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VERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD-GORCUM OVER 2000 

A.J. Busch, secretaris Oud-Gorcum 

Het bestuur bestond bij het begin van het verenigingsjaar uit: voorzitter mevr. 
W. Kreukniet-den Hertog, secretaris A.J. Busch, penningmeester D.C. Pleyte, 
mr. G.O. Groeskamp, G. de Groot, W.A. van der Hoff, drs. A. van Loon, mevr. 
L.C.M.J. Stultiens-van der Velden, M.W.Ph. van Tussenbroeken G. Vroegh. 
In de algemene ledenvergadering van 21 februari namen mevr. Kreukniet en de 
heer Groeskamp afscheid van het bestuur. De eveneens aftredende heer De 
Groot werd herkozen. Om het bestuur weer op de voorgeschreven sterkte van 
minimaal negen personen te brengen kozen de leden de heer A.J. Schulte tot 
bestuurslid. 
De heer G. Vroegh nam het voorzitterschap over van mevr. Kreukniet. De leden- 
vergadering benoemde mevr. Kreukniet wegens haar grote verdiensten voor de 
vereniging tot erelid. Zij kreeg een oorkonde, bloemen en een ingelijste prent 
van de Blauwe Toren. Het andere erelid is de heer C. de Ruiter sedert 1989. 
Mevr. Kreukniet behartigde de belangen van de vereniging in de Bestuurs- 
commissie Gorcums Museum en Artotheek. Tezamen met de secretaris maakte 
zij deel uit van de gemeentelijke Monumentenoverleggroep. De heren De Groot 
en Van Loon waren lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van 'Dit is in 
Bethlehem'. De heren Van der Hoff en Van Loon hadden zitting in het bestuur 
van de Stichting Vrienden van de Gorcumse Molens. In principe woonden de 
bestuursleden Van der Hoff en Busch de bijeenkomsten van het Historisch 
Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bij. De voorzitter maakte deel uit van 
de commissie Open Monumentendag. De vereniging trad toe tot het Platform 
e-îchiedbeoefening van Erfgoedhuis Zuid-Holland. 

laarlijkse algemene vergadering van leden werd gehouden op 21 februari. 
een uitzondering na vergaderde het bestuur in het Cultuur-Historisch 

Informatiecentrum. Verscheidene besprekingen vonden plaats met het bestuur 
van de Stichting Vrienden van 'Dit is in Bethlehem' en een met de conservator 
van Gorcums Museum. De vereniging nam deel aan de Open dag voor histori- 
scni- -' e verenigingen in de Alblassemaard en de Vijfheerenlanden op 25 novem-
ber in Boerenklaas. 

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 696, waaronder veel leden op leeftijd. 
Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de vereniging geregeld leden verliest 
door overlijden. Wel konden 41 nieuwe leden worden genoteerd, waardoor de 
vereniging op 31 december 702 leden telde; per saldo een winst van slechts 
zes leden. 
Eve~nalsvoorgaande jaren bleef de contributie gehandhaafd op een bedrag van 



tenminste f 30. De lidmaatschapskaart kreeg een handzamer formaat. 

Ter voldoening aan artikel 2, eerste lid onder b, van de statuten bood het be- 
stuur het volgende programma: 
24 januari: Lezing met dia's door mevr. W.C.M. Wustefeld over het thema 

'Leven na de dood; gedenken in de late middeleeuwen' n.a.v. 
een tentoonstelling in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent 
te Utrecht. 

25januari: Excursie naar de tentoonstelling over Karel V in de Sint- 
Pietersabdij te Gent. 

21 februari: Algemene ledenvergadering, waarna de heer G. Mulder de per- 
soon en betekenis van H.M. van Randwijk belichtte. 

27 maart: Over het begrip van tijd en leven in het jaar 1000 hield mevr. drs. 
C.J.C. Broer van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te 
Utrecht een voordracht. 

17 april: Ter voorbereiding op de excursie sprak mevr. L. Bruggeman 
over Schiedam en toegelicht met dia's. 

13 mei: Excursie naar Schiedam met een bezoek aan de Grote of St.- 
Janskerk, een stadswandeling en een bezoek aan het Neder- 
lands Gedistilleerd Museum in "De Gekroonde Brandersketel". 

25 sept.: Inleiding door ir. E.J. Brans over de werkzaamheden aan de 
wallen van Gorinchem. 

10 oktober: Bustocht door de Alblassetwaard onder leiding van ir. P. Pellik- 
aan, voorzitter van de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard- 
Vijfheerenlanden. 

23 oktober: De archeoloog prof.dr. L.P. Louwe Kooijmans liet aan de hand 
van dia's de bijzonder interessante vondsten zien, die bij de 
aanleg van de Betuweroute aan het licht zijn gekomen. Daarbij 
gaf hij deskundig commentaar. 

27 nov.: De heer M. Wieërs lichtte een tipje op van het waas dat hangt 
over de Bokkenrijders, de 1 8de-eeuwse roversbenden in Belgisch 
en Nederlands Limburg. 

De bijeenkomsten vonden plaats in de grote zaal van Wijkgebouw De Heul. In 
de regel was de belangstelling groot. Wel is het te merken als de berichtgeving 
in de krant achterwege blijft, ondanks de inspanningen van mevr. H. Kruijt -
van der Hoeff. Voor de excursies naar Gent en Schiedam en door de Alblasser- 
waard was steeds meer animo dan plaatsen beschikbaar in de bus. 

Zoals te doen gebruikelijk verscheen het tijdschrift Oud-Gorcum Varia drie- 
maal. De afleveringen bevatten weer een keur aan interessante artikelen. De 
redactie bestond uit drs. H.M. den Uyl, B. Freriks en drs. A. van Loon, terwijl 
gemeentearchivarisR.F. van Dijk als adviseur optrad. Deel 14 van de Histori- 
sche Reeks Oud-Gorcum zag aan het eind van het verslagjaar het licht. Het is 



gewijd aan de herinneringen van ir. G.A. Escher, die in de jaren 1882-1 887 in 
Gorinchem verbleef. Als ingenieur van de waterstaat was hij betrokken bij de 
aanleg van het Merwedekanaal. 

De Stichting Vrienden van 'Dit is in Bethlehem' beheert de eerste etage van 
het pand Gasthuisstraat 25 -waar de oorsprong van de vereniging ligt -en 
toegankelijk via Tinnegietersteeg 1. Daar is het Cultuur-Historisch Informatie- 
centrum gevestigd. Door het wegvallen van gebruikers van de vertrekken, pro- 
blemen met de invulling van kleine exposities en het terugtreden van enige 
bestuursleden, verkeerde de stichting in een impasse. Doordat het bestuur 
van de Historische Vereniging Oud-Gorcum de helpende hand toestak was het 
mogelijk de stichting nieuw leven in te blazen. In november gingen de beide 
besturen een personele unie aan. In het stichtingsbestuur zijn de voorzitter en 
penningmeester van de vereniging opgenomen, terwijl de heren De Groot en 
Van Loon, beiden bestuurslid van de vereniging, ook deel uitmaken van het 
stichtingsbestuur. De vereniging stelt zich financieel garant voor de Stichting 
Vrienden van 'Dit is in Bethlehem'. In het komende jaar zal blijken of de herbo- 
ren stichting levensvatbaar is. De openingstijden blijven gehandhaafd: zaterdag- 
middag van 13.00 - 16.00 uur. 
In het Cultuur-Historisch Informatiecentrum zijn de uitgaven van de vereniging 
verkrijgbaar. Ook de reproductiekaart van de Groenmarkt omstreeks 1650 naar 
het schilderij van Jan Beerstraten is daar te koop. Het bestuur is Snep Offset 
erkentelijk voor het beschikbaar stellen van deze kaarten op briefkaartformaat. 

In de voorgaande jaarverslagen is stilgestaan bij de stenen met tekst van het 
afgebroken gemaal Constantia Adriana aan de Spijksedijk. Van het gemeente- 
bestuur werd eindelijk een nietszeggende reactie op de brief van 1 juni 1998 
ontvangen, waarin geheel werd voorbijgegaan aan de kern van de zaak: de 
onrechtmatige vervreemding van de bedoelde stenen en het achterwege laten 
van plaatsing aan de Spijksedijk, zoals in 1995 was toegezegd. 

Het bestuur diende een bezwaarschrift in bij Gedeputeerde Staten van Zuid- 
Holland tegen de voorgenomen hoogbouw op het vroegere bedrijfsterrein van 
Den Haan, een verdere aantasting van het stadssilhouet. 

De collecties van de vereniging ondergingen enige uitbreiding. De hand kon 
worden gelegd op een fraai tegeltableau met een afbeelding van een gezicht op 
Gorinchem omstreeks 1850. Een andere aankoop betrof een groot koffieblik 
met het opschrift Gebr. Van Tiel, een vroeger aan de Langendijk gevestigde 
kruidenierswinkel. Van W. van der Linden te Dalem werden 66 foto's uit de 
periode 1939-1 941 ontvangen. De foto's zijn bijna allemaal in Gorinchem ge- 
maakt door het familielid A. Bronkhorst, die in 1977 in Australië overleed en in 
1913 in Gorinchem was geboren. Een der foto's is gereproduceerd op blz. 148 
van de lopende jaargang van Oud-Gorcum Varia, waarbij abusievelijk staat 
vermeld dat het een foto betreft van het Stadsarchief. De onderste foto en die 



op blz. 150 zijn eigendom van en beschikbaar gesteld door het lid J.B. 
Eikelenboom en behoren eveneens niet tot de collecties van het Stadsarchief. 
Het lid H.C. Versloot schonk een tweetal gekleurde prentbriefkaarten van om- 
streeks 1900, voorstellende de Schelluinse Vliet nabij de Varkensheul en het 
Slot Loevestein. 

Het bestuur besloot vijf gevelstenen en zeven tekeningen van C. de Jonker met 
de originele lijsten te laten restaureren. De bedoelde objecten behoren tot de 
eigendommen van de vereniging, maar vallen onder het beheer van Gorcums 
Museum. 

Hiermee beëindigt de secretaris zijn jaarverslag van de vereniging, dat hij voor 
de dertiende keer samenstelde. 

,t"' 



OUD-GORCUM NEEMTAFSCHEID VAN BESTUURSLID A.J. BUSCH 

Gerrit Vroegh, voorzitter van Oud-Gorcum 

Tijdens de jaarvergadering op 19 februari j.1. heeft Oud-Gorcum afscheid geno- 
men van bestuurslid en secretaris A.J. Busch. Zo'n 27 jaar heeft hij onafgebro- 
ken deel uitgemaakt van het bestuur en het is niet verwonderlijk dat Peter 
Blanker in de Gorcumse Courant van 3 januari 2001 het heeft over Busch en 
zijn kornuiten van Oud-Gorcum. Busch was Oud-Gorcum en Oud-Gorcum was 
Busch. 
Dat hij gemeentearchivaris was, is een prettige bijkomstigheid. Het is dan ook 
begrijpelijk dat de heer Busch beschikt over een enorme kennis van de 
Gorkumse geschiedenis. Voorts heeft hij een uitgebreid netwerk en een enorm 
geheugen. Deze kwaliteiten zorgen er voor dat Oud-Gorcum in hem een voor- 
treffelijk secretaris had. 
Het was een genoegen zijn zeer nauwkeurige, uitgebreide notulen te lezen. Hij 
hanteerde de Nederlandse taal op een wijze, zoals het weinigen gegeven is. 
Uitnodigingen voor en notulen van vergaderingen werden op de fiets rondge- 
bracht. Dat spaarde postzegels uit. U bent hem vast wel eens tegengekomen 
of hij is u voorbijgereden met zijn witte kuif en wapperende jaspanden. Het lijkt 
wel of hij altijd haast had. 
Met al zijn activiteiten voor Oud-Gorcum zou een compleet deel van Oud- 
Gorcum Varia gevuld kunnen worden, maar laat ik mij beperken tot de vol- 
gende wetenswaardigheden. 

- Voordat de heer Busch op 1 januari 1969 met zijn werkzaamheden als gemeente- 
archivaris van Gorinchem begon, was hij op 13 november 1968 al lid geworden 
van Oud-Gorcum. 
Op 11 februari 1974 werd hij benoemd tot bestuurslid en secretaris. Het secre- 
tariaat bekleedde hij tot 1 juli 1979 en van 25 februari 1993 tot 19 februari 2001. 
Daarnaast aanvaardde hij op 15 december 1972 het conservatorschap van het 
museum 'Dit is in Bethlehem'. Per 31 december 1976 wilde de heer Busch het 
conservatorschap beëindigen, maar daar er niet in een opvolger was voorzien, 
bleef hij aan tot hij in zijn verslag over 1978 zijn conservatorschap definitief als 
beëindigd beschouwde. 
In 1974 was de heer Busch bereid als conservator namens de vereniging Oud- 
Gorcum zitting te nemen in de door de NJBG opgerichte museumcommissie, 
die in 1975 opgeheven werd. Daarna was hij als adviseur bij de museum- 
werkgroep betrokken. 
Toen in 1979 Oud-Gorcum het besluit nam een museumcommissie te vormen 
maakte de heer Busch hier ook deel van uit. Vanaf 1982 nam de heer Busch 
deel aan de vergaderingen van de beheerscommissie van het museum 'Dit is 



Scheidend secretaris A.J. Busch ontvangt tijdens de jaarvergadering van Oud-Gorcum uit 
handen van voorzitter G. Vroegh het erelidmaatschap, dat hem door de leden was toege- 
kend vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Foto: A. van Loon 

in Bethlehem', totdat deze commissie werd opgeheven bij de opening van het 
Gorcums Museum in 1995. 
Dat is echter nog niet alles. 
Sinds 1972 verzorgde hij tal van lezingen en verschenen er talrijke publicaties 
van zijn hand, o.a. in Oud-Gorcum Varia en in de Historische Reeks waarvan 
het laatste deel (George Arnold Escher in Gorinchem; Historische Reeks Oud- 
Gorcum, deel 14) onlangs verscheen. 
Het is een groot verlies voor de historische vereniging Oud-Gorcum, dat de 
man, die zoveel voor Oud-Gorcum betekend heeft, het bestuur verlaat. Wij 
respecteren zijn besluit. Oud-Gorcum heeft veel aan de heer Busch te danken 
en het is dan ook zeer terecht dat de heer A.J. Busch tijdens de jaarvergade- 
ring van 19 februari 2001 wegens zijn grote verdiensten tot erelid benoemd 
werd. 
Gaarne zou ik nog willen opmerken dat het voor het bestuur een groot genoe- 
gen was om met Busch samen te werken en hopelijk kunnen we in de toe- 
komst nog genieten van zijn publicaties in Oud-Gorcum Varia of in de Histori- 
sche Reeks. 
Misschien mogen we, mocht dat nodig zijn, nog een keer een beroep doen op 
zijn niet geringe kennis, want het zou jammer zijn als die bron van kennis 
verloren zou gaan. 



EEN BLIKTERUG 

A.J. Busch. 

Gedurende tal van jaren vormden de bestuursleden H. van Hoogdalem en H.F. 
van Peer als het ware de ziel van de Vereniging Oud-Gorcum. Het was dan ook 
een gevoelig verlies toen Van Hoogdalem in 1970 overleed. Vervolgens trok 
voorzitter Van Peer zich na een ongeval terug. De statutair voorgeschreven 
ledenvergaderingen werden niet meer gehouden en de activiteiten verminder- 
den, met als gevolg daling van het ledental. 
Het duurde tot eind 1973 eer het bestuur het initiatief nam om het verval van de 
vereniging een halt toe te roepen. Enige personen werden gepolst om de vere- 
niging nieuw leven in te blazen en dat was hard nodig. Op 14 januari 1974 
belegde het bestuur een vergadering. Aanwezig waren de fungerende bestuurs- 
leden mr. L.R.J. ridder van Rappard, die de uitgetreden voorzitter verving, se- 
cretaris M.H. van der Galiën, penningmeester G. Nieuwenhuis, mevr. E.E.M. 
van Gulik - Peper en M. de Jongh, terwijl het bestuurslid M. Schakel verhin- 
derd was. De inmiddels teruggetreden bestuursleden mr. D. Huurman, H.F. 
van Peer, J.F. Pennings en mr. A. Telders waren uiteraard niet present. Verder 
waren voor die bijeenkomst uitgenodigd de beoogde voorzitter ir. H.G. Joosten, 
C. de Ruiter, W.L.J. Voogt als vertegenwoordiger van de plaatselijke afdeling 
van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis en A.J. 
Busch die voor het secretariaat was gevraagd. In die bijeenkomst stond uiter- 
aard de toekomst van de vereniging en het museum centraal. 
Vervolgens schreef het gedecimeerde bestuur een algemene ledenvergadering 
uit op 11 februari 1974 in De Beurs. De aanwezige leden kozen een nieuw 
bestuur en daarmee was de toekomst van de vereniging verzekerd. 
Het vernieuwde bestuur bracht continuïteit in de lezingen en excursies. Het 
voelde weldra de last van het museum 'Dit is in Bethlehem', dat een onderdeel 
van de vereniging was. Kon voorheen een vereniging van beperkte omvang een 
museum in stand houden, toen was dat op verantwoorde wijze eigenlijk niet 
meer mogelijk. In een buitengewone ledenvergadering op 3 juni 1975 in Metropole 
legde het bestuur de vraag voor of het in onderhandeling mocht treden om het 
museum in andere handen te doen overgaan onder voorwaarde, dat het mu- 
seum zou blijven voortbestaan. De gedachten gingen uit naar een overdracht 
aan de gemeente, omdat duidelijk was dat een museum zou passen in het 
Cultuurpakket van Gorinchem, een gemeente van ruim 27.000 inwoners. 
Als eerste spreker voerde een oud-voorzitter van de vereniging het woord. Hij 
hield de aanwezige leden in een bewogen betoog voor het museum toch vooral 
in eigen beheer te houden en daarmee stond de uitslag van de stemming vast. 
Het bestuur moest noodgedwongen voortgaan met de exploitatie van het mu- 



seum: doormodderen zonder de 
specifieke kennis en zonder 
vakbekwame conservator, want 
daarvoor ontbrak het geld. 
Het museumgebouw verkeerde 
in een zeer slechte staat en was 
dringend toe aan een restaura- 
tie die de draagkracht van de ver- 
eniging verre te boven ging, on- 
danks subsidies van de over- 
heid. Op 27 juni 1979 volgde weer 
een buitengewone leden-
vergadering, gewijd aan de pro- 
blematiek rond het museum. In 
die vergadering in Wijkgebouw 
De Heul schaarden de leden 
zich achter het bestuursvoorstel: 
overdracht van het pand 
Gasthuisstraat 25 aan de ge- 
meente Gorinchem voor de 
somma van f 1 inclusief de op 
het pand rustende schuld en met 

A.J. Busch werd op 19 februari door de ledenver- vergoedingvan de reedsdoorar-
gadering van Oud-Gorcum benoemd tot erelid 

chitect W.C. de Bie gemaakte 
kosten voor het in opdracht van het bestuur gemaakte plan tot herstel van het 
museumgebouw. 
Zo kwam het pand Gasthuisstraat 25 in handen van de gemeente. Er volgde 
een verbouwing en daarna herinrichting door een inmiddels aangetrokken con- 
servator. In 1982 gingen de deuren van het hernieuwde gemeentelijke museum 
'Dit is in Bethlehem' open, om vervolgens op 1 maart 1995 definitief dicht te 
gaan. Het gebouw kon bij lange na niet voldoen aan de eisen van een modern 
museum en toen het stadhuis aan de Grote Markt beschikbaar kwam, volgde 
de verhuizing naar dat gebouw. Sedert 14 juni 1995 is daar Gorcums Museum 
gevestigd. 
De Historische Vereniging Oud-Gorcum was bevrijd van de last van het mu- 
seum, maar het verleden in aanmerking nemende voelt het bestuur zich nog 
wel met het museum verbonden. De aanzienlijke collectie voorwerpen van de 
vereniging is daar ondergebracht. Behalve het organiseren van lezingen en 
excursies, geeft de vereniging het tijdschrift Okd-Gorcum Varia uit en jaarlijks 
een deel van de Historische Reeks Oud-Gorcum. 
De namen van degenen die vanaf 1974 het bestuur vormden van de herboren 
vereniging, die in 1977officieel de naam 'Historische Vereniging Oud-Gorcum' 
kreeg, volgen hier in chronologische volgorde. 
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AFSCHEID 

H.M. den Uyl 

Na 17 jaar acht ik zo langzamerhand de tijd gekomen om te stoppen met het 
redacteurschap van ons verenigingsorgaan Oud-Gorcum Varia. 
Sinds het ontstaan van Oud-Gorcum Varia (2e reeks) in 1984, toen het bestuur 
aan Bas van Beuzekom en mij verzocht een verenigingsblad op poten te zet- 
ten, tot op heden heb ik, nadat Bas van Beuzekom in 1992 was afgetreden, 
samen met Ben Freriks en in 1998 aangevuld met Arie van Loon, het redacteur- 
schap vervuld. 
Ik heb dat steeds met veel genoegen en voldoening gedaan, maar ik wil wel 
graag weer eens meer aandacht aan andere zaken gaan besteden. 
Met de samenstelling van OGV 49 is dus mijn laatste taak als mederedacteur 
geëindigd. 
In overleg met de twee andere redacteuren heb ik naar een opvolger gezocht. 
De stadsarchivaris René van Dijk bleek bereid deze taak op zich te nemen. Hij 
had al geruime tijd een belangrijk aandeel als adviseur bij de samenstelling van 
Oud-Gorcum Varia. Jarenlang heeft hij de tekstverwerking verzorgd, voordat 
Arie van Loon deze taak van hem overnam. René van Dijk zal dus voortaan het 
redactiesecretariaat verzorgen; het adres staat aan de binnenzijde van de 
omslag. 

De redactie van Oud-Gorcum Varia in het jaar 2000; v.l.n.r. Ben Freriks, Arie van Loon en 
Herman den Uyl. Foto: J. den Uyl-Gassenaar (6-1-2000). 



BIJ HETVERTREKVAN DRS H.M. DEN UYLALS REDACTEUR 

G. Vroegh, voorzitter Oud-Gorcum 

Voorzitter G. Vroegh neemt namens de leden van Oud-Gorcum afscheid van H.M. den Uyl als 
redacteur van Oud-Gorcum Varia. Foto: A. van Loon (20-2-2001) 

I drs. H.M. den Uyl in 1996 afscheid nam als lid van het bestuur van de 
1  1 1 3 L U l  l'-;sche Vereniging Oud-Gorcum, bleef hij gelukkig wel werkzaam als me- 
dewerker van de redactie. Daarin had hij zitting vanaf het moment van het 
verschlijnen van Oud-Gorcum Varia in 1984. Het is mede aan zijn inspanningen 
te dan1- - --...ken dat het een tijdschrift van niveau is geworden, waarop de vereniging 
met recht trots kan zijn. Soms verschenen er foto's en tekeningen van zijn 
hancj in, beelden van verdwenen plekjes in Gorinchem en omgeving. Ook zag 
door zijn toedoen in 1989 de Historische Reeks Oud-Gorcum het licht, waar- 
van jaarlijks een deeltje verschijnt dat is gewijd aan een plaatselijk onderwerp. 
Het bestuur respecteert het besluit van de heer Den Uyl, maar ziet hem node 
gaan, want het zal zijn wijze adviezen missen. 
Het bestuur is de heer Den Uyl veel dank verschuldigd! 



