenis en
andere gegevens van de familie. Tot mijn spijt was
er weinig te vinden. Ook niet met hulp van enige
genealogen. Op de site online-begraaf plaatsen
vond ik wel de meer dan 160 jaar oude grafsteen
op de Oude
Algemene
Begraafplaats
in
Gorinchem, met de plaatsaanduiding B 7556.
Hierop leest men dat Antoine Brade tweede
luitenant bij het vijfde regiment infanterie zou
zijn geweest.

Om

nog meer gegevens

over Antoine boven

zijn ouders

VARIA

waarom

is hij dan

een

militair.

De

overgrootvader

van

Antoine,

Johann Christian Brade, was majoor chirurg
in het Hollandse leger, waarin overigens veel
Duitse militairen dienst hebben genomen tijdens
de Republiek der Zeven Provinciën. Hij was in
meerdere plaatsen als militair gelegerd en heeft
daarbij niet stil gezeten. Zijn vrouw, Friederica
Jacoba Richten, gaf aan twaalf kinderen het
leven. Eén van de kinderen is Willem Frederik
Brade die met Maria Christina Folkers in het
huwelijk trad. Dit gezin kreeg vier kinderen, te
weten:

Willem

Christiaan,

Maria Bernardina
Brade.

Antonie

Frederik,

en Carolina Jacoba Helena

Willem
Christiaan
Brade
werd
kapiteiningenieur en was een zeer vooruitstrevende
persoon. Hij is in Frankrijk opgeleid tot officier
van de genie. Vanaf 1819 was hij in Amsterdam

Pa)
OUD-GORCUM

daar,

toch in Gorinchem begraven? Ik begon me te
verdiepen in de interessante geschiedenis van de
familie Brade.

Advertentie in de Opregte Haarlemse Courant, 9-12-1852, pag. 3

w

woonden
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werkzaam als civiel-ingenieur en hij maakte de
jaren daarna ook studies van spoorwegbouw in
Engeland. Op 7 november 1835 kreeg hij van
de koning een concessie voor de aanleg van
de eerste spoorlijn Amsterdam-Haarlem, die
op 20 september 1839 feestelijk werd geopend.
Volgens de Arnhemsche Courant van 7 juli
1841 heeft Willem Christaan Brade in 1834 al
plannen ingediend tot de aanleg van een ijzeren
spoorweg vanuit Utrecht naar de Belgische grens
via Vianen, Gorinchem en Breda. Deze lijn zou
moeten aansluiten op het spoornet naar Brussel
en dan verder naar Parijs. Op 3 mei 1845 meldt
de Noord-Brabander dat ingenieur Brade ook
plannen heeft om deze lijn vanuit Gorinchem via
Heusden naar ’s-Hertogenbosch door te trekken.

Courant van |l maart, aan een zenuwtoeval. Hun

zoon Johannes Gerardus, die zijn familienaam
in

De

Groot

schoppen

Schimmel

tot

Werkendam

veranderde,

burgemeester

van

zou

het

Nederhemert,

en Hurwenen.

luitenantFrederik
Brade,
kolonel der artillerie en inspecteur van de
keuringscommissies in Maastricht en Luik,
huwde met de in het Duitse Düsseldorf geboren
barones Marie Isabella Ferdinante Lorette de
Goer de Herve. Dit echtpaar kreeg, voor zover
bekend, twee kinderen die in het Belgische
Antonie

Dat de lijnen Utrecht-Vianen-Gorinchem-Breda
en Gorinchem-Heusden-Den Bosch niet zijn
gerealiseerd heeft een aantal redenen. De mensen
waren in die tijd heel bang voor de hoge snelheid
en het lawaai van de trein. Veel bestuurders in
deze plaatsen waren daarom niet gecharmeerd
van deze modernisering. Daarnaast kochten
speculanten gronden op om deze vervolgens met
zeer grote winst te verkopen aan de Hollandsche
IJzeren
Spoorwegmaatschappij,
waarvan
Willem Christiaan Brade ingenieur en directeur
was. En de Belgische Opstand lag nog vers in
het geheugen, waardoor men mogelijk weinig
voelde voor een spoorlijn naar het jonge België.
ontwierp
Willem
Christiaan
bruggen,
bijvoorbeeld één over het IJ bij Amsterdam, en hij
stond aan de wieg van het waterleidingsysteem
(1841) in Amsterdam. Een brug over de Merwede

zou hij zeer zeker in gedachten hebben gehad
bij zijn plannen voor een spoorweg naar de
Belgische grens.
Glas
Zijn zus, Maria Bernardina Brade, vestigde zich
op 15 september 1858 vanuit ’s-Gravenhage in
Gorinchem. Haar neefje, Antoine Marie Philippe
Brade, was al enige jaren daarvoor overleden.
Zij ging met haar man Gerrit Schimmel, die
zonder beroep in het bevolkingsregister stond
ingeschreven,
wonen
aan
de
Molenstraat
C413. Lang zou het echtpaar in Gorinchem
niet samen zijn. Op 6 maart 1859 om 17:30 uur
overleed haar man in Gorinchem, volgens een
overlijdensbericht in de Opregte Haarlemsche

Nummer

in lood

in de

kapel

van

de

Algemene

Begraafplaats te Maastricht

Luik zijn geboren. Eén daarvan is onze Antoine
Marie Philippe Brade, die als oudste kind en
enige zoon volgde in de familietraditie en koos
voor een militaire loopbaan. Lang duurde deze
loopbaan niet, doordat hij op de jonge leeftijd
van 21 jaar en 2 maanden in 1852 in Gorinchem
is overleden. Onder welke omstandigheden
dat precies gebeurde zal wel altijd een raadsel
blijven.
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JAARVERSLAG

VAN

DE HISTORISCHE VERENIGING

OUD-GORCUM 2013
Bestuur
Het bestuur vergaderde zesmaal in 2013. Bij
de Algemene Ledenvergadering op 11 februari
2013 traden mevrouw N. Klomp-Looijen en de
heren G.J. Dop en M.J.M. van Loon af.
Overlegstructuren
DeheerA.C.J.de Vriesnam,namensdevereniging,
deel aan de Commissie Open Monumentendag
en aan de Monumentenoverleggroep.
Koninklijke Onderscheiding
Het bestuur vroeg de Koninklijke onderscheiding
Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan voor
ons erelid de heer A.J. Busch. Deze werd op 26
april 2013 uitgereikt.

In de Historische Reeks verscheen het boek ’50
jaar Turkse gemeenschap in Gorinchem’.
* Van
het
tijdschrift
Oud-Gorcum
Varia
verschenen deel 70 en 71.
* Oudere nummers van Oud-Gorcum Varia zijn
geplaatst op onze website.
Activiteiten
e Het bestuur nam deel aan de dodenherdenking
op 4 mei 2013.
e Het bestuur werkte mee aan de expositie over
De Vries Robbé in de Grote Kerk.
* Door

Leden
Per 31-12-2012 had de vereniging 663 betalende
leden, op 31-12-2013 had de vereniging 635
betalende leden. De vereniging heeft drie
ereleden.

middel

van

gesprekken,

brieven,

persberichten en actievoering zette het bestuur
zich in voor de continuering van het beheer
en de tentoonstelling van de historische
collectie van de vereniging door de gemeente
Gorinchem in het Goreums Museum.

