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VAN DE VOORZITTER 

Mogelijk is het u ontgaan dat er eind juni een verslag in de Gorcumse pers 
gestaan heeft over de jubileumviering van de Gorcumse Open Tafel. 
De Gorcumse Open Tafel werd in 1965 door burgemeester Van Rappard 
in het leven geroepen. De doelstelling van de Gorcumse Open Tafel is, dat 
Gorcumers elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten en leren kennen, 
met als oogmerk een soepeler functioneren van de samenleving. 
Woensdag 15 juni werd in Hotel Gorinchem het 40-jarig jubileum gevierd. 
De leden van de Gorcumse Open Tafel wilden graag iets doen voor de 
Gorcumse gemeenschap en de keuze viel op de Historische Vereniging 
"Oud-Gorcum". 
Tijdens het jubileumdiner overhandigde de voorzitter, notaris W. Visser, het 
jubileumcadeau, een schilderij van de Gorcumse schilder Jan Kuypers jr. 
(1 81 9-1 892) aan uw voorzitter, die opgetogen was over deze genereuze 
geste van de Gorcumse Open Tafel. 
Het schilderij is van ca. 1850 en stelt voor: "IJsgezicht vóór de stad 
Gorinchem". 
Het schilderij is gestoffeerd met een 40-tal schaatsers, sleeërs, pratende en 
gevallen mensen op het ijs. Links is een koek- en zopietent te zien. 
De achtergrond wordt bepaald door de wallen, een verdwenen ophaalbrug, 
de Kanselpoort, de voormalige R.K. kerk en de Gorcumse toren. 
Het schilderij heeft inmiddels een mooi plaatsje gekregen op de tweede 
verdieping van het Gorcums Museum en het is de moeite waard het eens 
te gaan bekijken. 

Gerrit Vroegh 



ONTSTAAN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN GORINCHEM EN 
DALEM 

drs. L. Prins 

GORINCHEM 
Dit artikel is in 1982 door de auteur, werkzaam bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, opgesteld als achtergronddocument voor de Toelichting 
op de aanwijzing van Gorinchem en Dalem als beschermde gezichten in de 
zin van de monumentenwet. Deze Toelichting benoemt de kwaliteiten van de 
bebouwing en de ruimtelijke structuur en levert daarmee aanknopingspunten 
voor het op te stellen bestemmingsplan voor het beschermde gezicht. De 
aanwijzing van stad en dorp als beschermd gezicht vond plaats in 1988 in 
een gezamenlijk besluit van de ministers van (toen nog) WVC en VROM. 
Het onderstaande verhaal geeft in hoofdlijnen aan hoe de ruimtelijke 
ontwikkeling van Gorinchem en Dalem vanaf de Middeleeuwen tot in het 
begin van de 20ste eeuw zich heeft voltrokken. 

ONTSTAAN VAN DE NEDERZETTING 
De oudste vermelding van Gorinchem dateert uit 1220, wanneer de 
bewoners van deze plaats van de Hollandse graaf tolvrijdom krijgen in zijn 
graafschap.' Ter plaatse van de nederzetting was waarschijnlijk al lange tijd 
van bewoning sprake, het bestanddeel -heem uit de plaatsnaam werd in het 
algemeen tussen de 5de en de 1Ode eeuw bij naamgeving gebr~ ik t .~  Over de 
hoedanigheid van deze oudere bewoning is echter niets bekend. 
De bovengenoemde 13de eeuwse vermelding duidt op de aanwezigheid 
van een handelsgemeenschap, ontstaan bij het punt waar de Linge in de 
Merwede uitmondt. De (later bekende) Lingehaven mag echter niet worden 
gezien als de oorspronkelijke monding van deze rivier, maar als een voor 1328 
(eerste vermelding van de haven) gegraven verbinding tussen de Merwede 
en de Linge die zich ten noorden van de nederzetting in twee takken splitste 
welke aan weerszijden van de nederzetting liepen via het Wijdschild en de 
A~elingen.~De precieze omstandigheden waaronder de nederzetting zich 
hier heeft ontwikkeld en niet aan een van beide Linge-armen zijn niet geheel 
duidelijk; wel is aangetoond dat ter plaatse van het huidige Gorinchem 
zich een dik kleipakket bevindt, mogelijk een hoog opgeslibde plaat in het 
mondingsgebied van de Linge, die goede gelegenheden voor bewoning 

In 1220 blijkt Gorinchem een Hollands leen in de handen van de graaf van 
Bentheim te zijn; in de laatste decennia van die eeuw blijkt de heer van 
Arkel Gorinchem in bezit te hebben. Ten oosten van de nederzetting, in het 



Wijdschild, bouwen de Arkels in 1267 een burcht (welke was gelegen dicht 
buiten de stadsgracht, ongeveer ter plaatse van de in 1815 naar Dalem 
aangelegde dijk). 
Het bezit in handen van Arkel duurt tot 141 2, wanneer na de Arkelse oorlog 
Gorinchem definitief onder Hollands bestuur komt.5 Het kasteel in het 
Wijdschild wordt daarbij verwoest, de Hollandse graaf Willem VI bouwt in dat 
jaar aan de zuidzijde van de stad langs de Merwede een nieuw kasteel, de 
Blauwe Toren geheten. Het is gedurende de periode van het Arkelse bestuur 
dat de vorming van de later bekende stedelijke structuur haar beslag krijgt, 
een ontwikkeling die door de landsheer zal zijn gestimuleerd. 
In 1287/88 zijn aanduidingen van Gorinchem als 'villa' en 'oppidum' 
aanwijzingen dat de nederzetting stedelijke allures krijgt, het oudste 
handvest met stedelijke rechten dateert echter pas uit 1382.6 Basis voor 
de stedelijke ontwikkeling vormt de handel, begunstigd door de ligging 
van de nederzetting, waardoor de stad enerzijds een aandeel had in de 
oost-westgerichte doorvoerhandel over de WaaVMerwede, anderzijds via 
de Linge voor een dicht bewoond achterland markt en verzorgingscentrum 
vormde. 
De tolvrijheid voor de Gorkumse handelaren in Holland uit 1220 wordt in 
1282 en 1290 nogmaals bekrachtigd; in 1287 geeft Jan I, hertog van Brabant, 
de stad tolvrijheid in zijn gebied, in 1480 gebeurt hetzelfde voor Gelre en 
Z~tphen.~  eeuw telt Gorinchem zes jaarmarkten enAan het eind van de 1 4de 
een weekmarkt. 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING TOT EIND 16deEEUW 
De ontwikkeling van een handelsnederzetting is bepalend geweest voor de 
ruimtelijke structuur, vooral door de overheersende positie van de Lingehaven 
en het aangrenzende stedelijke gebied. Onduidelijk is in hoeverre elementen 
uit de pre-stedelijke fase in de plattegrond aanwezig zijn: het graven van 
de Lingehaven, de aanleg van dijken daarlangs en bewoning daarop lijkt 
samen te hangen met de vorming van een handelsnederzetting. 
De omvang van het oudste stedelijke gebied mag bij gebrek aan 
archeologische en archivalische gegevens die andere omgrenzingen 
aangeven, gesteld worden op de ommuring die van 16de eeuwse 
plattegronden bekend is. Het beloop daarvan werd ongeveer bepaald door 
Schuttersgracht, Struisvogelstraat, Oude Lombardstraat, Nieuwe Walsteeg, 
Walstraat, Korenbrugstraat, Blauwe Torenstraat, Keizerstraat, Vismarkt, 
Kalkhaven, Robberstraat en het Eind. 
De ouderdom van de oudste vestingwerken is niet bekend. Op grond van 
de ouderdom van vestingwerken in naburige steden in dit gebied wordt 
wel aangenomen dat een verdedigingsstelsel in de eerste helft van de 14de 
eeuw werd aangelegd.8 Mogelijk is deze oudste vorm, palissaden en aarden 



wal, aan het begin van de eeuw vervangen door een stenen muur. 
In 1409 vindt namelijk de bouw van een muur van de Peterbrug langs de 
Robberstraat plaat^.^ 
Een uitzondering voor de genoemde oudste omvang van de stad moet 
misschien gemaakt worden voor het stadsdeel ten oosten van de haven, 
waarvoor aanwijzingen bestaan dat dit later tot ontwikkeling is gekomen. In 
het westelijke stadsdeel zijn de meeste straatnamen in de 1 4de eeuw bekend, 
in het oostelijke stadsdeel is de Burgstraat uit 1359 de oudste vermelding, 
de overige worden voor het eerst in de 1 6de eeuw vermeld.1° 
Binnen het hier aangegeven stedelijke gebied ten westen van de Linge 
wordt de ruimtelijke structuur in hoofdzaak bepaald door de Lingehaven en 
de dwars daarop gelegen as Gasthuis-, Hoog- en Burgstraat, die verbonden 
is met de westelijke en oostelijke toegangswegen tot de stad, naar 
respectievelijk de Alblasserwaardl Vijfheerenlanden en de Tielerwaard. De 
vorming van Gorinchem lijkt evenwel niet als een kruising van deze landweg 
met de Linge opgevat te mogen worden; landwegen zijn aanvankelijk in 
dit gebied van ondergeschikt belang en voorts doen de verschillende 
benamingen van onderdelen van deze as de route niet als een duidelijke 
eenheid naar voren komen. 
Hoewel de Lingehaven blijkens bodemonderzoek een gegraven water is, 
wijst het onregelmatig beloop, de wisselende breedte en de variatie in 
afstand van Langen- en Kortendijk tot aan dit water eerder op het tegendeel. 
Een zo sterke onregelmatigheid in aanleg van dit gebied komt elders in 
de plattegrond van de stad niet voor. Deze hier genoemde dijken zijn als 
verhogingen ten opzichte van het westelijk daarvan gelegen gebied duidelijk 
zichtbaar in het stadsbeeld. Behalve door de oorspronkelijke aanleg is dit 
effect verder versterkt door de dijkverhogingen die hier in 1659, 1698 en 
171 1 hebben plaatsgevonden.ll 
De dijk langs de Linge heeft ter plaatse van Gorinchem wellicht oorspronkelijk 
een lokaal karakter. Aansluitende kades die grotere gebieden (de waarden) 
omsluiten, zijn eerst uit het eind van de 13deeeuw bekend.12 De 'achter' de 
dijk gelegen Molen- en Arkelstraat lijken in het verlengde te liggen van een 
weg die ook ten noorden van Gorinchem op enige afstand van de westelijke 
Lingedijk lag. Op plattegronden van voor de 17de eeuwse uitbreiding der 
vestingwerken is deze situatie duidelijk te zien. 
Tussen beide assen Korten-/Langendijk en Molen-/Arkelstraat heeft zich 
een intensief verkaveld gebied ontwikkeld, vooral direct ten noorden en ten 
zuiden van de Hoogstraat. De dwarsstraten lopen vanaf Molen-/ Arkelstraat 
in oostelijke richting over de dijk tot aan de Lingehaven en illustreren de 
gerichtheid van dit stadsdeel op het water. Het deel van deze dwarsstraten 
tussen dijk en haven heet hier steiger. 

https://bekend.12
https://plaatsgevonden.ll


De opbouw waarbij beide zijden van de dijk bebouwd zijn en de panden 
aan de waterzijde met hun achtererven aan het water grenzen, dat voorts 
vanaf de dijk door middel van steigers bereikbaar is, mag typerend worden 
genoemd voor de oudste delen van West-Nederlandse steden die sterk op 
het water betrokken waren (Dordrecht, Amsterdam). 
In het stadsdeel tussen Molen-/Kelen-/Arkelstraat en de omwalling volgt de 
as Boeren-/Krijt-/Kruis-/Haarstraat de verdediging op enige afstand en is 
derhalve mogelijk in samenhang (of naar aanleiding van) de verdedigingswal 
aangelegd.13 
Het terrein tussen genoemde straten en Molen-/Kelen-/Arkelstraat is 
betrekkelijk regelmatig en rechtlijnig opgedeeld. Dit terrein is wellicht wat 
later volledig opgedeeld dan het langs de haven gelegen terrein, de straat 
genaamd Zusterhuis wordt eerst in 141 7 aangelegd.13 
Tevens bevindt zich in dit stadsdeel het rechthoekig gevormde marktplein, 
waar de parochiekerk (ingewijd 1263) en het stadhuis (1 437, gecombineerd 
met vleeshal en stadswijnkelder) zich bevinden. Typerend is dat dit plein 

https://aangelegd.13
https://aangelegd.13


niet begrensd wordt door de Lingedijk of de as Gasthuis-/Hoogstraat maar 
een bouwblok achter beide is gelegen en derhalve gevormd is, nadat er 
bebouwing langs deze assen was ontstaan. Er bestaat echter een opvatting 
dat deze ruimte oorspronkelijk een grotere uitgestrektheid in zuidelijke en 
noordelijke richting heeft gehad en tot aan de Gasthuisstraat grensde. 
Verscheidene invullingen komen in de 14deen 15deeeuw in dit stadsdeel tot 
stand: het Gasthuis (oudste vermelding 1321; in 1598 naar de Haarstraat 
verplaatst); de Heilige Geest- of Sint-Nicolaaskapel (oudste vermelding 1321 ; 
Arkelstraat); Begijnhof (1 391, Haarstraat); klooster van Sint Agnes (oudste 
vermelding 1401, ten zuiden van de parochiekerk); Minderbroedersklooster 
1454 Arkelstraat; in 1499 werd het Doelenterrein aangelegd.15 
Het stadsdeel ten oosten van de Lingehaven is zoals gezegd mogelijk wat 
later tot stand gekomen blijkens de latere vermelding van straatnamen in 
dit deel, dat buitendijks, in het mondingsgebied van de Linge tot stand is 
gekomen. De oostelijke Lingedijk bevindt zich op circa een kilometer ten 
oosten van de stad (dit niet bedijkte stedelijke gebied ligt ongeveer 1,5 meter 
hoger dan het westelijk stadsdeel en moet derhalve zijn opgehoogd).16 Deze 
hogere ligging is nog goed waar te nemen, de Appel- en Havendijk liggen 
hier ook niet hoger dan het achterliggende gebied, deze dijken zijn tegelijk 
dan ook kaden. Latere ophogingen van het dijklichaam, zoals bij Korten- en 
Langendijk, zijn hier dan ook niet bekend. Aan de hogere ligging dankt dit 
stadsdeel wellicht de benaming 'Bovenstad' (tegenover 'Benedenstad', het 
westelijke stadsdeel).'' 
Gedurende de 1 5de-1 7de eeuw is de markt- en verzorgingsfunctie de basis 
voor de stedelijke economie gebleven, zij het met wisselend succes. Blijkens 
de 'Enqueste ende Informatie' uit 1494 bevinden zich in dat jaar slechts 
weinig of geen kooplui in de stad, zijn er geen kooplieden die op zee varen 
en bevinden zich voorts enkele schippers, wevers en landbouwers in de 
stad.18 De aanleg van de Kalkhaven (1 574) en het graven van een trekvaart 
naar Vianen (1656) kunnen echter als tekenen van bloei worden gezien. 
Kenmerkend voor marktcentra als Gorinchem is de aanwezigheid buiten de 
Grote Markt van verschillende gespecialiseerde markten, waarvan sommige 
mede in straatnaamgeving voort zijn blijven bestaan. 
De stadsplattegrond van Van Deventer (circa 1560) geeft een beeld van de 
ruimtelijke ontwikkelingen op dat moment, zoalsdie hiervoor zijn beschreven. 
Van iets oudere datum is de plattegrond van Pieter Sluijter (1 553), gemaakt 
voor de Hollandse Rekenkamer om de grootte van landerijen in het Wijdschild 
vast te leggen. Door het vogelvluchtperspectief en de sterke vertekening 
geeft deze kaart echter minder informatie over de stad. Van Deventer geeft 
een tamelijk dichtbebouwde stad weer, aan de zuidzijde van de stad valt het 
omgrachte kasteel de Blauwe Toren op. 
Ter plaatse van de huidige Westwagenstraat is een gracht getekend met aan 

https://opgehoogd).16
https://aangelegd.15


weerszijden aaneengesloten bebouwing, die in de literatuur bekendstaat als 
'Voorstad'. In de Merwede zijn voor de stad twee grote 'waarden' gelegen; 
in 1544 was de vaargeul tussen de stad en deze waarden uitgediept, waarna 
dit water een havenfunctie kreeg, blijkens de aanduiding Nieuwe Haven voor 
dit water.lg Bij Van Deventer staat op deze waarden echter nog nauwelijks 
bebouwing aangegeven. 
In de Voorstad blijken evenals aan de andere zijde van de Linge verscheidene 
stegen loodrecht op het water te zijn aangelegd. Anders dan aan de 
westzijde is de ligging van de erven ten opzichte van het water; alleen langs 
de Appeldijk grenzen deze plaatselijk aan het water en is de dijk tweezijdig 
bebouwd, elders is deze eenzijdig bebouwd. 