EEN HEIMELIJKE LIEFDE EN DE DOOD VAN EEN BEMOEIAL 

dr. Herman Brinkman 

De gebeurtenissen spelen zich af in het jaar 1484,op 2 november, de dag dat 
men Allerzielen viert. Het is donker, men ziet slecht, maar sommigen willen 
ook niet gezien worden en doen hun best om niet herkend te worden. Op die 
dag, 's avonds na de maaltijd laat de Gorkummer Herberen Jan Lambrechtszoon 
na een gewapende confrontatie het leven. Veel van de geschiedenis blijft vaag 
voor ons: de precieze aanleiding, het waarom van de verwikkelingen en de 
achtergronden van de hele toedracht. Maar er zijn ook lichtpuntjes: we hebben 
de namen van alle betrokkenen, de plaatsen van handeling en, zoals gezegd, 
ook de dag waarop dit kleine drama zich voltrekt. Terwijl er gebeden wordt voor 
de zielen van de gestorvenen, vormt het kerkhof bij de Grote Kerk het decor 
voor een dodelijke steekpartij.' 
De Bosschenaar Roelof van der Venne is op bezoek bij zijn tante Margriete in 
Gorinchem. Waarom hij haar opzocht weten we niet, wel dat hij op de bewuste 
avond met haar aan tafel zat, bij haar thuis, in het gezelschap van een paar 
andere mensen. Behalve een zekere Lijsbette Zweven, die in het vervolg van 
het verhaal geen rol meer speelt, was daar ook Marie Glasemakers. Tijdens 
het eten ontstond er een woordenwisseling tussen Roelof en zijn tante, die 
voor Roelof de aanleiding was om na de maaltijd het huis te verlaten en te voet 
op weg te gaan naar de apotheker Zebrecht. Onderweg naar deze man, die 
woonde in het huis genaamd In den Jhesus (tegenwoordig het adres Hoog- 
straat 12), liep hij een van zijn disgenoten van die avond, Marie Glasemakers, 
tegen het lijf.2 Het heeft er alle schijn van dat dit meer was dan een toevallig- 
heid; men kan zelfs vermoeden dat deze Marie de aanleiding van de ruzie 
tussen Roelof en zijn tante vormde, en dat deze twee, voor Roelof het huis 
verliet, een ontmoetingsplaats hadden afgesproken. Want zodra ze elkaar wa- 
ren tegengekomen begaven ze zich naar enkele stille plekjes, vanwaar zij na 
verloop van enige tijd naarbeider tevredenheidweer tevoorschijn kwamen. Het 
is dan tijd voor Marie om naar haar huis in de Arkelstraat te gaan, en Roelof wil 
haar wel begeleiden. Wanneer zij op de Langendijk de herberg Den Yser Hoot 
passeren, staat daar Herberen Jan Lambrechtszoon voor de deur.3 Aan een 
beleefd 'goedenavond' valt niet te ontkomen. Het liefst zou Roelof niet gezien 
zijn: herkend worden wil hij al helemaal niet. Zijn verhouding met Marie moet 
geheim blijven. Maar terwijl het stel voortbeent, ruikt Herberen onraad en sen- 
satie. Hij roept ze achterna dat hij ze terstond zal volgen en voegt de daad bij 
het woord. Zo snel hij kan komt hij achter hen aan. Roelof kijkt achterom en 
ziet dat hij gevolgd wordt. Om te voorkomen dat hij zijn identiteit moet prijsge- 
ven, stuurt hij zijn geliefde vooruit, zodat de achtervolger haar zal nalopen en 
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daarmee hem uit het oog verliest. Dat plan lijkt aanvankelijk te slagen. Marie 
spoedt zich in de richting van het kerkhof - daar ben je veilig -terwijl de achter- 
volger haar langzaam maar zeker inhaalt. Op het kerkhof gekomen grijpt hij 
naar haar kap, houdt haar staande en wil te weten komen wie dat nou is die 
zich voor hem verborgen houdt - en ook wie die ander is. De scene wordt door 
Roelof gadegeslagen, die zich net buiten het kerkhof, voor het huis van een 
jood ~ p h o u d t . ~  Hij kan het niet aanzien, snelt toe en zegt Herberen dat hij 
Marie moet laten gaan, en zichzelf uit de voeten moet maken. Maar Herberen 
laat zich aan deze dreigementen weinig gelegen liggen, veel te opgetogen als 
hij is over zijn ontdekking: hij kent deze twee stiekemers! Hij zal hun heime- 
lijke pleziertjes eens grondig vergallen. Luid en duidelijk, voor iedereen te ver- 
staan laat hij hun namen schallen over het kerkplein. Roelof ontsteekt daarop 
in vlammende woede. Buiten zichzelf trekt hij zijn eigen kap af en daagt Her- 
beren uit om buiten het kerkhof met hem te vechten: Jij schele hoerenzoon! 
Laten we hier op het kerkhof geen ruzie maken. Maar als jij uit een goede 
moedergeboren bent, kom dan van het kerkhof! Roelof gaat al op weg, maar 
Herberen volgt niet, omdat Marie hem met al haar kracht tegenhoudt. Ze vreest 
dat haar minnaar in deze toestand tot alles in staat is, wat de situatie er alleen 
nog maar erger op zou kunnen maken. Als Herberen niet komt, en bovendien 
gewoon doorgaat met het roepen van hun namen voor iedereen die het horen 
wil, komt Roelof het kerkhof weer op en dringt er bij Marie op aan om - nu alles 
toch al uitgekomen is - met hem het kerkhof af te komen en samen naar haar 
huis te gaan. Zij stemt ermee in, en ze gaan op pad, maar daarmee zijn ze van 
hun belager nog niet af. Terwijl het stel het kerkhof over loopt, roept Herberen 
hen na: Jij hebt me zo vaak uitgedaagd van het kerkhof te komen. Als jij uit 
een goede moedergeboren bent, dan volg je mij. lkga eerst. Roelof kan zich 
nu niet meer laten kennen. Ga jijmaar, dan kom ikje achterna. Maar als hij ter 
hoogte van het kerkrooster is gekomen, het rooster dat de scheiding markeert 
tussen de gewijde grond van het kerkhof en de ongewijde grond daarbuiten, 
loopt hij v ~ o r o p . ~  Omdat op gewijde grond nu eenmaal geen bloed mag vloeien, 
stapt Roelof van het rooster, trekt zijn dolk en maant met evenveel vuur als 
voorheen Herberen naar hem toe te komen. Maar Herberen deinst nu terug en 
blijft op het rooster staan. Jij schele hoerenzoon! Kom d'r af! Krijg toch de 
vallende ziekte! roept hij hem toe. Ze staan nu heel dicht bij elkaar: Roelof 
naast het rooster, net buiten het kerkhof en Herberen op het rooster. Zo kan je 
niet vechten! Om hem van het rooster te krijgen, grijpt Roelof zijn tegenstander 
bij zijn kap en probeert hem naar zich toe te trekken. Juist op dat ogenblik ziet 
Herberen dat er hulp daagt. Vlak naast het kerkhof woont zijn zwager Adriaen 
de H o ~ g h e . ~  Klaarblijkelijk gealarmeerd door het geschreeuw komt deze man 
nu zijn huis uit. In een vals gevoel van zekerheid stapt Herberen van het rooster 
af. Dit is meteen het ogenblik dat Roelof toeslaat. Hij steekt hem met zijn dolk 
in zijn hals, en dient hem zo een wond toe die Herberen niet overleeft. 



Naar de afschuw van Marie, de zwager en de mogelijk andere toegesnelde 
omstanders kunnen we alleen maar raden. Het enige dat we verder weten is 
dat Roelof behalve de tragiek in elk geval de uitzichtloosheid van zijn situatie 
inzag en de benen nam, de stad en het graafschap uitvluchttte en zich sinds- 
dien niet meer - althans niet in het openbaar - in het Bourgondische rijk durfde 
te vertonen. In de loop van het volgende jaar wordt hem dat allemaal te veel en 
dient hij een verzoek om gratie in. En met succes: in juni wordt hij gezuiverd 
van alle blaam en kan hij weer op vrije voeten terugkeren, en als hij wil, zijn 
tante bezoeken in Gorinchem. 
Het relaas van deze gebeurtenissen vinden we beschreven in een vijftiende- 
eeuws register dat werd aangelegd ten behoeve van de Bourgondische reken- 
kamer, indertijd te Rijsel gevestigd. Het register, dat nog steeds ter plaatse 
wordt bewaard, bevat naast verschillende soorten documenten ook afschriften 
van genadebrieven: officiële verklaringen van gratieverlening aan een persoon 
die (soms bij verstek) veroordeeld was en die zich met een speciaal verzoek 
om remissie tot de landsheer had gericht. In de tekst van de genadebrieven 
zijn passages uit deze verzoeken dikwijls woordelijk overgenomen. Om een 
grotere kans te maken op inwilliging van zo'n verzoek was het voor een suppliant 
van belang dat met name de omstandigheden waaronder een bepaalde mis- 
daad was begaan, breeduit werden geschilderd. De indiener van het verzoek 
was immers van mening dat er verzachtende omstandigheden in het spel wa- 
ren geweest. Juist de beschrijving van de gebeurtenissen die vooraf gingen aan 
een crimineel feit, maakt deze bronnen zo interessant. Want daardoor krijgen 
we situaties te zien die heel vaak verborgen blijven achter de coulissen van de 
geschiedenis. 
Wat er zich te Gorinchem in het donker van de avond op Allerzielen 1484 
precies heeft afgespeeld, wordt ook in dit uitvoerig beschrijvende document 
niet volkomen duidelijk. Enkele ophelderingen bieden Gorinchemse bronnen 
uit deze tijd wel, al gaat het daarbij niet om de kwestie zelf, maar om sommige 
personen en plaatsen die in deze geschiedenis ter sprake komen. We verne- 
men van een apotheker Zebrecht, die woonde, of wellicht herberg dreef In den 
Jhesus - blijkens andere bronnen was dit huis in de Hoogstraat gelegen. De 
herberg die Den Yser Hootwordt genoemd, kan worden gesitueerd op de Langen- 
dijk westzijde. Het decor laat zich dus aan de hand van wat er bekend is over 
de middeleeuwse topografie redelijk goed reconstrueren: de route die het stel 
van plan was te lopen voerde hen over de Langendijk in de richting van de 
Arkelstraat, maar door de bemoeizucht van het latere slachtoffer maakten ze 
door een van de stegen een haastige omweg langs het kerkhof. Daar esca- 
leerde de achtervolging bij het kerkrooster dat zich bevond aan de Groenmarkt 
- hoek Tinnegietersteeg. Heel mooi zien we welke rol het kerkhof in de stad 
vervulde. Dat was een plaats waar men zich veilig kon wanen, omdat het ge- 
wijde grond was. Men wachtte zich er wel voor om er bloed te laten vloeien: als 



dat toch gebeurde moest het kerkhof opnieuw met plechtige ceremoniën ge- 
wijd worden. Na zijn vlucht uit de stad keerde Roelof nog wel eens terug, maar 
dan alleen in het geheim, en, onaantastbaar voor de wet, zich ophoudend in 
kerken of op kerkhoven. 
Over de mensen zelf en hun motieven tasten we in het duister. Is er sprake van 
afgunst, jaloezie, of zijn er louter nieuwsgierigheid en sensatiezucht in het 
spel? Wat overblijft is een klein tijdsbeeld waarin wij, binnen de contouren van 
de ons bekende stad, mensen zien handelen zonder dat we hun daden nog 
begrijpen kunnen. Alleen het tafereel van 'zinloos geweld' geeft, over de eeu- 
wen heen, een schok van herkenning. 

Bijlage 

Voor degenen die het oorspronkelijke Middelnederlands er op na willen lezen, 
volgt hier de kritische en aan het einde enigszins ingekorte tekst van het af- 
schrift zoals die het in het register (Lille, Archives Départementales du Nord, B 
1703,f. 93r-94r) wordt gevonden: 

Maximiliaen ende Philips. Doen te wetene allen jegenwoirdigen ende toe- 
commende, dat wij ontfaen hebben die oedmoedighe supplicatie van Roelloff 
van der Venne Elyaszoen, van onser stede van ~Hertogenbossche, inhoudende, 
dat up Alre Zielen dach anno LXXXIIII, savents, als die voorseyde suppliant hadde 
sitten eten in onser stadt van Gorchem ten huyse van Margriete van der Venne, 
zijne moye, met twee vrauwepersoenen geheeten deene Marie Glasemakers 
ende dandere Lijsbette Zweven, daer meer andere personen mede hadden 
gheten, daer de voorseyde suppliant om eenige woorden wille die hij over tafel 
hadde mit zijner voorseyde moye, na den aventmale ginc wandelen uuyter selver 
zijner moyens huyse, tot Zebrechts des apoticaris huyse wart, geheeten 'In den 
Jhesus' . Ende alsoe onder wegen gaende, heefî hy ontmoeyt de voor-seyde 
Marie Glasemakers, gaende ende makende zijn gheselscip mit haer tot eenighe 
heymelicke plaetsen, daer zij beide te vreden waeren. Van daer commende 
ende gaende alsoe tsamen ten huyse wart van der selver Marie (de welke de 
voorseyde suppliant begheerde thuys te leydene) in de Erkelse strgte, zijnde 
omtrent de duere van der herberghe gheheeten 'Den Yser Hoot', vonden zij 
staende Herberen Jans Lambrechtszoen, den welken de voorseyde suppliant 
seyde: 'Goeden avent'. Daer up de voorseyde Herberen zeide ende antwoorde 
dese woorden: 'Wel, ic zal u ter stont volghen', commende mitte zelve woorden 
de vorseyde Herberen hemlieden ghevolcht, soe haestelinghe als hij conde ende 
mochte. Twelc ziende de voorseyde suppliant, liet Marien voorseid vooren gaen, 
haer seggende, dat hij haer volgen zoude, tot dien hende, dat hij van den 
voorseyde Herberen hadde mogen worden ontslagen ende dat oic hij ende de 
voorseyde Marie onbekent hadden bleven. Alsoe dat doen de voorseyde Herberen 
haestelic volchde de voorseyde Marie tot up tkerkoff, haer treckende metter 
heyke. Ende hieltse aldaer stille staende om te wetene wie zij waeren. Dwelke 



siende de voorseyde suppliant, die stondt voor tvoorseyde kerkoff, voor een 
jodens huys, liep up tvoorseyde kerkoff daer Herberen ende Marie voorseid 
alsoe tsamen stonden, seggende de selve suppliant, dat hij de voorseyde Marie 
woude laten gaen ende oic dat hij wech gaen woude. Ende omme dieswille dat 
de selve Herberen aldaer kende den persoon van hem suppliant ende Marie 
voorseid, nommende hemlieden overluyi met hueren name, dat elc malcander 
dat wel hoeren mochten, ontstack de voorseyde suppliant van gramscepe ende 
heethede van bloede, treckende uuyi zijn heyke ende hiesch den selven Herberen 
uuyten kerkove, tot hem zeggende dese woorden (oft in substancien): 'Ghy 
hoerisoene, scellart! En laet ons hier up tkerkof gheen woorden maken. Maer 
zyt ghy van goeder moere gheboren, comt van den kerkove'. Niettemin de 
voorseyde Herberen en volchde hem ter stont niet, want Marie voorseid hem 
hielt opt kerkof met fortsen, soe vele als haer moghelic was, omdat hy totten 
suppliant niet commen en zoude, wel siende dat de voorseyde suppliant wel 
heet ende ontstelt was van bloede. Ende daernae de selve suppliant hoorende 
dat de voorseyde Herberen mit luyder stemme altijts noomde de namen van den 
voorseyde suppliant ende Marien, ghinc de selve suppliant weder upt selve 
kerckoff by hemlieden, seggende totter voorseyde Marie, dat zij mit hem 
thuuswaert gaen woude - het ware doch alleens, mits dat de voorseyde Herberen 
hem kende. Gaende alsoe upt voorseyde kerkoff, om Marie thuyswaert ende 
wech te leyden van den voorseyde Herberen, vermaende de selve Herberen de 
voorseyde suppliant ende zeyde hem: 'Ghy hebt my dicwille van der kerchove 
gheheischt. Zyt ghy van eender goeder moeder gecommen, soe volghet my IC 
zal vooren gaen van der kerckove'. Daerop de voorseyde suppliant zeyde: 'Gaet 
vooren, ic zal u wel durren volghen'. Ende gaende omtrent den roestere van der 
voorseyder kerchove, ghinc de voorseyde suppliant vooren van der voorseyder 
kerchove, treckende zijn dagghe uuyte. Ende hebbende die bloet in zijn handt, 
heistene weder van nieux de voorseyder Herberen, die up den rooster bleef 
staende van der kerchove, mit heeten ende hoverdighe woorden, als zeggende: 
'Ghy hoerisone, scelaert! Comt nu af! God geve u Sint Jans plaghe!' Ende nam 
den selven Herberen metten hoyken, om hem van der kerchove te trecken. 
Ende alsoe in die woorden staende, sach de voorseyde Herberen, dat Adriaen 
de Hooghe, zijn zwager, wonende alder naest den voorseyder kerchove, uuyt 
zijnen huyse quam. Ende quam doe de voorseyde Herberen van der kerchove, 
aldaer de voorseyde suppliant ende hy wouden vechten. Ende gaf de selve 
suppliant den voornoomde Herberen een steke mit zijnre dagghe omtrent zijn 
hals, daerof hij commen es van levende live ter doot. Ter cause van welken faite 
ende dootslage de voorseyde suppliant, duchtende rigeur ende strancheit van 
justicien, heeft hem oyt zindert absent ghehouden van onsen landen ende 
heerlicheden, zonder daer inne te durren commen, anders dan heymelicke upt 
ghe weyde ende bij gheleyde. [...] 

Roelof van der Venne wordt genade verleend en hij wordt van alle blaam gezui- 
verd. Het document vervolgt met enkele wijdlopige juridische formules en ein- 
digt met de dagtekening: 



Ghegeven in onse stede van Armude, in de maent van junio, int jaer ons heeren 
M I I I I ~vive ende tachtentich. Aldus gheteykent, by mynen heere den eerts- 
hertoghe, De Goudebault. 

Noten 

1 Het navolgende is ontleend aan de tekst van een genadebrief die is overgele- 
verd in het register Lille, Archives Départementa1es.d~ Nord, B 1703 (Registre 
des chartes de I'Audience 1480-1 488), f.93r-94r. De tekst van het oorspronke- 
lijke document wordt gegeven in de bijlage. Zie over dit register en het archief- 
fonds waartoe het behoort L. Verriest, Les Archives Départementales du Nord 
a Lille. Rapport de mission. Bruxelles, 1913, 50-52 en de aldaar opgegeven 
literatuur. Daarnaast verwijs ik in het bijzonder naar C. Dehaisnes, Étude sur 
les registres des Chartes de I'Audience conservés dans I'ancienne Chambre 
des Comptes de Lille. Guerres et pillages, crimes et malheurs, moeurs et 
usages, dans les Pays-Bas, du XIVe au XVlle siecle. Lille, 1874 en, meer 
recent, M. Pineau, 'Les lettres de rémission Lilloises (fin du XVe, début du XVle 
siécle). Une source pour I'étude de la criminalité et des mentalités?', in: Revue 
du Nord 55 (1973), 231-239. Informatie over het archief te Lille kan men ook 
vinden via internet: http://www.genenord.tm.fr/gnarc/gnoad56.htm. 

2 De apotheker Zebrecht is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde persoon als mr. 
Sebert Aarts van Nyewael, die op 12 februari 1484 enkele huizen bezat op de 
Grote Markt, de helft van een huis aan de oostzijde Langendijk en het hier 
genoemde huis In den Jhesus, dat gelegen was in de Hoogstraat op de plaats 
van het huidige nummer 12 (Stadsarchief Gorinchem (SAG), RA, 25, f.9v, 17r en 
40v). Blijkens akten uit 1484 was deze apotheker behalve chirurgijn en kerk- 
meester van Gorinchem ook herbergier. Ik dank deze informatie aan R.F. van 
Dijk (SAG). Het is dus geenszins uitgesloten dat Roelof gewoon op weg was 
naar de kroeg. Dhr. Van Dijk wees mij tevens op de toevalligheid dat mr. Sebert 
Aarts van Nyewael op 6 november 1481 26 stuiver eist van Lijsken Sweven (de 
latere tafelgenoot van Roelloff van der Venne; SAG, RA 23, f.36~). 

3 Op de Langendijk westzijde is in de periode 1547-1626 een pand met de naam 
Den ijzeren hoet geattesteerd (W.F. Emck Wz., Oude namen van huizen en 
straten in Gorinchem. Z.p., 1914, 45, nr. 913b; met dank aan drs. H.M. den Uyl 
(Gorinchem)). 

4 R. van Dijk wijst mij erop dat hier mogelijk verwarring in het spel kan zijn met 
een zekere Aernt die Joode (genoemd in SAG, RA 23, f . 23~  en SAG, RA 24, 
f.35~). 

5 Het kerkrooster bevond zich op de huidige Groenmarkt ter hoogte van de 
Tinnegietersteeg (mededeling R.F. van Dijk; zie ook Emck, a.w., 56, nr. 1153 
(met dank aan H.M. den Uyl). 