Programma
Het programma in 2013 zag er als volgt uit:

14 jan.

Lezing ‘Drogisterij in Gorcum’ door de heer H. van Wijk.
Hierna werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden.

11 febr.

Algemene Ledenvergadering en lezing ‘De geheimen van het Agnietenklooster’ door
mevrouw S. Terwisscha van Scheltinga

Ll mrt.

Lezing ‘Geschiedenis in moppen en misverstanden’ door de heer B. Berents

15 apr.

Lezing ‘Amsterdammers in ’s Gravenland’ door de heer W.J. Kozijn

13 mei.

Lezing ‘Het gedachtegoed van Grotius’ door de heer H. Nellen.

Ol juni

Excursie naar Haarlem (47 personen)

07 sept

Excursie naar Geofort te Herwijnen (19 personen)

09 sept.

Lezing ‘Etymologie’ door de heer M. Osseforth

14 okt.

Lezing ‘De Rivieren’ door de heer J. Klijn

24 okt.

Bezoek aan de Werkgroep Archeologie Gorinchem (20 personen)

11 nov.

Lezing ‘De geheimen van Gorcum’ door de heer R. Grünewald
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DE COÖPERATIEVE
R.F van Dijk
Rond

1900

richtte

men

overal

in Nederland

onder

van het pand was de weduwe H. van der
Schans-Konings.* In april 1904 konden de

de naam Ons Belang. Ook in Gorinchem kwam

leden hun eerste brood gaan kopen, namelijk

een

per kilo: witbrood 18 cent, tarwebrood 12
huisbakken brood 11 cent en per driekwart
luchtbrood 13 cent en krentenbrood 16
Tevens was er houtskool verkrijgbaar.* Er

coöperatieve
coöp,

verbruiksverenigingen
onder

de

naam

op

Gorinchemsche

Coöperatieve
Broodbakkerij
‘Ons
Belang’.
Notaris Anderson liet op 12 december 1902
de statuten ondertekenen door vijf mannen:
de winkelknecht B.J. Vervoorn (voorzitter,
sinds april 1903 tevens voorzitter van de dan
opgerichte afdeling der SDAP “”), de publicist en
uitgever P.M. Wink (secretaris), arbeider H.M.
Vogt (penningmeester), sigarenmaker H. van
der Wal en smid A. Mik (bestuursleden). Wink
had landelijk een grote naam, alleen al omdat
hij als gemeentelijk onderwijzer was ontslagen
wegens zijn politieke ideeën. En sindsdien was
hij landelijk actief in de in januari opgerichte
Kommunistenbond (een bundeling van vrije
socialisten),
de
Algemeene
Nederlandsche
Geheelonthoudersbond
en
weekblad
De
Toekomst.
De vijf tekenden mede namens 37 andere
mannen,

allen uit de arbeidende klasse. Slechts

één daarvan zat een beetje in het metier, de
koekenbakker Johannes Meijdam.
Er was maar één doel, namelijk het verkopen van
goed brood aan leden. Leden moesten behoren tot
een der vakbonden of werkliedenverenigingen
die waren aangesloten bij de Gorinchemsche
Bestuurdersbond. Die bond was pas op 1 juni
opgericht. Aangesloten waren de afdelingen van
het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond,
de Spoor- en Transportarbeidersbond en de
Kommunistenbond. Van de nieuwe bond was
eerdergenoemde
Vervoorn
voorzitter,
Vogt
secretarisen
J.A. vanLeeuwen penningmeester.”
Een eerste meeting, in oktober, trok maar liefst
700 bezoekers.” Maar in 1912 is de bond
opgeheven.“ Toch werd in februari 1914 weer
een bond opgericht, met dezelfde naam.”
De entree in de coöp bedroeg f 0,50. Een weduwe
kon haar man opvolgen. Van de winst zou een
derde gestort moeten worden in een reservekas,
een derde in de kas van de Bestuurdersbond en
het restant verdeeld onder de leden.®
Men huurde het pand Appeldijk 55, waar
voorheen ook al een bakkerij zat.” De eigenares

cent,
kilo:
cent.
was

Advertentieblad, 29 april 1904, pag. 2
in het pand
advertentie
iemand die
Begin 1905

nog ruimte over, die Ons Belang per
te huur aanbood aan bij voorkeur
dagelijkse behoeften verkocht.°veranderde men de statuten in die

zin, dat een lid niet hoefde te zijn aangesloten
bij een van de bonden die behoorden tot de
Bestuurdersbond. Dat men officieel nog wel
moest behoren tot de ‘arbeidende klasse’, was
een ruim begrip geworden: inmiddels waren

“ Gorcums lief en leed van 1902 tot 1962 / door
A.C. Swaters. — Gorinchem : Nieuwsblad
voor Gorinchem en omstreken, 18-3-1963,
pag. 4.
Nieuwe Gorinchemsche Courant 5-6-1902,
pag. 3.
<>

> Advertentieblad 3-10-1902, pag. 3.
“> _H31-78,
$ Archief
“6- Not. H.
“_H31-71,

1912, 306
130 (GBB)
Anderson, akte 268
1885, 44/157; 1904, 44/1149

“$ Not. H. Anderson, akte 1131

®- Advertentieblad 29-4-1904, pag. 2.
“We Advertentieblad 8-4-1904, pag. 2.
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de onderwijzers N. van der Hoeff en A. van der
Meulen voorzitter resp. secretaris.”
Welke bakker er in loondienst was om het werk
te doen,

is niet bekend.

Daarnaast

was

er een

halfwas bakker en een loopjongen van 15 à 16
jaar.“2=
Gestegen bloemprijzen leidden in september
1907 tot een cent extra voor elk brood.“ Om
de leden aan zich te binden, was er in december
feest in de aanpalende zaal Gambrinus. Een jaar
later herhaalde men dat. Eerst was er toen een
avond voor 300 kinderen, die vermaakt werden
met voordrachten en door clowns, die menigmaal
deden gieren van het lachen. Daarna was er een
avond voor volwassenen.“ In 1912 was er voor
de kinderen de operette ‘de Sneeuwkoningin’
in zes taferelen, geschreven door A.H. Luteijn.
Met

versnaperingen

tussendoor

en

een

grote

speculaaspop bij vertrek waren de kinderen wél
voldaan. En de volgende avond waren de ouders
aan de beurt, met bal na.”
In 1911 werd het assortiment uitgebreid met

wonen,

verrees

er een

ambitieus

bakkerij

annex

winkel,

twee

bovenwoningen en twee
nummers 8-18.1%-

complex

beneden-

pakhuisjes,

van

en drie

thans

de

Er kwam weer een nieuwe voorzitter (A. Oskam,

bestuurder in vissersorganisaties) en die ging
naar Vuren om de arbeiders te helpen met de
oprichting van een coöp als Ons Belang. In een
café sprak hij ze toe, maar ook de plaatselijke
bakkers waren aanwezig. Die zagen de goede
gang van zaken bedreigd. Ze waarschuwden de
arbeiders, die ’s winters vaak zonder inkomsten