UITBREIDINGENVAN 1574 EN 1586/1600 
In het laatste kwart van de 16deeeuw vinden twee uitbreidingen van het 
stedelijk grondgebied plaats. In 1574 werd het oostelijk stadsdeel uitgebreid, 
de voormalige vestinggracht gaat dienst doen als haven (Kalkhaven). De 
verbinding met de Lingehaven wordt hierbij in zuidelijke richting verplaatst. 
De haven krijgt aan de noordzijde een verbinding met een nieuw gegraven 
gracht die langs de huidige Vissersdijk en ter plaatse van het huidige Laantje 
liep. 
Mogelijk heeft deze gracht tijdelijk als buitengracht gediend tot de uitleg 
van 157811 600, die was bedoeld om Gorinchem een nieuwe vestingwal te 
geven. De ovale verdediging, aangelegd onder leiding van Adriaan Anthonisz, 
bestond uit een natte gracht, elf bastions en een ravelijn ter plaatse van de 
Lingemonding in de vestinggracht. In het begin van de 18deeeuw werd dit 
stelsel aan de noordoostelijke zijde met een enveloppe uitgebreid. 
De landwinst aan de westzijde van de stad zal zeker zijn ingegeven om de 
Voorstad binnen de wallen te krijgen. De consequentie van deze uitstulping 
aan de westzijde bij een destijds gebruikelijk regelmatig beloop van de 
omwalling is een terreinwinst ook aan de oostzijde. Dat vergroting omwille 
van ruimtegebrek hier zeker niet heeft plaatsgevonden, bewijst het feit dat 
een groot deel van deze terreinwinst tot ver in de lgdeeeuw onbebouwd is 
gebleven en als bleekveld dienst heeft gedaan (ook nu nog is te zien dat 
het nieuwe gebied niet is opgehoogd; blijkbaar diende de vestingwal als 
waterkering). 
Samenhangend met de nieuwe vestingaanleg is de afbraak van het kasteel 
de Blauwe Toren (1578187). Op het overgebleven terrein werd in 1598 het 
grafelijk Tolhuis gebouwd. Het gebouw van de Doelen kwam in 1589 tot 
stand. Beide nog bestaande bastionmolens kwamen begin 17de eeuw tot 
stand (Bastion I, circa 1640, 'Nooit Volmaakt'; Bastion VIII, anno 1610, 'De 
Hoop'). 

https://water.lg


Blijkens de plattegrond uit de Atlas van Blaeu (circa 1640) zijn met de nieuwe 
omwalling enkele toegangswegen uit de stad veranderd. Aan de noordzijde 
is de toegang aansluitend ten opzichte van de Kortendijk komen te vervallen 
en alleen die aansluitend op de Arkelstraat gehandhaafd. Aan de oostzijde 
is de toegang van het verlengde van de Burgstraat opgeheven, ten gunste 
van die aan het eind van de Dalemstraat (dit lijkt samen te hangen met het 
ontstaan van een nieuwe verbinding naar Dalem, meer naar de Merwede 
toe). Het totaal aantal stadspoorten in de nieuwe omwalling bedraagt vier. 
In het westelijk stadsdeel is de voormalige vestinggracht aan de buitenzijde 
van de afgebroken middeleeuwse stadsmuur blijven bestaan, terwijl ook 
langs de huidige Pompstraat en langs de wal een gracht is gelegen, achter 
de bebouwing van de Westwagenstraat aan de noordzijde daarvan onderling 
met elkaar verbonden. Het grachtje dat bij Van Deventer ter plaatse van de 
Westwagenstraat was gelegen, blijkt te zijn gedempt. 
De terreinen ten zuiden van de Kalkhaven, ter plaatse van het huidige 
Nonnenveld, blijken in beslag te zijn genomen door scheepstimmerwerven, 
de terreinen langs het hoofd in de Merwede(de huidigeveerweg en omgeving) 
zijn voor havenactiviteiten bestemd (de eerder genoemde Nieuwe Haven uit 
1 544?). 
De opdeling van de bij de stad gekomen terreinen is strak: rechtlopende 
straten met haakse hoeken bepalen hier de structuur en zijn nog nauwelijks 
bebouwd. Aan de oostzijde worden ze gebruikt als bleekvelden, aan de 
westzijde voornamelijk als tuinen met een enkel groot (woon)pand. De stad 
binnen de voormalige middeleeuwse omwalling kent nog steeds grote 
bebouwingsdichtheid. 
De nogal globalestadsplattegrondvan Martini, afgedrukt indelTegenwoordige 
Staat' (1 744), laat een stedelijke structuur zien die nauwelijks afwijkt van het 
voorgaande. Duidelijk springen op deze kaart de in het westelijk stadsdeel 
gelegen tuinen in het oog; waarbij in verschillende gevallen van een formele 

aanleg sprake is. Dergelijke tuinen komen ook op uitgebreide schaal ten 
noorden van de stad voor. Bouwactiviteiten van belangrijke stedelijke 
gebouwen beperken zich in de 18deeeuw tot de Hoofdwacht (1 792 aan de 
Grote Markt). 

lgdeEN 20eEEUW 
De vroegere grondslag van de stedelijke economie als markt en 
verzorgingscentrum voor de omgeving, blijkt ook voor deze tijd 
gehandhaafd. Van der Aa21 noemt in 1843 als zodanig de handel in koren, 
aardappels, hennep, visvangst alsmede de winkelnering voor de omtrek. 
Als ambachtelijke en industriële bedrijven noemt deze schrijver onder 
andere drie brouwerijen, drie leerlooierijen, vier boekdrukkers (waaronder 
die van de uitgever van Van der Aa) en in samenhang met de riviervisserij 



twee werven, een zeilmakerij, een touwslagerij en zalmvisserijen. Buiten de 
Arkelpoort, in de houten barakken van een voormalige smederij, is sinds 
1882 de metaalconstructiewerkplaats van De Vries Robbé gevestigd). In de 
loop van de lgdeeeuw komt een uitgebreid net van stoomvaartdiensten op 

de meeste grote steden tot stand. 
Ten gevolge van de belangrijke militair-strategische ligging van de door de 
Fransen bezet gehouden stad en de daaruit voortvloeiende zware strijd, 
worden bij bombardementen in 1814 van de 1382 huizen en gebouwen 
ongeveer 1000 be~chadigd.~~ 
In 1815 wordt de Dalemsedijk langs de Merwede aangelegd, in 1818 het 
Kanaal van Steenenhoek, lopend van de westelijke stadsgracht enkele 
kilometers westwaarts om vervolgens in de Merwede uit te monden. 
Dit kanaal diende ter verbetering van de afvoer van het Lingewater. In 
samenhang daarmee werd de Lingehaven aan noord- en zuidzijde door 
middel van sluizen afgesloten. 
In 1830 wordt een nieuwe begraafplaats buiten de Arkelpoort in gebruik 
genomen, waarna in en rond de Grote Kerk niet meer wordt begraven. Het 
kadastrale minuutplan uit datzelfde jaar laat een stedelijke structuur zien die 
weinig afwijkt van de midden 18de-eeuwse situatie. De eerder genoemde 
onbebouwde terreinen aan oost- en westzijde zijn nog steeds grotendeels 
onbebouwd. Het zeer grote, temidden van tuinen gelegen pand aan de 
Pompstraat is inmiddels verdwenen. Het water langs de huidige Verlengde 
Pompstraat vertegenwoordigt de restanten van een volgens formele stijl 
aangelegde waterpartij. 
Na 1820 vinden veelvuldige ingrepen in de ruimtelijke structuur plaats, 
bestaande uit verdwijning van oude elementen, die soms vervangen worden 
en de toevoeging van nieuwe elementen. Op de Grote Markt worden in 
1844 wegens bouwvalligheid de Grote Kerk (met uitzondering van de 1 5de 
eeuwse toren) en in 1858 het stadhuis afgebroken. Een nieuw kerk- en 
stadhuisgebouw worden op dezelfde plaats in respectievelijk 1851 en 1860 
in gebruik genomen. Het ISde-eeuwse karakter van dit plein dat door de 
bouw van deze elementen wordt bereikt, wordt in 1898 nog versterkt met de 
aanleg van een fontein voor het stadhuis ter gelegenheid van de inhuldiging 
van koningin Wilhelmina. 

In 1857 en 1893 worden respectievelijk de Arkelpoort en Waterpoort 
afgebroken, laatstgenoemde wordt naar de tuin van het Rijksmuseum te 
Amsterdam overgebracht. Met de aanleg van de 'Vijfde Uitgang' in 1860 
komt aan de noordzijde van de stad een nieuwe externe verbinding tot 
stand (richting Spijk). Een volgende ingreep in de vestingwerken vindt plaats 
in 1893 als Bastion III aan de westzijde wordt afgegraven voor de aanleg 

van het Merwedekanaal. Middels een zeer fraai sluizencomp~ex mondt dit 
kanaal in de Merwede uit. In Bastion IV is een fort aangelegd om deze sluis 



te bestrijken. Voor het overige blijven de forse vestingwerken intact; met 
de vestingwet van 1874 wordt Gorinchem bestempeld als het zuidelijke 
steunpunt uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie waardoor, voorlopig, de 
meeste grond buiten de wallen onbebouwd diende te blijven. In 1919 en 
1926 werd dit bouwverbod beperkt, pas na 1959 werd ook het oostelijk deel 
vrijgegeven. 
In het centrale stadsdeel komen na 1820 de volgende gebouwen tot stand: 
1838 RK-kerk Haarstraat; 1861 nieuw gasthuis aan de Haarstraat; 1866 
postkantoor, later belastingkantoor aan de Groenmarkt. In het oostelijke 
stadsdeel vinden de volgende veranderingen plaats: In 1870 en 1874 de 
bouw van twee, inmiddels gesloopte, scholen op de kort daarvoor gedempte 
Kalkhaven. In 1873 wordt het oostelijk daarvan gelegen Kleine Haventje 
gedempt en tot straat ingericht (het Laantje, in 1878 met huizen bebouwd, 
inmiddels weer gesloopt). De watertoren aan de Visserslaan dateert van 
1886, de Vissersdijk wordt in 1925 bebouwd. 
Aan de westzijde vindt plaats de aanleg van de Hoveniersstraat in 1875 en 
het Wilhelminaplein in 1903, bebouwing van het blok Pomp-, Westwagen- 
, Struisvogel-, Torenstraat met enkele kazernes (later afgebroken) en het 
bebouwen van de Nieuwstad met arbeiderswoningen (1922) waarbij de 
watertjes in dit deel zijn verdwenen. 

DALEM 
Aan het eind van de 13de eeuw is er sprake van dijken in het rivierengebied, 
zij het dat deze dan nog niet een aansluitend geheel vormen. Aangenomen 
mag worden dat ook ter plaatse van het latere Dalem, waar de Lingedijk 
overgaat in de Waaldijk, de dijken ongeveer uit die periode dateren. 
De naam Dalem duidt door de uitgang -heem op een veel oudere bewoning, 
daterend uit de 5de-1Ode eeuw. Overige (landschappelijke, archeologische) 
aanwijzingen hiervoor zijn echter niet bekend. 

De oudste vermelding van Dalem wijst op een gebied dat oorspronkelijk 
een Gelders leen was. Met de Arkelse Oorlog (1 41 2) zou, naast de volledige 
heerschappij van de graaf van Holland over het naburige Gorinchem, 
ook Dalem in zijn handen zijn gevallen. Door ingewikkelde leenrechtelijke 
verhoudingen nadien treedt er een onduidelijke staatkundige situatie op; het 
gebied wordt uiteindelijk echter als Gelders beschouwd in de 16deen 1 7de 
eeuw en later.25 In 141 5 zou er een overeenkomst zijn bereikt tussen de graaf 
van Holland en de hertog van Gelre waarbij laatstgenoemde toestemming 
krijgt tot het doorbreken van de dijk bij Dalem ingeval de Tielerwaard was 
ondergelopen. Bij Dalem bevindt zich het laagstgelegen deel van de waard, 
waardoor een (natuurlijke) afvoer van het inundatiewater op de Waal via dit 
punt voor de hand lag. 
Op de plattegrond van Van Deventer, de in tweeën geknipte kaart van 
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Gorcum en Woudrichem, staat ook Dalem afgebeeld. Ter plaatse van het 
huidige kerkje in de bocht van de dijk bevindt zich echter op dat moment 
nog geen bebouwing, wel een paar honderd meter ten oosten daarvan. Men 
krijgt de indruk dat Dalem destijds voornamelijk uit het later zo geheten 
Laag-Dalem bestond, waar de meeste bebouwing wordt aangegeven alsook 
een kerkgebouw. Het Grote Wiel komt op deze kaart nog niet voor. 
In 1660 wordt in de dijk te Dalem de 'Gemeyne Landts Sluys' aangelegd, 
die als vervanging moet dienen voor het 'laetgat' (=loosgat).26 Ook deze 
sluis diende dus voor de afvoer van water, hetzij ten gevolge van een 
dijkdoorbraak in de waard binnengestroomd, hetzij via de overlaten in de 
zuidelijke Lingedijk binnengelaten. De inundatie door middel van overlaten 
vormde tot ver in de 1 gde eeuw de methode om rivieren, in dit geval de Linge, 
van hun overtollig water te verlossen. De sluis bestond uit drie bogen, ieder 
18 voet (5,65 m) De opbouw van de sluis is gehandhaafd gebleven: 
Storm BuysingZ8 beschrijft in 1857 de sluis en vermeldt drie openingen, 
echter van 17 el wijd (een maat die overeenkomt met de vorige, er vanuit 
gaande dat die 17 el de totale breedte van de drie openingen betreft). 
Het bestuur van de heerlijkheid, waartoe ook beheer en onderhoud van de 
dijken behoorde, was in de tweede helft van de 17deen in de 18de eeuw 
in handen van Gorcumse burgers geraakt en werd zeer onzorgvuldig 
uitgeoefend, waarbij dijkonderhoud achterwege bleef.29 Het is dan ook juist 
deze tijd dat verschillende dijkdoorbraken te Dalem bekend zijn: 1692,1697 
en 1698.30 Wellicht stamt de vorming van het Grote Wiel uit een van die 
jaren. 
In 1801 wordt de Nederlandse Hervormde Kerk in de bocht van de dijk 
gebouwd op initiatief van mr. Johan Meerman, heer van het inmiddels 
samengevoegdevuren en Dalem. In 181 311 4 lijdt het dorp door de belegering 
en beschieting van Gorinchem vanaf de dijk. Veel schade: enkele tientallen 
huizen en schuren, alsook de sluis raken ~ernield.~' In 1842 telt het dorp 48 
huizen volgens Van der Aa (hierbij zijn vermoedelijk Laag-Dalem en de dijk 

tot aan Vuren meegeteld). 
De gemeenteatlas van Kuyper laat in 1865 echter nog een zeer schaarse 
bebouwing zien, rond de Dalemse kerk ontbreekt deze geheel en ook in 
Laag-Dalem staat niets aangegeven merkwaardigerwijs. Door de geringe 
schaal van het afgebeelde gebied zijn panden van geringe afmeting wellicht 
weggelaten. De direct langs de rijbaan gelegen huisjes ten oosten van de 
kerk, ongeveer ter hoogte van de begraafplaats, dateren uit 1913 en zijn 
gebouwd op het terrein van een in dat jaar afgebrande buitendijks gelegen 
boerderij. Op 1 januari 1978 werd Dalem gedeeltelijk bij de gemeente 
Gorinchem gevoegd. 
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DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN GORINCHEM 
aflevering I, 'Waar Maas en Waal.. .' 