6 Deze man moet voor 29 april 1485 zijn overleden (SAG, RA 26, f.23r; met dank 
aan R.F. van Dijk). 



MET LUIDER STEM .... 
DE STADSOMROEPER IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

R.F. van Dijk 

Dieuwertje Blok begon ooit als t.v.-omroepster. Zij deed aankondigingen en me- 
dedelingen. Precies hetzelfde, maar dan niet voor de camera, deed vroeger de 
stadsomroeper. Hij werd benoemd door het stadsbestuur en trok door de stad 
om, slaande op een koperen bekken,' kond te doen van allerlei stedelijke za- 
ken. De omroeper Jacob van Royen, actief sedert zeker 1688,' probeerde ook te 
schnabbelen door aan ondernemers en andere particulieren zijn stem te lenen, 
maar in 1702verbood het stadsbestuur dat3 
Veertien jaar later volgde Willem van Royen 
zijn vader op. Willem moest het stadsbe- 
stuur beloven zijn ouders levenslang de helft 
van zijn inkomsten uit deze functie uit te 
keren.4 Veel zal dat niet geweest zijn, want 
hij kreeg van de "kamerbewaarder" van het 
stadhuis slechts f 0,50 per ~ m r o e p . ~  Onder 
een omroep wordt hier verstaan het op aller- 
lei plaatsen in de stad omroepen van één 
boodschap. Van Royen jr. was voorts com- 
mandeur van de brandspuiten en een van de 
latere omroepers was tevens klokkeluider, 
kaaiwerker en sluiter van de Dalem- en Water- 
poort,6 dus het omroepen was maar een bij- 
baantje. 
Toen van Royen jr. in 1722overleed, moest 
zijn opvolger Leendert van Meurs nog steeds 
Van Royen sr. de helft van zijn inkomsten 
afstaan. Het stadsbestuur had dus een ze- 
ker sociaal gevoel. Pas wanneer senior in -
het Oudemannenhuis zou worden opgeno- op krukweg, bil of 

men, zijn eens ge- dwarsgracht, stond de gewichtige per- 
halveerd worden.' sonaadje stil; hij liet den ernsthaftigen 
Van Meurs had overiaens voor ziin benoe- blik om zich heen weiden, langzaam 

ming flink in de buid&l moeten Het hief hij het koperen armschild OP; en 
het metaal, op het metaal herklinkende, 

stadsbestuur had namelijk ook een goed ont- verkondigde rijn tegenwoordigheid en 
wikkeld fiscaal gevoel. Voor allerlei functies riep de aandacht der vrome burgers in 
moest een eenmalige recognitie worden be- op de woorden, die hij spreken zoude. 

taald, wat voor een nieuw benoemde omroe- Uit:Henv Brown, De Nederlanden, 1842, 
P. 1 



per neerkwam op maar liefst f 25.' In het jaar 1736verdiende Van Meurs daar 
niet veel van terug, want hij hoefde toen maar vier keer in actie te komen. Twee 
jaar later overleed hij.g Zijn opvolger Jan Lourense kon al snel een grote slag 
slaan door in 1739niet minder dan 26 maal om te roepen, wat dus f 13ople-
verde. Vooral 4april van dat jaar was een drukke dag. Lourense liet namens de 
stad weten, dat niemand mocht vissen in bepaalde wateren, dat het inkwartieren 
van soldaten niet langer dan acht dagen mocht duren, dat er een aanbesteding 
kwam van het onderhoud van straten en dat er een partij hout werd verkocht.I0 
Toch heeft Lourense de door hem betaalde recognitie niet geheel terug kunnen 
verdienen. Begin 1740werd hij op staande voet ontslagen. Een oud-burgemees- 
ter, voor wie hij als particulier knecht diende, had namelijk geklaagd over onge- 
oorloofde afwezigheid, en met zulke heren is het slecht kersen eten. Zijn broer 
Barend Lourense mocht zijn functie als omroeper overnemen.'' De helft van zijn 
inkomsten als zodanig gingen naar Jan Boer, die het eigenlijke werk deed.'' 
Na43dienstjaren overleed Lourense, waarna Arie Koopman omroeper werd,13 
die al na 15jaar plaatsmaakte voor zoon Benjamin Koopman. Deze moest een 
dubbele recognitie betalen.I4 In 1800vroeg Koopman om een vast traktement, 
maar een beschikking daarop is niet aan het licht gekomen; wel blijkt dat hij in 
1814 inderdaad een vast traktement van f 50per jaar ontving.15 Het stadsbe- 
stuur moest hem in 1804op de vingers tikken, omdat hij zonder toestemming 
iets anders dan een stedelijk bericht had omgeroepen.I6 
Koopman maakte 53dienstjaren vol, waarna Willem Christen werd benoemd. l7 

Recognities waren inmiddels afgeschaft. Toen de werkdruk van Christen verdub- 
belde tot 200omroepen per jaar, kreeg hij een eenmalige gratificatie van f 1 0.l8 
Christen was daarmee niet echt tevreden en liep er de kantjes af. Volgens een 
klacht van een bewoner van het noordelijk deel van de Havendijk kwam hij daar al 
jaren niet meer, hoewel het hem uitdrukkelijk was ~pgedragen.'~ 
Na Christens overlijden benoemde men in 1881 Johannes Cornelis Cornet." Die 
stierf na 5% jaar, waarna Petrus Johannes van den Houten kwam." Vanaf 1916 
was er Jacob van Nimwegen, die al enige tijd had waargenomen totgroote tevre- 
denheid van hetpublieken zakendoende inwoners." Dat laatste wijst erop dat 
de stadsomroeper inmiddels ook gewoon voor particulieren mocht omroepen. 
Ongetwijfeld de meest kleurrijke omroeper trad aan in 191 7. In verband met de 
privacy zullen we hem hier aanduiden met B. Zijn salaris steeg naar f 75,maar 
reeds na zeven jaar kreeg hij ongevraagd ontslag. B vroeg aan gedeputeerde 
staten het ontslag ongedaan te maken, maar daar voelden de Haagse heren niet 
voor. Merkwaardig genoeg schakelde B pas na ruim acht jaar een advocaat in. 
Die wees het gemeentebestuur erop, dat het ontslag weliswaar eervol was ver- 
leend, maar tegelijk gebaseerd op vermeend slecht maatschappelijk en zedelijk 
gedrag. Een en ander was een contradictio in terminis. Wat was er nu helemaal 
aan de hand? Goed, B was na het overlijden van zijn vrouw, van wie hij zeven 
kinderen had, gaan samenwonen met een andere vrouw, die hem nog zes kinde- 
ren schonk en dan was B wel eens vergeten aangifte van een geboorte te doen. 



En inderdaad, Bwas de trouwzaal uitgelopen 
juist voor hij met zijn bijzitin de echt zou wor- 
den verbonden, maar dat was toch niet straf- 
baar? Ook vier schutftige en bijtgrage honden 
in B's zeer vervuilde huis mochten toch geen 
reden zijn voor ontslag, aldus de advocaat. 
Nee, waar de schoen natuurlijk wrong, was 
het oordeel over B van de commissaris van 
politie, die hem buitengewoon brutaal en on- 
hebbelijk vond en het gemeentebestuur een 
strenge correctie had aanbevolen. Nu was een 
schadeloosstelling van B a raison van f 7000 
dus zeker op zijn plaats. Het grootste deel 
van dit bedrag bestond uit gederfde inkom- 
sten uit zijn particuliere omroep. 
Het college van burgemeester en wethouders 

Th, benoemd door de Gemeente reageerde slechts door de teruggave van het 
Gorinchem tot stadsomroeper op 20-1i- omroepbekken te eisen. Dat werd dus een 
2000. Foto. Gemeente Gorinchem proces. Jammer genoeg voor B oordeelden 
zowel de rechtbank als het gerechtshof, dat hij te laat was met zijn vordering. 
Nog één keer kwam B op de zaak terug. Als 81 -jarige bezocht hij het spreekuur 
van burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rappard. Hij bood aan het bekken terug 
te geven mits hij ontslagen werd. De burgemeester kreeg echter ambtelijk te 
horen, dat het ontslag al ruim deriig jaar geleden was verleend, dus daar bleef 
het bij. Vermoedelijk bleef B zich desondanks, tot zijn dood op eerste kerstdag 
1959, officieel stadsomroeper voelen.23 Een van zijn zoons leverde daarna het 
bekken in.24 
B's opvolger in 1924 was Johan George Muller. De gemeenteraad besloot hem 
per 1 januari 1928 te ontslaan, aangezien van gemeentewege nog slechts bij 
uitzondering van zijn diensten gebruik werd gemaakt en deze vorm van publici- 
teit uit de tijd werd geacht. Op Mullers verzoek mocht hij wel voor particulieren 
blijven roepen met gebruikmaking van het gemeentelijk bekken, tegen een 
recognitie van f 1 per jaar.25 
Op 20 augustus 1947 overleed hij. Het Nieuwsblad voor Gorinchem en omstre- 
ken meldde over Muller: Het was steedszo, dat waarde omroeperkwam, men 
nieuwsgierig was naar wat Jo -zoals allen hem kenden - te zeggen had. 
De zoon van Muller volgde hem op, maar had op den duur praktisch niets meer 
te doen. Op 10 januari 1955 zegde hij zijn functie op. Wel beloofde hij het ge- 
meentebestuur om bij eventuweele noodtoestand nog eens de ronde te doen. 
Het zal niet meer nodig geweest zijn. Op 28 november 1963 overleed hij en het 
bekken kwam te berusten in het museum.26 
Het college van burgemeester en wethouders besloot op 15 augustus 2000, op 
verzoek van de Eerste Vereniging Stads- en Dorpsomroepers Nederland, een 



traditie in ere te herstellen. Als stads- 
omroeper werd met ingang van 20 novem-
ber benoemd Theodoor Heij. Hoewel hij 
van de gemeente en de VVV hiervoor een 
kleine vergoeding krijgt, is er geen sprake 
van een arbeidscontract. In plaatsvan het 
bekken gebruikt de heer Heij een bel en 
eventueel een toeter.27 

Noten 
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DE KLOKKEN VAN HET CARILLON VAN MELCHIOR DE HAZE 

A.J. Busch 

Het oudste muziekinstrument van Gorinchem bevindt zich in de toren van de 
Martinuskerk aan de Wijnkoperstraat. Daarin hangen klokken die voor het me- 
rendeel in 1687 zijn geleverd door Melchior de Haze. Het stadsbestuur van 
Gorinchem bestelde toen bij deze Antwerpse klokkengieter een carillon, be- 
stemd voor de toren van het stadhuis aan de Grote Markt. 
Dit stadhuis werd in 1859 afgebroken om plaats te maken voor het gebouw 
waarin tegenwoordig Gorcums Museum is gevestigd. In tegenstelling tot zijn 
voorganger had het lgde eeuwse stadhuis geen toren, zodat voor het carillon 
een andere plaats moest worden gezocht. Logischerwijs viel de keuze op het 
hoogste bouwwerk van de stad: de Grote Toren. Deze toren wordt dikwijls ten 
onrechte St.-Janstoren genoemd, een benaming die nergens op slaat en vol- 
komen fout is. Evenals de kerk aan de Wijnkoperstraat, was de in het midden 
van de lgde eeuw afgebroken middeleeuwse kerk die een eenheid vormde met 
de toren aan de Krijtstraat toegewijd aan de schutspatroon van Gorinchem: St. 
Maarten. Wil men met alle geweld aan de toren de naam van een heilige ver- 
binden, dan zou het St.-Maartenstoren moeten zijn, maar die naam is sedert 
de alteratie van 1572 uitgebannen. Vanaf dat moment is sprake van de Grote 
Toren (ook wel Hoge Toren), maar dus nooit St.-Janstoren, een foutieve naam 
uit recenter tijd die hardnekkig blijkt te zijn. 
Voor het aanbrengen van de klokken in de Grote Toren had het gemeentebe- 
stuur geen toestemming nodig van derden, omdat de toren sedert de Staats- 

De stadhuisto- 
ren met het klok- 
kenspel naar de 
tekening van Jan 
de Beijer, 10 au-
gustus 1750. 
Collectie Oud- 
Gorcum. 



regeling van 1798 gemeentelijk eigendom was en nog altijd is. Een der toege- 
voegde artikelen van deze voorloper van de Grondwet luidt: De torens, aan de 
kerkgebouwen gehecht, benevens de klokken, met derzelver huisingen, wor- 
den verklaard, eigendommen te zijn en te blijven der burgerlijke gemeenten, 
staande ten allen tijde onder derzelver beheering en onderhoud. 
Op de derde zolder van de Grote Toren -de klokkenzolder -werd een klokken- 
stoel getimmerd, waarna de 25 klokken van Melchior de Haze daarin werden 
gehangen. De achtereenvolgende stadsbeiaardieren bespeelden voortaan hoog 
in de Grote Toren het klavier van het carillon. Het is dit carillon waarvoor het 
stadsbestuur op 18 juli 1687 met Melchior de Haze overeenkwam, dat hij een 
carillon zou leveren bestaande uit 25 klokken. Volgens de rekening van de 
ontvanger van de stadsmiddelen betaalde de stad aan Melchior de Hase, 
geschutgieter tot Antwerpen, achthondert en tien gulden in voldoeninge van de 
leverantie van 't nieuwclockegespel. Als geschutgieter stond De Haze wellicht 
zijn mannetje, maar als klokken- 
gieter leverde hij producten van 
middelmatige kwaliteit. Het ca- 
rillon liet wat de klank betreft dan 
ook heel wat te wensen over en 
het was eigenlijk veel te licht 
voor de zware toren, waarvoor het 
niet was bedoeld. Verscheidene 
bespelers van het carillon staken 
hun klachten niet onder stoelen 
of banken. Een poging de 
beiaard omstreeks 1950 te ver- 
beteren door uitbreiding met een 
aantal klokken van gieterij Van 
Bergen, leidde niet tot het ge- 
wenste resultaat: het carillon 
was en bleef slecht. Vervolgens 
besloot de gemeenteraad over te 
gaan tot aankoop van een nieuw 
carillon bij Petit & Fritsen, be- 
staande uit 47 klokken. Op 5 mei 
1965 vond de officiële ingebruik- 
neming van de beiaard plaats. 
Het oude carillon was nu over- 
compleet. Het college van bur- 
!Jemeester en wethouders bood De Martinuskerk aan de Wijnkoperstraat met de open 
de klokken vervolgens toren, waarin in 1967 een 19-tal klokken van ~e lch io r  aan het 

de Haze en zes van Van Bergen werden gehangen. 
kerkbestuur van de parochie van Foto: A, van Loon 



de H. Martinus in bruikleen aan. Het kerkbestuur, onder voorzitterschap van 
pastoor C.J.J. Lindenhoff OFM, schrok terug voor de hieraan verbonden hoge 
kosten. Het ophangen van de klokken was begroot op f 21.000, terwijl de 
financiële positie van de nog niet lang bestaande parochie allesbehalve roos- 
kleurig was. Omdat het gemeentebestuur toch een bestemming wilde geven 
aan het historische carillon, kwam uiteindelijk een overeenkomst tot stand 
waarin het kerkbestuur zich kon vinden: de klokken zouden in bruikleen wor- 
den afgestaan aan het kerkbestuur ter plaatsing in de toren van de in aanbouw 
zijnde kerk, plus een bijdrage van f 10.000 in de kosten voor het aanbrengen 
van de klokken, terwijl de onderhouds- en reparatiekosten blijvend voor reke- 
ning van de gemeente kwamen. Ook was voorwaarde het geregeld bespelen 
van het carillon, maar dat was langs mechanische weg mogelijk. De overeen- 
komst kreeg op 27 januari 1967 de goedkeuring van de gemeenteraad. 
Aldus verhuisden 19 De Haze-klokken naar de derde 'hangplaats'. Met zes 
door Van Bergen gegoten klokken -totaal gewicht van de 25 klokken 1026 kg 
- kregen ze een plaats in de open toren van de R.K. kerk aan de Wijnkoper- 
straat. In de periode 1927-1 958 had de musicus J.J. de Kroon, befaamd als 
violist, organist en dirigent, als stadsbeiaardier het stokkenklavier in de Grote 
Toren met zijn vuisten bespeeld. Zijn laatste levensjaren bracht De Kroon door 
in Huize St. Clara (1 977-1 982) in de schaduw van de toren van de Martinuskerk 
en zo kon hij op zijn oude dag geregeld de klokken horen, waarmee hij tal van 
jaren vrolijke klanken over Gorinchem had uitgestort. 



GORINCHEM, DE GROOTSTE KAASMARKT VAN HOLLAND (1 852-1 856) 

Aart Bijl 

In de Vijfheerenlanden nam, evenals elders, na het midden van de 19de eeuw 
het belang van de hennepteelt af. De opkomst van de stoomvaart ten koste van 
de zeilvaart was hier debet aan. De vraag naar zeildoek, netten en touwen 
verminderde zienderogen. Het gevolg was dat het hennep-weidebedrijf steeds 
meer plaats ging maken voor de zogenaamde zelfkazers. Dat de meeste boe- 
ren zelf kaas en boter maakten viel onder andere op te maken uit de diverse 
erfhuisverkopingen. Regelmatig was daarbij sprake van kaaspersen, kaasvaten, 
karntonnen, tobben, jukken, emmers, melkkannen enzovoorts. Niet alle melk 
werd zelf verwerkt, er werd ook melkverkocht aan boterfabrieken. Zo werd in 
1886 bij Meerkerkse boeren de melk voor zes cent per liter opgekocht en in 
vaatjes met de Culemborgse boot naar een Rotterdamse boterfabriek gezon- 
den. De kaas die in de Vijfheerenlanden werd geproduceerd was zoetemelkse 
Goudse kaas, ook wel Stolkse kaas genoemd. 
Gorinchem bezat midden 19de eeuw een kleine botermarkt maar een zeer 
belangrijke kaasmarkt. Het was dan ook niet verwonderlijk dat in Gorinchem in 
1852 een nieuwe karnmolen naar Amerikaans model werd vervaardigd. De proef- 
nemingen waren succesvol. Met deze karnmolen kon 100 tot 150 kan tegelijk 
worden gekarnd. 

Melkkelder met houten aden (b), testen van aardewerk (m) en zeef of teems (d). Uit: J.M.G. 
van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland, 1967, p.59 



Aanvoer op de Hollandse botermarkten 1852 - 1875 (in kilogrammen) 

Delft 651 .g70 640.1 70 645.180 
Leiden 31 5.576 312.090 344.01O 
Gorinchem 43.21 1 13.51 1 13.300 12.000 
Vianen 39.842 
Gouda 47.1 53 52.1 30 
Rotterdam 146.453 147.074 
Dordrecht 90.51 3 5.400 

In de periode 1852-1 856 was de kaasmarkt in Gorinchem zelfs met afstand de 
grootste van Holland. In 1857was het evenwel gedaan met de eerste plaats. 
Met 352007 kilo kwam het op de derde plaats achter respectievelijk Delft en 
Gouda. De Gorkumse boter- en kaasmarkt ging snel achteruit en behoorde 
rond 1875van de 36 hoofdmarkten van deze producten tot de kleinste. 

Aanvoer op de Hollandse kaasmarkten 1852 - 1875 (in kilogrammen) 

Delft 200.000 488.068 503.492 
Leiden 50.1 56 
Gorinchem 705.141 865.538 338.692 38.483 
Gouda 390.500 439.1 O0 
Rotterdam 72.369 55.811 

Vanuit de meeste plaatsen in het Land van Arkel voeren regelml .t-
schuiten met zuivelproducten zoals boter en kaas op Gorinchem. !n 
lagen in de periode 1865-1 91 0 gemiddeld tussen de f 1 en f 1,40voor een kilo 
boter en f 0,35 en f 0,60 voor een kilo kaas. Tijdens de landbouwcrisis (de 
jaren tachtig) daalden de prijzen voor boter en kaas enigszins beneden deze 
niveaus maar herstelden zich daarna. 
Het grootste deel van de boter en kaas werd echter niet op de markt gebracht, 
maar bij de veehouders opgekocht. De boeren ging het niet altijd voor de wind, 
zij hadden naast wateroverlast ook regelmatig te kampen met veepest. Begin 
jaren zeventig van de 19deeeuw kregen de boeren bovendien te maken met 
tongblaar en klauwzeer onder de koeien. Hoewel weinig dieren waren bezwe- 
ken, werd de kaasmakerij er door belemmerd. De kaasprijs was in oktober 
1872dan ook al opgelopen tot f 0,80 per kilogram. 
Veel boter en kaas werd verhandeld op de Gorkumse markt. Hierbij werd een 
deel van deze producten gewogen aan de gemeentewaag. 



Paardenkarn. 
Uit: Honderd 
jaar landbouw- 
mechanisatie, 
p.63 

Gewogen aan de Gorkumse waag 1853 - 1886 (in kilogrammen) 

1853 1886 

kaas 839.363 49.056 

De boterprijzen schommelden op de Gorkumse markt in maart 1886 tussen 
de vijftig en zestig cent per pond. 
Aan het einde van de 19de eeuw was er tevens sprake van kaasmarkten en 
kaaspakhuizen in Meerkerk en Leerdam. Op dat moment was de Meerkerkse 
kaasmarkt Gorinchem in belang reeds voorbij gestoken. In juli 1898 lagen de 
prijzen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voor kaas tussen de f 0,36 
en f 0,41per kilo, voor goêboter f 1 ,l O en voor weiboter f 0,90per kilo. 
De snelle terugval in de aanvoer van kaas op de Gorkumse markt na 1856was 
zeer opmerkelijk en valt niet eenvoudig te verklaren. De overige kaasmarkten 
zoals Delft en Gouda namen de plaats van Gorinchem over. Deze steden lagen 
wel centraler in de kaasproducerende gebieden en ook de handelaren die de 
kaas bij de veehouders opkochten brachten hun waren op de markt waar ze 
het meeste voordeel verwachtten. Of dat de redenen waren voor de achteruit- 
gang van de Gorkumse kaasmarkt is niet zeker en verdient zeker nader onder- 
zoek. In ieder geval bleef de aanvoer van boter op de Gorkumse markt tot 1875 
vrijwel onveranderd. In de periode dat de Gorkumse kaasmarkt aan belang 
inboette, nam de aanvoer van tarwe, haver, rogge en suikerbieten in Gorinchem 
snel toe. Voor deze markt was aan de Havendijk in 1853de Korenbeurs ge- 
bouwd. 



UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE 
VAN GORINCHEM 
Aflevering 10 Het Reveil 

Ds. L. Hoving 

Behalve van de kant der Afgescheidenen ontbrak het ook verder niet aan kri- 
tiek op het verlichtingsgeloof van het theologisch denken van de 19e eeuw. De 
Cock had zijn aanhang voornamelijk gevonden in de kring van mindergegoeden 
en de mensen, die buiten de kring van plaatselijke machthebbers in gemeente, 
kerk, school of waterschap stonden l. 
Veel breder was de invloed die er uitging van de scherpe veroordeling door de 
van afkomst joodse, maar later in 1822 christen geworden dichter en literator 
Isaac da Costa (1 798-1 860) in zijn, in 1823 gepubliceerd geschrift Bezwaren 
tegen de geest der eeuw. Daarin roept hij op zeker ogenblik uit: Welaan dan! ik 
keere my in de eerste plaats tot u, Belijders van de ouderwetsche, maargeze- 
gende Christelijke Hervormde Leer, in Holland te allen tijde zoo wonderdadig 
gehandhaafd en bewaard!' Hij denkt daarbij aan het leerstuk, door de apostel 
Paulus uitdrukkelijk verkondigd ... dat in onze dagen openlijk wordt bespot, 
verdraaid, belasterd, of geheel verzuimd.. .de leer der vrije Genade en Onvoor- 
waardelijke Verkiezing Gods aan onze Nederlandsche Kerken eigen (via Calvijn. 
L.H.). 
Dat een man als Da Costa, die als jood geboren was en als zodanig behoorde 
tot, wat wij wel noemen het uitverkoren volk, met de gedachte van de uitverkie- 
zing vertrouwd was, kan ons niet verbazen. Maar wat hem wel verbaasde was dat 
deze verkiezing in de gekomen Messias Jezus tot zo 'n weinig strijdbaar geloof 
had geleid. Terwijl toch de apostel Johannes Hem belijdt als het Woord dat bij 
God was, en zelfs dat God was en Thomas Hem aansprak als zijn God en zijn 
Heer en Paulus van Hem spreekt als den God die boven allen te prijzen is. 
Het is waar, deze heerlijke Waarheden zijn ook in vroeger dagen weersproken. 
Maar in die dagen heette dit kettery en afval, in de onze, Godsdienstige ver- 
lichting 2. Maar zelfs de naam van Christendom is aan de vrijheid- en 
verlichtingsschreeuwers onzer filosofische tijden onverdraaglijk. Wy hebben 
immers de Metaphysieke stelsels van Schelling en Fichte; wat hebben wy 
langer met die van Paulus en Johannes van nooden? Wy hebben de hoog- 
moedige eigen wetgeving van Kant, wat zullen wy ons langer om de nederige 
leer van liefde en zelfverloochening van den gekruisten Jezus van Nazareth 
bekommeren? [...l Byna ieder uitkomend geschrift kan getuigenis geven van 
de slapheid, van de onverschilligheid, van de verkeerdheid, van de verdorven- 
heid, van de afschuwelijkheid der heerschende denkwijze omtrent den Gods- 
dienst 2. 



Moet de wetenschap ons de weg wijzen? Inderdaad, het doel van de weten- 
schap is de verheffing van ons hart tot God en tot Zijne Waarheid. Maar o! Dat 
wy ons dan schamen over onze eeuw! ... Men heeft de geologie bestudeerd, 
om Mozes' verhaal van de Schepping en van den Zondvloed voor valsch te 
verklaren, de Sterrekunde om het wonder van Josua (10: 3,  L.H.) tegen te 
spreken. 
In vroeger dagen leidde men de oorsprong der menschelijke maatschappy af 
uit de geschiedenissen, die ons de Bijbel van de eerste menschen en van de 
verspreiding hunner afstammelingen over het aardrijk geopenbaard (! L.H .) 
heeft. Men geloofde dat geheel het menschdom van één bloed afstamde.. . 
men begreep diensvolgens dan ook, niet door eenig verdrag of door zijn vrije 
keuze, maar door zijne geboorte zelve en door de beschikkingen Gods ge- 
plaatst te zijn geworden in deze of gene afdeeling van de groote menschelijke 
familie. 
Voor Da Costa was de Bijbel het geopenbaarde Woord van God. Niet alleen in 
godsdienstige zin, maar evenzeer wat de loop der geschiedenis betreft. Mede 
op grond daarvan (Genesis 9:25, L.H.) werd door hem de slavernij verdedigd. 
De afschaffing ervan voor de negers behoorde volgens hem tot de hersen- 
schimmige menschelijke wijsheid, die de Almacht wil vooruitlopen en niets zal 
uitrichten ten goede 3. 