zaten, dat bakkers zouden willen helpen met op
de pof kopen, maar een coöp vast niet.°Zelf had Ons Belang voor de aankoop, bouw en
inrichting veel geld nodig. Bij de aanbesteding
werd ingeschreven voor minimaal f 9036.
Du Croo leende begin 1912 f 7000 en Anderson

ook, tegen 5 resp. 4,5 %.* Du Croo was volgens
zijn kleinzoon ‘een zeer progressieve figuur, een
geweldige idealist, hij voelde zich geroepen om

de wereld te verbeteren.” Een ander noemde
hem

‘allervriendelijkst’

met

snoepjes

voor

kinderen.” Over het karakter van Anderson is
weinig bekend, maar hij rekende dus wel minder
rente. Een beetje zuur wees het Openbaar
Ministerie op de verplichting de jaarrekening te
deponeren ter griffie van het kantongerecht, wat

stie Not. H. Anderson, akte 622
“Pe Advertentieblad 5-5-1905, pag. 2; 19-2-1909,
pag. 2.
“be Advertentieblad 20-9-1907, pag. 2.
“4e Nieuwe Gorinchemsche Courant 25-12-1908,
pag. 2.

“Be Advertentieblad 2-2-1912, pag. 3.
“16 Advertentieblad 3-2, pag.
1, 14-7-1911,
pag. 2.
“V= Not. H. Anderson, akte 1969
“S- Bouwvergunning 1911, nr. 73; NGC 29-101911
“De Nieuwe
beschuit, krenten, rozijnen, bloem, boekweitmeel

en rijstebloem (kindermeel).'°
De zaken gingen goed en later dat jaar kocht men
van D.J. du Croo sr. voor f 3000 een terrein aan
de zuidzijde van de Bornsteeg."* Naar ontwerp
van de bouwkundige A. Benders, die er zelf ging
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Gorinchemsche

Courant 25-4-1912,

pag. 2.
“20- Nieuwe Gorinchemsche Courant 12-11-1911,
pag. 2 en 4.
2 Not. H. Anderson, akte 2021; not. V.G.A.
Boll, akte 6151
<2

Oud-Goreum Varia nr. 7, p. 24.

“23 Oud-Gorcum Varia nr. 9, p. 29.

72 - jaargang 29 - 2014

Eef brood
Smakelijk
en Voedzaam

al tien jaar was verzuimd.**
De Hinderwetvergunning werd verleend op 11
maart van dit jaar, voor een bakkerij waarin
maximaal drie man aan de slag waren met een

dubbele heteluchtoven.” Echter van de bakkerij
werd verder niets vernomen. Begin 1913 brak een
maandenlange staking uit onder sigarenmakers.
De mogelijk niet meer in gebruik zijnde

bakkerij

bood huisvesting aan de stakers en

hun geestverwanten. Met zang, kaarten, muziek

en discussie werd de tijd doorgebracht als niet
hoefde te worden gepost tegen werkwilligen.°°%
De
gemeente
verleende
een
vergunning
voor alcoholvrije dranken
(verlof B) aan

de
Het

_magazijnbediende

G.A.

geheelonthouderscafé,

middenvertrek,

had

eveneens

Vervoorn.”
in
de

voor-

en

naam

Ons

was het complex verhuurd voor circa f 17 per
week, terwijl de gemeentelijke grondlasten
f 63,63 per jaar bedroegen. Dat betekende dat
na aftrek van grondlasten en hypotheekrente zo’n
f 150 aan netto-huur per jaar overbleef, maar de
schulden werden onvoldoende afgelost.
Nog
even kon Ons Belang het rekken, maar eind 1915
was er alleen al aan hypotheken in hoofdsom
f 13.089,565 en aan rente f 680,64 te betalen.
De rechter sprak het faillissement uit. Beide
schuldeisers brachten het vastgoed in veiling
en Anderson kocht het in januari 1916 zelf voor
f 13.500.
Daarmee had de Bestuursbond ook geen eigen
kantoor meer. Men vergaderde voortaan in de
Zalm, maar ging op zoek naar een woning om

tot kantoor in te richten.

Belang.** In de volksmond was het genaamd
‘het Kattenkroegje’,”” een naam
die in
cryptogrammen nog wel gebruikt wordt voor
melksalon.
Mogelijk nog versterkt door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog kon Ons Belang niet meer
aan zijn verplichtingen voldoen. In mei 1915
werd het gehele complex in veiling gebracht,
maar niet in koop toegewezen. Het kroegje was
wellicht al ter ziele, want

die ruimte heette nu

winkel, ín huur bij G.J. van der Pijl. Voorheen
was hij leverancier van caféhouders.“ In totaal

“4 Politie 39, nr. 109

25 Vergunning 3 in notulen B&W
26 Swaters p. 23.
7 H5-82, f. 205; H31-71, 1913, 44/1092

28 GBB 1, p. 6, 21

29 Swaters, p. 24
30 Advertentieblad 4-10-1912, pag. 2.
SP Advertentieblad 21-5-1915, pag. 2.
2 Not. V.G.A. Boll, akten 7367, 7375

GBB

1, pag. 61.
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DE AANSLAG
Of hoe de geschiedenis anders had kunnen lopen - Aron de Vries
Dit jaar staan we stil bij het Beleg van Gorinchem
in 1813-1814. De terugtrekkende Franse legers
verschansten

zich

in

de

Arkelstad,

die

vanaf

22 januari 1814 hevig werd gebombardeerd. De
gruwelijkheid van de oorlog spreekt duidelijk uit
het dagboek van Matthijs Snoeck Huibertszoon:
“Bij het begin van het bombardement stond de
heer De Mey van Oosterhout voor zijn comptoir
en

er

komt

een

houwitzer,

welke

een

zijner

beenen even onder de knie afslaat””" Op 5
februari 1814 gaven de Fransen zich over en op 20
februari werd de stad formeel aan de geallieerden
overgedragen.
Hoe anders had de geschiedenis kunnen lopen
als men was ingegaan op een stoutmoedig plan
dat op 20 november 1813 gepresenteerd werd aan
Anton Reinhardt Falck (1777-1843). Falck speelde
een voorname rol in de omwenteling en zou
uitgroeien tot een belangrijk staatsman tijdens
koning Willem 1. In 1833/1834 zocht hij enkele
persoonlijke archiefkisten uit en bewaarde hij
slechts die stukken die hij belangrijk of curieus
vond. Vervolgens vormde dit de basis van
zijn commentarius. Deze werden in 1913 door
Colenbrander _ gepubliceerd. Onderstaande
passage hieruit heeft nooit de aandacht getrokken
van historici die over het Beleg van Gorinchem
schreven:
Een persoon van een geheel anderen stempel
overhandigde mij een briefje van den advocaat
Brugmans,
blootelijk
inhoudende
dat
hij
vertrouwen verdiende en van ver buiten de
stad gekomen was met een niet onbelangrijken
voorslag.” Ik verzocht hem te spreken. Het
was om niets minder te doen dan zich door een
onverhoedschen aanslag meester te maken van
Gorcum.