Bert Stamkot 

De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem kan pas worden geschetst, 
indien er inzicht bestaat in een aantal qua tijd en ruimte veel omvangrijker 
processen. De geologische omstandigheden zijn vrij duidelijk en in kaart 
gebracht. 

Getoond worden de directe afzettingen van klei in de vorm van oeverwallen 
en verlande rivierbeddingen (donken) en de komgronden welke in de regel 
bestaan uit veenafzettingen op oudere klei en in meerdere of mindere mate 
(al naar gelang men zich verder van de oeverwallen begeeft) afzettingen 
van jongere rivierklei hierop. Uiteraard is de staat van de ondergrond van 
belang geweest voor het menselijk handelen: de ontginningsbasis of 
de aanleg van een dijk of weg en de vestiging van nederzettingen op de 
oeverwallen, de inklinking van het veen nadat dit in cultuur was gebracht en 
de daardoor ontstane behoefte aan afwatering en aanleg van nieuwe sloten, 
kaden en dijken. Waar dat voor een goed begrip nodig is, zal er zeker bij 
de behandeling van de ontginning en de vorming van het cultuurlandschap 



aan de geologische achtergrond worden gerefereerd. Maar hier 'beperken' 
wij ons ten aanzien van het natuurlijke landschap tot een beschrijving 
van de (discussies en theorieën over) diverse rivierlopen (aflevering 1). 
Vervolgens zullen de staatkundige aspecten in relatie tot de algemene 
ontginningsgeschiedenis (afl. 2) worden behandeld, om vervolgens 
de invloeden daarvan op de stedelijke structuur in het algemeen en het 
zuidwestelijk deel van de stad in het bijzonder (het 'landsheerlijke kavel') te 
signaleren (afl. 3). 

RIVIERLOPEN 
Voor een beter begrip van de ontginning en het ontstaan van Gorinchem 
is het noodzakelijk om primair inzicht te verkrijgen in de wisselingen in de 
lopen van de rivieren en de omvang van de afgevoerde hoeveelheden water. 
Nu zijn er over die wisselende rivierlopen tal van theorieën ontwikkeld en 
beschrijvingen verschenen en het is dan ook zaak om - voor zover dat 
überhaupt mogelijk is -tot een meer eenduidige opvatting te komen. Daarbij 
dienen een paar opmerkingen te worden meegewogen. 
In de eerste plaats dienen wij ons hedendaagse beeld van een oorspronkelijke 
rivier aan te passen. Door kanalisatie en regulering gedurende de laatste 
twee eeuwen zijn de grote rivieren smaller en dieper geworden en liggen de 
stroombeddingen zo goed als vast. Voordien waren de rivieren echter breder 
en ondieper. Op veel plaatsen waren er meerdere geulen, die eilandjes of 
'waarden' omspoelden. De geulen konden vrijer meanderen, de eilandjes 
veranderden van vorm en omvang. Nochtans lagen de rivierbeddingen wel 
in grote(re) lijnen al langer vast, doordat sedert de 13de eeuw dijken waren 
aangelegd en kleinere stromen waren afgedamd. 
In de tweede plaats hoort er bij elke theorie over wijzigingen in rivierlopen te 
worden gekeken naar het gehele stelsel van de (Nederlandse) grote rivieren. 
Immers, elke afdamming of nieuwe samenvloeiing had consequenties voor 
de omvang van de waterafvoer. Uiteraard fluctueerde ook de wateraanvoer 
via Rijn en Maas, zowel op korte termijn (wolkbreuken) als op langere 
termijn (klimaatschommelingen),' maar wanneer we deze toch gemakshalve 
op continu 100 procent stellen, dan zal duidelijk zijn dat de toedeling per 
riviertak wisselde, zeker naarmate er meer of minder aftakkingen waren. Ik 
noem dat de 'wet van de communicerende rivieren'. Voor de laatste twee 
eeuwen wordt de waterafvoer vereenvoudigd weergegeven: 2/3e van het 
Rijnwater vloeit af via de Waal, van het restant gaat 1/3e naar de Gelderse 
IJssel en stroomt 2/3e via Nederrijn en Lek af,2 
In de derde plaats wordt er in de literatuur terecht veel belang gehecht 
aan de vorming van oeverwallen, uiteraard samenhangend met de loop 
(of verzanding) van rivieren. Aan het ontbreken of de slechts beperkte 
aanwezigheid van kleinere oeverwallen in de benedenloop wordt te vaak 



de gedachte gekoppeld dat daarom ook de waterafvoer van deze rivieren 
(Beneden-Lek, Merwede) bescheiden geweest zal zijn. Echter, zeker sinds 
de Sint-Elisabethsvloed van 1421 was hier van getijdewerking sprake, welke 
zich tot Zalt(!)bommel deed gevoelen. Eerst de aanleg van de Deltawerken 
en met name de afsluiting van het Haringvliet maakte een einde aan eb- en 
vloedbewegingen en dus aan het uitschuren van de stroombeddingen. De 
invloed van de zee moet dus - waar dat relevant kan zijn - bij de analyses 
worden betrokken. 
In de laatste plaats, en dat lijkt in tegenspraak tot de vorige opmerkingen, 
zou er -ondanks de vele veranderingen -toch ook wel eens méér sprake van 
continuïteit kunnen zijn geweest dan menig auteur veronderstelt. Laten wij 
hieronder de ontwikkeling van de diverse rivierlopen eens nader schetsen. 

Boven-Waal en Oude Rijn 
De Waal was in de tijd van Julius Caesar de belangrijkste Rijntak, de 
natuurlijke noordgrens van het door hem veroverde gebied. Drusus bracht 
daarin omstreeks 12 v. Chr. wijziging door de aanleg van een pier, waardoor 
er meer Rijnwater naar de (Oude) Rijn werd geleid ten koste van de Waal. 
Mogelijk werd toen ook een verbinding tussen Rijn en Gelderse IJssel tot 
stand gebra~ht .~In de loop van de 4deeeuw bleek dat de Waal weer als 
grensrivier moest worden beschouwd, met het Bataafse gebied tussen 
beide Rijn-armen als b ~ f f e r . ~  Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk zal 
ook de Drususdam zijn vervallen en zal er zeer geleidelijk aan weer meer 
water via de Waal worden afgevoerd. De Kromme en Oude Rijn, alsmede 
de Utrechtse Vecht zijn nog geruime tijd belangrijke vaarwegen gebleven, 
maar namen wel voortdurend in betekenis af ten gunste van de Lek.6 In 
1122 werd dat evident toen men de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede 



afdamde en de oude Rijnmonding bij Katwijk dichtstoof. Door de enorme 
stormvloed die zuidwest Nederland kort daarvoor had getroffen, zal ook de 
getijdewerking dieper het land zijn binnengedrongen en een zuigend effect 
op de Lek hebben gegeven. De afvoer via de Lek zal al met al toch wat 
geringer zijn geweest dan gedurende de Romeinse tijd via Oude Rijn, Vecht 
en Lek gezamenlijk, als gevolg van de toegenomen afvoer via de IJssel (tot 
de 15deeeuw). De Rijn bij Utrecht was overigens tijdens de eerste eeuwen 
van de jaartelling maar zo'n 150 meter breed en dermate ondiep dat hij hier, 
getuige de Romeinse naam Trajectum, doorwaadbaar bleek.' 

Beneden-Waal 
Is de situatie ten aanzien van de Boven-Waal redelijk overzichtelijk, moeilijker 
wordt het vanaf Tiel. Hier takte de Linge af (waarover hieronder meer), terwijl 
even zuidelijker, bij Heerewaarden, de Waal ook vanouds (al ten tijde van 
Caesar) samenvloeide met de Maas. Als er al een Beneden-Waal zou zijn 
geweest, dan was het verloop daarvan onzeker, mede gelet op de diverse 
stroomruggen ten noorden en vooral ten zuiden van de huidige Beneden- 
Waal (de Gamerense stroomrug). 
Het is met name Henderikx geweest, die ten aanzien van de Beneden-
Waal (en Boven-Merwede, zie hieronder) uiterste terughoudendheid heeft 
betracht. Dit is hem ingegeven door zijn - op zich zeer te waarderen -
methode om op basis van zo hard mogelijke gegevens een minimumbeeld, 
waarin directe en redelijk betrouwbare informatie zo min mogelijk is 
vermengd met indirecte gegevens en sterk interpreterende reconstructies 
te ~reëren.~ Aangezien er over een aantal rivierlopen geen harde directe, dan 
wel te interpreteren gegevens beschikbaar zijn, zal hij in dit werkstuk en op 
basis dus van de hierin door hem gekozen methode, dergelijke rivieren als 
niet of waarschijnlijk niet bestaand opvoeren; met als onbedoeld gevolg dat 
auteurs na hem dit verabsoluteren. Waar volgens Henderikx de Waal beneden 
Rossum waarschijnlijk in de late Romeinse tijd of vroege middeleeuwen is 
ontstaan na een aantal doorbraken van oude stro~mruggen,~daar is bij 
Waale inmiddels sprake van een feit: de Waal brak bij Rossum door en 
vormde toen (4"-6"eeuw) de Beneden-Waal.lo Henderikx sluit bovendien 
niet uit dat de Beneden-Waal zelf ouder is dan de relatief jonge (post-
Romeinse) oeverafzettingen en houdt het ook voor mogelijk dat de activiteit 
van de rivier al voor de Karolingische tijd is toegenomen, waarbij de oudere 
sporen kunnen zijn weggeërodeerd.ll Wij voegen daaraan dus toe dat ook 
de latere getijdewerking restanten van vroegere oevers kan hebben laten 
verdwijnen. Voorts wijzen wij er op, dat er toch een bekende en beschreven 
archeologische vondst is gedaan, die in het geheel niet in de analyse van 
Henderikx is meegenomen. Wellicht was de betekenis daarvan voor hem te 
speculatief en daardooronbruikbaar binnenzijn werkmethode, maar dat wordt 
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verder niet verantwoord. Wij doelen 
hier op de in 1895 bij Zuilichem 
aangetroffen paalfunderingen, 
welke zouden wijzen op een brug uit 
de Romeinse tijd.12 Deze restanten 
op de zuidoever van de Waal waren 
over een lengte van 180 meter 
traceerbaar.I3 'Romeinenkenner' 
Van Es ging er - kennelijk zonder 
te twijfelen - vanuit dat deze 
brug daadwerkelijk Romeins is,14 
maar een context, in de zin van 
(door archeologische vondsten 
aangetoonde) plaatsen welke 
indertijd met elkaar verbonden 
dienden te worden, ontbreekt 
ten enenmale. Anderzijds zijn er 
tot dusverre ook geen andere 
verklaringen voor de gevonden 
paalresten gegeven. De eerste, 
in de 18de eeuw, alhier in de 
rivier aangelegde strekdammen 
vertonen namelijk een andere 
richting. Er zijn ook geen andere 
observaties mogelijk dan de beschrijvingen en afbeeldingen welke Pleyte 
van de 'brug' heeft gemaakt, omdat er niets is bewaard gebleven dat 
aan dendrochronologisch (boomring-) of C14-onderzoek kan worden 
onderworpen. Wat de brugvondst in ieder geval wel bewijst, is dat hier 'ooit' 
een rivier van enige omvang heeft gestroomd. 
Wanneer er gemakshalve van wordt uitgegaan dat er na de aanleg van de 
Drususdam, de hoeveelheid Waalwater vanaf Tiel voor 113e via de Linge 
werd afgevoerd en dat 1/3e bij Heerewaarden in de Maas vloeide, dan bleef 
er voor de Beneden-Waal dus een dito restant aan water te transporteren. 
Dat is weinig in vergelijking met nu, maar het zal waarschijnlijk voldoende 
zijn geweest om de rivierloop te laten blijven functioneren. Na het vertrek van 
de Romeinen en het daarmee gepaard gaande verval van de Drususdam zal 
de Waal geleidelijk aan weer meer water zijn gaan afvoeren (zie ook hiervoor, 
de Boven-Waal), dat overigens niet langer gelijkelijk zal zijn verdeeld, in die 
zin dat Linge en Maas gaandeweg eerder minder kregen toebedeeld dan de 
Waal, laten we zeggen in de verhouding 1/4e, 114e en 112 (circa 800-1000 
na Chr.).15 In deze periode zijn de dan al gevormde oeverwallen bewoond 
geraakt. 
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Ook na de I ldeeeuw neemt de waterafvoer via de Beneden-Waal nog toe, 
door de afdamming van de Linge bij Tiel in 1304 en de versterking van de 
getijdewerking na de stormvloeden in de 12deeeuw en 1421. Dit ging ten 
koste van de waterafvoer via de Gelderse IJssel, die zeker vanaf eind 
eeuw viel te signaleren en de bloei van de aldaar aangelegen hanzesteden 
deed stagneren.16 In de 18deeeuw zal de grootste afvoer van Rijnwater via 
de Waal hebben plaatsgevonden.17 Dan zijn inmiddels dorpen geofferd, 
zoals Varik, waarvan de kerk - in het dijklichaam vervat - nipt behouden kon 
blijven.18 Het dorp Vuren bleef wel bestaan, maar moest van zijn buitendijks 
gelegen romaanse kerkje omstreeks 1698 afstand doen. 