Intussen heeft hij zijn ongezouten kritiek al geuit over de in liberale kringen zo 
hooggeroemde verdraagzaamheid: Zeker er is een ware verdraagzaamheid, 
maar er is ook een bedriegelijke verdraagzaamheid. Daar is een verdraag- 
zaamheid uit liefde, uit zelfverloochening, uit verknochtheid aan de geboden 
van God, uit gehoorzaamheid aan Hem, die het voorbeeld der waarachtige 
verdraagzaamheid gegeven heeft, maar ook een Verdraagzaamheid uit onver- 
schilligheid, uit vreeze voor de wereld, uit miskenning van de Waarheid. .. , 
daar is eene verdraagzaamheid uit laffe toegevendheid, die den kanker des 
ongeloofs en der gruwzaamste zedeloosheid ongehinderd laat voortvreten en 
den lijder door geen heilzame pijn durff redden. Daar is een verdraagzaamheid 
uit God, daar is er eene van den Boze! ... Doch ik geloove dat de verdraag- 
zaamheid in de 19" eeuw tot de tweede soort behoort! 
Ik heb maar enkele passages uit het begin van zijn Bezwarenaangehaald, die 
mij de moeite waard leken, ofschoon ik het geschrift grotendeels heb doorge- 
nomen. Het was geen gemakkelijke lectuur, vooral ook niet omdat het ge- 
schreven is vanuit een diepe bewogenheid, in vaak lange zinnen, onderbroken 
door emotionele uitspraken. 
Het is begrijpelijk dat Da Costa's publicatie iets van een schok moest teweeg- 
brengen in de periode dat het liberalisme, na de tumultueuze ervaringen opge- 
daan in de Franse Revolutie, in wat rustiger vaarwater was terechtgekomen 
met zijn waardering voor tolerantie, ook in kerkelijke kringen. 
Hier werd opeens weer een toon aangeslagen, die daar allerminst waardering 



voor kon opbrengen. Integendeel! Hier werd opnieuw de strijd aangebonden. 
Nu niet allereerst tegen allerlei sociale en politieke misstanden, zoals dat in 
de Franse Revolutie het geval was geweest, maar nu allereerst tegen lauwheid 
en verdraagzaamheid in de ogen van de schrijver jegens allerlei zogenaamde 
vernieuwende tendensen in het leven van kerk en maatschappij. Daar moest 
iets aan gedaan worden. Daarom: Reveil! 
Het woord reveil is ook in het Nederlands niet onbekend. Het wordt gebruikt in 
militaire kringen om de troepen het sein te geven dat men zich gereed moet 
maken tot de strijd. Hier echter ontving het allereerst zijn oorsprong vanuit 
Zwitserland (Genève), waar ook onder christenen een beweging ontstond om 
zich niet door de tijdgeest te later meeslepen. Men wilde het geloof opnieuw 
beleven als een warme, innerlijke overtuiging, die zich niet wilde laten over- 
meesteren door gewoonte en de geest van lauwheid en aanpassing aan de 
mode van de tijd. Godsdienst was geen zaak van traditie en redelijkheid, maar 
integendeel van waakzaamheid en geloofsstrijd. 
Het Nederlands Reveil droeg in verschillende opzichten een eigen karakter. .. 
Men vroeg in ons land terug naar de wezenlijke inhoud van de klassieke gere- 
formeerde belijdenisgeschriften.. .Denkend op een wijze die verwant was aan 
de Romantiek en Restauratie, kwamen zij tot een idealisering van het natio- 
nale calvinistische verleden en een sterke Oranjegezindheid. Formeel was er 
enige overeenkomst met de Groninger theologie; inhoudelijk was er een fun- 
damenteel verschil omdat de Groningers voortzetters wilden zijn van het bij- 
belse humanisme, de in hun ogen oorspronkelijke vaderlandse reformatie, 
terwijl de Reveilmensen juist aan de latere calvinistische belijdenisgeschriften 
gebonden wilden zijn.. .De voormannen, hoewel geen vaktheologen, hebben 
op de duur een brede en diepe uitwerking op het geestelijk leven in Nederland 
gehad.5 
Wie waren deze voormannen? 
Allereerst zeker Da Costa. Als tweede moet dan de naam worden genoemd 
van de advocaat-dichter Willem Bilderdijk (1756-1831). Hij wordt wel de ijsbre- 
ker van het Reveil genoemd. Nadat hij nauw betrokken was geweest bij de 
politieke verwikkelingen rond de eeuwwisseling (Bataafse Republiek, koning 
Lodewijk Napoleon, inlijving bij Frankrijk, herstel van de monarchie onder Willem 
I), vestigde hij zich in 181 7 als privaat docent in de vaderlandse geschiedenis 
in Leiden, waar hij diepgaande invloed kreeg op een kleine kring van studen- 
ten, waartoe onder meer Da Costa en Capadose behoorden. Dit onderwijs was 
geheel in de geest van de Restauratie: hij schetste een geïdealiseerd Holland 
der historie, nationaal-calvinistisch onder de.0ranjes als stedehouders Gods. 
Als derde dient hier te worden genoemd Abraham Capadose (1 795-1 874), evenals 
zijn neef Da Costa van joodse afkomst en tegelijk met hem gedoopt (1822). Hij 
studeerde medicijnen. Bekend geworden door zijn geschrift tegen koepok- 
inenting, zag er een ingrijpen in de voorzienigheid in om den doodafbreuk te 



doen (Staphorst! L.H.). In dezelfde geest was het dat hij in later jaren tegen de 
stoomboot en spoortrein schreef, tegen verzekeringsmaatschappijen en tegen 
de bliksemafleider: men wilde met een ijzerdraad Gods gramschap ontwape- 
nen. En dan mag hier ook niet ontbreken de naam van Willem de Clercq (1 795-
1844), van huis uit doopsgezind, later hervormd geworden. Afkomstig uit een 
Amsterdamse koopmansfamilie, bestemd om zijn vader op te volgen in de 
graanhandel. Hij voelde zich niet thuis bij de gedachten van wereldmijding van 
Da Costa. Toch was hij nog een tegenstander van depas uitgevonden stoom- 
boot, omdat deze op eigen kracht voer in de plaats van zich als het zeilschip 
door Gods winden te laten voortdrijven6. Hij was toch een echte zakenman, 
die secretaris werd van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Hielp als zo- 
danig de Twentse textielindustrie van de grond en voerde in Indië het cultuur- 
stelsel in. 
Met Willem de Clercq zijn we eigenlijk al buiten de kring gekomen, die zich 
rond Bilderdijk als ijsbreker had gevormd in Amsterdam, waar men in het 
hartje van de stad op bepaalde tijden als Christelijke Vrienden in een gehuurd 
lokaal in een zogenaamde Réunionsamenkwam. 
Daar waren een twintig-, een dertig-, soms een vijftigtal bijeen, zoo mannen 
als vrouwen. .. . In een der hoeken de pijpen van een huisorgel.. . De vrienden 
van het Reveil koesteren geenerlei vooroordeel tegen de Evangelische Gezan- 
gen, maar de Psalmen zijn de lievelingsliederen van het vroom gemoed. Men 
werd niet moede ze aan te heffen. Hoe krachtig klonk dat 'de Heer zal op- 
staan tot den strijd'; hoe opgewekt: 'Wie heeft lust den Heer te vreezen'; hoe 
weldadig: 'want God de Heer, zoo goed, zoo mild is te allen tijd een zon en 
schild, Hij zal genade en eere geven.. ...'De vrienden zijn inmiddels samen- 
gestroomd en de wederkerige begroeting heeft met groote hartelijkheid plaats- 
gegrepen. De Réunion begint. Met een gebed, waarbij de veelheid der woorden 
niet altijd wordt vermeden. Daarna begon de uitlegging van een hoofdstuk uit 
den Bijbel. Uitlegging is veel gezegd.. . Wanneer men onder uitlegging niets 
anders wil verstaan dan het teruggeven van de bedoeling des schri~vers, waren 
de mannen van het Réveil niet bij uitnemendheid degenen, van wie men een 
uitlegging des Bijbels had te wachten. In exegese lag geenszins hunne kracht. 
Wel meenden zij volkomen te goeder trouw, dat onderzoek van het Schrift- 
woord de grondslag was van al hunne denkbeelden en in zekeren zin bedro- 
gen zij zich niet. Maar dat onderzoek was van een zeer bijzondere soort. Het 
was niet van wetenschappelijken, het was van artistieken aard ... Het had een 
verwonderlijk vermogen om het groote verschil in tijd, dat ons van den Bijbel 
verwijdert, uit te wisschen; om dat Verleden fot een levend Heden te maken ... 
Vooral de zoogenaamd historische bladzijden, inzonderheid van het Oude 
Testament, trokken machtig aan. .. 
Men verdiepte zich vol liefde in die verhalen. Zij werden aanleiding tot overden- 
king; uitgangspunten voor de fantasie. De aangegeven draad werd voort- 
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gesponnen. Zoo ontstond er een dichterlijk-religieuze wereld, ten deele van 
eigen maaksel. Zoo werden allerlei groote dramatische figuren geboren: typen 
van algemeen historische betekenis, en waarin tevens de karakters van den 
tegenwoordigen tijd zich konden terugvinden ... Deze wijze van met de Schrift 
om te gaan, was niet beter of niet minder goed dan wat men onder weten- 
schappelijke exegese verstaat, maar zij was iets geheel anders. Die omgang 
leidde niet tot kennis van den Bijbel, maar maakte den Bijbel dienstbaar aan 
de ontwikkeling en verrijking van eigen gemoedsleven ... Da Costa plag te 
zeggen, dat men in de perzik bijten moest om haar te waarderen, en vergat 
dat men wel begeren kan van de perzik nog iets anders te kennen dan haar 
smaak, en dat voor dit andere het bijten in de perzik niet juist het meest 
doeltreffende middel is. .. De toespraak van de denkbeeldige Réunion waarop 
wij ons bevinden, is thans ten einde; er wordt een lied gezongen; de rijen 
stoelen worden verbroken. De kleine gemeente splitst zich in groepen, die 
weldra in het levendigst onderhoud zijn verdiept ... Gelijk in elke godsdienstige 
beweging, hadden ookin het Reveil vrouwen een zekere betekenis en rol.' 
Deze regels zouden wellicht nooit geschreven zijn, als niet de auteur op zeker 
ogenblik, vele jaren later, in het boekje van de zoon van een der bezoekers van 
de Réunions in Amsterdam, namelijk ds. O t t k  Gerhard Heldring (1 804-1876) 
had gelezen van de tijd dat zijn vader een trouw bezoeker was. Toen Pierson 
dit verhaal las over zijn vader en diens deelname aan de Amsterdamse bijeen- 
komsten, werkte dat bij hem als de dageraad op het bosch. De vogels worden 
wakker en beginnen te zingen. Dat bewijst toch wel dat het Reveil meer was 



dan een groepje mensen die bijeenkwamen om zich te verdiepen in wat verou- 
derde en soms zelfs nogal excentrieke opvattingen omtrent bijbel, geloof en 
kerk (bliksemafleider, stoomboot, pokken). Men wilde wel degelijk ook actueel 
zijn en bewogen met de sociale en geestelijke noden van de tijd. Heldring is 
bekend geworden als stichter te Zetten van de inrichtingen voor ontspoorde 
jongens en meisjes, voor ongehuwde moeders en hun kinderen, voor ontsla- 
gen vrouwelijke gevangenen en voormalige prostituées. 
Trouwens Allard Pierson, de schrijver van het boek Oudere Tjdgenoten (1 831 -
1896), ook afkomstig uit een Amsterdamse koopmansfamilie, had zelf de bij- 
eenkomsten van het Reveil daar bijgewoond, en ook al was hij zelf later een 
heel andere richting ingeslagen (was zelfs modern predikant geweest), hij had 
er niettemin bijzonder positieve ervaringen opgedaan, als ze je veel later nog 
doen denken aan vogels die in de vroege morgen met hun zang beginnen! 
Tot dusver hebben wij ons voornamelijk beziggehouden met de Reveilkring, die 
in Amsterdam zijn thuis had gevonden. Daarnaast vinden we echter ook in Den 
Haag een belangrijke concentratie van Reveilmensen. Als meest vooraanstaande 
figuur treffen we daar aan mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1 801 -1876). Hij 
was staatsman en historicus. Samen met zijn vrouw had hij soirées religieuses 
georganiseerd, zoals ze die wellicht gekend hadden vanuit het buitenland. 
Daar kwamen dan verder bijeen ds. Molenaar, Abraham Capadose, Willem en 
Steven de Clercq en Willem en Dirkvan Hogendorp, van wie we ook al enkelen 
ontmoet hebben in de Réunion van Amsterdam. Maar dat was het typerende 
ook van die bijeenkomsten van het Reveil, dat ze niet strak georganiseerd 
waren en, als dat mogelijk was, je er zo kon binnenvallen. De namen werden 
gauw genoeg uitgewisseld. Je was er welkom. 
Omstreeks 1830 richt Groen zich in het periodiek Nederlandsche Gedachten 
met een christelijk getuigenis tegen de beginselloosheid van de tijd, waarin hij 
geestverwantschap toont met Da Costa. Da Costa was meer dichterlijk-profe- 
tisch ingesteld. Groen was meer kerkelijk-confessioneel. Hij had sympathie 
voor de Afgescheidenen, maar veroordeelde de Afscheiding als zodanig. Van- 
daar het Adres van de zogenaamde Zeven Haagsche Heeren aan de Synode 
in 1842, met verzoek de oude Formulieren in de Hervormde kerk te handhaven, 
welk verzoek door de Synode werd beantwoord met de verklaring dat zij zich 
niet geroepen achtte tot eenige uitspraak over iemands gezondheid in de leer 
dan wanneer zulk een aanklacht langs den reglementairen weg tot haar ge- 
bracht was 8. 
Omdat van dezen kant dus vooreerst niets te verwachten was, besloten de 
teleurgestelde adressanten tot een beroep op het volk. Zij verspreidden in 
Februari 1843een krasse waarschuwing tegen de leer van de Groningerpro- 
fessoren en predikanten, een oproeping aan alle geloovigen om zich daarte- 
gen te verzetten.. . De reactionaire partij beleefde tot haar verdriet, dat er ge- 
beurde, wat zij volstrekt niet bedoelde, maar waartoe zij door overdrijving en 
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gemis aan waardeering zelf aanleiding gaf: die zij als apostelen des ongeloofs 
voorstelde, bereikten toen het hoogste toppunt van populariteit.. .Hoevele gees- 
ten door deze oppositie wakker geschud werden, bleek uit meer dan vijftig 
adressen van honderden predikanten en gemeenteleden, die de synode aan- 
moedigden om niet af te wijken van het door haar in beide vorigejaren ingeno- 
men standpunt ... Deze terugslag moest de mannen der rechterzijde overtui- 
gen, dat de stroom tegen was en belette een volksbeweging op te wekken. 
Intussen ontstond er ook in de boezem van het Reveil onenigheid over de nu 
te volgen weg. Een deel wilde met Da Costa de medische weg volgen: het 
zieke lichaam der kerk kan niet met juridische middelen, maar slechts door 
vrije bediening van het remedie: het Evangelie, genezen worden. 
Later werd deze methode vooral door de zogenaamde ethische richting verde- 
digd: daar het leven aan de leer voorafgaat, moet een vernieuwd leven der kerk 
tot herstel der belijdenis voeren en niet omgekeerd. 
Een ander deel (Groen van Prinsterer, Heldring e.a.) pleitte voor de juridisch- 
confessionele weg: een onbekrompen en toch ondubbelzinnige handhaving 
der belijdenis, gepaard met leertucht, moet op den duur tot verwijdering der 
andersdenkenden en zo tot herstel der kerk voeren. Een klein lichtpunt bete- 
kende de grondwet van 1848met haargevolgen. Nu werd de band tussen de 
kerk en de staat zo los mogelijkgemaakt. Daarmee kwam een einde aan de 
staatsvoogdij, die trouwens onder Willem I1 reeds niet meer was gevoeld. Nu 
moest de kerk geheel op eigen benen staan.g 
Op de uiteindelijke gevolgen daarvan zal ik laler zeker moeten terugkomen. 
Thans wordt het echter tijd om de vraag aan de orde te stellen in hoeverre het 
Reveil plaatselijk, in het godsdienstig leven van Gorkum, invloed heeft gehad. 
In de notulenboeken van de kerkeraad van de Hervormde gemeente merken we 
er feitelijk niets van. De predikanten die hier werkzaam waren in de periode dat 
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het Reveil opgang begon te maken in het godsdienstig leven in Nederland, 
staan alle drie bekend, zoals we reeds gezien hebben, als gematigd of oud- 
liberaal. Eén voelt zich in de loop der jaren langzamerhand het meest verwant 
aan de opkomende moderne richting. Er zullen zeker wel persoonlijke accen- 
ten zijn geweest, maar van tegenstellingen, laat staan van spanningen is geen 
sprake. Wat dat betreft een vrij unieke situatie. Er zijn zeker in Gorkum wel 
mensen geweest, die zich meer verwant voelden aan de denkbeelden van het 
Reveil. Het zijn de mensen geweest die de stoot hebben gegeven tot de Af- 
scheiding, ook hier ter plaatse. 
In de uitgave Quo Vadis,samengesteld naar aanleiding van 100 jaar geschie- 
denis van de Gereformeerde Kerk Gorinchem door een daartoe gevormde com- 
missie, benoemd door de Kerkeraad Algemene Zaken in 1990, wordt zo hier 
en daar de verwantschap tussen de denkbeelden van de Afgescheidenen met 
die van de beweging van het Reveil ook wel genoemd, maar het is niet juist 
zoals op pagina 11 geschreven staat dat mannen als Da Costa en Groen van 
Prinsterer, ofschoon begrip hebbend voor de opvattingen van de Afscheiding, 
daarin zelf toch niet durfden mee te gaan. Het is bekend dat Groen en Da 
Costa weliswaar sympathie hadden voor de Afgescheidenen, maar ook dat zij 
de Afscheiding als zodanig veroordeelden. 
Veeleer zal het ook van invloed zijn geweest dat de mensen die in Gorkum aan 
de wieg van de Afscheiding hebben gestaan, allen geen geboren Gorkumers 
waren, afkomstig uit gemeenten, die vanouds meer vertrouwd waren met de 
denkbeelden van het Reveil. Als we het nagaan komen we terecht in plaatsen 
als Brandwijk, Bruchem, De Werken, Geertruidenberg, Lexmond en Zuilichem 
en, wat Scholte betreft, uit Amsterdam en later als predikant van Doeveren en 
Genderen. Ook zal wellicht van invloed zijn geweest dat in Gorkum met in- 
stemming de liederen uit de Evangelische Gezangenbundel werden gebruikt, 
al zullen ook de predikanten van Gorkum zeker niet alle liederen even geschikt 
gevonden hebben. Ik verwijs maar naar de vrij uitvoerige bespreking die ik daar- 
over gegeven heb naar aanleiding van de invoering daarvan. 
In elk geval is het op z'n minst begrijpelijk dat mensen die van oorsprong geen 
geboren Gorkumers waren, zich in de Hervormde gemeente van de grootste 
plaats in hun omgeving niet altijd direct zo thuis voelden. 
Maar aanvankelijk doen ze toch wel mee. Er zijn zelfs een paar van de later 
vooraanstaande figuren uit de Afscheiding een tijdlang diaken in de Hervormde 
gemeente geweest (Hasselman en Rouville). 
Toch blijkt er op zeker ogenblikvanuit de vanouds bestaande en meelevende 
Hervormde gemeente van Gorinchem wel behoefte te bestaan aan een meer 
traditionele prediking. Dat komt aan 't licht als een van de drie meer liberale 
predikanten uitgeschakeld wordt door ziekte en na een lange lijdensweg komt 
te sterven: ds. Kok. 
In de vergadering van de kerkeraad d.d. 812 1859 leest de praeses een brief van 
de familie Kok dat hun vader Hendrik Kok op 7 februari is ontslapen, hetgeen 
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met diepe aandoening wordt aangehoord. Men besluit dat de leden der verga- 
dering op de dag en het uur van de ter aarde bestelling zich naar de begraaf- 
plaats zullen begeven. Eind september wordt handopening gevraagd voor 
beroeping van een derde predikant. 
In de vergadering van 21 oktober 1859 komt er een adres binnen van enkele 
gemeenteleden met het verzoek enige predikanten met name genoemd, in 
aanmerking te laten komen voor een beroep of althans iemand van dezelfde 
richting. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. Ook is er dan een brief van 
L. de Bruin met verzoek toch een rechtzinnig predikant te beroepen. Aange- 
zien de schrijver overgegaan is naar de Afgescheiden kerk wordt deze brief 
terzijde gelegd. Blijkbaar komt ook hiermee aan 't licht dat er in de gemeente 
behoefte wordt gevoeld aan een prediking, die inhoudelijk meer verwant is aan 
het Reveil. 

Betrekkingen met het plaatselijk garnizoen 

Wanneer men de tumultueuze gevolgen van de Franse bezetting en het daarop 
volgende bombardement weer enigszins te boven is gekomen, lezen we in de 
notulen van de kerkeraad dat blijkbaar in de vestingstad Gorinchem het Neder- 
lands garnizoen zijn vaste plaats heeft gevonden. Op initiatief van opperbevel- 
hebber der vesting generaal-majoor H. Muller komt er bij de kerkeraad het 
verzoek binnen (gedateerd 26 januari 1831) om afzonderlijke godsdienstoefe- 
ningen te doen plaats hebben voor militairen in de Hervormde kerk. 
De kerkeraad beslist daarop dat in de maanden februari en maart zondags van 
12-1 uur kerkdiensten zullen gehouden worden voor de militairen en dat daarna 
vanaf april tot dat doel de vroegbeurt zal worden afgestaan. In september wor- 
den diegenen, die tot het garnizoen behoren en lidmaat zijn van de Hervormde 
kerk, ook als ze geen attestatie kunnen tonen, uitgenodigd aan het Heilig 
Avondmaal deel te nemen. In diezelfde vergadering trekt men het besluit van 
de aparte diensten voor militairen weer in. Men kan voortaan voormiddags ge- 
woon ter kerke komen. 
De kerkeraad wordt soms uitgenodigd bij bijzondere diensten, die gehouden 
worden naar aanleiding van gebeurtenissen, waarbij militairen in dienst van het 
vaderland betrokken zijn, zoals de plechtige ontvangst van de Compagnie vrij- 
willige Jagers van Utrecht of bij de dankstond voor de terugkeer in het Vader- 
land van de dappere verdedigers van het kasteel van Antwerpen. 
Dat het niet altijd een succes is dat de militairen voormiddags gewoon met de 
gemeente samenkomen, blijkt al spoedig verderop in de notulen, waarin dan 
vermeld wordt dat de diensten slecht bijgehoond worden door de officieren, die 
dan ook niet collecteren. Voortaan zullen twee diakenen assisteren. Men over- 
weegt weer zitplaatsen te reserveren voor militairen. De vraag komt aan de 
orde om godsdienstonderwijs te regelen voor militairen. 