Hij woonde

in dien omtrek,

kende de

plaatselijke bijzonderheden, wist hoe zwak het
garnizoen was en hoe slecht zamengesteld. Wilde
men hem eene goede som gelds bezorgen, het
zoude hem niet moeilijk vallen eene partij burgers
over te halen tot bijstand van binnen, en eenige
honderd welgezinde boeren aan zich te verbinden
met welken hij het stuk dacht te bestaan.
Het kwam mij dadelijk zeer gewaagd voor,
maar de man drukte zich zoo wel uit en was zoo
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vaardig in het oplossen der eerste bedenkingen
die ik in het midden bracht, dat ik mij verder met

het voorstel inliet dan de drang der ons nabij
liggende belangen en omstandigheden misschien
veroorloofde. Ik raadpleegde er over met eenige
leden van de regering, maar ten slotte bepaalde
ons de oude stelregel dat men den aftrekkenden
vijand een gouden brug behoort te slaan.* Hoe
eer Molitor uit onze buurt was hoe beter. Russen
en Pruissen mogten hem naderhand inhalen zoo
zij konden.
Maar hoewel ik dus het ontwerp liet vallen, den

ontwerper verzocht ik bij de hand te blijven, wel
voorziende dat het niet lang duren kon of er zou
van iemand van zoo veel overleg en ijver nuttig
gebruik te maken zijn. En inderdaad hij was vijf
dagen later chef van den staf bij Krayenhoff en
is thans Gouverneur-Generaal van Neêrlands
Indië.
Het voorstel van de aanslag kwam uit de koker
van Johannes van den Bosch. Hij werd op 2
februari 1780 geboren in Herwijnen. Van 1798
tot 1808 kende hij een militaire carrière in
Nederlands-Indië en hij keerde in november 1810
terug naar de patria. Onderweg werd het schip
door de Engelsen aangehouden en belandde Van
den Bosch in krijgsgevangenschap. Wanneer hij
precies is vrijgelaten is niet duidelijk. Naar alle
waarschijnlijkheid is hij toen gaan wonen bij zijn
zus Geertruida Adriana. Zij woonde met haar
man, Derk Hasselman, in ‘Dijkzigt’, het ouderlijk
huis te Herwijnen.
Op 17 november 1813 begon de omwenteling.
In Amsterdam werden douanehuizen in de as
gelegd en trokken de Franse ambtenaren ijlings
weg. Via Gorinchem gingen zij naar Parijs. Door
de Arkelpoort kwamen wel 50 rijtuigen met
vluchtelingen. De overste Langlois kondigde die
dag dan ook om 22.00 uur de staat van beleg af.
Johannes van den Bosch moet op die dag gewacht
hebben en reisde af naar Amsterdam. Op 25
november 1813 werd hij benoemd tot koloneladjudant van Cornelis Krayenhoff (1758-1840),
die generaal-majoor en gouverneur van de stad
Amsterdam was. Gedurende de wintermaanden
van 1813 en 1814 werd Van den Bosch belast

| Nummer 72 - jaargang 29 - 2014

met de insluiting van de vesting Naarden, die
eveneens door de Fransen bezet werd gehouden.
Van den Bosch had gelijk dat het garnizoen in
Gorinchem medio november zwak en slecht
samengesteld
was.
Overste
Langlois
had
aanvankelijk slechts de beschikking over een
bataljon infanterie, aangevuld met een compagnie
kanonniers, een compagnie veteranen en een
compagnie nationale garde en 50 kustkanonniers.
Terwijl Van den Bosch vertrok naar de hoofdstad
kwamen er in Gorinchem snel versterkingen
bij. Al gauw bevatte de vesting meer dan 5000
troepen onder leiding van de ervaren generaal
Rampon. We zullen nooit weten of het plan van
Johannes van den Bosch kans van slagen zou
hebben gehad.

“PUittreksel uit het Dagboek
heer

Matthijs

Snoeck

1807-1816 van den
in

leven

burgemeester van Gorinchem. Gorinchem,

Huibertszoon,

1996,

pag. 88.

“Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck.
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie,
13. Den Haag, 1913, pag. 104.
S-De aanbevelingsbrief werd verstrekt door de
Oranjegezinde Mr. Pibo Antonius Brugmans
(1769-1851) die lid was van het provisioneel
bestuur van Amsterdam.
“Dit gezegde betekent dat men de aftocht
gemakkelijk moet maken voor een vijand,
want anders zouden ze zich te zeer kunnen
verschansen en zelfs overwinnaar worden. Zie
Carolus Tuinman, De oorsprong en uitlegging
van
dagelijks
gebruikte
Nederduitsche
spreekwoorden. Middelburg, 1726, pag. 285.
De Pruisische generaal Von Bülow dacht hier
duidelijk anders over.
“Johannes van den Bosch was van 1830 tot
1833 gouverneur-generaal en later Minister van
Koloniën en Minister van Staat. Hij werd beroemd
door de introductie van het Cultuurstelsel op
Java en als oprichter van de Maatschappij van
Weldadigheid.

Portret van Johannes van den Bosch door Cornelis Kruseman, circa 1829. Collectie Rijksmuseum.
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IN MEMORIAM

BEN FRERIKS, LID VAN REDACTIE EN BESTUUR

AJ. Busch
Op 7 februari jl. overleed de heer Ben Freriks,
jarenlang een steunpilaar van de Historische
Vereniging Oud-Gorcum en vele jaren een
trouw lid. In 1992 trad hij toe tot de redactie
van Oud-Gorcum Varia, het tijdschrift van de
vereniging, zoals in het betreffende jaarverslag
staat vermeld. De bestuursvergadering van 10
september 1992, waarin zijn benoeming werd
bekrachtigd, vond bij hoge uitzondering plaats
op een bijzondere locatie: de zaal van Hotel
Metropole. De bijeenkomst had een feestelijk
tintje, omdat het 500ste lid van de vereniging
werd gehuldigd. Samen met drs. H.M. den Uyl
vormde de heer Freriks nu de redactie.
Voorzitter Bloembergen was verheugd met
de nieuwe samenstelling van de redactie voor
het tijdschrift Oud-Gorcum Varia. Het bracht
veel werkzaamheden met zich mee, want de
redactie beschikte nog niet over een computer
die het werk later wat eenvoudiger maakte. De
heer Freriks heeft er heel wat tijd in gestoken.
Hij had een technische achtergrond uit de
scheepsbouw en dat kwam hem goed van pas.
Toen drs. Den Uyl in 1996 uit het bestuur

plaats een woord van dank uit te spreken aan
het adres van de heer B. Freriks. Hij is twaalf
jaar geleden toegetreden tot de redactie en heeft
sindsdien maar liefst 32 nummers van OudGorcum Varia en ll delen van de Historische
Reeks Oud-Gorcum verzorgd.
Vooral toen
de automatisering nog niet had toegeslagen,
betekende dat veel en secuur werk. Mede aan
de inspanningen van de heer Freriks is het te
danken, dat beide uitgaven van de vereniging
altijd tijdig zijn verschenen met een goede layout. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd.
Inderdaad, Ben Freriks heeft veel voor de
vereniging gedaan en de boekjes kwamen altijd
stipt op tijd bij de leden en in zijn woonomgeving
bracht hij ze zelfs bij de leden thuis. Hij trad niet
op de voorgrond, zijn werkzaamheden vonden
altijd thuis plaats. Alleen in de periode 19961999,