Linge 
De Linge bestond in de Romeinse tijd en had voor een deel al 
bewoonbare oeverwallen. De vondst van een scheepje wijst op toenmalige 
be~aarbaarheid.~~Net als de Oude Rijn bij Utrecht zal de Linge wel 
doorwaadbaar zijn geweest ter hoogte van Tricht, een plaatsnaam welke 
ook uit 'trajectum' moet zijn ~ntstaan.~' Het belang van de Linge moge ook 
blijken uit ontstaan en eerste opbloei van de stad Tiel. Maar na de I lde 

eeuw verzandde deze aftakking en werd ze uiteindelijk in 1304 afgedamd,22 
om als 'Dode Linge' nog wel aanwijsbaar te blijven. Door aansluiting op 
de afwatering van de Over-Betuwe bleef de Linge vanaf Zoelen een niet 
onbelangrijke functie houden. 
In de Romeinse tijd boog de Linge, ter hoogte van de huidige kerk van 
Arkel, af richting Schelluinen. Deze 'Schelluinsestroom' moet in de vroege 
middeleeuwen (uiterlijk gdeeeuw) zijn verland, ruim voor het ontstaan van de 
nederzetting Arke1.23 De afwateringsfunctie is dan overgenomen door de nu 

https://Arke1.23
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zuidwaarts lopende Linge, welke naar het oosten afboog alvorens zich in de 
Merwede te storten. Deze oostelijke tak verlandde ook (na de 13de eeuw), 
maar bleef nog lang herkenbaar als 'Dove Linge'24 en vormde tegelijk de 
grens tussen de gemeenten Gorinchem en Vuren (tot 1986). De uiteindelijke 
Lingemonding, de Lingehaven te Gorinchem, zal een gegraven of vergraven 

water zijn, waarvan het ontstaan waarschijnlijk nauw samenhangt met de 
aanleg van de bedijking om de Alblasserwaard, in de stad gevormd door 
de Korten- en Langendijk.25 Tussen de Dove Linge en de Lingehaven lag 
het Wijdschild, waarvan De Hoog aanneemt dat dit in de Romeinse tijd 
voornamelijk een drassig vloedbosgebied geweest zal zijn.26 Echter er 
was, zoals hierboven staat beschreven, steeds sprake van één hoofdafvoer 
van Lingewater. Theorieën over vloedbosgebieden, of verzamelbekkens 
en estuaria, waarover De Hoog het vervolgens heeftlZ7 zijn dan ook niet 
houdbaar. Na de bedijkingen van Tielerwaard en Alblasserwaard bleef het 
Wijdschild over en werd dit buitendijkse gebied door de landsheer geclaimd. 
Hier verrees dan ook in de 13deeeuw de 'keizerlijke' burcht van de Heren 
van Arkel (als leen van de graaf van Holland). Ook het Gorcumse stadsdeel 
'Over de Haven' dat hier ontstond, behield aanvankelijk een aparte juridische 

https://Langendijk.25


status. Eerst door de toegenomen waterafvoer van Beneden-Waal, Linge en 
(Afgedamde) Maas (zie hierna) werd juist dit onbedijkte land gevoelig voor 
hoge waterstanden. De aanleg van de Dalemsedijk in 1815 maakte daaraan 
een eind. 

(Boven-)Metwede 
Voor de Boven-Merwede geldt in feite hetzelfde als voor de Beneden-Waal. 
De rivier moet bescheidener van omvang zijn geweest. Volgens Heemskerk 
was de Merwede volgens geologische begrippen laat tot ontwikkeling 
gekomen,28 terwijl in de ogen van Van Hoogdalem de rivier vóór de Sint-
Elisabethsvloed van 1421 zelfs geen scheiding van betekenis vormde.29 
Indachtig zijn methodiek formuleerde Henderikx voorzichtig dat het zeer 
waarschijnlijk is dat de rivier de Merwede in de Romeinse tijd bestaat vanaf 
in ieder geval S~helluinen,~~ doordat de Linge logischerwijs ergens in moet 
uitkomen om het water verder te laten afvoeren. Waale verabsoluteert dit 
weer door de Linge via Schelluinen in de daar beginnende Merwede te laten 
stromen.31 De rivier zou vervolgens - net als de Beneden-Waal- geleidelijk 
aan in betekenis toenemen en reeds vroeg in de 1 lde eeuw over de volle 
lengte, dus toen nog vanaf Vlaardingen, de naam Merwede dragen.3We 
opname van het Maaswater zou dan al een gegeven zijn (zie hierna); mede 
daardoor zal de stroomrichting iets noordwaarts zijn verlegd, hetgeen zich 
met name in de buitenbocht deed gevoelen en dit moet dan vervolgens 
weer consequenties hebben gehad voor de ontginningsbasis van Wolpheren 
(zie ook hierna). De ramp van 1421 deed de binnenzee ontstaan, waar zich 
later de Biesbosch zou vormen. Ondanks het feit dat de invloed van de 
zee, ondermeer door getijdebewegingen, sterk voelbaar werd, bleef de 
stroomrichting van de rivier via de Beneden-Merwede toch (ook) in stand. 

https://stromen.31
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Sedertdien was er dus sprake van een machtige rivier, hetgeen het plan 
van Karel de Stoute voor een brug over de Merwede bij Gorinchem in een 
bijzonder perspectief plaatst.33 Het zou er niet van komen. Eerst in 1961 
werd er een Merwedebrug in gebruik genomen. 

Afge~iarnde~~Maas 
Over het ontstaan en de vorming van de Afgedamde Maas tussen Heusden 
en Woudrichem zijn vele theorieën ontwikkeld. Deze betreffen voornamelijk 
de fasen waarin de riviervakken zijn ontstaan en de tijdstippen waarop. Het 
zuidelijkstegedeeltezou aanvankelijktot aan de Alm hebben gelopen, waarna 
het water via die Alm (en mogelijk ook De Werken) zou zijn afgevloeid. Pas in 
tweede instantie ontstond dan het Maasvak tussen Alm en Woudrichem. 
Eensgezindheid bestaat er over het feit dat de samenvloeiing van Maas 
en Waal bij Woudrichem in de Romeinse tijd nog niet bestond, ofschoon 
sommigen hier ooit de veldslag tussen Caesar en de Germaanse stammen 
der Usipeten en Tencteren hebben gesitueerd. Maar dat vloeide dan weer 
voort uit onbekendheid van de geografische situatie bij degenen die de 
klassieken be~tudeerden.~~ 
De vraag is wanneer de Afgedamde Maas is gevormd. Henderikx 
veronderstelt dat de afvoer van de hoeveelheid Maaswater tussen Heusden 
en de Alm in de Merovingische tijd sterk is gaan toenemen en dat daardoor 
en daarna- in de 7de-1 Odeeeuw - het riviervak tot Woudrichem is ontstaan.36 
Waardoor de hoeveelheid Maaswater in de Merovingische tijd zo toenam, 
kan alleen worden verklaard uit toegenomen opname van WaalwateP7 bij 
Heerewaarden. Echter tegelijkertijd signaleert Henderikx de vorming van 
de Beneden-Waal (zie hiervoor). Kunnen twee rivierarmen flink wassen, 
waar slechts de Oude Rijn langzaam in betekenis afnam en de Gelderse 
IJssel toen ook nog belangrijker werd? Het lijkt er op dat de 'wet van de 
communicerende rivieren' hier te weinig is toegepast en dat de factor 
continuïteit te zeer wordt verwaarloosd. Veranderingen in afvoer zijn (tenzij 
de mens ingreep) in de regel langdurige processen. De Oude Maas vanaf 
Heusden verlandde sinds de Romeinse tijd zeer geleidelijk en was in de 
vroege middeleeuwen nog belangrijk genoeg om vanaf het ontstaan van 
het bisdom Utrecht als zuidgrens te gaan fungeren.38 Eerst in 1273 is deze 
rivier bij Hedikhuizen afgedamd (als onderdeel van de ringdijk om de Grote 
Waard) en bleef de Afgedamde Maas als enige afwatering over. 
De overloop van water van de Waal in de Maas of omgekeerd zal 
waarschijnlijk vooral slechts seizoengebonden zijn geweest. Berekend zou 
ook eens moeten worden hoe overtollig Waalwater in de Maas kan vloeien 
om vervolgens via een veel langere omweg bij Woudrichem een doorbraak 
te forceren naar diezelfde (kortere) Beneden-Waal. Neen, het moet vooral 
Maaswater geweest zijn, dat zich in toenemende mate via Heusden 
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noordwaarts afboog richting Alm en vervolgens naar Woudrichem. Indien 
dit vroeg gebeurde (tussen 7deen 10deeeuw) zal de Beneden-Waal op zijn 
minst net zoveel water hebben afgevoerd als de Maas, maar indien dit later 
geschiedde (Stol heeft het over de 1 2de en 1 3de eeuw39en in navolging van 
hem verklaart Renting de verbreding en de verandering van stroomrichting 
van het Zwin, nu Oude Maas, bij Dordrecht hierdoor,40 zonder overigens 
rekening te houden met de toegenomen invloed die de zee op dit gebied 
vanaf het midden van de 12deeeuw4' kreeg), zal de Waal zeker prominenter 
zijn geweest. 
De datering van het ontstaan of het belang van rivieren is nogal eens geënt 
op de vestiging van nederzettingen aan beide zijden van de rivier. Zo werd 
de afsplitsing van Aalst (in de Bommelerwaard) van de parochie Wijk in 
1135 en die van Herpt uit Aalburg in 11 48 gezien als een aanwijzing voor 
de verbreding van de Afgedamde Maas.42 De bemoeienis van de ontginning 
van Wolpheren door de heren van Altena en de stichting van Over-Sliedrecht 
(het tegenwoordige Sliedrecht in de Alblasserwaard), vanuit het eigenlijke 
Sliedrecht aan de zuidoever van de (Beneden-)Mewede zouden dan weer 
aanwijzingen zijn voor de geringe betekenis van de Mewede rond 1200. 
Logischer lijkt het om de rivieren juist te zien als ideale verkeersweg (zeker 
bij het - nog - ontbreken van andere verbindingen) tussen dorpen met een 
moederkerk en de van daaruit gestichte ontginningen/parochies. Tegenover 
elkaar gelegen plaatsen als Langerak en Willige-Langerak aan de Lek en 
Ouderkerk en Nieuwerkerk, zowel aan de Hollandse IJssel als de Amstel, 
lijken zulks te bewijzen. 
De vermoedelijke afdamming van de Alm in 1230 en de expliciete vermelding 
van het riviervak tot Woudrichem in 1247 geven aan dat de Afgedamde 



Maas toen in ieder geval volledig f~nctioneerde.~~ Of de samenvloeiing van 
de Maas in de Waal er toen (1264) exact uitzag zoals op een 19de-eeuwse 
litho is weergegeven, valt niet meer na te gaan; het geeft wel een indruk, 
ook van de verschillen in omvang van Maas en De combinatie 
van bij Gorinchem samenvloeiend Waal-, Maas- en Lingewater leidde tot 
extra problemen voor de Mewede en de daaraan gelegen ontginningen 
en dorpen. Deze problematiek zou pas met de aanleg van het Kanaal van 
Steenenhoek in 181 8, de creatie van de Nieuwe Merwede (omstreeks 1860) 
en de aanleg van de Bergse Maas en de dam in de Afgedamde Maas bij 
Andel (1904) definitief worden opgelost. Alleen overvloedig Waalwater zou 
dan nog problemen kunnen geven, omdat ook van het inkomend zeewater 
sedert de voltooiing van de Deltawerken (Haringvlietdam 1968) geen dreiging 
meer kon uitgaan. 

CONCLUSIES 
Voor de ontstaansgeschiedenis van Gorinchem zijn de (Beneden-)Waal, 
(Boven-)Merwede, (Beneden-)Linge en (Afgedamde) Maas de belangrijkste 
rivieren. Zij moeten in samenhang met het volledige rivierenstelsel worden 
gezien. 
De (Beneden-)Waal en (Boven-)Mewede hebben - in onze optiek - vanaf 
het begin der jaartelling in grote lijnen de huidige beddingen gevolgd. Er 
is in deze dus sprake van continuïteit. De hoeveelheid af te voeren water 
fluctueerde, in die zin dat door de aanleg van de Drusus(strek)dam er meer 
water naar de Neder- en Oude Rijn werd afgeleid ten koste van de Waal. 
De gevonden paalfunderingen bij Zuilichem, welke worden toegeschreven 
aan een brug uit de Romeinse Tijd, vormen een indicatie voor zowel de 
aanwezigheid van een Waalbedding als de geringere capaciteit van de rivier, 
waar deze kennelijk overbrugbaar bleek. Na het vertrek van de Romeinen 
en het verval van de strekdam neemt de Waal geleidelijk in betekenis toe. 

Dit wordt versterkt door de toenemende invloed van de zee vanaf het 
midden van de 12deeeuw en de samenvloeiing met de (Afgedamde) Maas 
bij Woudrichem welke uiterlijk om deze tijd manifest werd. 
De (Beneden-)Linge zal aanvankelijk meer water hebben afgevoerd en 
stroomde in de Romeinse tijd via Arkel naar Schelluinen (Schelluinse stroom). 
In de vroege middeleeuwen moet de Linge zich hebben verlegd vanaf Arkel 
naar het zuiden en zuidoosten (Dove Linge). Uiterlijk in de 13deeeuw zal de 
uitmonding via Gorinchem zijn ontstaan. De hoofdstroom van het laatste 
deel van deze rivier werd dus twee maal verlegd, waarna verlanding van 
de oude hoofdstroom optrad. Er zullen slechts gedurende relatief korte tijd 
twee stromen tegelijk productief geweest zijn, zodat we met de term 'Linge-
delta' wat voorzichtiger moeten zijn, hoewel het Wijdschild hierop enigszins 
bleef lijken vanwege het feit dat dit gebied lang onbedijkt bleef. 
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE 
GEMEENTE GORINCHEM 
Aflevering 21 : De Tweede wereldoorlog 

Ds. L. Hoving 

VERGADERING KERKENRAAD 5 MEI 1939 
Na de bespreking van de benoeming van een regent van het Weeshuis (zie 
vorige aflevering), is het laatste officiële punt het recht op het Kerkebriefje. 
Het is niet duidelijk wat de betekenis en inhoud van het kerkebriefje is. 
Blijkbaar heeft het iets te maken met officiële mededelingen van kerkenraad, 
diaconie en kerkvoogdij. De secretaris van de diaconie laat over de uitvoering 
en goede orde van het briefje zijn vaderlijk oog gaan. Over de inkomsten 
en uitgaven loopt het probleem niet. Ouderling Zwamborn vindt dat in de 
toekomst het briefje niet misbruikt wordt voor lange stukken. (Kennelijk 
gaat het hierbij om een afkondigingsbriefje aan het begin of einde van de 
kerkdienst. L.H.). 
Ter sprake komen de belastingweigeraars. Ds. De Jongh heeft zijn gevallen 
bezocht. Besloten wordt dat ze nu niet ter sprake komen. De predikanten 
zullen bij de kerkvoogdij verslagen uitbrengen. Deelt deze dan mee dat 
daarna geen resultaten werden bereikt, dan zal de kerkenraad besluiten, 
dat de weigerachtigen "zich door woord en daad hebben afgescheiden". 
Ds. Vreugdenhil geeft als zijn mening te kennen, dat deze bezoeken niet 
door de predikanten behoren te worden gebracht. Ze liggen op de weg van 
kerkvoogden en notabelen. Describaen deouderling Zwamborn beschouwen 
de predikantsbezoeken als geestelijk pastoraal werk, om die dreigen af te 
vallen nog eens te waarschuwen. Vastgesteld wordt dat hieraan dan toch 
die andere bezoeken behoren vooraf te gaan. Ds. De Jongh waarschuwt de 
kerkvoogden ertegen de mensen te hoog aan te slaan. Ze zijn zo dom, zo 
slordig en zo onnadenkend. Ze komen er niet toe erop uit te gaan of een 
behoorlijk bezwaarschrift op te stellen. De ouderling Van der Schild zegt: 
ze zijn slim genoeg, maar ze zijn onwillig! Na een simpele discussie wordt 
aan de diakenen verzekerd, dat de kerkenraad een rentegevende lening zal 
doen aan de kerkvoogdij ten bedrage van ongeveer f 6000. 
Bijzonderheden zal de diaconie eerst onderzoeken, rëeel of nominaal, 
rentevoet enz. Deskundige voorlichting is waarschijnlijk gewenst. 
Ds. Sundermeijer wil dat onderzocht wordt of het niet verstandig is nu 
centrale verwarming aan te leggen in het Diaconiehuis. Berekend wordt dat 
het f 2500 zou kosten voor een verwarming met cokes, f 2625 voor een met 
nootjes. Er zou ongeveer f 175 bijkomen voor schilderwerk. De diakenen 
zullen dit punt onderzoeken. 
Ds. Vreugdenhil vraagt of het Diaconiehuis moet blijven. 