Later (1844) moeten er weer nieuwe regelingen worden getroffen in verband 
met de bouwvallige toestand van het kerkgebouw. Dan komen de militairen 
samen met de wees- en armenkinderen in de diaconieschool. Er wordt beslo- 
ten in december 1844 de oudejaarsdienst ook voor de militairen te houden. In 
de jaren daarna valt het op dat een der plaatselijke predikanten (ds. Hofstede) 
een aantal lidmaten aanneemt. 
Veel later (1 870) komen klachten binnen van het garnizoen over de aanvang 
van de kerkdiensten. Het klassikaal bestuur vraagt ook om informatie wat er 
plaatselijk gebeurt ter bevordering van de kerkgang der militairen. Er komt 
weinig van terecht. Ds. De Pecker zegt dat de zitplaatsen in de kerk voor hen 
ook niet bevorderlijk zijn. 
Kapitein Bart heeft de soldaten een bijbel geschonken, die zij daarna meteen 
of verkocht of verscheurd hebben. Wie van hen naar de kerk gaat wordt bespot. 
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Het 'Hoofd buiten de Waterpoort'op een ansichtkaart uit 1903. Stadsarchief Gorinchem. 



MIJN KINDERJAREN OP DE LEGGER VAN VAN DER SCHUYT BUITEN DE 
WATERPOORT 

R. Eykenaar-Stegeman 

De lieverdjes van de jaren '30 

Het leven op een schuit heeft altijd veel belangstelling van mijn vriendinnetjes 
getrokken. Dat geschommel en dat geklots van dat water was toch wel iets 
anders dan in een gewoon huis. Toen ik aan wal kwam te wonen miste ik die 
geluiden dan ook heel erg. Het was zelfs zo erg, dat ik een tikkende klok aan 
de wand hing om toch maar iets te horen. Het komen aanvaren van de veerboot 
was een geregeld terugkomende deining van het water en 's morgens al vrij 
vroeg, als het veer begon te varen was dat jarenlang een bekend en vertrouwd 
geluid. 
Vooral bij mooi weer was het prettig toeven op de waranda, waar groen-wit- 
groene (de kleuren van de rederij) bakken met mooie dahlia's stonden. Mijn 
ouders hadden veel aanloop, zoals men dat placht te noemen. Gedurende de 
tijd dat ik op de lagere school zat, bracht ik heel vaak vriendinnetjes mee die 
om de beurt mochten blijven slapen. Ze wilden letterlijk in slaap gewiegd wor- 
den! 
Op weg naar huis had ik meestal gezelschap van meisjes, die in de buurt (o.a. 
de Krabsteeg) woonden. Na even thuis te zijn geweest vonden we elkaar weer 
buiten de Waterpoort. Daar konden we onze energie kwijt! Zo'n dag op school 
had voor zulke jonge kinderen toch wel wat lang geduurd. Door het plantsoen 
konden we rennen! En dan die huisjes waar de biljetten verkocht werden voor 
de overtocht van de veerboten naar Woudrichem en Sleeuwijk! Het hok van 'De 
Beer', zoals dat toen genoemd werd, was ons eerste doelwit. We speelden er 
'tikkertje', renden er eindeloos omheen, bonkten op de wanden, maakten la- 
waai, totdat een of twee kaartverkopers ons papzat waren en ons wegstuur- 
den. Daarna ging het regelrecht naar ons tweede doelwit, namelijk het kleine 
hokje van het Sleeuwijkse veer. Dat was nog een stuk gehoriger! We zwaaiden 
vrolijk naar die en gene (heel vaak was dat dhr. Meijer) en speelden verder. Wij 
hadden er toen geen notie van wat wij die mensen aandeden. Het was van 
onze kant beslist geen pesterij, maar we hadden het nodig dat we ons uitleef- 
den. De schooldag was voor jonge kinderen toentertijd wel wat te lang. Er werd 
bij onze ouders geklaagd. Men werd kierewiet van al dat gedraaf. Het hielp wel 
een poosje. We speelden met kinderen van verschillende scholen ook graag 
om de Grote Kerk, maar die lag niet op de weg naar huis! Rondhangen, zoals 
je tegenwoordig ziet, hebben we nooit gedaan. Er was overal wat te beleven. 
We hadden onze seizoenspelletjes, tollen, knikkeren enz. Het verkeer heeft 
dat alles de das omgedaan. 
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Wachthuis voor de bootdienst van Fop Smit Buitendewaterpoort in 1906. Stadsarchief Dordrecht. 



Muisjelief 

Als men aan de waterkant woont is het onvermijdelijk dat men te maken krijgt 
met overlast van muizen en vooral ratten. Zo ook bij ons. Op de wal werden 
vaak onder een dekzeil balen meel opgestapeld, die met een vrachtboot mee 
waren gekomen en bestemd waren voor enkele bakkers in Gorkum. Men kan 
alles nog zo goed toedekken en vastsjorren, de muizen zien altijd wel kans om 
er onderdoor te kruipen en fikse gaten in de zakken te knagen, die dan lang- 
zaam leeg lopen. De ratten daarentegen scharrelen meestal in de bosjes om 
daar voedsel te zoeken. Zo nu en dan worden ze ook wel aan boord aangetrof- 
fen. Zo hoorde ik op een morgen op de vloer onder mijn bed een vreemd ge- 
luidje. Het begon al een beetje licht te worden en daar zag ik tot mijn verbazing 
een piepklein muisje, nog kleiner dan een pink, dat zich lekker zat te wassen. 
Het was zo'n leuk gezicht, dat ik in de verste verte er niet aan dacht die aanblik 
te verstoren. Toch schrok het ergens van en rrrt.. .weg was het. Ik vond die 
morgen enkel een klein gaatje in de plint met wat zaagsel. Ze verscheen de 
daaropvolgende morgens steeds weer en was bij het minste of geringste ge- 
luidje weer weg. Ik maakte mezelf wijs, dat zo'n klein ding helemaal geen 
kwaad kon en ze vanzelf op een keer wel weer zou verdwijnen. Maar het knaaggat 
werd groter en mijn moeder vond zaagsel en daar had je de poppen aan het 
dansen! Ze had direct door dat ik hier meer van wist en stelde mijn dierenliefde 
allesbehalve op prijs. Ze verweet me dat ik een gigantische muizenplaag aan 
boord op mijn geweten kon hebben. Dat is allemaal gelukkig meegevallen. 
Wel ving mijn vader op een morgen een verdwaalde rat in het keukenkastje. 
Mijn vader stond voor m'n bed met in de ene hand het broodmes en in de 
andere een dode rat. Dat ding zat er echt illegaal en hier wist ik heus niets van! 
Dat lag er dus wel dik bovenop. Voor zover ik weet is het geen rattenplaag 
geworden, al zagen we nog steeds zo nu en dan er eentje tussen de bosjes 
scharrelen. 

Een brand, een paraplu en dobberende kersenmandjes 

Aan mijn jonge jaren kan ik over het algemeen met genoegen terugdenken. 
Mijn vader had een druk leven, maar er was altijd wel een hoekje op het kan- 
toor waar ik wat kon knutselen. Ik was toen nog niet op school. Tine Meijer, die 
in de Molenstraat woonde, was de assistente van mijn vader. Zij verzorgde het 
meeste schrijfwerk. Ik noemde haar tante Tine. Zij heeft me schrijven en lezen 
geleerd. Kennelijk heeft ze daar plezier in gehad en ik vond het leuk om te 
doen. Op een gegeven ogenblik vroeg ze mij of ik zin had om haar ouders en al 
haar broers en zussen (dat waren er een stuk of negen) een brief te schrijven. 
Dat was koren op mijn molen! Ze hebben dubbel gelegen van het lachen, vooral 
toen ik hen schreef dat ik 'zangeres' wilde worden. Ik ben er een hele tijd druk 
mee geweest, maar het is wel een lucratieve bezigheid gebleken. De cadeau- 



tjes kwamen bij bosjes binnen en als kind van vijf kun je dat zeker waarderen. 
Toen ik naar de 'grote school' ging had ik dus een voorsprongetje en kon de 
'Juf' zich veroorloven me zo nu en dan een boodschap voor haar te laten doen. 
Op een dag dreigde het naar regen en ze had haar paraplu thuis laten liggen. 
Dus mocht ik fijn naar de Kriekenmarkt om dat ding op te halen. Dat leverde 
behalve een leuk wandelingetje ook nog een snoepje op. Het rook in de Molen- 
straat wel erg vies. Er bleek brand uitgebroken te zijn in het hoekhuis Krab- 
steeg-Molenstraat. Ik had nog nooit een brand gezien, dus ik moest daar wel 
vlug even heen om te kijken. Terwijl ik daar ademloos stond te staren begon 
het pijpenstelen te regenen. Binnen de kortste keren was ik drijfnat. Het water 
sopte in mijn schoenen en ik moest nog naar de Kriekenmarkt. Met de moed 
der wanhoop heb ik toch doorgezet en de paraplu opgehaald. Daar liep ik dus 
als een spons met een dichte paraplu te zeulen. Ik wist niet hoe je zo'n ding op 
moest steken. Gelukkig heeft de Juf niets gevraagd, anders had ik ze ook nog 
van dat ommetje moeten vertellen! Ik was op straat niemand tegen gekomen 
tijdens die bui. Gek he! 

Tijdens de schoolvakanties ging ikvaak in Den Haag logeren. Dan voer ik eerst 
met de boot naar Rotterdam, alwaar mijn oom en tante me kwamen ophalen. 
Ik kan me nog herinneren dat bij de fam. Stufkens op de Langendijk twee 
logeetjes waren, waar ik veel mee optrok. Ze woonden bij Den Haag en we 
reisden vaak samen, als zij weer terug naar huis moesten. Zo ook de keer dat 
we vlak voor Dordrecht een aanvaring meemaakten. We waren ongeveer 10 
jaar oud. Doorgaans lette de conducteur wel op ons. We voeren met een 
passagiersboot, die op het achterdek vaak kersenmandjes, de zogenaamde 
'hoenderiks' van de 'Betuwe' vervoerde. 
Die werden stevig vastgebonden en er was nog nooit iets mee gebeurd. Maar 
ja, dit keer was het wel raak. Door de dreun begon de lading te schuiven en 
gleed overboord. Binnen de kortst mogelijke tijd dreef de rivier vol met zeker 
honderden mandjes. Het was bijna een feestelijk gezicht tussen de schepen. 
De passagiersboot had weinig averij opgelopen, maar er moest wel gevist wor- 
den. Het leek wel een wedstrijd! Alles wat maar kon varen was in de weer. 
Dolle pret! Het was voor ons ook een dol gezicht en we hingen over de reling 
om maar niets van het schouwspel te missen. Toen alles weer vastgesjord 
was, was er een hele poos verlopen. In Rotterdam was ondertussen onze 
familie ongerust geworden en keek lang niet vrolijk omdat het zo lang geduurd 
had, terwijl wij ons zo kostelijk vermaakt hadden! 



FOTOGESCHIEDENIS 
Aflevering 8: Adrianus Anthonius Coertse (1888-1963) en Josef 
Christiaan de Jong (1 888-1 975) 

Bert Stamkot 

Op een koude zaterdag in december 1973 doolde een delegatie van de Aksie- 
groep Binnenstad, de Gorcumse afdelingen van de PvdA en de NJBG (Neder- 
landse Jeugd Bond voor Geschiedenis), samen met een cultureel ambtenaar en 
een architect door het verlaten Ziekengasthuis. Het stedebouwkundig belang 
van dit karakteristieke en beeldbepalende pand in de bocht van de Haarstraat 
was bepleit in de (tijdens inspraak afgedwongen) Nota Binnenstad en een func- 
tie als museum zou meer commerciële plannen tot het oprichten van een nieuw 
bankgebouw kunnen helpen voorkomen. De bouwkundige staat van het voorma- 
lige hospitaal was echter dusdanig datzelfs de minst ontmoedigde groepsleden 
afzagen van hun aanvankelijke voornemen om te gaan 'waterpassen', zoals een 
krantenbericht ruim een jaar later wist te melden. Behoud van devoorgevel bleek 
het maximaal haalbare en inderdaad heeft cultureel bewustzijn ertoe geleid dat 
het front van het Ziekengasthuis een integraal onderdeel is gaan vormen van het 
ouderencomplex De Lindenborg. 
Ondanks winterhanden zijn er die dag veel 
foto's gemaakt door NJBG-fotograaf (en la- 
ter SSG-bestuurder) Wim Voogt. Het 
onttakelde complex is van binnen en bui- 
ten op de gevoelige plaat vastgelegd en 
vanuit de fraaie, besneeuwde tuin zijn ook 
nog plaatjes gemaakt van de achtergelegen 
(en toen ook al leegstaande) Beschutt 
Werkplaats, dat ook wel als Pesthui 
naamsbekendheid genoot. Een gebouw d 
helaas wel volledig is gesloopt. Hieraan o 
langs herinneringen ophalend, vertelde Wi 
Voogt mij, dat hij die dag in 1973 op de 
verder totaal lege zolder van het Gasthuis 
een sepiakleurig portret had gevonden van 
de hand van fotograaf A.A. Coertse. Wie 
hier is afgebeeld en wanneer de foto is ge- 
maakt is helaas onbekend, maar - gelet 
op de vindplaats - lijkt een relatie tussen 
de geportretteerde en het toenmalige zie- 
kenhuis natuurlijkvoor de hand te liggen. 
Weet U het misschien? A.A. Coertse, Gorinchem. Foto: Wim Voogt 



februari 1888 in de Amsterdamse 
Marnixstraat geboren als zoon van be- 
diende Johannes Georgius Coertse en 
Johanna Cornelia Schouw. Op 7 juni 
1922 verruilde Coertse, samen met zijn 
echtgenote Johanna Margaretha 
Steffhaan, de hoofdstad voor Gorinchem 
om zijn intrek te nemen in het pand Eind 
B11 9 (nu nr. 30). Hij trad hiermee in de 
voets~orenvan Edo Donkersloot (zie 

OGV 41) en J.C. Goethals (actief 1894-1 922): De eerste foto's welke in dit &e- 
lier tot stand kwamen, tonen nog de overgangssituatie in de naamvoering A.A. 
Coertse fa. Goethals (1 925). Goethals en Coertse waren, om met archivaris 
Busch te spreken, gerenommeerde fotografen, voor wie talloze mensen in dat 
huis hebben geposeerd. In 1958 vertrok Coertse vanaf het Eind naar een 
bejaardenwoning. De fotozaak bleef, nu overgenomen door Bob Wickenhagen, 
ter plaatse beter bekend als het afgekorte BoWi. 
Het Eind kende een paar huizen verderop nog een fotozaak. Op B1 14 (nu nr. 44) 
bevond zich het atelier van Josef Christiaan de Jong. Een journalist van het blad 
Bedrijsfotografie bezocht in 1924 de zaak van Joz. de Jong en dit verslag werd 
in de Nieuwe Gorinchemsche Courant overgenomen. Dankzij de alertheid van 
het Stadsarchief kunnen we u nu ook, dri6kwart eeuw later, een impressie van 
De Jongs atelier geven: 
Als men gewoon is, ateliers in groote plaatsen te zien, heeft men wellicht nei- 
ging, van een atelier in een kleinere plaats te verwachten, dat het weinig zal 
beteekenen of niet heel nieuw zal zijn ingericht. Daar er in de kleinere plaatsen 



nu eenmaal minder omgaat en minder goede prijzen gemaakt kunnen worden 
dan in de groote centra, is dit niet anders dan van zelf sprekend. 
Desniettemin viel het ons erg mee, toen wij te Gorinchem aangekomen, de 
inrichting van den heer De Jong uitwendig zagen. De keurige étalages, bepaald 
artistiek opgemaakt met mooie antieke sjaals, waarop het smaakvolle werk 
zeer goed uitkwam, deden reeds het beste verwachten. 
Ook deze zaak heeft een winkel voor de ontvangst der clientèle, voor het afle- 
veren van het werk en tevens voor het verkoopen van fotoartikelen. Onmiddel- 
lijk achter den winkel is een keurige ontvangkamer, waar weer allerlei fotogra- 
fisch werk in verschillende procédé's geëxposeerd wordt. 
Het atelier vormde echter een bezienswaardigheid, want daarmee zou men zelfs 
in een wereldstad geen slecht figuur maken. Het atelier bestaat uit een mooie 
ruimte en bevat alles, wat men voor een goed bedrijf wenschen kan, een keurig 
modern toestel met uitnemende lenzen, een groote sorteering practische en 
smaakvolle ateliermeubelen, mooie achtergronden, kortom, alles in de puntjes. 
Na hier enkele oogenblikken te hebben rondgekeken, begaven we ons ook 
naar de werkkamer, die zich bevond in het souterrain van het huis, een zeer 
practische plaats voor een fotografische werkplaats, omdat de temperatuur er 
bijna steeds gelijkmatig is en men weinig hinder heeft van warme zomer- 
temperatuur en koude in den winter. 
De overige vertrekken toonden duidelijk, dat wij op bezoek waren bij iemand, 
die het vak met liefde en kennis van zaken beoefent. Voor het vergrooten von- 
den wij aanwezig een uitnemende verticale vergrootingsinrichting, waarmee de 
heer De Jong zijn talrijke vergrootingen zelf vervaardigt, op welken tak van werk 
hij zich dan ook bij voorkeur toelegt. 
Na alles op ons gemak te hebben bezichtigd, hebben we nog een poosje gezel- 
lig in het vriendelijke particuliere interieur van den heer De Jong over allerlei 
vakbelangen zitten praten en daarna een heele partij mooi werk bezichtigd, dat 
duidelijk aantoont, dat het atelier De Jong Gorinchem, tot de beste inrichtingen 
in ons land gerekend mag worden, waar werk gemaakt wordt, dat de vergelijking 
met de prestaties van ateliers in groote plaatsen volkomen kan doorstaan. 
Josef Christiaan de Jong was een jaargenoot van Coertse, geboren op 21 januari 
1888 te Leiden als zoon van Johannes Cornelius Jacobus de Jong en Margaretha 
Hendrica Boucquart. Hij vestigde zich op 9 maart 1909 vanuit Princenhage (nu 
Breda) te Gorinchem. Hier huwde hij in 1917 met Trijntje Jacoba Lensen uit 
Zwartsluis, die hem vier kinderen zou schenken. 
De zaak, die we dus al aardig hebben leren kennen, bleef onder zijn beheer tot 
zijn vertrek in 1934 naar Baarn (alwaar hij in februari 1975 is overleden) daarna 
kwam het in handen van L. Scheermeijer sr. te Sliedrecht, die te Gorinchem een 
filiaalhouder (respectievelijk de heren H.J. Meenhorst en M. Voogt) aanstelde. In 
1975 kreeg fotograaf Niels Foekema het hier voor het zeggen, maar hij verhuisde 
de zaak weldra naar de Arkelstraat. 
Ook van De Jong zijn vele foto's bekend. Uw redacteur Den Uyl wees mij in dat 
verband bijvoorbeeld op het mooie stadsgezicht van de Kraansteiger met het 



Korendragershuisje dat omstreeks 1920 is geknipt (en in HROG 4, p. 36 is 
opgenomen). Uit zijn advertenties blijkt ook al dat De Jong van alle markten 
thuis was. Stadsgezichten en portretten, maar ook groepsfoto's. Mevrouw Den 
Hartog was zo vriendelijk om ons een foto van een interessant gezelschap te 
doen toekomen. Derde van rechts zien we nog net haar moeder, mevrouw C.G. 
van den Berg-Akkerman, blijkbaar de leidster van een cursus koken welke 
omstreeks 1920 aan een negental jongedames werd gegeven. Misschien kan 
mevrouw Den Hartog, of U, ons nog vertellen van wie het initiatief tot deze 
cursus uitging (en waarom), wie er verder nog op staan en waar de cursus 
werd gegeven? 
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HET TIMMERMANS- EN SCHRIJNWERKERS OF SINT JOZEF- OF 
DRIEKONINGENGILDE TE GORINCHEM 
Boekhouders, dekens, zegelaars en gildeknechten 171 0-1 793' 

R.H.C. van Maanen 

Oprichting 

Op 8februari 151 5 gaven Johan van de Aa, vrijheer tot Bokhoven en drossaard 
van de stad Gorinchem en het Land van Arkel, en burgemeesters, schepenen 
en raden van de stad Gorinchem aan de knapen ende goede mannen van den 
tymmerluyden en screynwerkers om den dienst Godts te vermerderen ende 
een gilde te ordonneren ende te houden opter Drie Coningen autaer in der 
prochykercke bynnen Gorinchem een gildebrief. 