toen

hij ook bestuurslid

was,

de

1996

leden hem bij de algemene vergadering achter
de bestuurstafel zitten. Tijdens de maandelijkse
bijeenkomsten in De Heul was hij altijd trouw
aanwezig, in de pauze genietend van een glaasje
rode wijn.
Na het overlijden van zijn vrouw in 2009 werd

als zijn opvolger. Zodoende bleef de redactie

het stil in huize Freriks en daar had hij moeite

in het bestuur vertegenwoordigd. Eind 2003
beëindigde de heer Freriks zijn werkzaamheden
voor de redactie. Het was voor voorzitter G.
Vroegh aanleiding de eerste aflevering van
Oud-Goreum Varia van 2004 te voorzien van
een dankwoord: Zenslotte is het hier op zijn

mee, maar Oud-Gorcum bleef hij trouw, totdat
hij onlangs overleed in de leeftijd van 88 jaar.
Op de omslag van de overlijdenscirculaire
waren zijn zelf geschreven woorden afgedrukt,
waarin zijn relatie met de scheepsbouw tot
uiting komt:

trad,

kozen

algemene

de

leden

vergadering

Geen

de

van

heer

Freriks

19 februari

Aurs

in

de

ef schip meer om Le boteres)

been sloom om te Lraaren of besch suuwen
Geen madelbeun He Lehenen en te stomen
Wu € het overen Le enzrherd 5 gehomen
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GORCUMSE

DUIVELBANNERS

Aron de Vries
In 1872 was Gorinchem “weder in het bezit
van een beroemd tooverdocter”. Velen in de
Alblasserwaard vonden naar hem de weg. Hij
zou weinig tot geen geneesmiddelen toedienen,
maar als voorbehoedmiddel tegen de Boze een
zekere ring om vinger of hals voorschrijven
als amulet. Ook was zijn advies dat er na
zonsondergang niet over toverheksen gesproken
werd, want dan konden zij alles horen. Deuren

en vensters moesten gesloten blijven en men
diende zevenmaal het Onze Vader te bidden.
Voor het consult hoefde men niets te betalen.
Hij liet het aan de beleefdheid over hoeveel
men wou geven. Maar, zo verzekerde hij de
goedgelovigen, bij een te geringe gift kwam

bekijken. Dat er slachtoffers vielen door zijn
werkwijze valt te lezen uit het volgende voorval.
Te Lexmond woonde een familie Burggraaff die
beweerde te zijn betoverd. De geraadpleegde
wonderdokter maakte duidelijk wie de toverheks
was. In 1873 werd zij, een zekere Janna van den

Heuvel, vastgegrepen en het huis in gesleept.
De deur werd gesloten en de ramen werden van
binnen met kleden behangen om het inkijken
te beletten. De arme vrouw werd mishandeld
en er werd gedreigd haar op een brandstapel
te zetten, tenzij ze de woorden uitsprak “God
zegene u allen!” Uit doodsangst sprak ze deze
woorden en wist toen met bebloed aangezicht
en gewonde handen de woning te verlaten.

Advertentieblad, 3-3-1899, pag. 6

er van de genezing niets terecht. Volgens deze
wonderdokter kende een dorp als Arkel wel 63

veroordeelde

heksen,

een gevangenisstraf van een jaar in eenzame

waarvan

vier de kunst

verstonden

te

veranderen in een weerwolf. Gehoopt werd dat
de politie een spoedig einde zou maken aan de
praktijken van deze bedrieger. Van dat laatste
kwam weinig terecht.”
In de krant komen we vele jaren berichten
over deze alternatieve genezer tegen. Hij wordt
aangeduid als tover- of wonderdokter, maar
ook als duivelbanner en heksenbezweerder.
In dit artikel zullen we bezien wie deze
wonderbaarlijke man was en zijn werkwijze

De

arrondissementsrechtbank

opsluiting

en

te

Gorinchem

de verdachten, drie vrouwen,

tot

acht

gulden

tot

boete” De

Gorcumse duivelbanner bleef vreemd genoeg
buiten schot.
In hetzelfde jaar woonde er in Veen een vrouwtje
waarvan men geloofde dat het betoverd was.
Volgens sommigen zou ze een hondje, dat men
toch duidelijk had horen blaffen, in het lijf
hebben. Anderen waren de mening toegedaan
dat het ging om een kwakende kikker. Er
zat niets anders op. Het vrouwtje toog naar
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de “duivelbanner’ in Gorinchem, die tevens
zadelmaker was. Hij gaf haar een middeltje voor
de kwaal en vertelde haar dat de betovering zou
zijn gedaan door een beschuitenverkoopster.
Bijgevolg durfde niemand bij deze verkoopster
nog beschuiten te kopen.“
Drie jaar later vernemen we weer iets van hem.
In Hellouw waren er toen twee zieke kinderen.

Negentiende eeuws bord uit Quimper (Bretagne)
De dorpelingen waren van mening dat “de
keiërs van een kwaoije hand aongerakt” zijn,

waarvan een bepaalde vrouw verdacht werd.
Ook zij kregen een wondermiddel. Toen een
van de kinderen overleed, ging de politie zich
met de zaak bemoeien en werd dit medicijn in
beslag genomen.* Waarschijnlijk had onze
geneesheer van deze zaak geleerd, want in
1882 werd een man uit Meeuwen door hem
verholpen van zijn vooral ‘s nachts optredende
ongesteldheid door witte wijn voor te schrijven.
Mogelijk ontwikkelde de man een delirium,
maar dodelijk was het zeker niet. Bovendien,
zo

werd

hem

verzekerd,

zou

de

Boze

langs

natuurlijke
of bovennatuurlijke
weg
het
lichaam verlaten in de gedaante van een talrijke
paddenfamilie die in het lichaam van de arme
zou huizen.* De Gorcumse
duivelbanner
kreeg steeds meer bekendheid, waarschijnlijk
geholpen door de vele artikelen in de dagbladen.
Beelden uit The Exorcist komen boven bij
het bericht over een meisje uit Bruinisse dat
letterlijk razend werd en een woordenwisseling