VERGADERING 29 SEPTEMBER 1939 
Afwezig de preses, Ds. Vreugdenhil, die als legerpredikant gemobiliseerd is. 
Ds. Sundermeijer treedt op als preses. Hij leest Psalm 2 en verbindt daaraan 
een ernstig woord in verband met dedroeve tijdsomstandigheden. Opzondag 
6 augustus is de door ds. Sundermeijer geleide dienst gewijd geweest aan 
de geboorte van prinses Irene. Elke predikant krijgt gelegenheid om de 
twee maanden te dopen. In verband met het reserve-legerpredikantsschap 
van ds. Vreugdenhil heeft hij zelf reeds gezorgd voor vervanging en ds. 
Wisgerhof van Schelluinen zal hem vervangen bij de catechisaties en het 
pastoraal werk. 
't Enige punt van de agenda is de voorlopige opstelling van de lijst der 
stemgerechtigden. Er worden geen bezwaren gemaakt. Enkele personen 
worden genoemd die door vertrek of overlijden moeten worden afgevoerd. 
Datum en uur worden vastgesteld waarop de lijsten in het Diaconiehuis ter 
inzage worden gelegd. Met het oog op bediening van H. Avondmaal wordt 
de censura morum aan de orde gesteld. Geen bezwaren. 

VERGADERING 13 OKTOBER 1939 
Ds. Vreugdenhil is afwezig wegens militaire dienst. De heer A.L. Dubbel 
bedankt als lid van het kiescollege. De heer F. Wallaard is vertrokken. Over het 
reserve-veldpredikerschap wordt een stuk voor kennisgeving aangenomen. 
De kerkenraad van Zutphen wil de synode vragen adhesie te betuigen aan 
schrijven voor de kerken in oorlogvoerende landen om inzake de vrede zich 
met aandrang te richten tot hun respectieve regeringen. Met één stem tegen 
adhesie betuigd. 
De lijst van stemgerechtigden heeft ter inzage gelegen. Er worden regelingen 
getroffen. Datum van verkiezing wordt vastgesteld. De stembu'reaus worden 
geregeld. 

VERGADERING 19 JANUARI 1940 

Afwezig ds. Vreugdenhil wegens militaire dienst. De verdere afwezigen 
worden verder niet steeds weer genoemd, tenzij om bijzondere reden. Ook 
mededelingen van meer formele aard worden voortaan weggelaten! 
Bij de rondvraag informeert ouderling Zwamborn of erwel genoeg werkwordt 
gemaakt van de nieuw inkomende Hervormden. De predikanten vertellen 
dat ze spoedig na hun inkomen een schrijven van verwelkoming vanwege 
de kerkenraad ontvangen, een kerkbriefje (!L.H.) benevens een kaart om 
het bezoek van of vanwege een predikant aan te vragen. Er komen echter 
maar weinig kaarten ingevuld bij de predikanten terug. Ds. Sundermeijer wil 
proberen dit schrijven later te zenden; ds. De Jongh vindt dat het zo spoedig 
mogelijk na het inkomen bezorgd dient te worden. Het blijkt dat er toch 
meestal één maand overheen gaat. 



VERGADERING 21 JUNI 1940 
Preses ds. Sundermeijer. Welkomstwoord waarin hij wijst op de zo droevige 
tijdsomstandigheden. Hoevelen zijn door de oorlog in rouw gedompeld. 
Ook verschillende gemeenten onzer kerk hebben zware schade geleden. 
Wij danken het alleen Gods genade dat onze gemeente en onze personen 
en gezinnen gespaard zijn gebleven. 
De gewone vragenlijst over 't zielental naar de Raad van Beheer moet 
verzonden worden. De scriba heeft de opgave naar die van verleden jaar 
op 8500 ingevuld. Ouderling Hakkert, tevens president-kerkvoogd, heeft 
bezwaar: de kerkvoogden geven 7000 zielen op en betogen dat voor de 
werkelijkheid 6000 beter zou weergeven. De predikanten betogen, dat we 
niet alleen kunnen rekenen met de meelevende gemeente, maar allen die 
hoe dan ook Herv. heten, moeten meetellen. De laatste volkstelling gaf 8750 
Hervormden op: laat er nu enigen afgevallen zijn dan is zeker 6000 te weinig. 
De president der kerkvoogden meent dat de opgaven bij de volkstelling 
dikwijls onbetrouwbaar zijn: in domheid en met bijbedoeling wordt 
menigmaal Herv. ingevuld. De scriba heeft bij het cijfer 8500 geschreven 
"waaronder vele niet meelevenden"; besloten wordt bij te voegen: "7000 
volgens schatting der kerkvoogdij". 
De diaconierekening wordt nagezien. Saldo wat betreft de gewone dienst 
voor 1938 is f 3268,40. Met inbegrip hiervan wijst dezedienst voor inkomsten 
het cijfer van f 19.501,73 aan. Dat van de uitgaven is f 14.920,36. Hierin 
is opgenomen f 5.685,65 zijnde het nadelig van de exploitatierekening van 
het huis. Hiervan zijn de baten f 7.764,94% waaronder opgenomen het 
bovenvermelde nadelig saldo enz. enz. 
In verband met de droeve tijdsomstandigheden worden door de 
Urgentiecommissie van de Ned. Herv. Kerk de stemmingen voor kerkenraad 
en kiescollege uitgesteld voor één jaar. Door de oorlog mislukte dit jaar de 
Pinkstercollecte voor de zending. 

VERGADERING 5 JULI 1940 
Verzoek om verlaging quotum voor de Alg. Kas. De diaconierekening wordt 
door de kerkenraad definitief vastgesteld. Daaruit blijkt dat de taxatie 
van het diaconiehuis op f 40.000 wordt vastgesteld. Ze berust op de 
brandassurantie. 

VERGADERING 13 SEPTEMBER 1940 
Classicale zendingsconferentie gaat niet d ~ o r .  Door overheid voorlopig 
verboden. Wegens de verduistering moet de aanvangstijd van de 
kerkdiensten verandering ondergaan. Met ingang van de wintertijd zal 
bij wijze van proef een uurdienst worden gehouden om 9.30 uur, daarna 
normale diensten om 11 uur en om 2.30 uur. Het bestuur van de Ver. "Uw 



Koninkrijk kome" besluit met algemene stemmen voor dit jaar niet aan de 
verkiezingen deel te nemen; ook de predikanten zijn ervoor dat dit jaar alles 
zo rustig mogelijk zal verlopen. De scriba brengt op verzoek van de koster 
de verduistering van consistoriekamer en catechisatiekamer ter sprake. Ds. 
Vreugdenhil herinnert eraan dat broodkaarten moeten worden aangevraagd 
voor bediening H. Avondmaal. Besloten wordt dit winterhalfjaar geen 
bijbellezingen te houden. 

VERGADERING 27 SEPTEMBER 1940 
Besloten wordt dat de stemming voor gemachtigden zal plaatsvinden in 
de catechisatiekamer van de kerk op donderdag 14 november 1940 van 
11.30- 1.30 uur. Formatie van stembureaus vindt plaats. Men meent dat met 
een 400 stembiljetten volstaan kan worden. Men zou de oproepingskaarten 
door afkondiging van preekstoel willen vervangen. De preekbeurten in de 
zomertijd komen aan de orde. De diakenen vrezen dat de tussenruimte 
tussen de eerste en de tweede wel eens heel kort zou kunnen worden en 
dat sommige diakenen dan van 9.30 - 12.30 uur in de kerk zullen moeten 
wezen. 't Einde is dat de beurten onveranderd blijven. Er zal echter door de 
predikanten streng de hand aan worden gehouden dat de eerste dienst een 
uurdienst zal zijn. 
Ds. Vreugdenhil maakt bezwaar dat de diakenen de achterzaal van het 
Diaconiehuis hebben verhuurd voor een film van het boek Dik Trom. Na 
ampele bespreking blijkt dat de verhuring wat overhaast is geschied. De 
diakenen beloven op de verhuringen in het vervolg scherp toe te zien zodat 
geen verhuringen plaatsvinden die met het karakter van de diaconie strijdig 
zijn. 
Tenslotte heeft ds. Vreugdenhil er bezwaar tegen dat de voorzitter voorlas 
uit de Nieuwe Vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap. Alleen de 
Statenvertaling is kerkelijk ingevoerd. Die behoort dus aan de kerkelijke 
vergaderingen te worden voorgelezen. Ds. Sundermeijer is het hiermee 
wel niet geheel eens, maar wil niemand ergeren en zal voortaan in de 
kerkenraadsvergadering uit Statenvertaling voorlezen. 

VERGADERING 24 JANUARI 1941 
De voorzitter, ds. Vreugdenhil, wenst de ouderlingen en diakenen kracht 
toe in deze moeilijke tijd. We weten niet welke bezwaren de kerk tegemoet 
gaat of bijv. het diaconaal werk belemmeringen zal ondervinden. Jezus 
Christus zal ook dan ons fundament moeten zijn. Het is zeker dat tijden 
van lijden ook tijden van zegen kunnen zijn. Wij blijven hopen en zien uit 
naar de vrijheid, maar we moeten bovenal Gods Koninkrijk verwachten. De 
voorzitter deelt mee dat de stemming kerkenraad - kiescollege toch moet 
gehouden worden voor 1 maart van dit jaar: 20 februari zal de datum wezen. 

https://11.30-1.30


Met verwisseling van de voorzitter worden de stembureau en de verdere 
regeling van de stemming in het najaar overgenomen. 
De diaken Kwant wijst erop dat er f 6.000 van het kasgeld gebruikt werd 
voor de verbouwing van het Huis. Dit geeft grote moeilijkheden. De voorzitter 
raadt diakenen met een voorstel te komen om het class. bestuur te vragen, 
het een of ander effect te verkopen. 
De kerkenraad van Zutphen kan ons een gravure-portret verschaffen van ds. 
Mandt, die ook hier vroeger predikant was. De president der kerkvoogden, 
onze ouderling Hakkert, zegt dat de kerkvoogdij de onkosten wil dragen. 
Besloten wordt de zondagsscholen "De Zaaier", "Timotheus" en die van de 
Ned. Protestantenbond onder toezicht van den kerkenraad te stellen. Voor 
"De Zaaier" wordt ds. Vreugdenhil met zijn ouderlingen de commissie van 
toezicht, voor "Timotheus" ds. Sundermeijer met de zijnen, terwijl ds. De 
Jongh op dezelfde wijze steun zal vinden om dat voor de Zondagsschool 
van de Prot. Bond (Vrijz. Herv.) uit te oefenen. 

VERGADERING 9 MEI 1941 
Ds. Sundermeijer vraagt, of de diaconie ook een molestverzekering sloot. Als 
blijkt dat zulks niet het geval is, raadt hij een onderzoek in dezen zeer aan. 
Ds. Vreugdenhil wijst er nog eens op dat uit de rekening van het Huis blijkt, 
dat de inwonenden eigenlijk ongeveer f 10 per week kosten. De behoeftigen 
buiten het Huis moeten het gemiddeld met f 2,30 doen. Weer is de vraag: 
heeft het Huis in deze vorm en in deze verhoudingen recht van bestaan. 
Spreker looft het, dat de diakenen nieuwe wegen willen bewandelen door 
bijv. kamertjes te verhuren. De ouderling Zwamborn wijst erop, dat althans 
een 17-tal mensen in het Huis een in deze tijd goede verzorging genieten. 
De onkosten zijn per persoon hoog, omdat er niet zoveel verpleegden zijn. 

VERGADERING 23 MEI 1941 (IN DE CONSISTORIEKAMER) 

In aansluiting aan het reeds vroeger genomen besluit inzake de 
zondagsscholen besluit de kerkenraad ook andere Herv. verenigingen onder 
zijn toezicht te stellen. De in de vergadering van 24 januari 1941 aangewezen 
commissies zullen zich daartoe met de betrokken verenigingen, welke 
daarmede akkoord gaan, namens de kerkenraad dat toezicht uitoefenen 
met bevoegdheid, andere personen te assumeren. 

VERGADERING 19 SEPTEMBER 1941 

Ingekomen stuk van de kerkenraad van Hellendoorn om steun voor het werk 
onder de sanatoriumpatiënten. Daar er onder deze ook twee uit Gorinchem 
zijn, zal de diaconie een bedrag als gevraagd wordt, zenden. 
Stuk over een enquête aangaande het godsdienstonderwijs op de openbare 
scholen. Het wordt ter afdoening overgedragen aan ds. De Jongh. 



Stuk van de predikanten te Zutphen om instemming met een adres aan 
de synode. Het gaat erom, dat de kerk behoorlijke gelegenheid krijgt haar 
oordeel uit te spreken over de nieuwe reglementen over de positie der 
predikanten. Er wordt instemming mee betuigd. In de vergadering wordt 
f 1,30 bij elkaar gebracht tot dichting van de onkosten der Zutphense 
predikanten. 
Op voorstel van ds. De Jongh worden, voor het geval de oorlog voortduurt, 
de diensten vastgesteld met wijzigingen op de volgende data: 12 okt., 2 
nov., 16 nov., 18 jan., 8 febr., 8 mrt. 
Ds. Sundermeijer deelt mede dat er binnenkort van Irene jeugddiensten 
zullen worden gehouden in de achterzaal van het Diaconiehuis. Kunnen 
deze op het kerkebriefje worden vermeld? De kerkenraad heeft geen 
bezwaar als maar duidelijk blijkt dat ze niet van de kerkenraad uitgaan. Er 
wordt opgemerkt dat het wel vreemd is dat niet-hervormde diensten op het 
kerkebriefje staan. 
Ds. Sundermeijer brengt de moeilijkheden naar voren in verband met de 
kerstfeesten van de Zondagsscholen, waarvoor niet gecollecteerd kan 
worden. Op zijn voorstel zullen er bussen staan in elke dienst waar gaven 
hiervoor kunnen worden gestort. Bij ds. Vreugdenhil voor "De Zaaier", bij 
ds. De Jongh voor Z.school v.d.N.P.B. (vrijz.), bij ds. Sundermeijer voor 
"Timotheus". 