Concurrentievervalsing 

In 1515 werd bepaald dat niemand het ambacht binnen de stad Gorinchem 
mocht uitoefenen tenzij hij poorter en gildebroeder was. Iemand die van buiten 
de stad afkomstig was en die hiermee zijn brood wilde verdienen was tot een 
wekelijkse afdracht van twee stuivers verplicht, waarvan een stuiver ten goede 
kwam van ons moeder die heilege kerck en een stuiver ten gunste van het 
gilde, waarna zij vrij mochten werken. Wie toegelaten werd tot het gilde en een 
geboren poorter uit de stad Gorinchem of geboren in het Land van Arkel was, 
was een gouden gulden verschuldigd. Was men geboren in Brabant, Holland, 
Zeeland of bynnen ons genadich heeren landen, dan moest twee gouden gul- 
dens betaald worden en degenen afkomstig van buiten genoemde landen, wa- 
ren drie gouden guldens verschuldigd. Dit bedrag werd in tweeën gesplitst, een 
helft ten behoeve van bovengenoemd altaar en het gilde, de wederhelft voor de 
rooms-katholieke moederkerk. Elke gildemeester was daarnaast jaarlijks zes 
stuivers en die voer knechts wercken jaarlijks drie stuivers schuldig. De de- 
kens konden dit jaargeld, per half jaar te betalen, verhogen of verlagen, zij het 
dat de meerderheid van de gildebroeders hiermee moesten instemmen. Het 
werd aangewend tot profijt van het gilde. 
In de oorspronkelijke gildebrief werden afspraken gemaakt ter voorkoming van 
oneerlijke concurrentie. Zo luidde het dat zoe en sal nyemont van desen voersz 
giltbroeders die een in des anders werck treden noch doen, op straffe van een 
boete van een gouden gulden, en dit net zo vaak als het plaatsvond. Van deze 
boete kreeg de kerk een helft, het gilde de wederhelft. Verder mocht men niet 
stoppen met aangenomen werk en nieuw werk aannemen, zonder dat het eer- 
ste voltooid was, tenzij met instemming van de opdrachtgever. Boete zes rijs- 
guldens, waarvan 113 deel voor de heer, 113 deel voor de kerk en een 113 deel 



De timmerman en de schrijnwerker volgens Das Standebuch van Jost Ammann, uit 1570 

voor het gilde. Geen van de broeders mocht gaan werken als of voor een mees- 
ter, alvorens een proef te hebben afgelegd. 
Dat de naleving van deze bepalingen in de praktijk problematisch was, bleek in 
1605 toen door de boekhouder en dekens geklaagd werd dat deze dagelijks 
werden geconfronteerd met frauduleus handelen en onbehoorlijke praktijken 
door sommige gildebroeders die aangenomen werk lieten uitvoeren door knechten 
die geen gildemeesters of -broeders waren, waardoor financiële voordelen wer- 
den verkregen. Op 21 februari 1769 namen de drossaard en de burgemeesters 
opnieuw een besluit om dit soort praktijken te voorkomen. Nog steeds lieten 
bazen knechten onder hun naam werken en dan wel in de woning van de 
knecht. Op straffe van tien gulden was het aan schrijnwerkers en timmerlieden 
niet toegestaan om knechten te laten werken dan in de winkel van de baas of 
in het werkhuis dat de baas toebehoorde of gehuurd werd en zeker niet bij de 
knecht thuis. 
Om de problemen tussen de schrijnwerkers en de timmerlieden en later ook 
de witwerkers op te lossen, over wie wat mocht doen, nam de magistraat 
diverse besluiten. Desondanks ontstonden steeds opnieuw problemen. Een 
verzoek van de boekhouder en dekens aan de Gorkumse drossaard en burge- 
meesters in 1763 weerspiegelt dit duidelijk. Ondanks een eerdere resolutie 
van 28 mei 1750 waren er dagelijks seer veel disputen tussen de bazen, die 
hiermee de dekens en vervolgens de magistraat lastig vielen en ook de reputa- 
tie van het gilde schade toebrachten. Om een en ander in goede banen te 



leiden, werd een verdrag opgesteld waarin vastgelegd was welke werkzaamhe- 
den de schrijnmakers en welke de timmerlieden mochten verrichten. Alleen 
aan de schrijnwerkersbazen die een proef hadden afgelegd - die veel zwaarder 
was dan die van de timmerlieden - was het maken van losse meubelen toege- 
staan. In een aantal artikelen werd uitvoerig vastgelegd om welke meubelen 
het ging. Zo betrof het onder meer alle kabinetten van eiken, grenen, notebo- 
men, verlakt etc., slaapbanken, tafels, tabakskistjes, biljarttafels, mangeltafels, 
schoolborden, schaak-, triktrak- en damborden, stoven, spiegel- en schilderij- 
lijsten, werkbanken en dergelijke voorde brood- en koekenbakkers, rouwborden, 
preekstoel en kerkbanken, porseleinkasten, wielblokken voor de stoeldraaiers 
en onderstekers voor de tingieters. Timmermansbazen die toch dit soort meu- 
belen maakten, kregen de eerste keer f 6 en de tweede keer f 12 boete en bij 
een derde overtreding werd men uit het gilde geschrapt of kreeg men een door 
de magistraat ten behoeve van het gilde op te leggen boete. Overigens moch- 
ten timmerlieden wel stoven maken indien zij jaarlijks hiertoe tien stuivers aan, 
het gilde betaalden. Zowel schrijnwerkers als timmerlieden mochten schoor- 
steenmantels en alle blinde lambriseringen vervaardigen. 
In 1780 speelde een meningsverschil tussen de timmerlieden en schrijnwer- 
kers Gosen van Appelteren en Willem Herlaar enerzijds en de boekhouder en 
dekens anderzijds. De eerstgenoemde partij klaagde dat zij weliswaar de 
schrijnwerkersproef had afgelegd, maar niet werd gemainctineertvolgens het 
reglement van 28 mei 1750, terwijl de tegenpartij beweerde dat men zich niet 
hield aan een overeenkomst uit 1763 (ter voorkoming van verdere disputen en 
onenigheden tussen de timmerlieden en schrijnwerkers en ten aanzien van het 
witwerkerswerk). De magistraat besloot dan ook in maart dat de boekhouder 
en dekens, na overleg met de gezamenlijke gildebroeders, binnen zes weken 
moest opgeven wat verstaan moest worden onder schrijnwerkerswerk, 
timmermanswerk en witwerkerswerk. Op 29 april werd zo'n opgave ingeleverd, 
alleen al snel bleek dat niet alle gildebroeders waren geraadpleegd, sterker 
nog zelfs een deken was geheel onkundig van de inhoud. Dit schoot bij de 
magistraat in het verkeerde keelgat. Op 2 mei werd besloten aan de boekhou- 
der en de  dekens te schrijven dat de Ed. Gr. Achtb. ten hoogsten zijn 
onvergenoegt en geïndigneert over hun lieder desobediënt en onbehoorlijk 
gedrag met de aanbeveling voortaan met meer oplettenheid en promptitude op 
straffe van een boete een magistraatsresolutie te respecteren en binnen veer- 
tien dagen een correct opgestelde opgave in te leveren. De boekhouder en 
dekenen waren blijkbaar niet onder de indruk van deze aanzegging, want op 20 
juni bleek er nog niets gebeurd te zijn. Het conceptreglement met eventuele 
bezwaren van gildeleden moest nu binnen acht dagen worden ingeleverd. Ver- 
der moest er opgave van de jaarlijkse inkomsten van het gilde worden gedaan 
en in het bijzonder wat Van Appelteren en Herlaar het gilde hadden betaald 
voor de schrijnwerkers- en timmermansproeven. Op 29 augustus kwam de 
kwestie weer ter sprake, waarbij de magistraat twee hoofdzaken onderscheidde. 
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In acht genomen dat de overeenkomst uit 1763 een authentiek en geldig docu- 
ment met bindende kracht voor de gildeleden was, ontbrak hieraan echter de 
magistraats toestemming en ratificatie. Met andere woorden de resolutie van 
28 mei 1750 was nog geheel ongewijzigd van kracht, ook al werd al lange tijd 
de overeenkomst uit 1763 door het gilde nageleefd en dus niet de resolutie van 
1750. Zou de resolutie dus in de praktijk weer dienst gaan doen, dan zou dit 
aanmerkelijke gevolgen hebben. Niet alleen in het algemeen, voor zover het 
huiswerk in de resolutie geregeld was, maar in het bijzonder voor die oude 
gildebroeders en hun weduwen die alleen de timmermansproef hadden afge- 
legd en dus het huiswerk weer aan de schrijnwerkers moesten overlaten. De 
overeenkomst uit 1763 bood wel deze mogelijkheid en werd door nagenoeg 
alle gildebroeders, waaronder Van Appelteren en Herlaar ondersteund. Het 
kwam de magistraat dan ook niet vreemd voor de resolutie te vervangen door 
de overeenkomst. Echter er was nog een belangrijk punt. Legalisatie van de 
overeenkomst betekende een benadeling van gildebroeders die beide proeven 
hadden afgelegd, nu bleek dat indien de schrijnwerkersproef was afgelegd, de 
timmermansproef niet nodig was. Het besluit van de magistraat luidde dan 
ook: buiten werking stelling van de resolutie van 1750, ratificatie van de over- 
eenkomst uit 1763, verbod om als gilde, buiten de magistraat om, overeen- 
komsten aan te gaan en ten vierde schadevergoeding aan Van Appelteren en 
Herlaar. Deze vergoeding werd per persoon vastgesteld op f 70, te betalen uit 
de gildeinkomsten binnen de eerstkomende vijf jaar met een minimale jaar- 
lijkse betaling van f 14. Die betaling moest zonder uitstel plaatsvinden, bij 
nalatigheid waren boekhouder en dekens hiervoor persoonlijk aansprakelijk. 
Mede aanleiding tot de gehele kwestie was vermoedelijk een uitspraak van de 
magistraat op 25 mei 1780 naar aanleiding van klachten van enkele gildeleden 
over het reilen en zeilen van Willem Herlaar. Deze had drie schuifkozijnen in de 
voorgevel van het huis van secretaris Brouwer aan de Markt geplaatst en dit 
zou in strijd zijn met de gildebepalingen. Op straffe van een boete was het 
verboden nieuw werk in te brengen. De boekhouder en de dekenen van het 
gilde en de secretaris werden gehoord, waarna ook meester-timmerman Herlaar 
en meester-metselaar Van Leffen de gelegenheid kregen een verklaring af te 
leggen. De magistraat verklaarde de klachten voor ongefundeerd en daarmee 
de zaak afgedaan. 
Op 18 april 1781 werd bepaald dat de leden die de twee proeven hadden afge- 
legd, op moesten geven onder welke proef zij gerekend wilden worden en waar- 
door automatisch ook hun knechten hiertoe gerekend werden. Zo gaven Gosen 
van Appelteren en Willem Herlaar aan timmermansbaas te willen zijn, waar- 
door hun knechten alleen als timmermansk;echten konden worden aangege- 
ven. 



Sociale regels 

Ook de sociale omgangsregels waarover zo dikwijls wordt gesproken als het 
gaat over gilden, komen ter sprake. Wie van de gildebroeders niet kwam opda- 
gen bij de begrafenis en uitvaart van een gestorven gildebroeder of -zuster en 
dit terwijl de gildebode dit had laten weten maar gewoon thuis en niet ziek 
was, kon rekenen op een halve stuiver boete per voorval. Wanneer een gilde- 
broeder of -zuster afflijvich werd, dan betaalden de nabestaanden tien stuivers 
bij wijze van dootscultwaarna het gilde gehouden was drie zielmissen te laten 
houden. Jaarlijks riepen de vier dekens het gilde minimaal een keer bijeen om 
samen te eten; niet opdagen dan twee stuivers boete! 

Arbeidsvoorwaarden 

Nam een meester leerknechten in dienst, dan waren deze drie pond was ver- 
schuldigd, tenzij zij de kinderen waren van gildebroeders. Als zij meisterije 
setten, dan was een pond was verplicht. Het was gildebroeders niet toege- 
staan knechten aan te nemen die eventuele verplichtingen aan de meester niet 
hadden voldaan. Had een meester niet aan zijn verplichtingen jegens een knecht 
voldaan, dan kon de meester of de knecht de vier dekens bijeen laten roepen 
door de gildeknecht. Na hoor en wederhoor van de partijen namen de dekens 
een besluit. Werd dit besluit niet nagekomen, dan werd er net zo vaak als 
nodig een boete van zes stuivers opgelegd. Wie in het gilde kwam, betaalde 
de gildeknecht twee stuivers. Vermoedelijk heeft deze bepaling gelet op de 
plaatsing in de gildebrief betrekking op een aan te gane rechtsgang en niet 
zozeer op toelating tot het gilde. Bleef men nalatig met het betalen van boeten 
of schulden aan het gilde, dan stond het het gilde vrij met een gezworen bode 
of pand deze te verhalen sonder enich recht daer om te spreken. 
Op 7 maart 1744 besloten de drossaard en de burgemeesters op een verzoek 
van enkele metselaarsknechten een algemene bus voor zieken en gebrekkigen 
op te richten. Echter men meende dat het draagvlak breder moest zijn en dus 
ook voor het timmermansgilde moest gelden. In een uitgebreid reglement werd 
vastgelegd hoe men tot de bus kon toetreden en welke rechten en plichten 
men had. Alle bazen, knechten en leerlingen die dit wensten, konden toetre- 
den en zich binnen acht dagen inschrijven bij de boekhouder in een speciaal 
daartoe aangelegd boek. Trad men na die tijd toe, dan was men f 4 verschul-
digd. Elke leerling of knecht betaalde wekelijks, in de periode van de eerste 
zondag in maart tot aan de eerste zondag in november, een stuiver, ongeacht 
of zij wel of geen lid waren. Het laatste doet vreemd aan: ondanks het feit dat 
sommige ambachtslieden geen lid waren, moesten zij blijkbaar toch bijdragen 
aan de bus. In 1768 wordt echter de uitspraak gedaan dat jonge leden niet 
meer deelnamen. Voor leerlingen gold dat zij moesten gaan betalen na een 
aantal jaren werkzaam te zijn geweest, namelijk twee jaar als metselaar, drie 



aar als timmerman en vier 
aar als schrijnwerker. Le- 

n van de bus betaalden 
bovengenoemde pe- 

riode wekelijks nog eens 
drie stuivers. Bazen die 
de verplichte stuiver niet 
betaalden maar wel wilden 
deelnemen, betaalden 
vier stuivers. Het knechts- 
geld, het weekgeld en de 
eventuele boeten werden 
door de bazen op de dag- 
lonen van hun knechten 
ingehouden en wekelijks 

op zaterdagavond aan de busbode overgedragen. Verder werd uitvoerig gere- 
geld hoe om te gaan met slecht betalenden en leden binnen de stad woonach- 
tig maar elders werkzaam, of leden die de stad hadden verlaten. Bij een begra- 
fenis werd f 12 aan de nabestaanden uitgekeerd (in 1749 verhoogd tot f 18) en 
bij ziekte f 2 per week. Om deze uitgaven te kunnen opvangen uit de gildebus, 
werd de wekelijkse bijdrage gedurende twee weken met een stuiver verhoogd. 
Bij twee begrafenissen gedurende vier weken. In het reglement wordt verder 
niets gezegd over hoe te handelen met meer dan twee begrafenissen. Duide- 
lijk is wel dat het systeem hier een zwakke plek had! Bij de daadwerkelijk 
begrafenis moesten zestien personen of dragers aanwezig zijn, afwezigheid 
werd bestraft met een boete van twaalf stuivers. Wanneer men zestig jaar oud 
was en, zonder onderbreking, minstens tien jaar lid was geweest, kreeg men 
wekelijks twaalf stuivers uitgekeerd, bij 65 jaar f 1 en bij zeventig jaar dertig 
stuivers. Een weduwe kreeg wekelijks twaalf stuivers vermeerderd met zes 
stuivers voor elk kind beneden de twaalf jaar. Deze uitkering werd.stopgezet op 
het moment dat de weduwe hertrouwde. Door de burgemeesters werden een 
boekhouder, twee hoofdlieden en een bode aangesteld. Zij waren verantwoor- 
delijkvoor de inkomsten en uitgaven van het gilde. Betaald hiervoor werden zij 
niet, zij moesten maar t zelve uyt liefde en tot welsijn van de bus getrouwelijk 
verrigten.Zonodig werd het reglement uitgebreid of in omvang teruggebracht al 
naar gelang de burgemeesters besloten. 
Al snel bleek dat de uitkeringen te groot waren in verhouding tot de inleg en 
verdere inkomsten. Op 7 april 1764 werg dan ook besloten de begrafenis- 
gelden van f 18 terug te brengen naar f 12en de wekelijkse uitkeringen aan 
bejaarden, zieken en weduwen met een vijfde deel te verminderen. De jonge 
leden waren echter berekenend en vermoedden dat de bus uiteindelijk alleen 
ten goede zou komen aan de bejaarden en dat acht maanden inleg onvol- 



doende was voor een 
jaar uitkeringen. Het ge- 
volg was dan ook dat zij 
de bus de rug toekeer- 
den, waardoor de in- 
komsten nog verder te- 
rug liepen en er nage- 
noeg alleen nog trek-
kendepersonen waren. 
Eind 1766 was met 
mondelinge instemming 
van de magistraat de 
bus zelfs gesloten om- 
dat er geen contant geld 

De schrijnwerker Uit. Comenius,Orb~s sensual~um p~ctus, 1652 meer was. Sindsdien 
was er hard nagedacht welke middelen men kon genereren, echter zonder 
succes. In 1768 kwam een gezamenlijk verzoek van de hoofdlieden, boekhou- 
ders en alle leden inclusief de weduwen van de timmermans- en schrijnwer- 
kers- alsmede metselaarsgilden in de magistraat ter sprake. Het gehele kapi- 
taal van de bus was slechts f 1.500 groot en met slechts elf betalende leden. 
Van deze leden zouden enkelen dat jaar zestig jaar oud worden en dus stop- 
pen met de wekelijkse betalingen, waardoor de inkomsten verder terugliepen. 
De magistraat besloot dan ook de bus op te heffen, de effecten publiekelijk te 
verkopen, uitgezette gelden op te eisen en na aftrek van de kosten van de klerk 
Bollaen het geld hoofd voor hoofd onder in leven zijnde leden of hun erfgena- 
men te verdelen. 

Inkomsten van het gilde 

Tot de inkomsten van het gilde behoorde naast het witwerkersgeld, de opge- 
legde boeten, de toeslag op de doodskisten en de vergoedingen door niet- 
gildeleden het zogenaamde knechtengeld. De bazen waren verplicht jaarlijks 
per knecht zes stuivers te betalen, en bovendien voor elke leerjongen een 
gulden in de twee jaar. Door de dekens werd aan de bazen gevraagd om een 
opgave van het bij hen in dienst zijnd personeel. Dit verliep echter niet zonder 
slag of stoot:: zij werden maar al te vaak kwalijk bejegent en toegesproken. 
Een voorbeeld hiervan was het voorval met Paulus de Groot die hen uitmaakte 
voor schuymers en uytsuypers van 'tgild en eiste dat de zegelaar Joost Boter- 
pot zijn huis verliet. Ook andere bazen waren onwillig met hun opgaven en aan 
de drossaard en burgemeesters werd dan ook om maatregelen gevraagd. Een 
tweede probleem was dat dagelijks bleek dat knechten die niet tot het gilde 
behoorden en geen bazen hadden, werkzaamheden verrichtten voor de bur- 
gers en ingezetenen en dit tot schade van het gilde. Mede omdat de bazen 



weigerachtig waren met hun opgaven, kon aan het laatste verschijnsel geen 
halt worden toegeroepen. De dekens vroegen dan ook dat burgers die onvrije 
knechten gebruikten een boete werd opgelegd. Door de magistraat werd op 3 
april 1691 besloten dat weigerachtige bazen en burgers die onvrije knechten 
lieten werken, beboet werden met vijf schellingen. Paulus de Groot kreeg ove- 
rigens ook een boete van vijf schellingen. 
Met de gildefinanciën was het rond 1763 slecht gesteld, het revenu was sedert 
eennigejare seer veelverminderd. Om de kas weer te vullen, verzocht men de 
magistraat om op elke grenen, vuren of dennenhouten doodskist drie stuivers 
extra te heffen, vooropgesteld dat men niet van de armen of godshuizen werd 
begraven maar per koets of baar. De timmermans- of schrijnwerkersbazen moes- 
ten deze opslag binnen drie dagen aan de boekhouder betalen, buitenbazen 
binnen acht dagen. 

Schrijnwerkers 

De proef voor de schrijnwerkers aangeduid als kistemakers bestond in 151 5 
uit een tresoer, opgebouwd uit vijf stukken. Dit werkstuk werd gemaakt ten 
huize van de oudste deken, zonder dat iemand hem op een of andere wijze 
mocht helpen. De deken verstrekte het benodigde gereedschap. Er werd wel 
zorg voor gedragen dat de kosten van de af te leggen proef niet ten laste van 
het gilde kwamen. Ten tijde van de boekhouder Johan van Rijswijck, in 1735, 
schreven de dekens en de zegelaar de burgemeesters aan met het verzoek de 
gildebrief verder aan te vullen voor wat betreft de proef af te leggen door de 
schrijnwerkers. Vanouds zou voor de proef een gefineert of beleymt stukmoe- 
ten worden gemaakt. De briefschrijvers hadden dit zelf ook moeten doen, maar 
schreven dat de tijden gingen veranderen. Door twee personen was gemeend 
te kunnen volstaan met het maken van een proefstuk van eikenhout om als 
gildebroeders te worden aangenomen. Gevreesd werd dat ook andere poten- 
tiële gildebroeders hiertoe overgingen omdat het minder arbeidsintensief (kun- 
stig) en ook goedkoper was een eikenhouten stuk te maken dan een gefineerd 
of gelijmd. De dreiging was dan ook dat bij het overlijden van de oude(re) gilde- 
broeders de kunst om gefineerde of gelijmde meubels te maken verloren ging 
doordat er niemand meer bekwaam was om dit werk te verrichten of hiertoe 
werd opgeleid. Dit was ten ongerieve van de ingezetenen en tot nadeel van het 
koopmanschap in de stad Gorinchem. In 1780 bleek de schrijnwerker eerst 
een tekening van het uiterlijkvan de kast en nog een grondtekening te moeten 
maken, waarin precies moest worden vastgelegd hoe deze er uit kwam te 
zien, namelijk met opstel en pilasters en kandelabers. De hoogte van de kast 
was van onder de lijst tot aan de bovenkant van de kap zeven voet vijf of zes 
duim Weselse maat van elf duim en de bol elf duim hoog. De kast moest zes 
voet vier of vijf duim breed en 24 duim diep zijn. 



Timmerlieden 

De timmerknechten moesten anno 151 5 een kruiskozijn maken gestopt uyt 
gespiegelde veynsteren. In 1729 werd de proef van de timmerlieden nog eens 
omschreven. De knapen die de meesterproef wilden afleggen, dienden eerst 
twee goede borgen te stellen, dit om te voorkomen dat het gilde voor eventuele 
kosten verantwoordelijk was. Er moest binnen vier weken -zonder enige hulp 
-een gekruyseert kruiskozijn worden gemaakt, goed opgestopt en gevoegt 
met twee spiegelvaste deuren die nauw aansloten, alles ter goedkeuring van 
de dekens. Het meesterstuk werd ten huize van de oudste deken gemaakt en 
kon maximaal f 100 kosten. In 1778 luidde het dat een timmerknecht was 
gehouden zijn proef binnen vier weken te maken, te rekenen vanaf het moment 
dat hij zijn hout of van de dekens gekregen of zelf aangeschaft had. In de 
tussenliggende periode mocht hij niet in andere winkels werken op straffe van 
tien stuivers voor de eerste week en twintig stuivers per daarop volgende week. 
Het lijstwerkvan het kruiskozijn moest zeven voet zeven duim hoog en vijf voet 
vier duim breed zijn, van boven aan de binnenzijde gekruiseerd met de lijsten 
en van onderen aan de binnen- en buitenzijde met het raamt. Het eiken kozijn 
moest verder voorzien zijn van de venstersponnen, glasspon[ning]en verdere 
toebehoren. 

Witwerkers 

De proef voor de witwerkers bestond in 1750 uit het maken van een vuren 
blokkast, waarvan de kap en voet konden worden afgelicht, voorzien van twee 
schuifladen, zoals het model in de keur was omschreven, en een theetafel met 
een lantaarn op de voet, het blad aan de binnenkant met een hol en aan de 
buitenkant met een half rond en met alles wat er bij behoorde. Voor het doen 
van proef betaalde een zoon van een baas voor het gilderecht drie gulden, voor 
het examen tien gulden, voor de gildepenning zes stuivers en voor het gebruik 
van de werkplaats twee gulden. Geboren burgers geen zoon van een baas 
zijnde, betaalden dezelfde bedragen, uitgezonderd het gilderecht dat nu zes 
gulden bedroeg. Vreemdelingen die wel het burgerrecht hadden verkregen, 
betaalden voor het gilderecht tien gulden. Jaarlijks betaalden de witwerkers elk 
kwartaal vijf stuivers aan het gilde. Net als bij de timmerlieden en de schrijn- 
werkers werd ook voor de witwerkers vastgelegd welke werkzaamheden zij 
mochten verrichten en welke voorwerpen maken. Zij mochten in ieder geval 
geen huiswerk maken of repareren, geen doodskisten, wel losse huismeubelen 
van vuren en zacht hout, behorende aan de witwerkerij, als alle soorten van 
huiskasten, tafels, kabinetten, slaapbanken, kofferkens, kinderstoelen, etc. 
Wanneer een witwerker een werkstuk vervaardigde dat niet onder de bepalin- 
gen viel, dan was ongeacht de grootte een vergoeding van zes gulden verschul- 
digd. 



De timmerman en de schrijnwerker. Uit: Johannes Luiken, Het menselijk bedrijf, 1694 

Boekhouders 171 0-1 740,1742-1 743,1745-1 748,1750-1 788,1790-1 791,1793 

Op 11 februari 1768besloot de magistraat dat boekhouders, dekens en zegel- 
aars in principe slechts een jaar een dergelijke functie mochten bekleden, 
waarna men gedurende een jaar geen functie mocht bekleden alvorens op- 
nieuw gekozen te worden. Wanneer het gilde te klein was om aan deze bepa- 
ling te kunnen voldoen, dan werd deze als niet te zijn geordonneerd beschouwd. 