aanging met de duivel, waarbij ze slechts met
grote moeite in het bed te houden was. “In haar
woede verscheurt ze lappen laken, die plotseling
verdwijnen en later in haar matras, die goed
toegenaaid
is, worden
teruggevonden.”
Nam dit volksgeloof na verloop van tijd af?
In 1921 herbergde Gorinchem niet één maar
zelfs twee van dergelijke wonderdokters. In de
krant lezen we: “een dezer heksenbezweerders
heeft de geheime kunst van wijlen zijn vader
geërfd. Deze verleent consult aan zijn huis: de
andere bezoekt de patiënten aan huis, meest te
Sleeuwijk.” De eerste wonderdokter onderzocht
de urine en gaf een genezend middel, namelijk
een klein flesje limonade dat vergezeld ging
van een geheime duiveluitdrijvende spreuk. Er
moest maar liefst tien gulden betaald worden.“
Waarschijnlijk was de eerst genoemde genezer
de zoon van de duivelbanner die in 1873 al
actief was.
De landelijke pers werd in 1926 gehaald met het
betoverd meisje Gezina uit Sliedrecht. Zij had
een vreemde vetziekte en was bedlegerig en
zwak van hoofd. De huisarts wist geen raad en
dus werd de wonderdokter annex zadelmaker
ingeroepen. Hij wist te vertellen dat er een
toverkol in het spel was, helemaal toen hij
hoorde dat de bomen verdord waren rond het
erf. Hij prevelde een bezweringsformule en gaf
een drankje mee. De toverkol moest het drankje
drinken en Gezina zou weer helemaal gezond
worden. Kort na het consult informeerde een
zekere mevrouw K. naar het zieke kind. Geen
twijfel mogelijk, dat moest de heks zijn. Ze
werd uitgenodigd en toen zag ze de hele familie
om de tafel zitten. Geen alledaags gegeven en
ze vroeg of er iemand jarig was. De bejaarde
vader zei: “Je bent nou hier gekomen en wij
zullen je ’t maar eens goed zeggen. We weten
d’r alles van. Dat jij met je geest in huis komt.
Dat meisje heb je in je macht. En de boomen op
het land staan te verdorren. Dat meisje, dat zoo

zwaar wordt, heb jij zo gemaakt. En nou eischen
wij, dat je er een eind aan maakt. Ontken maar
niet! Wij hebben de proef genomen met den

bijbel op tafel en de sleutel heeft gedraaid naar
je huis” De verbouwereerde vrouw kreeg een
glas wijn te drinken. Toen moest ze de zieke
dochter zegenen, maar ze weigerde dit te doen,

zelfs niet nadat de familie haar honderd gulden
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bood. Ze mocht het huis niet verlaten en werd
even later ontzet door haar zoon. De politie
kwam er bij. Het gezin bleef volharden dat hun
lieve dochtertje behekst was.”
In de literatuur over dit betoverd meisje
Gezina wordt de zadelmaker Lambertus Lelie

aangewezen als de wonderdokter.”® Hij kwam
uit een Gorcumse familie waarvan inderdaad
bekend is dat zij het beroep van zadelmaker en
waarzegger combineerden. Dit geldt in ieder
geval voor Jacobus Servatius (1829-1905) en
bovengenoemde Lambertus Antonius Egidius
Lelie (1866-1941).* De laatste zou in 1934
gestopt zijn met deze dubieuze praktijken.
In Brakel werd gezegd: “As Lelie oe opgeft,
schaaij

der

dan

mar

uit;

de

duivel

het

Jacobus Servatius Lelie, reiziger in bedwaren,
en vele andere gezinsleden deelgenoot waren
van deze bedriegerij.
Door de journalisten wordt soms naar de kansel
gewezen waar over bovennatuurlijke zaken
gepredikt werd. Inderdaad lijkt het fenomeen
van duivelbanners zich voor te doen in de
‘bible belt’. Dit terwijl de familie Lelie zelf van
rooms-katholieke huize was. Daarnaast wordt
in de krant soms de hoop uitgesproken dat door
onderwijs dit volksgeloof achter ons wordt
gelaten. Dit lijkt deels het geval te zijn, maar
we kunnen hierbij ook wijzen op een medium
in Tiel dat tot voor kort een grote schare volk
trok.

de

overhaand.”“?* Hij zou in 1906 een vrouw
van een zekere Driekus uit Brakel 350 maal
geconsulteerd hebben tegen f 3,50 per consult,

“EP Nieuwe

Gorinchemsche

Courant,

4-9-1872,

p. 2 en Idem, 23-10-1872, p. 2.

2 Algemeen Handelsblad, 25-4-1873, p. 2.
“Het nieuws van den dag: kleine courant,

1-5-1873, p. 1.

“Idem, 27-8-1873, p. 2.
> Advertentieblad voor
7-4-1876, p. 4.
“6 Nieuwe

de

Gorinchemsche

stad

Gorinchem,

Courant,

5-1-1882,

P: |.
PIdem, 9-3-1882, p. 2.

Negentiende eeuws Frans faiance bord

“Limburger koerier, 31-10-1921, p. 1.

waarna ze overleed. Volgens Driekus aan de
duivel, volgens de dorpsdokter aan de tering.
Opgeven deed Lambertus dus niet gauw.
Opvallend in de krantenartikelen is dat de
wonderdokter de bezetene vaak wist wijs
te maken dat de inhoud van het kussen of
het matras zou wijzen op de aanwezigheid
van de duivel. Het zou een otterstaart of

Dit bericht haalde vele nationale dagbladen,
bijvoorbeeld de Telegraaf, 7-7-1926, p. 5. Zie
ook Kees Holleman, Hekserij in Sliedrecht,
In: Over Sliedrecht (dec. 2006) pp. 12-16.
<0 Idem en Bengt Ankarloo, Stuart Clark, Witchcraft and magic in Europe (Philadelphia,
1999) pp. 164-165.

rozen bevatten.” Nu leverde de firma Lelie

Holland
1500-1800
(Amsterdam,
1991)
p. 262.
“2 Algemeen Handelsblad, 1-12-1906, p. 5.

ook
“spring-,
kapokken-,
paardenharen-,
zeegrassen- en stroomatrassen.’ Hierdoor is
het niet uitgesloten dat bijvoorbeeld zoonlief

Nummer

“Hans

de

Waardt,

Toverij

en

“B= Nieuwsblad van het noorden,
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DE KRINKELWINKEL
Viorica van der Roest
Wanneer je vanuit Gorinchem over de Nieuwe
Wolpherensedijk richting de snelweg rijdt (of
fietst), net voorbij het laatste stukje stadswal, is er
aan je linkerhand een straat met een eigenaardige
naam: de Krinkelwinkel. In eerste instantie lijkt
dat niet zo’n oude straatnaam; de straat ligt op
een bedrijventerrein aan de rivier. Maar nader
onderzoek leert dat de Krinkelwinkel al bestond
in de zeventiende eeuw, en dat nog wel toen er
buiten de binnenstad nauwelijks straten waren!
De Krinkelwinkel is zijn bestaan dan ook
niet begonnen als straat, maar als hoornwerk.
Tussen 1592 en 1600 werd de middeleeuwse
wal van Gorinchem aanzienlijk uitgebreid en
versterkt. Hij kreeg toen de vorm die we nu
ook nog grotendeels kunnen bewandelen, met
elf bastions. En voorbij de oude Merwededijk
(die toen nog met een dam was verbonden met
het gebied Buiten de Waterpoort) kwam er een
hoornwerk: een uitstekende ‘extra’ vestingwal
van twee half bastions.
Waarom de Gorcummers dit nieuwe hoornwerk
Krinkelwinkel hebben genoemd, is niet meer
precies te achterhalen. Maar de naam is

bijzonder toepasselijk. We zijn bij het woord
winkel in eerste instantie geneigd te denken aan
de dominante betekenis ervan: een ‘plaats waar
iets te koop wordt aangeboden’. Die naam is ooit
ontstaan vanuit een andere betekenis, namelijk