VERGADERING 3 OKTOBER 1941 
Kiezerslijst vastgesteld. Verkiezing gemachtigden. De stembureaus worden 
samengesteld met uren en namen. Er zullen 400 stembiljetten worden 
gedrukt. Geen persoonlijke oproepingen gezonden, alleen afkondigingen 
van de preekstoel 

A. Ds. Sundermeijer heeft opgegeven dat bij hem bericht is 
binnengekomen dat de volgende verenigingen zich onder toezicht 
van de kerkenraad hebben gesteld: 
Ned. Herv. Wijkver. "Uw Koninkrijk kome" 
Ver. voor Chr. Belangen "lrene" 
Ned. Herv. Zondagsschool "Timotheus" 
Chr. Meisjes Ver. "Wees een zegen" 
Chr. Meisjes Ver. "De lampen brandende" 
Chr. Jongens Ver. "Eén is Uw Meester" 
Chr. Meisjes Ver. "Van bloesem tot vrucht" 
Chr. Jongensclub "Ken Hem in al uw wegen" 
Ned. Herv. Dameskrans "lrene" 



B. Ds. Vreugdenhil geeft op: 
Zondagsschool "De Zaaier" 
Meisjesver. Spreuken 3:6 
Het zendingskransje 

C. Ds. De Jongh noemt: 
Maatschappelijk werk met onderafdelingen 
't Protestants Kerkkoor 
de Afdeling Vrijz. Hervormden 
de Afdeling van de Ned. Protestantenbond. 

Bij de rondvraag wijst ds. De Jongh erop dat de vader en moeder van het 
Diaconiehuis op 17 oktober veertig jaar getrouwd zijn. Het blijkt dat de 
diakenen reeds van het feit nota hebben genomen. Besloten wordt dat de 
preses en de scriba namens de kerkenraad hun opwachting zullen maken. 

VERGADERING 8 DECEMBER 1941 
Deze vergadering is belegd om de gedelegeerden van de synode in de ring 
Gorinchem te ontvangen. Als zodanig zijn in de vergadering ds. J. Haring 
van Neder-Hardinxveld en ds. G. Samson van Hoornaar. 
Aanwezig zijn de drie predikanten, de ouderlingen Hakkert, Teeuw en 
Zwamborn en de diakenen Evertse, Mik en Van de Nadort. De preses opent 
met gebed en leest Ef. 4:1-16. Daarop spreekt hij een woord van welkom. 
Daar hij catechisatie heeft en de heren reeds als consulent van Spijk 
ontving, draagt hij kort daarop het presidium over aan ds. Sundermeijer. Ds. 
Samson leest een inleiding voor over gemeenteopbouw, waarbij hij de ideaal 
gemeente, tevens oer-beeld der Christelijke gemeente uit de eerste tijd stelt 
tegenover de gemeente zoals die nu is verwereldlijkt en ontkerkelijkt. Toch 
is er zucht naar vernieuwing die nodig heeft: kennis, schrik en hunkering. Bij 
het kerkelijk ambt is te letten op de roeping vanwege God en Zijn belofte. 
De "Leidraad voor de kerkeraden" wordt ook onze kerkenraad ter studie 
aanbevolen. Ds. Sundermeijer dankt voor 't inleidend woord, waarop ds. 
Haring erop wijst dat wel ieder geroepen is tot gemeenteopbouw, maar de 
kerkenraadsleden toch ieder in hun ambt in deze een bijzondere opdracht 
hebben. Het gaat om de ere en de grootmaking van de Naam des Heren 
door de verkondiging van Zijn Woord. De voorzitter dankt de gedelegeerde 
voor zijn toespraak en geeft nu verder gelegenheid tot bespreking. 
Ds. De Jongh meent, dat een voornaam din.g is dat de Kerk straks een 
vurig protest laat horen tegen de duistere machten die de arme volkeren 
in de oorlog dreven. Na een woord van ds. Samson, die erop wijst, dat het 
nu om gemeenteopbouw gaat, antwoordt hij, dat praktisch Christendom in 
overeenstemming is met de roeping van de Kerk tegenover de wereld en 



haar weer het vertrouwen zal 
geven van de ontkerkelijkte 
massa. 
De ouderling Hakkert stelt de 
vraag hoe de gemeente moet 
worden opgebouwd. Hij heeft 
maar één antwoord: Predik 
het Woord! In praktische 
beschouwing van onze 
gemeente stelt hij vast, dat wij 
te weinig ouderlingen hebben 
in onze gemeente. De Geref. 
Kerk heeft voor 1000 zielen 
12 ouderlingen. Ds. Haring 
vindt, dat er ook te weinig 
predikanten zijn, waarmee ds. 
De Jongh van harte instemt, 
vooral voor de grote steden: 
de kerk heeft terecht gekozen 
voor gestudeerde voorgangers. 
Daarop wijst ds. Sundermeijer DS. C. Sundermeijer 

erop dat het huisbezoek van 
zeer grote betekenis is - ook dat van ouderlingen. 
De ouderling Zwamborn heeft bij dit werk zegenrijke ondervindingen ook 
voor zichzelf. Hij gaat steeds uit van de schuld der kerk, waar ook de synode 
uitdrukking aan geeft. 
Ds. Sundermeijer schrijft de vervreemding van de kerk in deze gemeente toe 
aan het feit, dat het gevoel van eenheid en saamhorigheid ontbreekt, waarop 
ds. De Jongh verklaart, dat verdraagzaamheid in de lijn van de Vrijzinnig 
Hervormden ligt. Hij meent dat voor de rijkdom der prediking vrijzinnig en 
rechtzinnig elkaar nodig hebben. 
Als de ouderling Hakkert verklaart gaarne eenheid te bevorderen, maar op 
grond van de belijdenis en aanwijst, hoe de catechismus de kenmerken 
van de ware kerk Kerk noemt, stelt ds. De Jongh vast hoe Joh. 13:35 leert: 
"Hierin zullen wij allen weten, dat gij mijn leerlingen zijt, zo gij liefde hebt 
onder elkander." 
Ook moet de orthodoxie leren inzien, dat er bij de Bijbelkritiek van de 
vrijzinnige protestanten geen sprake is van hoogmoedige willekeur of een 
kiezen naar de inblazing van het zondige hart, maar een zich willen stellen 
onder de leiding van de Heilige Geest en een zien van de Schriften in het licht 
van Christus. Als voorbeeld stelt hij het gebed van Simson bij zijn sterven 
tegenover de bede van Jezus Christus aan het kruis. In dit verband vermeldt 



ds. Samson twee woorden: één van ds. J. Koopmans, dat wij de waarheid 
niet mogen opofferen aan het verlangen naar eenheid- en dat van prof.dr. H. 
Kraemer, dat onze zonde is: van de richtingen partijen te hebben gemaakt. 
Nodig is verder, voor elkaar open te zijn. Daarbij horen twee opmerkingen 
uit de vergadering: die van de ouderling Zwamborn, dat wij meer bij elkaar 
in de kerk moeten komen; die van diaken Van de Nadort, dat de bladen van 
de drie predikanten in de toekomst moeten verenigd worden. 
Ds. Sundermeijer is zeer dankbaar voor dit samenzijn, wat blijkt uit zijn 
slotwoord en sluit met dankzegging. Te 8.1 5 uur bij de beschouwing en over 
het huisbezoek verliet ds. Haring de vergadering. 

VERGADERING 9 JANUARI 1942 
Daar de preses ds. Sundermeijer door ongesteldheid afwezig is en het 
niet zeker schijnt, dat ds. Vreugdenhil kan komen, treedt ds. De Jongh 
als voorzitter op en opent de vergadering met gebed. Maar dan komt ds. 
Vreugdenhil binnen, die begrepen had dat 9.15 het begin zou wezen. Deze 
neemt het voorzitterschap over. Afwezig zijn de ouderlingen Van der Schild 
en Van der Gaag en de diakenen Van Eck, De Haan en Kwant. De voorzitter 
leest Openb. 5 en verbindt daaraan een woord van welkom in de eerste 
vergadering van het jaar, waarbij hij de beste wensen uitspreekt. Hij wijst op 
"het boek met zeven zegelen", dat Christus openen zal en wekt op tot geloof 
en vertrouwen. God regeert. Dit zij onze kracht voor het nieuwe jaar. Hierop 
gaat hij over tot de installatie van de bevestigde ouderlingen P. Gelderblom, 
W. van Duivendijk en L. Heijligers en de diakenen Z.A.J. Evertse en H.A. 
van der Pijl. Spreekt de hoop uit op goede samenwerking en zegen op hun 
werk. 
Verzoek van de verplichting te worden vrijgesteld van legaat van f 100 van 
D.A. van Eck om het te beleggen. Toegestaan. 
Na de rondvraag wordt de afvaardiging naar de Buitengewone classicale 

vergadering op 11 januari 1942 nog behandeld (wordt gehouden in 
Dordrecht): 
D.J. Hakkert primus; J. v.d. Schild secundus 
G.M. v.d. Gaag primus; M. Zwamborn secundus 
A. Teeuw primus; L. Heijligers secundus 
Nieuwe lidmaten: ds. Vreugdenhil noemt er 4; ds. De Jongh 16; de 7 van 
Sundermeijer zijn nog niet opgegeven, maar zullen bij de bijz. kerkenraad 
rondgaan. Als er geen tegenbericht van de Synode komt zal dit jaar de 
uitgestelde tienjaarlijkse stemming kerkenraad/kiescollege moeten worden 
gehouden. Als het doorgaat is de datum 5 februari van 11.30 - 13.30 uur 
in de catechisatiekamer van de kerk. Afkondiging zal geschieden van de 
preekstoel. Er zullen 400 stembiljetten worden gedrukt. Samenstelling 
stembureaus wordt nog geregeld aan 't slot van de vergadering. 



VERGADERING 13 MAART 1942 

De vergadering is belegd met het oog op het verzoek van de synode tot alle 
gemeenten gericht een goed opgezette Paascollecte te houden voor de 
nood der kerk. De preses leest de desbetreffende stukken voor. Besloten 
wordt de collecte op de Paasdag in alle diensten te houden. In de dienst 
van de bevestiging van de nieuwe lidmaten van ds. Vreugdenhil wordt een 
collecte gehouden voor de Raad van Beheer. 
Bij de rondvraag brengt ds. Vreugdenhil ter sprake het geval van mej. 
Coenraads uit Boven-Hardinxveld, die op korte termijn bij ds. Sundermeijer 
zal worden aangenomen en bevestigd. Spreker meent bij zijn collega een 
inconsequentie te moeten aanwijzen. Toen de gedelegeerden van de synode 
in de kerkenraad kwamen klaagde Sundermeijer over de verdeeldheid van 
de kerk. Nu werkt hij er zelf aan mee. De vader Coenraads gaat niet meer 
aldaar ter kerke. Het meisje is er op gewezen dat ze na haar bevestiging 
plaatselijk ter kerke dient te gaan. Ouderling Zwamborn vraagt of de 
kinderen uit het Diaconiehuis in de kerk wat in de collecte kunnen doen. Hij 
krijgt daarop bevestigend antwoord. De heer Van Spanje wil het Diaconie-
armhuis voortaan een andere naam geven. Ds. De Jongh deelt mee een 
meisje Bets de Jong uit Sliedrecht te willen aannemen. Ze is reeds geruime 
tijd geleden bij hem aangegeven. Ze had catechisatieles gevolgd bij mej. 
Doets. De kerkenraad van Sliedrecht heeft geen bezwaar. Ook hier in 
Gorcum geen bezwaar. 

VERGADERING 21 MEI 1942 
Persoonlijke kerkvisitatie. Aanwezig de 3 predikanten. Veel kerkeraadsleden 
zijn door hun werk afwezig. De voorzitter, ds. Sundermeijer, heet de 
visitatoren welkom: ds. G. Verdoes Kleyn (Dordrecht) en ds. J.J. de Vries 
(Schipluiden) en draagt hun 't voorzitterschap over. Aan de orde komt de 
verhouding tussen de kerk en de godsdienstige verenigingen. Bespreking 

bleek leerzaam. Op den duur wordt in de oorlogstijd de kerkgang beter, maar 
door brandstoffengebrek en de verduistering zijn de catechisaties minder 
goed bezet. De boeken worden overlegd, maar er ontbreekt nogal iets. De 
kerkvisitatoren vinden het onjuist dat de diakenen de boeken bijhouden. 
Dat moet de scriba van de kerkenraad doen. Hij zal het voortaan in het 
Diaconiehuis in orde brengen. Binnen vier weken moet het contraboek 
bijgewerkt zijn en bericht aan ds. Verdoes Kleyn worden gedaan. Men 
heeft verzuimd de Generale Kas af te dragen. Ds. Verdoes Kleyn draagt 
het voorzitterschap weer aan de preses van de kerkenraad over met een 
beschouwing van het droeve feit van de verdeeldheid van onze gemeente. 
Daardoor kan er niet zo veel van de kerkenraad uitgaan en is de vergadering 
van dit bestuur geen geestelijke verkwikking voor de predikant. Ds. De 
Jongh stelt daar tegenover, dat gebleken is, dat het naast elkander werken 



van verschillende richtingen niet nadelig is voor het geestelijk leven. Als 
voorbeelden noemt hij de opmerking hierover in het rapport over het 
godsdienstonderwijs; het feit van vermeerdering van het getal catechisanten 
en aannemelingen bij de orthodoxen te Dordrecht, toen daar ook vrijzinnige 
predikanten kwamen en de opbrengst van f 13.000 voor de noodcollecte 
met Pasen te Enschede. Ds. Sundermeijer spreekt in de lijn van ds. Verdoes 
Kleyn, de ouderling Zwamborn wijst in verband hiermee op ons aller zonde 
maar vindt in de wederzijdse controle iets goeds. Terwijl zijn collega Hakkert 
de nadruk legt op de belijdenis. Ds. Verdoes Kleyn wil de lichtzijde van het 
samenwonen van verschillende richtingen niet ontkennen, maar meent 
dat ze los van elkaar beter zouden werken. Hij wenst de gemeente en de 
kerkenraad Gods zegeningen toe in deze moeilijke tijd. De voorzitter bedankt 
de heren voor hun overkomst. Met dankzegging gesloten. 

VERGADERING 19 JUNI 1942 
Voor Christelijk Sanatorium Zonnegloren wordt in de maand juli een bus 
in de kerk geplaatst. Verzoek van de kerken te Hellendoorn naar diaconie 
verwezen. De diaconierekening over 1941 nagezien en besproken. Door 
regeringsmaatregelen verschillende bronnen van inkomsten afgesloten, 
maar de gemeenteleden hebben gezorgd dat er geen achteruitgang was. Er 
is een voordelig saldo van f 7.309. Voor een jongeman Van Tuyl is f 5.500 
gestort, die hier vroeger woonde en nu in het huis is opgenomen. 
Ds. Sundermeijer vraagt over de benoeming van een nieuwe binnenvader en 
-moeder. Er zijn 52 sollicitanten. Er worden er 7 uitgezocht. Tenslotte blijven 
er 4 over, die donderdagmiddag van 2 - 6 uur elk een uur op bezoek zullen 
komen kennismaken. Afgevaardigden naar de class. vergadering benoemd. 
Tot primi benoemd Hakkert, Teeuw en Van der Gaag. Tot secundi Van der 
Schild, Gelderblom en Zwamborn. 