A[a]ken, Jacob[us] van 1745, 1751, 1757, 1768, 1772, 1778, 1788 
Ameyde, Pieter van der 1727, 1733, 1737 
Appelteren, Gosen van 1785 
Arkel, Jasper van 1753,1759 
Beek, Lambartus van de 1782 
Bergen, Dirck van 1728 
Boer, Cornelis [de] 1718,1724 
Bollee, Jacobus 1777,1781,1787, 1791 
Broekhuizen, Pieter van 1747 
Craijvelt, Willem 1712, 1716 
DudijnIDodijn, Geerit . 1726 
Groot, Wouter Pouwelse de 1714 
Groot, Wouter Wouterse de 
Groot, Wouter de 

.. 171 1 
1720,1722 

N.B. In 1724 vertrokken naar Rotterdam. 
Kraayvelt zie Craijvelt 
Krieuw, Klaas 1748 
Lasselouw/Lachelou, ArieIAdrianus 1773, 1779,1783 



LasselouwILachelou, Daniel 1793 
Lasselouw/Lachelou, EijmertIEngelbart 1769 
Meijden, van zie Ameyde, van 
Moerkerken, Cornelis 1758,1764 
Nolst, Jan/Johan[nes] 1743,1755 
Oostbaan, Evert 1715,1721 
PeltíPeld, JanIJohannes 1738,1750,1756,1762,1767 
Reusen, Jacob 1784 
Ruijter, Eijmert de 1771 
Rijswijk, JanIJohannes van 1717, 1723, 1729, 1735,1761, 1770, 1776 
Schalen, Antonie van 1786 
Treuvelle, Antoni van 1732,1736 
Treuvelle, Willem van 1742 
Uijtwijck, Klaes 1710 
Veer, Rijnier de . 1740,746,1752 
Verhulst, KlaasINicolaas 1739,1763,1765-1 766 

N.B. Schrijnwerker. 
Vianen, Huiberî van 1713, 1719, 1725, 1731 
Werke[n], Corstiaan van de 1754 
Wesel, Frans van 1760,1775 
Wit, CornelisIKornelis de 1730,1734 

N.B. In 1730 in plaats van de overleden CoJnelis de Boer. 
Wit, Huiberî de 1774,1780 
Wit, Jacobus de 1790 

Dekenen 171 0-1 739,1742-1 743,1745-1 748,1750-1 788,1790-1 791,1793 

De gildebroeders moesten eendrachtelijk besluiten wie men jaarlijks tot de-
ken koos. Deze dekens moesten zich houden aan de gilderegels, aldus de 
gildebrief van 151 5. 

Aken, Jacob van 1747-1 748, 1750, 1753-1 754, 17561 758, 1760, 1766-1 767, 
1771,1774-1775, 1777, 1780-1781, 1787 

N.B. Schrijnwerker en timmerman 
Ameyde, Pieter van der 1726,1729-1 730,1732,1736,1739 
Appelteren, Gosen van 1778, 1780, 1784, 1790, 1793 

N.B. Timmerman 
Arkel, Jasper van 1752, 1755-1 756, 1758, 1761 -1 762, 1764-1 765 

N.B. In 1752 in plaats van Pieter Broeckhuizen. 
Op 14 augustus 1765 met zijn huishouden vertrokken naar Gouda. 

Beek, Lambertus van [der) 1772-1 773, 1781, 1788 
N.B. Schrijnwerker 

Bergen, Dirck van 1724-1 725,1727,1730 
N.B. In 1724 in plaats van de vertrokken Wouter de Groot. 

Boer, Cornelis [de] 1717, 1720-1721, 1723, 1726-1727, 1729 
N.B. Overleden 20 november 1729 

Bollee, Jacobus 1776,1780,1786,1790 
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N.B. In 1759 in plaats van Jan Nolst. Timmerman. In 1766-1775aangeduid als 
schrijnwerker. Het gaat hier duidelijk om twee of meerdere generaties. 

Schalen, Antonie van 1785,1791 
N.B. Schrijnwerker. 

Snoek, Jan 1773-1 774 
N.B. Timmerman. 

Treuvelle, Antoni van 1733 
Treuvelle, Adriaan van 1735 
Treuvelle[n], Willem van 1738-1 739 
Uijtwijck, ClaasIKlaes 1712-1713 
Veer, Reynier de 1739,1742-1 743,1745,1748,1751 
Verhulst, KlaasINicolaas 1735-1 736, 1738, 1742, 1762, 1770-1 771, 1773 

N.B. Schrijnwerker. 
Vianen, Huibert van 1710, 1712, 1715-1716, 1718, 1721-1722, 1724, 

1727-1 728, 1730, 1733-1 734 
We[e]sel, Frans van 1759, 1762-1 763, 1765-1 766, 1771 -1 772, 1774, 1777 

N.B. In 1759 in plaats van Corstiaan van der Werke[n]. Timmerman. Overleden 
16 maart 1777. 

Werke[n], Bastiaan van der 1753,1757,1767 
N.B. Timmerman. 

Werke[n], Corstiaan van der 1756,1768 
N.B. Timmerman 

Wit, Cornelis de 1722-1 723, 1731, 1733, 1736-1 737 
N.B. In 1731 in plaats van Van Bergen. 

Wit, Huibert de 1 768-1 769, 1 776-1 777, 1 779, 1 782-1 783 
N.B. Schrijnwerker. 

Zegelaars 1748, 1775-1 788, 1791 -1 793 

Aken, Jacobus van 1755,1769,1773,1776,1779,1782 
Appelteren, Gosen van 1779,1781,1786,1791 
Arkel, Jasper van 1763 
Beek, Lambertus van 1774,1783,1790 
Bollee, Jacobus 1778,1782,1788 
Dam, Antonie van 1783 
Har[re]laar/Herlaar, Willem 1785,1793 
Knoop, Jasper 1786 
Laselouw/Lachelou, Adrianis 1771, 1774,1777,1780,1784 
Laselouw, Daniel 1787 
Laselouw/Lachelou, EymerVEngelbart 1770 
Moerkerken. Cornelis 1756,1765 

N.B. Overleden 21 april 1765. 
Nolst, Jan 1756 
PeldIPelt, JanIJohan 1748,1763,1768 
Reusen, Jacob 1785 
Ruijter, Eymert de 1772 

Rijswijk, Johan 1765,1768,1771,1777,1780 



N.B. Schrijnwerker/timmerman 
Broekhuizen, Pieter 1743,1746 

N.B. In 1743 in plaats van Johan van Rijswijk. 
Craijvelt, Willem 1711, 1715, 1718-1719,1721 
Crieu zie Krieuw 
Dam, Antonie van 1781 -1 782 

N.B. Timmerman. 
DudijnIDodijn, GeeritIGerardus 1725, 1728-1729,1731-1732, 1734-1735 
DureIDeuren, Janis van 1779 

N.B. Timmerman. 
Emmik, Hendrik 1786-1787,1793 

N.B. Schrijnwerker. 
Erkel, van zie Arkel, van 
Gestel, Arien van 1714-1715 
Groot, Wouter Pouwelse de 1710-1711, 1713 

N.B. Timmerman. 
Groot, Wouter Wouterse de 171O, 171 3-1 71 4 

N.B. Schrijnwerker. 
Groot, Wouter de 171 6-1 71 7, 171 9, 1724 

N.B. In 1724 vertrokken naar Rotterdam. 
Har[re]laar, Willem 1783-1 784, 1787-1 788, 1791 

N.B. Timmerman en schrijnwerker. 
Knoop, Jasper 1784-1 785,1793 

N.B. Schrijnwerker. 
Kraayvelt zie Craijvelt 
Krieu[w], ClaasIKlaas 1745, 1747, 1750-1751 
Lasselouw/Lachelou, ArieIAdrianis 1769-1 770, 1772, 1775-1 776, 

1778, 1782, 1788 
N.B. Timmerman 

Lasselouw, Daniel 1785-1 786 
N.B. Timmerman. 

Lasselouw, EymerVEngelbart 1768 
N.B. Timmerman. 

Meijden, van zie Ameyde, van 
Moerkerken, Cornelis/Kornelis 1754-1 755, 1757, 1760-1 761, 1763 
Nolst, JanIJohan 1742,1745-1 746, 1748, 1750-1 752, 1754, 1757 
Oostbaan, Evert 1711 -1 71 2, 1714, 171 7-1 71 8, 1720, 1723-1724 
PeldIPelt, Johan[nis] 1737, 1743, 1746-1 747, 1752-1 753,1755, 

1758-1 759, 1761, 1764-1 766 
N.B. In 1737 in plaats van Dudijn. Timmerman. 

Reusen, Jacob 1783,1790,1791 
N.B. Schrijnwerker. 

* 
Ruijter, Eymert de 1770 

N.B. Timmerman. 
Rijswijk, JanIJohannes van 1716, 171 9-1 720, 1722, 1725-1 726, 1728, 

1731 -1 732, 1734, 1737-1 738, 1759-1 760, 1763-1 764, 1766-1 767, 
1769, 1775, 1778-1 779 



De timmerman. Uit: Jacob Eberhard Gailer, Neuer Orbis pictus fur die Jugend, 1835 

Schaalen, Antonie van 
Snoek, Jan 
Verhulst, Klaas/Nicolaas 
We[e]sel, Frans van 
Werke[n], Bastiaan van der 
Werke[n], Corstiaan van der 
Wit, Huibert de 
Wit[h], Jakobus de 

Gildeknechten1727-1735,1739,1742-1793 

A[a]ken, Jacob van 
Appelteren, Gosen van 
Brinkink, Willem 

Broekhuizen, Pieter van 
DureIDeuren, Janis van 
Emmik, Hendrik 
Herlaar, Willem 
Knoop, Jasper 

Laselouw, Daniel 
Laselouw, EijmerVEngelbert 
Nolst, Jan 
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1787,1793 
1775 

1764,1767,1772 , 

1764,1767,1773,1776 
1766,1769 

1755 
1770,1775,1778,1781,1784 

1788,1791 
N.B. Schrijnwerker. 

1742 
1770 

1787-1 788 
N.B. Timmerman. 

1727-1 729 
1774-1 777 

1781 
1772-1 773 

1780 
N.B. Schrijnwerker. 

1778 
1745-1 747 

1735 



Sansenet, Johan 1790 
Sansenet, Merkus 1759-1 761, 1763, 1765-1 766, 1768-1 769 
Snoek, Jan 1754-1 756,1758 
Snoek, Joost 1782-1 786 

N.B. Timmerman. 
Snoek, Koenraad 1791 -1 793 
Treuvele, Willem van 1730-1 733 
Veer, Rijnier de 1734 
Wesel, Frans van 1739 
Wit, Huijbert de 1751-1753 
Wit, Jacobus de 1771 

Noot 

1. Met dank aan de heer R.F. van Dijk, stadsarchivaris van Gorinchem, voor het 
kritisch doorlezen van de tekst en verdere steun. 

Bron 

Archieven Ambachtsgilden Gorinchem inv.nrs. 35, 41-42 en 48 (Stadsarchief 
Gorinchem). 
Archief stadsbestuur Gorinchem inv.nrs. 119, 121, 124, 126a en 2260. 



CEES KOOYMAN UIT NEDERSLINGERLAND VERTELT OVER MAATREGE- 
LEN IN VROEGER TIJD BIJ DREIGENDE DIJKDOORBRAAK 

Bewerking door Barend Bode 

Hoe het er vroeger aan toe ging bij dijkdoorbraken, overstromingen en ijsgang 
beschrijft in januari 1988 de toen bijna 84-jarige Cees Kooijman Dzn. uit 
Slingeland. Het artikel werd overgenomen uit de Gorinchemse Courantvan 27 
januari 1988. 
Wanneer in vroeger jaren het water of het ijs in de rivieren rondom de 
Alblasserwaard hoog stond, en er dus gevaar dreigde, wilde het dorpsbestuur 
vaak weten hoe de zaken er precies voorstonden. Het stuurde dan een of meer 
mensen er op uit om de toestand aan de rivieren op te nemen, en met de daar 
wonende of dienstdoende personen te praten. In zo'n geval zullen de inwoners 
van de waard wel in angst en beven gewacht hebben op de terugkomst van de 
berichthalers. Dikwijls werkten een aantal dorpen of polders samen bij het 
halen van tijding. 

Stuivers 

Het bovenstaande is ook in oude Nederslingelandse rekeningen nog wel terug 
te vinden. Zo werden in 1741 1 gulden en 4 stuivers betaald aan Willem Peyen, 
voor diensten van rapport halen doen het prijkel sont van 't innudeeren (toen 
het gevaar bestond van overstroming). 
Namens de heerlijkheid Slingeland betaalde Anthony Horsman in 1781 4 gul- 
dens, 13 stuivers en 12 penningen als bijdrage in de kosten gevallen terzake 
van 't halen van berigten ten tijde van en wegens hoge buiten rivieren over de 
periode van september 1777 tot december 1781. En in 1848 krijgt heemraad 
Arie Kooyman de f 22,70 terug die hij voorgeschoten had voor het halen van 
waterberigten van 1830tot 1848in combinatie met Giessen-Nieuwkerk. 
In tijden van dreigende doorbraken kon elke landeigenaar worden opgeroepen 
om te gaan werken aan de dijk, om te trachten die doorbraken te voorkomen. 
Op 17 oktober 1747 lezen we bijvoorbeeld, dat een aantal mensen voor Neder- 
slingerland aan de dijk zijn wezen werken, en daarvoor uitbetaald krijgen. 
Het gaat om Pieter Bot, Baarent Willemse en Klaas Willemse, die ieder 6 
guldens, 7 stuivers en 18 penningen krijgen, en Gerrit Gyse en Willem Bot, die 
elk 5 guldens en 5 stuivers krijgen. Bij de laatste twee staat er bij vermeld dat 
ze 7 dagen gewerkt hebben, hetgeen betekent dat ze gemiddeld 15 stuivers 
per dag ontvingen voor hun arbeid. 
Ongeveer aan het begin van de 19" eeuw kwam er een regeling, waarbij van 
tevoren een lijst opgemaakt werd die aangaf welke personen er in noodgeval- 
len op moesten komen, en welke gereedschappen zij mee moesten brengen. 
Het gaat hier om het zogenaamde dijkleger. Voor de polder Nederslingeland 



Dijkmagazijn aan de Merwededijk te Hardinxveld met materialen en gereedschappen voor 
onderhoud van de dijk. Afgebroken omstreeks 1970. Foto: H.M. den Uyl (22 september 1961) 

stelden voorzitter J.G.Kooyman en secretaris H.H.D, van Slijpe op 30 septem-
ber 1891 een dijklegerlijst samen. Hierop stonden: 
1. Jan Kooyman (rijshaak) 
2. Dirk Kooyman (riek en sporen) 
3. Pieter Korporaal (stootijzer) 
4. Klaas Muilwijk (spa) 
5. Maarten Kooyman (ijzeren schop) 
6. Eimert van Mever (bijl) 
7. Gerardus 't Hooft (stootijzer) 
8. Eimert de Kuiper (riek en sporen) 
9. De weduwe J. Aanen (ijzeren schop) 
10. Dirk Aanen (spa) 
11. Cornelis de Bruyn (riek en sporen) 
12. Arie van den Heuvel (spa) 
13. Jan Groen Kooyman (hakmes) 
14. Aart de Kuiper (ijzeren schop) 



Overslingeland 

Ook op 10november 1902werd zo'n dijklegerlijst opgesteld. Inmiddels hadden 
toen Nederslingeland en het aangrenzende Overslingeland een gemeenschap- 
pelijke bemaling en administratie, zodat op deze lijst ook Overslingerlandse 
namen voorkwamen. 
l. J. Kooyman (rijshaak) 
2. Arie Kooyman (riek en sporen) 
3. D. Kooyman (stootijzer) 
4. P. den Hartog (spa) 
5. M. Kooyman (ijzeren schop) 
6. H. Muilwijk (bijl) 
7. G. 't Hooft (stootijzer) 
8. E. de Kuiper (riek en sporen) 
9. D. Aanen (ijzeren schop) 
10. C. de Bruyn (spa) 
11. A. v.d. Heuvel (ijzeren schop) 
12. F. van Yzeren (hakmes) 
13. D. Kooyman J. G.z. (idem) 
14. A. Vermeulen (spa) 
15. L. de Groot (stootijzer) 
16.H. T. Rozendaal (spa) 
17. H. van Harten (ijzeren schop) 
18. A. de Hoop (rijshaak) 
19. G. v.d. Heuvel (riek en sporen) 
20. A. Slob (stootijzer) . 
21.Herber Bikker (hakmes) 
22. E. v.d. Heuvel (spa) 
23. Weduwe B. v.d. Haven (riek en sporen) 
24. M. A. Rozendaal (ijzeren schop) 
25. Nys Rozendaal (stootijzer) 
26. C. Slob (bijl) 
27. Weduwe G. Slob (spa) 
28. Weduwe J. Alblas (ijzeren schop) 
29. J. Bode (riek en sporen) 

Schade beperken 

Welke maatregelen konden de bewoners van deze lage streken nu nemen om 
de hinder en de schade van doorbraken zoveel mogelijk te beperken? 
Allereerst bouwden zij hun woningen op hoogten. Dat konden natuurlijke hoog- 
ten zijn, maar - als die er niet waren - ook van aarde opgeworpen hoogten, 
woonterpen genaamd. De woningen bevatten dan een extra hoge kamer, meestal 
boven de kelder. In zeer oude boerderijen zijn deze kamers soms nog wel te 
vinden b.v. Slingelandseweg 24. 



De stalling van het vee was ook extra verhoogd. Omdat de waterstand in de 
rivieren in de loop van de tijd steeds hoger werd, werden als een boerderij 
vervangen moest worden, ook de stallen hoger gemaakt: Deze verhoogde stal- 
len werden waterstallen genoemd en lagen een meter of soms nog meer boven 
de hoogte van het erf, zoals bijvoorbeeld bij de nu door T. van Dijk bewoonde 
boerderij (Slingelandseweg 36), die vroeger bijna twee meter boven de dijk 
uitkwam. 
In de dertiger jaren van deze eeuw, toen ik nog in Nederslingeland woonde, was 
de oude boerderij van mijn oostelijke buurman in elkaar gestormd. Deze boerde- 
rij, waarvan J.G. Tukker de eigenaar was, en, waar nu twee zomerhuisjes, voor 
in de plaats zijn gekomen (Slingelandseweg 54) was zeker 300 jaar oud. 
Bij het egaliseren van de grond, toen de stal werd gladgemaakt, kwam onder 
de bestaande groep (goed voor koemest) een van eiken planken gemaakte 
groep tevoorschijn, die 30 a 40 centimeter lager lag dan de bestaande. Ook 
Bas de Groot, die op 't Hoogt bij de Karperbrug woonde (Slingelandseweg 2), 
vertelde mij dat hij bij het afgraven van de stal in zijn boerderij gestoten was op 
fundamenten van een lager gelegen stal. 
In beide gevallen had men dus eens de bestaande stal vervangen door een 
nieuwe, hogere waterstal. 
In de 19e eeuw maakte men soms een stal op de til of hooizolder, om daar bij 
een overstroming de koeien te kunnen zetten. Ook mijn grootvader maakte, 
toen hij in de jaren 1860-1 861 een boerderij liet bouwen (Slingelandseweg 52), 
zo'n stal. 

Zolder 

Al het materiaal dat in geval van nood nodig was, lag op zolder: de knieboom, 
waar verticaal de koestokken ingezet werden, en de boven de nekken van de 
koeien aan te brengen rijbomen, die met touw aan de koestokken werden 
vastgeregen, zo ongeveer als de veter door de schoen. 
In februari 191 6 heeft mijn vader de stal nog eens helemaal in orde gebracht, 
omdat het rivierwater lange tijd hoog tegen de dijken aanstond, en er een nog 
hogere stand verwacht werd. Hij moest toen wel de oude zolder, die al ver- 
molmd begon te raken, beleggen met nieuwe planken anders zouden de koeien 
er doorheen getrapt hebben. Gelukkig heeft de stal uiteindelijk geen dienst 
behoeven te doen. 
Drie kolders van een meter of zes lang lagen ook op de zolder. Zij werden bij 
gebruik schuin tegen de zolder gelegd, er overheen kwamen horden, en daarop 
werd stro en hooi gelegd, om zo de koeien naar de zolder te kunnen brengen. 
Men vertelde dat je beter kon wachten met de koeien naar boven te drijven 
totdat ze al met de poten in het water stonden, anders wilden ze niet of moei- 
lijk de 'brug' op. 



Dijkmagazijn aan de Lekdijk te Langerak. Foto: H.M. den Uyl, 18 april 1984 

Rijs 

Mijn vader heb ik meer dan eens horen zeggen dat zijn vader, toen die zelf boer 
was, niet wilde hebben dat de zogenaamde rijs van de knotwilgen -knoetstoven 
of hôdstoven, zei men -opgesnoeid werd voor half maart, wanneer het grootste 
gevaar voor overstroming geweken was. De rijs mocht er wel afgehakt worden. 
Waarom wilde hij dat zo? Het antwoord is, dat van de rijs wiepen gemaakt 
konden worden die rondom de boerderij konden worden aangebracht. Dat brak 
de golfslag van het water tegen de muren, en voorkwam tevens dat bomen, 
weggedreven huisraad, en andere voorwerpen tegen de muren bonsden en daar 
gaten insloegen. 
Vooral de met leem gebouwde woningen waren in dit opzicht zeer kwetsbaar: de 
droge leem werd door het contact met het water weer modder, zodat de kleef- 
kracht verminderde. Van de knotwilgen werden niet alle takken afgehakt; één 
grote tak werd er op achtergelaten. Dit was ter voorkoming van vastvaren van 
schuiten en boten. Onder water staande, afgehakte knotwilgen waren immers 
niet zichtbaar. Ook op de dotband moest één tak blijven staan, omdat dan de 
kans van afsterven van de struik, wanneer deze onder water stond, kleiner was. 
Hoe langer het geleden is dat er een overstroming is geweest, hoe meer alles 
vervaagt, en tenslotte neemt men van bovengenoemde maatregelen helemaal 
geen notitie meer. Toch is en blijft doorbraakvan dijken mogelijk- dat bewijst de 
overstroming van 1953ons nog maar weer eens. 



BRIEVENBESTELLER TE WATER 

Van H.P. Dekkers te Hoorn ontvingen wij een knipsel uit het Geïllustreerd Po- 
litie Nieuws. Kroniek van buitengewone voorvallen, misdaden en ongelukken 
1879-1883.Het betreft een voorval, een Gorkumse brievenbesteller overko- 
men. 
Hij schreef er de volgende aantekening bij: Leuk om dit te vinden in Paramaribo 
in een afgeschreven boek uit de bibliotheekin Amsterdam. A.J. Busch maakte 
er na onderzoek in het Stadsarchief onderstaande aantekening bij. 

Hoofdpersoon is de Gorinchemse brievenbesteller A. Vermoedelijk gaat achter 
deze letter de brievenbesteller Nicolaas Augustijn schuil, volgens het bevol- 
kingsregister van Gorinchem het enige gezinshoofd rond 1880 wiens naam 
begint met een A en die tevens brievenbesteller was. Deze persoon, geboren 
op 9 juni 1840 in Bergen op Zoom, woonde sedert 1861 in Gorinchem. Aanvan- 
kelijk was hij letterzetter, maar later brievenbesteller van beroep. Zijn zoon 
A.N. Augustijn bekwaamde zich in het boekbindersvak en dreef later een 
boekbinderij in de Burgstraat bij de Keizerstraat. De 'ferme brievenbesteller' 
Augustijn vertrok in 1901 naar Almkerk. 
Als de tekst heel letterlijk moet worden genomen kan het voorval niet hebben 
plaatsgevonden tussen 26 november 1877 en 24 juni 1880. Op de eerstge- 
noemde datum werd N. Augustijn weduwnaar en in 1880 hertrouwde hij, maar 
dat is spijkers zoeken op laag water. 
Wellicht is het voorval ook terug te vinden in de plaatselijke pers, maar omdat 
geen datum wordt vermeld is dat niet eenvoudig na te gaan. 