‘hoek’.
De
etymologische
woordenboeken
gissen dat dit misschien zo is omdat de eerste
‘winkels’ waar je iets kon kopen letterlijk een
plaatsje in een hoek waren, bijvoorbeeld een
hoek naast de zijbeuk van een kerk of in een
galerij. Maar hoe het ook precies zit, wij kennen
nu bijna alleen nog maar de betekenis van ‘plaats
waar iets te koop wordt aangeboden’. Alleen
in het woord winkelhaak (verwijzend naar het
timmermansgereedschap) is in het Nederlands
nog de oorspronkelijke betekenis ‘hoek’ terug te
vinden.
Het tweede deel van Krinkelwinkel verwijst
dus waarschijnlijk naar de twee halfbastions op
het hoornwerk, die een hoekige vorm hadden.
Deze twee hoekige vormen waren in het midden
verbonden door een stukje rechte wal. Met enige
verbeelding kun je er een kronkelige vorm in
zien, en dat is waarschijnlijk de verklaring voor

Een uitsnede van de plattegrond van Gorinchem in 1605, met linksonder, in rood, de Krinkelwinkel
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het eerste deel van het woord. Naast kronkelen,

dat in onze tijd het meest gangbaar is, kent
het Nederlands ook de vorm krinkelen, die
hetzelfde betekent. De naam van het hoornwerk
kan dus als volgt ‘vertaald’ worden: kronkelige
hoek. Het is wel een bijzonder origineel persoon
geweest die deze naam bedacht heeft, want de

negentiende-eeuwse priester L.L. de Bo wordteen
aantal voorbeelden genoemd van het gebruik van
het woord krinkeldewinkel in het West-Vlaams:
‘Die stroom maakt veel krinkeldewinkels’ en
‘De zwaluw vliegt krinkeldewinkel door de
lucht’. De voorbeelden die hij noemt, stammen
allemaal uit de zeventiende eeuw, dus uit de
tijd dat het Gorcumse hoornwerk net was
aangelegd. Het woord hoornwerk is trouwens
ook interessant:

horn betekent,

net als winkel,

‘hoek’, volgens het WNT in de betekenis van
zowel “vooruitstekende punt of spits’ als “inham,
schuilhoek’. Beide betekenissen lijken heel goed
van toepassing op de vorm van een hoornwerk.
Horn/hoorn in deze betekenis werd nog gebruikt
tot in de zeventiende eeuw, en is daarnaast nog
terug te vinden in oude plaatsnamen als Hoorn
en Avenhorn.

FACEBOOK
Zoals u wellicht gezien hebt, heeft onze
historische vereniging sinds enige tijd een
eigen
facebookpagina:
www.facebook.com/
oudgorcum.
Bijna 200 mensen volgen de
berichten en foto’s op de pagina van Oud-Gorcum
inmiddels al, een geweldig aantal in zo'n korte
tijd! Op onze pagina delen wij verschillende
artikelen die soms eerder verschenen zijn in de
Varia, en diverse afbeeldingen van onze mooie

straatnaam komt verder nergens in Nederland
of België voor, voor zover ik heb kunnen
achterhalen. Het Gorcumse hoornwerk is zelfs
een beetje beroemd: het heeft een vermelding
in het Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), een werk in 43 delen dat tussen ongeveer
1850 en 1998 tot stand kwam en dat vooral door
taalkundigen wordt gebruikt voor onderzoek.
Bij het werkwoord krinkelen (‘herhaaldelijk
zich wenden, zich buigen, allerlei bochten of
kronkels vormen’) vermeldt het WNT namelijk:
Krinkel(d)ewinkel: kromten en bochten, of:
verwarde hoop; ook als naam voor een stuk dijk
bij Gorinchem.
In

het

Westvlaamsch

Idioticon

van

stad en haar inwoners. We hopen dat de leden
van onze facebookpagina op termijn zelf ook
foto’s en verhalen met ons zullen delen, om het
geheel interactief te maken. Daarnaast krijgen
wij op die manier ook mooie nieuwe foto’s te
zien en verhalen te horen.
Mocht u ook Facebook hebben, dan nodigen
wij u van harte uit om lid te worden van onze
facebookpagina! Daarnaast zouden wij het erg
op prijs stellen wanneer u foto’s en verhalen met
ons wilt delen.

Find us on

Facebook

de
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RECENSIE
Huib J. Zuidervaart, Ridders, priesters en
predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van
een commanderij van de ridderlijke Duitsche
Orde, Balije van Utrecht (Hilversum, 2013)
geïllustreerd; ISBN 978-90-8704-389-6; € 20;
204 pag.
De Duitse Orde is een geestelijke ridderorde
die ontstond tijdens de Derde Kruistocht (11891192). Pelgrims uit Bremen en Lübeck begonnen
in 1190 een hospitaal voor de verpleging van
zieken en gewonden tijdens het beleg van Akko
in Palestina. De behoefte om dit ziekenhuis
te beschermen leidde tot de vorming van een
strijdbare broederschap.
Dankbaar voor de
verpleging ontving de Orde geregeld bezittingen
van de deelnemers aan de kruistochten. Zo schonk
Dirk van Altena in 1220 de kerk van Schelluinen
met enkele bijbehorende bezittingen. Het vorig
jaar

verschenen

boek

Ridders,

priesters

en

predikanten in Schelluinen van Huib Zuidervaart
beschrijft minutieus de fascinerende geschiedenis
van deze commanderij.
Zuidervaart
behandelt
in de
eerste
drie
hoofdstukken de stichting van de commanderij
en de geschiedenis voor de Reformatie. Zo
komen we veel te weten over de gebouwen van
de commanderij. Men moet hierbij vooral denken
aan

het

commandeurshuis

en het kerkgebouw,

en de (soms penibele)
financiële positie. In
het archief van de Duitse Orde te Utrecht zijn
namelijk verschillende
I4e- en 15e-eeuwse
rekeningen bewaard
gebleven.
In de vier
volgende hoofdstukken staat juist de periode na
de Reformatie centraal. Zo komen we te weten
dat de goederen in de 17e eeuw slecht renderen,

onder andere door de vele dijkdoorbraken die het
gebied teisterden. In 1700 wordt dan ook besloten
de commanderij te liquideren. Het hele boek is
interessant, maar ik zal hier vooral ingaan op een
tweetal aspecten die de Gorcumse geschiedenis
raken.
Zelf schrijft Zuidervaart dater al veel gespeculeerd
is over de overgang van de stad Gorinchem naar
de heren van Arkel. In 1224 verleent de Hollandse
graaf tolvrijdom aan “de lieden van Bentheim te
Gorinchem verblijvende”, maar in 1282 is de stad
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onvervalst
Arkels
gebied. Stamkot en
Waale wezen erop
dat Gorinchem niet
voorkomt op een
lijst met goederen
die graaf Otto II
van Bentheim
in
1267 overdraagt aan zijn opvolger Egbert van
Bentheim, waardoor ze concludeerden dat de
overgang vóór deze datum gesteld moet worden.
De auteur wijst er op dat er meer goederen op deze
lijst ontbreken die in 1267 van graaf Otto naar een
andere eigenaar overgingen. Dat waren namelijk
de goederen die hij schonk aan het Duitse Huis in
Utrecht toen hij intrad als ridderbroeder. Volgens
Zuidervaart zal Gorinchem dan ook in 1267
zijn overgedragen aan heer Jan II van Arkel. De
auteur voert als bewijs voor deze stelling aan een
vrij recent teruggevonden vermelding van een
verloren gegane oorkonde uit 1270, waarin Jan
van Arkel zijn huis en land in Gorinchem aan de
graaf van Holland opdraagt.
Maar er blijft twijfel. Blijkbaar was de lijst
van 1267 niet compleet. Uitgezonderd werden
goederen die niet naar Egbert overgingen,
waardoor de Gorcumse goederen ook goed
kunnen zijn gegaan naar een ander familielid, dat
er pas ná 1267 afstand van deed. De vermelding
uit 1270 lijkt immers te wijzen op de bevestiging
van een leenband. Waarom werd deze pas in 1270
aangegaan als de goederen al in 1267 overgingen
in Arkelse handen? Het is een interessante
hypothese die de auteur opwerpt.
Een ander interessant punt is dat de commandeur
in de eerste helft van de 16e eeuw beschikte over
een