VERGADERING 3 JULI 1942 
Installatie van de pas bevestigden. Schrijven van synode met aanwijzingen 
over het opnemen in kerkelijk verband van evangelisaties en die over de 
aanvaarding van een straffe synodale leiding. Mej. Zandwijk keert terug uit de 
Geref. Kerk. Mededeling van overlijden van ds. G. Key op 25 mei te Nijmegen, 
die ook in trouwe toewijding onze gemeente diende. Diaconierekening wordt 
behandeld en vragen naar aanleiding daarvan behandeld. 
Over de benoeming van binnenvader en -moeder het volgende: 
diakenen stellen voor ze voortaan mijnheer en mevrouw te noemen. Als 
regenten komen ze met een drietal dat ze opgeven in de volgorde van de 
kennismakingsbezoeken, die plaatsvonden op 25 juni j.1. 
Het drietal luidt: 



de heer en mevrouw Van Doorn (Zaandam) 38 en 33 jaar 
de heer en mevrouw Scheenstra (Amersfoort) 31 en 39 jaar 
de heer en mevrouw Roebert (Utrecht) 36 en 38 jaar. 
De diakenen Den Haan en Kwant hebben hen bezocht. Ze kregen de indruk 
dat no. 3 het geschiktst zijn. Man en vrouw waren beide in verplegingswerk. 
Uitvoerig wordt verder toelichting gegeven. De diakenen Van der Pijl en 
Van Spanje hebben Kampen en Zaandam bezocht. Uitmuntende indruk 
gekregen. Ds. De Jongh leest een brief van ds. Met uit Zaandam voor, die 
dit echtpaar bijzonder hartelijk aanbeveelt voor de betrekking in ons huis. 
Ds. Sundermeijer zegt: de hele zaak komt hierop neer: wij moeten ons 
afvragen wie het meest geschikt zijn. Dan moet ieder erkennen dat no. 3 
genomen moet worden. Men is het nog niet over alles eens. Bij de stemming 
die volgt blijkt dat alle drie een sympathieke indruk maakten. De uitslag is 
10 stemmen op het echtpaar Van Doorn (Zaandam); 4 op Roebert (Utrecht) 
en 3 op Scheenstra (Amersfoort). Besloten wordt dat het echtpaar Van 
Doorn - Eikel hun benoeming zal worden medegedeeld. De diaconie zal 
er een mededeling over het traktement bijdoen. Het is f 700 per jaar, met 
tweejaarlijkse verhogingen van f 50. Verder kost en inwoning, vrij vuur en 
licht en vrij dokter. Het plan is een pensioenregeling tot stand te brengen. 
De diaken Kwant zegt dat de benoeming van vader en moeder hem een 
geweldige teleurstelling heeft gebracht. Niet de meest geschikte mensen 
zijn gekozen, maar het echtpaar Van Doorn, omdat ze vrijzinnig zijn. Het 
aantal der stemmen wijst daarop. Later zegt ds. Sundermeijer, dat hij het 
alles een misselijke vertoning vindt en dat de vrijzinnigen geen kerels zijn. Er 
is in een vergadering van vrijzinnigen voor het bezoek van de echtparen al 
bepaald, wie het zouden worden. 
Ds. Vreugdenhil wil wel eens alles over die vergadering weten, waartoe zeker 
ook de rechtzinnigen hadden moeten zijn uitgenodigd. Op de middag van 
de bezoeken waren de vrijzinnigen slecht vertegenwoordigd. 

Ds. De Jongh voelt zich niet geroepen, zijn collega alles van deze vergadering 
te vertellen: er zijn trouwens twee vergaderingen geweest wil hij echter wel 
zeggen: in de eerste bijeenkomst heeft hij nadrukkelijk vooropgesteld, dat 
het belang van het huis no. 1 moest zijn. Hier is geen beslissing over de 
personen gevallen. Pas na het bezoek der echtparen is dat in een tweede 
vergadering geschied mede op grond van de inlichtingen van ds. Met. Het 
is duidelijk, dat de vrijzinnigen als alle drie de echtparen goed zijn, aan een 
vrijz. prot. echtpaar de voorkeur gaven. Spreker is ervan overtuigd, dat 
de confessionelen, als zij in de meerderheid waren geweest, ook in een 
voorvergadering hun standpunt hadden bepaald. 
Ds. Vreugdenhil had het eerlijk gevonden als de vrijzinnigen dadelijk gezegd 
hadden "wij willen een vrijzinnig echtpaar". Als zijn mensen in de meerderheid 
waren geweest, was er een advertentie gekomen, waarin om een echtpaar 



was gevraagd van Confessionele beginselen. 
De ouderling Zwamborn zegt, dat de vrijzinnigen stemmers waren. Verder 
was alles komedie en de rechtzinnigen hebben daar hun tijd voor moeten 
opofferen. Hierna merkt de ouderling Heijligers op dat hij door zijn school 
niet aanwezig kon zijn, maar zich door de gegevens en besprekingen wel 
een behoorlijk oordeel kon vormen. Denkt ds. Sundermeijer, dat als alle drie 
het vrijzinnig echtpaar niet geschikt was, de vrijzinnigen het toch hadden 
gestemd? Ds. Vreugdenhil heeft gezegd dat ze alle drie geschikt waren. 
Hierop zegt ds. Sundermeijer, dat de vrijzinnigen ook het ongeschikte 
echtpaar zouden benoemen. 
De diaken Kwant brengt het voorstel van de diakenen over, de vertrekkende 
ouders een pensioen te geven van f 10 in de week. Zijn collega Den Haan 
vraagt waarom dat hier in de alg. kerkenraad wordt gekend, terwijl de 
diakenen het traktement van de nieuwe ouders regelen. De predikanten 
meenden dat dit onveranderd bleef. Het gaat hier alleen om de mededeling 
van het traktement. Tegen het pensioen is geen bezwaar; zij kan uit het 
gevormde pensioenfonds 10 jaren betaald worden. 
Maria van Zandwijk, nu gehuwd met Jetze van Wijnen, dooplid van de Geref. 
Kerk, wil tot de Herv. kerk terugkeren. 
Ds. De Jongh krijgt verlof Bastiana de Beer, echtgenote van Anthonie 
van Straten, die zich liet schrappen, opnieuw aan te nemen op de 3e 
belijdenisvraag. 

VERGADERING 4 SEPTEMBER 1942 
. . . Dan komen de notulen aan de orde. 't Blijkt dat de scriba woorden van 
ds. Vreugdenhil aan ds. Sundermeijer toeschreef. Verder is de opvatting 
dat de vader en moeder Van Steenis een pensioen hebben. Doch in de 
notulen staat gratificatie. De wijzigingen daarvoor worden aangebracht. 
Ds. Sundermeijer beweert niet te hebben gezegd dat de vrijzinnigen ook 
ongeschikte mensen zouden benoemen, maar de scriba heeft zijn "ja" op 
de vraag van de ouderling Heijligers duidelijk gehoord. 
Ingekomen het bedanken van de diaken Kwant om den diakenen bekende 
redenen. De preses betreurt dit heengaan en stelt voor schriftelijk waardering 
te betuigen voor het werk, dat deze man voor de diaconie heeft gedaan. 
Aanwezig verder het bericht van aanneming van benoeming door het 
echtpaar Van Doorn - Eikel. 
A. de Gier, Keizerstr. 23, betaalt zijn hoofdelijke omslag, maar bedankt 
tevens voor zijn lidmaatschap. Ds. De Jongh bezocht hem, maar kreeg de 
indruk van onwilligheid. Het gezin is niet bijzonder groot. 
De diaken Van Spanje vraagt of de kerkelijke ontvanger altijd wel tactvol 
optreedt. De ouderling Hakkert antwoordt hem als president-kerkvoogd dat 
in de meeste gevallen Gorter gelijk heeft. 



Bij de rondvraag vertellen de diakenen, dat zij bij de kerkvoogdij om betere 
plaatsen in de kerk vroegen voor de verpleegden. Ze willen er ook wel 
wat voor betalen. Ds. Vreugdenhil zou ze behalve dan de kinderen, niet 
bij elkaar willen laten zitten, maar ze over de kerk verspreiden. Dit wordt 
goedgevonden. 
Ds. Sundermeijer vraagt dat de drie zondagsscholen in de maanden 
november en december weer bussen in de kerk mogen zetten voor het 
kerstfeest. 

VERGADERING 9 OKTOBER 1942 

Het blijkt dat in de dienst van ds. Sundermeijer reeds de bussen voor 
het Kerstfeest der Zondagsschool staan. Na enige bespreking wordt 
goedgekeurd dat ze dadelijk bij alle drie de predikanten zullen staan. 
De Synode spoort de kerkenraden aan wat te doen voor de geestelijke 
verzorging van de arbeiders die naar het buitenland worden gevoerd. Ds. 
De Jongh denkt aan een oproep om adressen van de kansel en uitreiking 
van bijbels vanwege het Ned. Bijbelgenootschap aan de vertrekkenden. 
De verkiezing van gemachtigden zal donderdag 12 nov. a.s. zijn. Zonder 
tegenbericht kan alles gaan als verleden jaar. De aanvangsuren van de 
kerkdiensten n.m. worden vastgesteld als de oorlog blijft voortduren. 

VERDAAGDE VERGADERING 13 OKTOBER 1942 
Onder de naam kerkelijke stand komt ter sprake de invoering van een 
kaartsysteem van de Hervormde gemeente. Daarvoor zullen modellen 
moeten worden aangevraagd en er zullen een groot aantal mensen nodig 
zijn om dat op te zetten. Voor het begin kan gebruik gemaakt worden van de 
systemen die er reeds zijn, nl. dat van de Vereniging "Uw Koninkrijk kome" en 
dat van ds. De Jongh. Voorts zal een abonnement bij de burgerlijke gemeente 
moeten worden genomen voor gegevens uit het bevolkingsregister. Van deze 
mutaties kunnen dan drie doorslagen gemaakt worden voor de predikanten. 
Een vaste kracht moet voor het bijhouden van de lidmatenstand worden 
aangewezen. 

VERGADERING 4 DECEMBER 1942 

De synode dringt erop aan kledingstukken, dekens enz. te verzamelen 
voor behoeftige gezinnen. Verder dat er een commissie wordt ingesteld tot 
geestelijke verzorging van onze arbeiders in het buitenland en hun gezinnen. 
Plaatselijk dient er een commissie of een contactman te komen. De scriba 
zal als zodanig optreden. 
Aan de orde is de instelling van een Jeugdraad, waaronder alle jeugdwerk op 
Hervormd terrein onder de kerkenraad komt te staan. Aangewezen worden 
de drie predikanten met elk een ouderling. Voor het werk onder de groepen 



in de gemeente zijn er drie onderafdelingen, die voor hun werk zich kunnen 
laten bijstaan door leden. 
Ter sprake komt een voorstel van ds. De Jongh C.S. tot instelling van een 
derde zak, waarbij echter alle bijzondere collecten, behalve de maandelijkse 
kas voor kerk en diaconie, komen te vervallen. De derde zak komt ten goede 
aan allerlei christelijke belangen in en buiten de gemeente. De predikanten 
zullen in overleg met daarvoor aan te wijzen mensen over de verdeling van 
de opbrengst in hun diensten beschikken. Het voorstel wordt aangenomen. 
Met het nieuwe jaar gaat de bepaling in. Besloten wordt uit jonge mensen 
(tussen 18 en 30 jaar) voor elke predikant een collectantencollege te 
vormen. 

VERGADERING 5 FEBRUARI 1943 

Daarin vindt de installatie van de kerkenraadsleden plaats. De voorzitter 
begint met de beste wensen voor het nieuwe jaar, waarin het verlangen naar 
vrede, die ons een zelfstandig volksbestaan zal brengen, naar voren komt. 
Vooral echter de hoop dat de kerk haar arbeid zal mogen voortzetten. 
Verder gaat het over de benoeming van een secretaris-boekhouder voor 
de diaconie. Naar de wens van het diaconaat wordt de heer M. van Eck 
benoemd, die dit werk reeds geruime tijd waarnam. Ds. Vreugdenhil vraagt 
of het principieel niet juist is een niet-diaken tot secretaris-boekhouder te 
benoemen. De scriba vindt dat men ook te principieel kan zijn. De secretaris- 
boekhouder doet nu eenmaal extra werk. Daar de vergadering vindt dat 
een gratificatie van f 150 per jaar toch eigenlijk geen salaris mag heten 
naar verhouding tot het vele werk, wordt het bedrag voor de diaken Van 
Eck vastgelegd. De benoemde wil gaarne controle om de drie maanden. 
Besloten wordt tot een tweemaandelijkse door de aftredende en de nieuwe 
voorzitter der diaconie. 
Bij de ingekomen stukken bevinden zich stukken van de synode over de 
geestelijke verzorging van de arbeiders in het buitenland en hun gezinnen. 
Ingekomen is een brief waarin de vijf vrijzinnige diakenen protesteren tegen 
de wijze waarop ds. Vreugdenhil de diaken Kwant bevestigde. Diaken 
Van Spanje licht het schrijven nader toe. De diakenen toonden allen hun 
belangstelling. Dan is het verdrietig dat de vrijzinnige leden beledigd moesten 
worden. Uit de woorden van de predikant hoorde hij, dat de vrijzinnigen de 
belangen van de armen van de Gereformeerde Bond niet behoorlijk zouden 
behartigen. 
Zijn collega Kwant betreurt het, dat de vrijzinnige diakenen in dezen geen 
voeling met de andere diakenen hielden. Zijn de heren beledigd deze 
ene keer, geregeld door worden de orthodoxen veel zwaarder door de 
vrijzinnigen te Gorinchem beledigd. Zoals nu in het land het volk door een 



groepje dat slechts 10 % ervan uitmaakt, wordt getiranniseerd, zo is ook 
in de Hervormde gemeente alhier: macht zonder recht. Ds. De Jongh heeft 
een bedroefd beetje mensen in de kerk, maar bij de stemming komen de 
vrijzinnigen bij honderden op. Ds. Vreugdenhil heeft geen wantrouwen tegen 
de diaconale bedeling uitgesproken en alleen geconstateerd, dat er geen 
geestelijke eenheid is in de gemeente. 
Ds. De Jongh kan de toespraak van zijn collega niet beoordelen, maar het 
lijkt hem niet juist dat de zaak van de benoeming van de vader en de moeder 
van het diaconiehuis nu weer aan de orde werd gesteld. Het woord van de 
diaken Kwant heeft hij echter wel gehoord. De opkomst van de kerk bij de 
vrijzinnigen moest beter zijn - er zijn wel meer fouten bij zijn volgelingen. 
Toch gaat het niet aan om een godsdienstige richting naar de opkomst in 
de kerk te beoordelen. Als het daarom ging, moesten wij Rooms worden. Er 
staat geschreven: velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. 
Hij rekent de orthodoxe heren voor hoe goed ze in regerende en besturende 
colleges zijn vertegenwoordigd. 
De diaken Evertse herinnert aan de felle twisten in de kerkenraad, toen de 
vrijzinnig hervormden er geen zitting in hadden. Hierna wijst de ouderling 
Heijligers erop, dat geconstateerd werd, dat ook geestverwanten van ds. 
Vreugdenhil zich aan zijn woorden ergerden. Daaruit kan toch wel blijken, 
dat de predikant zich toen ongelukkig uitdrukte. 
Ds. Vreugdenhil noemt allereerst het optreden van de heer Heijligers 
onbeschoft en beledigend in het kwadraat. Gelukkig maar komt dit punt 
later tot meer klaarheid en trekt ds. Vreugdenhil deze felle woorden in. 
Voorts spreekt de predikant over de diaconale brief, die hij eigenlijk geen 
behandeling waardig keurt. Zijn enige bedoeling is geweest, vragen te 
beantwoorden welke in de gemeente leefden: waarom bedankte Kwant en 
waarom komt hij terug. Hij ging uit van de woorden in het schrijven van de 
afdeling van vrijzinnig hervormden ondanks wat er gebeurd is. Hij heeft de 
waarheid op z.i. milde wijze gezegd. Het verheugt hem intussen, dat de 
vrijzinnige heren geraakt zijn. 
Hij waarschuwt de diaken Van Spanje de godsdienstoefening te verstoren. 
Ook komt in het woord van ds. Vreugdenhil de benoeming van vader en 
moeder ter sprake. Dat de stemmen van de orthodoxen verdeeld waren, 
komt doordat de twee andere paren even geschikt waren. De vrijzinnige 
mensen waren echter de minst geschikten. 
Ds. Sundermeijer zegt van de brief: je moet maar durven. Wel ontmoette hij, 
naar hij meent dezelfde dag, iemand die over het optreden van ds. Vreugdenhil 
ontsticht was. Toen vroeg hij hem: Was het onwaar wat de voorganger 
zeide? Hij kreeg de indruk dat de predikant in de grond trapte wat hij in zijn 
preek opbouwde. Tactisch was het juist geweest zijn beschouwingen bij een 
andere gelegenheid naar voren te brengen. Het schrijven van deze diakenen 



is een lor dat een motie van afkeuring verdient. 
De ouderling Zwamborn begrijpt drie dingen niet: waarom Kwant ging, 
waarom hij terugkwam en waarom de vrijzinnigen hem weer stemden. 
Daarmee is zijn collega Teeuw het eens. De heer Zwamborn meent voorts 
dat er twee diakenen van de Gereformeerde Bond moesten zijn. 
Tenslotte verklaart ds. Vreugdenhil, dat er vijf diakenen acht dagen tijd 
krijgen om hun brief in te trekken. Daarna zal hij het schrijven in de kerk 
behandelen. Dan doet de heer Van Spanje het beste maar weg te blijven. 
Hierop herkrijgt hij het presidiaat. De ouderling Van der Schild verlaat de 
vergadering om het late uur en omdat hij dingen heeft gehoord die in een 
kerkenraadsvergadering niet te pas komen. 
De ingekomen stukken worden snel doorgenomen en meest voor 
kennisgeving aanvaard. De vergadering wordt hierop gesloten. 