Een ferme brievenbesteller. 

Toen de brievenbesteller A. te Gorinchem zijne gewone route deed bij de 
polderjongens in de nabijheid dier stad, om hun brieven te bezorgen, had hij 
het ongeluk dat eene plank, die over eene breede sloot lag en die hij over 
moest, kantelde, met het gevolg dat de zendeling met brieven en al te water 
geraakte. Door zijne tegenwoordigheid van geest, wist hij zich zelf zooveel 
mogelijk uit zijn benarden toestand te redden en geholpen door eenige polder- 
vrouwen, was hij weldra in een der keeten aangeland. Die vrouwen boden hem 
welwillend aan of zij hem van droge klederen wilden voorzien, doch onze trouwe 
facteur zette het op een loopen naar zijne eigen gemalin, alwaar hij spoedig 
eene liefderijke behandeling ondervond en zoodoende met den schrik is vrij- 
gekomen. 



GEVELSTEEN DE SPAARPOT HERPLAATST 

Tijdens Open Monumentendag op 9 sep- 
tember werd door de Stichting Stads- 
herstel Gorinchem een oud gebruik in 
ere hersteld: het plaatsen van gevels- 
tenen. 
Op drie locaties in de stad, waaronder 
de Spaarpotsteeglhoek Kalkhaven, is 
zo het straatbeeld verfraaid. 
De Spaarpotsteeg werd ooit vernoemd 
naar het huis De Spaarpot. In de 17e 
eeuw bedacht een toenmalige bewoner 
deze naam, geïnspireerd door de naast- 
gelegen smalle steeg die slechts 108 
cm breed is. Een gevelsteen met de af- 
beelding van een spaarpot werd als her- 
kenningsteken aangebracht. 
De originele steen belandde in de vo- 

Onthulling van de replica van de gevel- rige eeuw in de collectie van museum 
steen in de Spaarpotsteeg op 9 sep-

Dit is inBethlehemen bevindt zich sinds tember 2000 
1995 in het Gorcums Museum. 

De op 9 september geplaatste steen is een 
gietsteen-réplica, met grote vaardigheid ge- 
maakt door beeldend kunstenaar Elly Vee- 
lenturf. In haar atelier aan de W. de Vries 
Robbéweg boetseerde ze in klei een exacte 
kopie, met het origineel als voorbeeld bin- 
nen handbereik. Met behulp van het klei- 
model maakte zij vervolgens een mal van 
siliconen-rubber met een gipsen steunmal, 
die tot slot diende voor het vervaardigen van 
een afgietsel in duurzaam materiaal. Dit 
weerbestendige product is samengesteld uit 
hoogwaardig gips met een chemische toe- 
voeging, waardoor extra sterkte wordt ver- 
kregen. .. 
De nieuwe 'steen' is vrijwel niet van het ori- 
gineel te onderscheiden, op één opvallend 
verschil na: de voet van de spaarpot alsmede 
delen van het ornament die bij het origineel 
ontbreken, heeft Elly bijgemaakt. 

El y Veelenturf, maakster van de replica 



De originele gevelsteen uit 1882 en de replica uit 2000. Foto I. uit: René van Dijk, Gevelstenen 
in Gorcum, 1999; r. A. van Loon 

Conservering 

Aanvankelijk werd gedacht aan de mogelijkheid om de originele, oude gevels- 
teen in de Spaarpotsteeg te herplaatsen. Na onderzoek bleek deze echter veel 
te kwetsbaar om aan weer en wind bloot te stellen. Zelfs voor het maken van 
een afgietsel was het oppervlak van de oude steen te broos. 
Daarom werd gekozen voor het maken van een gietsteen middels een geboet- 
seerde tussenvorm. 
Teneinde de originele steen voor verder verval te behoeden ondergaat deze nu 
een conserverende behandeling bij restaurator Bernard Siera. Die neemt te- 
vens onder meer de gevelstenen de Vlucht naar Egypte en het kasteel van 
Breda onder handen. Na conservering worden ze opgenomen in de vaste pre- 
sentatie van de historische collectie in het museum. Genoemde stenen zijn 
afgebeeld in het boekje Gevelstenen in Gorcumvan de hand van stadsarchivaris 
René van Dijk (1999), dat te koop is in het museum. 

Tekst en foto Elly Veelenturf werden overgenomen uit: Gorcums Museum Info, jaar-
gang 6, nummer 4, november 2000, p. 7 



BEZOEK AAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKRUIMTE IN GORINCHEM 

Arjan den Braven 

Op zaterdag 8juli jl. is de werkruimte in het historische pand 'Dit is in Bethlehem' 
aan de Tinnegietersteeg 1 in Gorinchem door niet minder dan 15 leden van 
onze afdeling bezocht. Direct na aankomst werden we hartelijk ontvangen met 
koffie, thee en koekjes. Martin Veen vertelde over de werkgroep Gorinchem die 
wel met de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) samen- 
werkt, maar daar geen onderdeel van uitmaakt. De werkgroep valt onder de 
gemeente en heeft daarmee een vast budget en is dus niet afhankelijk van 
subsidies. Wel is het zo dat de werkgroep grotendeels uit vrijwilligers bestaat, 
waarvan sommige AWN-lid zijn. 
Op de eerste verdieping bevindt zich het Cultureel Historisch Centrum. Het 
bestaat uit een ontvangstruimte waar in een vitrine enkele vondsten staan op- 
gesteld. Op deze verdieping bevindt zich ook de werkruimte van de werkgroep. 
Hier worden de vondsten in eigen beheer geconserveerd en gerestaureerd. 
Vanwege de grote hoeveelheid materiaal en de beperkte ruimte is een groot 
deel van de vondsten elders opgeslagen. 
Na de ontvangst werd de groep vanwege zijn relatief grote omvang in tweeën 
verdeeld. De ene helft kon voorlopig rustig blijven zitten in de ontvangstruimte, 
terwijl de andere helft naar de werkruimte ging waar Martin van Vliet vertelde 
hoe het restaureren van glas in zijn werk ging. Dat het restaureren van glas een 
tijdrovende zaak is, werd al snel duidelijk. Alleen al het uitzoeken van de vele 
glasscherven op kleur en dikte kost veel tijd. Wanneer vervolgens uit deze 
hoop fragmenten enkele scherven tot redelijk complete exemplaren kunnen 
worden samengevoegd, worden ze met veel precisie met behulp van een met 
tweecomponentenlijm gevulde injectienaald geplakt. Uiteraard is dit proces 
omkeerbaar. Met behulp van warm water of aceton laat de lijm gewoon los. Als 
de scherven aan elkaar geplakt zijn, kunnen missende delen worden opgevuld 
door dezelfde kunststofachtige stof waarmee geplakt wordt. Eventueel kan het 
glas dan nog worden voorzien van een laagje vernis wat het irrisatieproces 
enigszins remt. 
Er werden tevens enkele gerestaureerde stukken getoond zoals een zeldzaam 
blauw drinkglas uit de 16e eeuw en de fragmenten van het vensterglas met de 
gebrandschilderde voorstelling van Christus die voorgeleid wordt aan Pontius 
Pilatus. Dit vensterglas, gevonden in een beerput aan de Blijenhoek, is van 
zeer hoge kwaliteit. (Zie Grondig Bekeken 1996-2, p. 41 -46). 
Daarna vertelde Martin Veen over de conservering van metalen. Waar men 
vroeger metalen voorwerpen zo snel mogelijk liet drogen om vervolgens me- 
chanisch schoon te maken, maakt men tegenwoordig steeds meer gebruik 
van elektrolyse. 
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De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk zouten, die het roestproces bevor- 
deren, uit het metaal te verwijderen. In simpele vorm kan dit proces bij ieder- 
een thuis gedaan worden. Het komt erop neer dat het metalen voorwerp wordt 
opgehangen in een bak, gevuld met natronloog (natrium hydroxide) met een 
pH van ongeveer 11. Het metaal wordt verbonden met de minpool van een 
spanningsbron, bijvoorbeeld een batterij. Aan de pluspool wordt een roestvrij- 
stalen plaatje of zilver (b.v een lepeltje) verbonden dat eveneens in de bak 
wordt gehangen. Bij ongeveer 2 volt en enkele weken wachten (men is onge- 
veer klaar als het metalen object helemaal omringd is door luchtbelletjes) laat 
de corrosielaag gemakkelijk los en krijgt het voorwerp zijn oorspronkelijke ge- 
daante en kleur. 
Dit laatste is bij veel andere conserveringsmethoden niet het geval. Vervolgens 
wordt het voorwerp verhit en kan het verder behandeld worden met lijnolie. Ook 
hier werden enkele gerestaureerde metalen voorwerpen getoond, zoals een 
soort hellebaard afkomstig van het Kazerneplein (voormalig huis Paffenrode). 

De werkruimte is geopend op woensdag en donderdag van 19.30 -22.00 uur 
en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Het internetadres is: http:// 
home.wxs.nV-een0266. 

Uit: Grondig Bekeken, Lek en Merwestreek, 15" jaargang, no. 3, september 2000, 
p.11-13 



OPGRAVING BIJ SCHELLUINEN 

Teus Koorevaar 

In de weekvan 19 juni jl. heeft de opgraving plaatsgevonden van de vindplaats 
bij Schelluinen (tussen de Nolweg en het verkeersknooppunt Gorinchem (Zie 
Grondig Bekeken, december 1999). Het is de laatste Betuwelijn-opgraving in 
onze streek. 
Verschillende AWN-leden (Arjan den Braven, Pieter Wemmers, Cees van der 
Esch en Teus Koorevaar) en vrijwilligers uit Gorinchem (Toos Busch en Tiny 
Wijnen) hebben eraan meegewerkt volgens een rooster dat we vooraf hebben 
samengesteld in overleg met Titiano Goossens (ADC), die de dagelijkse lei- 
ding had over het onderzoek. 
De vindplaats ligt op een zijtak van de Schelluinse stroomrug waarop bij het 
vooronderzoek in 1994 op een diepte tussen 70 en 100 cm beneden maaiveld 
houtskool, bot en aardewerkscherven werd aangetroffen. De vindplaats wordt 
doorsneden door een kavelsloot. 
Voor het archeologisch onderzoek zijn twee onderzoeksvlakken aangelegd ter 
weerszijden van deze kavelsloot. 
In het noordelijke vlak kwam een patroon bloot van afvalkuilen en twee haaks 
op elkaar staande sloten of greppels die vermoedelijk de begrenzing hebben 
gevormd van een huisplaats. De greppeloriëntatie week duidelijk af van de 
huidige kavelrichting. De huisplaats zelf werd niet aangetroffen en ligt waar- 
schijnlijk verder noordelijk, dus buiten het Betuwelijntracé. 
Uit de sloot- en greppelvulling kwamen naast houtskool en leembrokjes veel 
scherven tevoorschijn, waaronder kogelpotaardewerk, Andenne, Pingsdorf en 
enkele scherven proto-steengoedachtig materiaal, waarschijnlijk late Pingsdorf. 
Het materiaal dateert de bewoningsperiode in de 1 1" en 12" eeuw, hooguit tot 
begin 13" eeuw. Onder het schervenmateriaal bevonden zich ook enkele frag- 
menten van vermoedelijk Romeinse oorsprong, o.a. een vrij grof gemagerd 
stuk van een dakpan en fragile stukjes geverfd aardewerk. Mogelijk gaat het 
om secundaire of verspoelde resten van een Romeinse nederzetting op het- 
zelfde stroomrugstelsel. 
De sporen op de Schelluinse stroomrug lijken in veel opzichten sterk op dat 
wat we op de Papendrechtse stroomrug (ligweide aan de Burg. Keizerweg- 
Kennedylaan) hebben aangetroffen. 
Ook daar vonden we op de stroomrug greppelstructuren met houtskool, leem- 
brokken en aardewerkfragmenten uit ongeveer dezelfde middeleeuwse tijds- 
periode. Wel lijkt de bewoning in Papendrecht iets later te beginnen en te 
eindigen. De kogelpotfragmenten in Schelluinen doen namelijk wat vroeger 
aan en echt protosteengoed is er, zover wij hebben kunnen nagaan, niet ge- 



vonden. (In Papendrecht werden drie fragmenten protosteengoed gevonden). 
Deze opgraving lijkt dus te bevestigen wat we ook al voor Papendrecht conclu- 
deerden, namelijk dat vanaf de ontginningstijd de stroomruggen werden ge- 
bruikt voor de aanleg van woonplaatsen, maar dat sinds de aanleg van ring- 
dijken in de 13e eeuw deze plaatsen worden verlaten en er kennelijk een her- 
structurering plaatsvindt, waarbij de woonplaatsen zich definitief groeperen aan 
deze dijkstructuur. Dit zal wel eens te maken kunnen hebben met het onder- 
houd van de rivierdijken dat sinds 1277 door verhoefslaging werd gereglemen- 
teerd. Iedere hoeve diende het dijkvak te onderhouden dat grensde aan zijn 
grondbezit. Wonen aan de dijk die je eerst zelf moet aanleggen en vervolgens 
onderhouden ligt dan voor de hand. Misschien werd men er wel van hogerhand 
toe verplicht. 

Uit: Grondig Bekeken, Lek en Merwestreek, 15e jaargang, no. 3, september 
2000, p.14-16 



STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD-GORCUM 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: "Historische Vereniging Oud-Gorcum". Zij is 
gevestigd te Gorinchem. 

DOEL 

Artikel 2. 

1. De vereniging heeft ten doel: 
a. het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van de studie van de 

geschiedenis van Gorinchem en omgeving; 
b. het organiseren van bijeenkomsten en excursies ter bevordering van het 

sub a gestelde doel; 
c. het bevorderen van het bijeenbrengen van voorwerpen en geschriften, be- 

trekking hebbend op de geschiedenis van Gorinchem en omgeving; 
d. het bevorderen van de instandhouding van een museum, waarin de sub c 

omschreven voorwerpen geplaatst zullen worden; 
e. het bevorderen van de instandhouding van alle zaken die uit het oogpunt 

van kunst, oudheid en geschiedenis in Gorinchem van belang zijn; 
f. het bevorderen van de uitgifte van geschriften met betrekking tot het onder 

a gestelde doel. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het nemen van alle wettige maatregelen, 

die tot verwezenlijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel 
kunnen leiden. 

DUUR 

Artikel 3. 

1. De vereniging is oorspronkelijk opgericht op twintig augustus negentien- 
honderd negen. Zij wordt voortgezet voor onbepaalde tijd. 

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4. 

1. De vereniging bestaat uit gewone leden en ereleden. 
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het 

in artikel 5 bepaalde. 
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de 

vereniging, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. 



Artikel 5. 

1. Als gewoon lid wordt men toegelaten na aanmelding bij het bestuur. 
2. Ereleden worden door de algemene vergadering benoemd. 

Artikel 6. 

Het lidmaatschap is persoonlijk. 

Artikel 7. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan 

eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan. 
b. door opzegging door het lid. 
c. door opzegging door de vereniging. 
d. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden té- 

gen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke 
kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secreta- 
ris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde 
van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inacht- 
neming van een opzeggingstermijn van vier weken wanneer het lid, na 
daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste decem- 
ber niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging 
heeft voldaan, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de 
vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van 
reden(en). 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereni- 
ging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting 
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het 
besluit met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is be- 
voegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 
gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene verga- 
dering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/ 
derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke 
reden of oorzaak ook, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor 
het geheel door het lid verschuldigd. 



GELDMIDDELEN 

Artikel 8. 

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies van de gewone 
leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten. 

2. leder gewoon lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

BESTUUR 

Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste negen personen, die uit hun midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. 

2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en uit de 
leden dervereniging. 

3. De algemene vergaderii-ig kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien 
zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is 
een meerderheid vereist van tenminste tweelderde der geldig uitgebrachte 
stemmen. 

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits 
dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie 
maanden. 

5. Jaarlijks treden drie bestuursleden af volgens een door het bestuur op te 
maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 10. 

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Voorzitter en secre- 
taris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen zich 
daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de 
penningmeester voldoende. 

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreem- 
den, bezwaren of verhuren van onroerende goederen en voor handelingen 
waarvan het bedrag of de waarde tienduizend gulden (f 10.000) te boven 
gaat, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering. 

ALGEMENE VERGADERINGEN .. 
Artikel 11. 

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene leden- 
vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze 



vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de 
nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het 
afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 

2. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering ge- 
wenste inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden 
der vereniging te vertonen en inzage te geven van de boeken en beschei- 
den der vereniging. 

3. In de jaarvergadering wordt een commissie benoemd van twee leden, die 
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening 
en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene ver- 
gadering verslag uit van haar bevindingen. Desverlangd kan deze commis- 
sie zich door een deskundige doen bijstaan. 

4. Het bestuur is verplicht ook aan deze commissie alle door deze gewenste 
inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 12. 

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, 
met inachtneming van een termijn van zeven dagen. De bijeenroeping ge- 
schiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. 

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene leden- 
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of 
wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te 
behandelen onderwerpen wordt verzocht door een zodanig aantal leden 
als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen 
van alle leden der vereniging. 

3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeen- 
roeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier 
weken. 

Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit 
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de ver- 
zoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het 
bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. 

Artikel 13. 

1. De leden en de ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en 
hebben daar ieder een stem. leder lid is bevoegd zijn stem door een schrif- 
telijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen. 

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een 
van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 
als een besluit van de algemene vergadering. 



4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op 
voorstel van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van 
stemmen, voorzover de statuten of het huishoudelijk reglement niet an- 
ders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien nie- 
mand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming ge- 
houden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte 
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming 
de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 
bij die tweede herstemming de stemmen staken beslist het lot. Stemming 
over zaken geschiedt mondeling, over te verkiezen personen schriftelijk bij 
gesloten briefjes. Onder stemmen in dit artikel worden verstaan geldig 
uitgebrachte stemmen, als hoedanig niet in aanmerking komen blanco en 
met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 

Artikel 14. 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of 
ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering 
optreden. 

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris 
of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen ge- 
houden. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 15. 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door het besluit van 
een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn 
voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen 
bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen 
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voor- 
gestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe ge- 
schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, 
waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een alge- 
mene vergadering waar tenminste driehierde van het totaal aantal leden 



der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van 
tenminste tweelderde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Is op de in het vorige lid bedoelde vergadering niet tenminste drielvierde 
van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt bin- 
nen een maand na de dag van de eerste vergadering een tweede vergade- 
ring belegd, waarin ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoor- 
digde leden met een meerderheid van tenminste tweelderde deel van het 
aantal uitgebrachte stemmen tot de statutenwijziging kan worden beslo- 
ten. 

Artikel 16. 

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergade- 
ring alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten- 
wijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

Artikel 17 

1. Daar de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft treedt de statuten- 
wijziging niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opge- 
maakt. 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en 
de gewijzigde statuten neder te leggen bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken. 

Artikel 18. 

Het in artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit 
tot ontbinding. 

Artikel 19. 

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of 
meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtne- 
ming van gelijke beperking. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 20. 

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene 
ledenvergadering tenminste tweelderde van het aantal stemgerechtigde 
leden der vereniging zich daarvoor verklaren. 

2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een 
volgende, tenminste acht dagen na de eerste, te houden vergadering, met 
een meerderheid van tweelderde van het aantal uitgebrachte geldige stem- 
men. 
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3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergade- 
ringen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorge- 
steld de vereniging te ontbinden. 

4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening 
te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen 
zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene 
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel 
der vereniging zullen overeenstemmen. 

6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalin- 
gen van de statuten en reglementen zover mogelijkvan kracht. In stukken 
en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 21. 

1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement 
geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, de intro- 
ductie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze 
van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruikvan het gebouw 
der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar ge- 
wenst voorkomt. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van 
de algemene vergadering. 

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die af- 
wijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de 
statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 7 februari 1977. 

Vastgesteld in een notariële akte d.d. 19 december 1977 voor notaris W. Dek- 
ker te Gorinchem. 



NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK 

GORINCHEM LINGEWIJK (ZANDVOORT) IN VROEGER TIJDEN, deel 2 - Geris 
Maas. 
Opnieuw een fotoboekje over de Lingewijk, Zandvoort in de volksmond. Dit 
vanwege het grote succes van het eerste deeltje. Het geeft in 84 bladzijden 
met ongeveer 100 foto's in woord en beeld de kleurrijke geschiedenis van de 
Lingewijk in de vorm van een wandeling door deze eerste buiten de Gorkumse 
wallen gebouwde volkswijk. Een uitgave van uitgeverij Deboektant te Oostvoorne. 
Verkrijgbaar in de Gorkumse boekhandel. Prijs: f 37,45. ISBN 90-5534-1 42-8. 

WIELEN. Resten van drama's, paradijsjes van nu - Aad Nekeman. 
ISBN 90-803998-2-5. Uitgave Kronikeur, Tel 2000. Rijkelijk geïllustreerd, deels 
in zwart-wit. Prijs f 32,50. De schrijver geeft in vijftig teksten een mooi over- 
zicht van de nog aanwezige doorbraken (zogenaamde wielen) van de Linge en 
de Waal in het gebied ten westen van Tiel. 
Hij sprak met plaatselijke historici en liet dorpsbewoners overgeleverde verha- 
len vertellen over deze wielen. Het is jammer dat de auteur, ondanks zijn be- 
langstelling voor deze doorbraken, blijkbaar onbekend is met het feit dat de 
wiel iets anders is dan het wiel. Hij gebruikt dan ook steeds het foutieve lid- 
woord het. Zie bijvoorbeeld blz. 89, waar in Asperen sprake is van de Galgen-
wiel en Nekeman in het onderschrift spreekt van het Galgenwiel. Desondanks 
een heel aardig boek. 

VAN OUD TOT BEHOUD. Handboekvan de Stichting Boerderij & Erf - Piet den 
Hertog. 
Het boek geeft eerst een beknopt overzicht van de boerderijen in de Alblasser- 
waard en de Vijfheerenlanden. Is echter vooral bedoeld voor boerderijen die 
nog geen rijksmonument zijn, om te helpen voorkomen dat onbeschermde 
hofsteden door sloop bedreigd worden. Het is geschreven om te dienen als 
wegwijzer voor iedereen die zich actief bezighoudt met het behoud van histori- 
sche boerderijen en andere interessante historische gebouwen; het beperkt 
zich dus niet tot boerderijen alleen. De schrijver bespreekt ook alle mogelijk- 
heden om tot een restauratie van dit soort gebouwen te komen. 
De uitgave van dit boek is mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie 
Zuid-Holland en een aantal andere instanties en instellingen. De prijs van deze 
uitgave van 150 bladzijden bedraagt f 35. Verkrijgbaar o.a. in het museum De 
Koperen Knop (Hardinxveld). 



De Westmolen aan de Grote Schelluinsekade, winter 2001. Foto: A. van Loon 

AANVULLING OGV 48 

Op p. 143van OGV 48 moest gemeld worden, dat een gobelin spoorloos was. 
Kort na publikatie is bedoeld gobelin teruggevonden. Het Gorcums Museum is 
de nieuwe beheerder ervan. 
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