“heerenhofstad’”

met

erf in de Haarstraat,

compleet met “den toren achter op de stadsvest en
muer staande”. De auteur stelt dat onbekend is hoe
de commandeur aan deze Gorcumse stadswoning
is gekomen en hoe lang deze door hem is benut.
Wel is bekend dat in 1550 de woning van de hand
werd gedaan. Daarmee hebben de ridders van de
Duitse orde niet alleen een band met Schelluinen,
maar ook met onze stad.
Aron de Vries
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STADSBRANDEN
Op 10 februari 2014 hield oud-brandweercommandant Dick Bosch een lezing voor de leden van
onze vereniging over een stukje geschiedenis van de Gorcumse brandweer. Er werd verteld over
verschillende (grote) stadsbranden die tot de verbeelding spreken en bij sommigen van ons wellicht
zelfs nog in het geheugen gegrift staan.
Met dank aan het mooie weer en Alex Tukker van de Stichting Autoladder 1 werd het onderwerp nog
meer tot leven gebracht met de bezichtiging van een brandweerwagen uit vroeger jaren.
Al met al was het een succesvolle lezing, we nodigen u van harte uit bij de volgende interessante
lezingen van onze vereniging aanwezig te zijn!

Het volledig
de heer De
1902. Twee
om in de
van

de

uitgebrande hoedenmagazijn van
Hosson op de Langendijk, 11 juni
dochters van de eigenaar kwamen
vlammenzee. Een medewerkster

zaak,

Maria

Hindrix,

wou

het

vege

lijf redden door op het balkon te springen
van een naburig pand. Zij kwam terecht in de
Lingehaven en verdronk. De heer De Hosson
die dezelfde sprong waagde, is daar wel goed
van afgekomen. De brand sloeg over naar
enkele naburige panden en veroorzaakte veel
materiële schade.

Nummer

Het dak van de Nederlands Hervormde Kerk
aan de Merwededijk in Dalem werd op 19
augustus 1971 grotendeels door brand verwoest.
De brand ontstond bij het afbranden van een
oude verflaag van de daklijst. De brandweer
van Dalem en Vuren bestreed het vuur met twee
stralen. Door het gemis van een ladderwagen,
werd assistentie ingeroepen van de Gorcumse
brandweer. Daarna was het vuur snel onder
controle, maar de schade bedroeg meer dan
100.000 gulden. De eredienst kon maanden niet
gehouden worden.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

PROGRAMMA

OGV nr. 71, pag. 15
De plaquette bij het woonhuis van Jan van
der Heijden is niet geplaatst in 2013 door het
Holtzfonds, maar op 6 september 2012 door de
Stichting Gouden Eeuw Gorinchem.

Lezingen tweede helft 2014
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Wijkgebouw De Heul

Historische Reeks, deel 29, pag. 15-16

In 1956 is waarschijnlijk gedurende twee
maanden een stagiair uit Turkije aan de slag
gegaan als constructeur bij De Vries Robbé.
Zijn naam wordt op twee manieren gespeld.
Zijn voornaam was Aduan of Adaan en zijn
achternaam Bangi of Baugi. Bron: Archief
Gemeentepolitie Gorinchem, inv.nr. 852-1.

MEESCHRIJVEN
Zou u graag eens een artikel voor Oud Gorcum
Varia willen schrijven? Uw bijdrage is van harte
welkom! Wij accepteren bijdragen over alles
wat direct samenhangt met de geschiedenis van
Gorinchem en omstreken.
Een artikel voor Oud Gorcum Varia kan
maximaal 1500 woorden bevatten, maar korter
mag natuurlijk ook. Kopij-aanwijzingen zijn
op te vragen bij het redactieadres. De redactie
behoudt zich het recht voor om bijdragen
overeenkomstig het in het tijdschrift gangbare
systeem te uniformiseren. Na acceptatie van
uw bijdrage door de redactie wordt standaard
minimaal één drukproef aan u voorgelegd ter
goedkeuring.
Het verdient de voorkeur dat de kopij digitaal
wordt aangeleverd in de vorm van een Wordbestand. Eventueel bijbehorende afbeeldingen
kunt

u ook

het beste

digitaal

aanleveren,

liefst in de vorm van een JPEG-bestand.
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Achter de schermen
Datum: Maandag 8 september 2014
Spreker: Rob Kreszner

Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk
gemaakt hoe een tentoonstelling tot stand komt
en wat er verder komt kijken bij het runnen van
het Gorcums museum. Tevens wordt er kort
ingegaan op de geschiedenis en mogelijk de
toekomstige museale ontwikkelingen.

Een langdurige echo van de kruistochten in
Schelluinen
Datum: Maandag 10 november 2014
Spreker: Huib Zuidervaart
In de voordracht zal worden ingegaan op de
bijzondere geschiedenis en lokale betekenis
van de kleine commanderij van de Duitse
Orde in Schelluinen. Deze historie kon worden
gereconstrueerd dankzij het spectaculair goed
bewaarde middeleeuwse archief in Utrecht.
Via deze micro-historie wordt ook een venster
geopend naar het grote tafereel van de Europese
geschiedenis van de Duitse Orde als geheel.

het

Va

N

Historische

05

Vereniging

Opgericht 20 augustus 1909

O

72 - jaargang 29
- 2014

8

d

an G

O

ME

8

m

COLOFON
Redactie

Lies van Aelst
Hidde van den Brink
Viorica van der Roest
Aron de Vries
Adviseur
Cobi Nieuwstad

Inleveren kopij
a.vriesde@gorinchem.nl
Bestuur

Waarnemend voorzitter
Daaf Pleyte
Secretaris

Arida van Baardewijk-de Gier
St. Hubertuslaan 15
4205 ZA Gorinchem

vanbaardewijk@planet.nl
Telefoon: 0183 — 624 335
Penningmeester
Thijs Stultiens
Leden
Peter van Mersbergen
Jet Raijer
Aron de Vries

Oplage
750 exemplaren
Vormgeving en Druk
Bergman Media Group, Gorinchem
Webmaster
Joop Kuijntjes