VERGADERING 16 APRIL 1943 
Naar aanleiding van het voorgelezene verklaart de diaken Van Spanje het 
incident van de vorige dag te betreuren. Ds. Vreugdenhil is na die tijd bij 
hem geweest, waarbij nog weer duidelijk bleek, dat het niet zijn bedoeling 
was geweest te beledigen. Daarom biedt de voorzitter der diakenen zijn 
verontschuldiging aan voor de brief der vijf vrijzinnige heren, welke excuses 
door de preses zeer gaarne worden aanvaard. 
De ouderling Hakkert zou toch gaarne willen onderzocht hebben, wie het 
recht heeft vader en moeder in het diaconiehuis te benoemen. De voorzitter 
is ervóór de weg te gaan die nu betreden is. 
Aan de orde komt de vaststelling van de diaconierekening over 1942, 
waarbij o.a. wordt genoteerd, dat de toestand van het diaconiehuis door het 
instituut der pensiongasten veel gunstiger is geworden. Bij de rondvraag 
stelt ds. Sundermeijer voor, dat in alle diensten de derde-zak-collecte voor 
de Rotterdamse diaconie bestemd zal worden. Om bijzondere redenen 
wordt dit voorstel niet aangenomen. 

VERGADERING 17 SEPTEMBER 1943 IN CONSISTORIEKAMER 

Ds. De Jongh door lichte ongesteldheid niet present. De lijst van 
stemgerechtigden wordt vastgesteld. Voor de mannen met afvoering van 21 
en toevoeging van 28 namen, een totaal van 723 namen. Voor de vrouwen 
met afvoering van 25 en toevoeging van 43 namen, een totaal van 1164 
namen. 
Een ingekomen brief van ouderling Zwamborn d.d. 6 feb. 1943. Daarin wordt 
nagepraat over de discussie in de vergadering van 5 februari, betreffende de 
benoeming en bevestiging van diaken Kwant. Na de vraag van de voorzitter 
wie n.a.v. dit schrijven het woord verlangt, volgt een diep en lang stilzwijgen. 
Dit maakt duidelijk, dat niemand verlangt op dit schrijven in te gaan. Voor 



kennisgeving terzijde gelegd. 
Er is een synodaal schrijven over bijzondere kerkelijke gezinszorg. Het gaat 
om gezinnen die door de oorlogsomstandigheden in een precaire materiële 
of geestelijke positie zijn gekomen. De predikanten staan met een goed deel 
der weggevoerden in schriftelijke verbinding. Daarom in Hervormd Gorcum 
geen speciale bezoeker of bezoekster aanstellen. 

VERGADERING 8 OKTOBER 1943 

De lijst der stemgerechtigden wordt, na ter inzage gelegen te hebben, definitief 
vastgesteld. De stemming zal zijn op 18 nov. 1943. De stembureaus worden 
geregeld. Een convocatie tot een buitengewone classicale vergadering, 
waar alle kerkenraadsleden toegang hebben op woensdag 20 oktober te 
Dordrecht. 
De voorzitter der diakenen, de heer Udo, deelt mee dat het college de diaken 
Kwant tot gedelegeerde voor evacuatieslachtoffers uit andere gemeenten 
heeft aangewezen. 
Ds. Sundermeijer informeert of de collecten voor diaconie en kerk lijden 
onder de instelling van de derde zak. Gelukkig blijkt dat niet het geval te 
zijn. 
Op voorstel van de scriba worden de bijbellezingen door de predikanten om 
de beurt gehouden op die woensdagavonden dat er maanlicht is. Er wordt 
dan niet gevraagd wie de morgenbeurt had. Een rooster wordt opgesteld als 
de oorlog blijft voortduren. 

VERGADERING 10 DECEMBER 1943 
Ingekomen stuk: de politiepresident te Rotterdam deelt mee, dat geen leges 
voor afstammingsonderzoek kan betaald worden als de kerkenraad niet een 
bedrag heeft vastgesteld. Daar er wel meer vrijwillig zal inkomen, gaat de 
kerkenraad na enige discussie niet tot vaststelling van een bedrag over. 
De scriba deelt mee, dat de heer J.M. van der Voorde weer als dooplid zal 
beschouwd worden en bereid is zijn aanslag te betalen. Van de Christelijk 
Gereformeerde kerk wil als dooplid tot de Nederlandse Hervorme kerk 
toetreden Dirk Kouwenhoven (Bastionplein 43). Van de Lutherse kerk wil 
overgaan als lidmaat van de Ned.Herv. kerk: Sara Louisa Duijvendak, 
echtgenote van Dr. J.E. van der Laan, Arkelstraat 37. Op deze aanvragen 
wordt gunstig beschikt. Laatstgenoemde zal ds. De Jongh aannemen op 
de derde belijdenisvraag. Het echtpaar G. van Zijl-den Besten wil weer zijn 
aanslag betalen. 
Ds. Vreugdenhil wordt benoemd tot hulpprediker te Spijk, maar heeft 
daarvoor de toestemming nodig van de kerkenraad te Gorinchem. Hij wijst 
erop, dat hij als zodanig niet meer tijd aan die gemeente zal geven dan nu 
als consulent. Ds. Sundermeijer is lid van het ringbestuur en protesteert als 



zodanig - als lid van de kerkenraad zal hij blanco stemmen. De ouderlingen 
van ds. Vreugdenhil moeten de zaak maar beoordelen. Hierop merkt de scriba 
op, dat de verhouding tot de ring hier buiten moet blijven. De ouderlingen 
van de betrokken predikant hebben geen bezwaar. De kerkenraad heeft dus 
zijn toestemming verleend. 

VERGADERING VAN DE HERV. JEUGDRAAD OP 7 JANUARI 1944 

De vergadering is belegd tot het ontvangen van de afgevaardigde van de 
Synodale Hervormde Jeugdraad, de heer W. van Vliet te Amsterdam. 
Aanwezig als eigenlijke jeugdraad de predikanten en de ouderlingen Teeuw 
en Zwamborn. De ouderling Hakkert is afwezig. Maar ook leden van de 
subcommissie voor het jeugdwerk zijn aanwezig. Voor dat ressorterend 
onder ds. Vreugenhil: de ouderling Van der Schild en de heer Baars. Voor 
dat ressorterend onder ds. De Jongh: mevr. Diepenhorst-Overbeeke, de 
ouderling Van Riemsdijk en de heren Van Kekem en Leemans. Voor dat 
ressorterend onder ds. Sundermeijer: de heren Grijns, Kroef en Damen. 
Preses is ds. Sundermeijer, die de leiding weldra overgeeft aan de heer 
W. van Vliet. Het is te doen om informatie benevens toetsing van de 
beginselen en plannen der synodale commissie. Al lang bestond de wens 
het jeugdwerk kerkelijk te maken. Dit is door de tijdsomstandigheden 
bevorderd. In zijn betoog wijst hij op de wanverhouding tussen het aantal 
der bezoekers der jeugddiensten en der zondagsscholen enerzijds en de 
jonge lidmaten anderzijds. Hij vertelt ook van de moeilijkheden door deze 
tijd: het verbod van verschillende organisaties en de wijze waarop allerlei 
werk wordt opgevangen. De Jeugdraad wil niet heersen maar dienen. Maar 
allereerst geeft de heer Van Vliet de gelegenheid mededelingen te doen over 
het plaatselijk werk. De drie predikanten vertellen van een en ander. Daarna 
neemt de heer Van Vliet weer het woord. Hij beveelt de gezinsdiensten aan, 
waardoor de zondagsschoolleerlingen met hun ouders in de kerk komen. 
Voorts wijst hij op het belang van het werk onder de jonge lidmaten. Dan 
vertelt hij over de jeugdappels om de buitenkerkelijke jeugd te bereiken. Het 
is niet onwaarschijnlijk dat na de oorlog een golf van pretmakerij zich over de 
jeugd zal uitstorten. Hoe kan de jeugd door de kerk worden opgevangen? 
De kerkelijke leiding moet niet alleen rekening houden met de ziel, maar 
ook met de gehele mens en daarom ook letten op de sociale vragen en de 
behoefte aan sport. 

\ 

Aan de orde zullen komen de vragen van de opleiding van de jeugdleiders 
en de pers voor de jeugd. Wat de buitenkerkelijke jeugd aangaat, zal het 
werk onder haar soms geschieden door de plaatselijke gemeenten, maar 
zal in andere gevallen ter hand genomen worden door gevolmachtigden 
der synode. Reeds nu worden er predikanten voor het landelijk jeugdwerk 
vrijgemaakt. 



Een voornaam punt is het richtingvraagstuk. Tot nu toe is de kerk onmachtig. 
Ze moet zich allereerst bezinnen op haar boodschap. Het kerkelijk gesprek 
en het werk van gemeenteopbouw zijn daarom van het allergrootste 
belang. De heer Van Vliet wijst op de zeven punten van Dr.ds. Miskotte als 
uitgangspunten daarvoor. 
Hierna volgt bespreking. Ds. De Jongh vindt het onjuist het werk dat de kerk 
tot nu toe deed, te verachten. Zeker zijn er grote fouten geweest. Hij ziet 
plaatselijk nog zo weinig van een elkaar vinden der richtingen. Hij wijst op 
de behandeling der vrijzinnig hervormden in steden als Rotterdam en Den 
Haag, waar hij zelf zondag nog preekte in een bioscoop. Mogelijkheden 
de buitenkerkelijken te winnen, worden hier verwaarloosd. Men wil de 
vrijzinnigen niet uitdrijven, maar ze moeten zich bekeren. Toch dient men te 
verstaan, dat het vrijzinnig protestantisme niet een soort eigenwijsheid is, 
maar voor de aanhangers ervan een eis der waarheid. 
De heer Grijns waardeert het getuigenis van ds. De Jongh, maar ziet hier 
juist zo sterk de noodzakelijkheid van het kerkelijk gesprek. Door de heer 
Van Vliet wordt gezegd dat ook de rechtzinnigen zich moeten bekeren, 
terwijl ds. Sundermeijer vaststelt dat wij niet onze eigen boodschap moeten 
brengen, maar het Woord van God, de boodschap van de kerk. Ds. De 
Jongh aanvaardt deze tegenstelling niet op deze wijze en stelt tegenover 
het kerkelijk gezag de kerkelijke schat. 

VERGADERING 28 JANUARI 1944 

Installatie van de herbenoemde ouderlingen en diaken. Lezing van de notulen 
der vorige vergaderingen. Ingekomen stukken. Bij de rondvraag vraagt ds. 
Vreugdenhil om de heer Baars, kerkelijk kandidaat, hem als hulpprediker toe 
te voegen. Goedgevonden. 
De scriba heeft een brief van de Evangelische Maatschappij ontvangen 
met verzoek samenkomst te beleggen en het stichten van een afdeling te 
overwegen. Zelf wil hij graag lidmaatschappen ontvangen, maar hij ziet de 
strijd tegen Rome vooral in de positieve opbouw van het protestantisme. 
Ds. De Jongh vraagt hoe het staat met de gemeentezuster, waar dokter 
Logman en hij voor hebben gepleit. Het blijkt dat de heren aarzelen en 
menen, dat nu de baten wel zouden vloeien, maar dat er na de oorlog 
een inzinking zou kunnen komen en de zuster minder werk zou hebben. 
De andere leden van de kerkenraad keuren de neerslachtigheid van de 
diakenen af. De diakenen zullen sympathie wekken juist door hun daden. 
De predikanten verzekeren dat ze hun volle steun zullen hebben. 

VERGADERING 19 MEI 1944 
Wegens ziekte zijn ds. Vreugdenhil en ds. Sundermeijer afwezig en ook 
enkele andere leden van de kerkenraad. Ds. De Jongh neemt het presidiaat 



waar en ouderling Heijligers het scribaat. Een nummer van Kerkpost ligt ter 
tafel, dat als blad bestemd is voor werkers in het buitenland. De heer Van 
Veeren, Concordiaweg 17, wil zich graag belasten met toezending aan de 
hem opgegeven adressen, van personen uit Gorcum die in het buitenland 
werken. 
Voorts is er een uitnodiging tot bijwoning van de buitengewone classicale 
vergadering op 24 mei om 10 uur in de Augustijnerkerk te Dordrecht. Dit 
houdt verband met het voorstel van de generale synode. Deze heeft ten 
doel het ontwerpen van een nieuwe kerkorde op de grondslag van de Heilige 
Schrift en van de belijdenisgeschriften, waartoe behalve de kerkenraad ook 
de kerkvoogdij uitgenodigd is. 
De preses zet in 't kort zijn standpunt uiteen. Hij meent dat het aannemen van 
de nieuwe kerkorde tot gevolg zal hebben, dat een grote groep vrijzinnigen 
de Nederlandse Hervormde kerk zal moeten verlaten. Het bevreemdt hem 
dat ook de vrijzinnigen in de synode het voorstel mede ondertekend hebben. 
Ook de heer Hakkert maakt enkele opmerkingen hieromtrent. Hij zal aan de 
kerkvoogden een uitnodiging doen toekomen. 
Ingekomen is verder een schrijven over de geestelijke verzorging in 
kampementen van de Arbeidsdienst. De diaconierekening over 1943 wordt 
nagezien. Het blijkt dat er een ruim batig saldo is. De exploitatierekening van 
het diaconiehuis heeft een nadelig saldo van bijna f 4000. De rekeningen 
worden goedgekeurd. 
De installatie van een gemeentezuster (Van der Wiel) zal plaatsvinden op 
23 mei in de achterzaal van het diaconiehuis. De heer Van Spanje zal de 
installatie verrichten. Dr. C.P. Gunning zal een toespraak houden over 
kerkelijke gezinszorg. Door ziekte zullen ds. Vreugdenhil en ds. Sundermeijer 
ontbreken. Op verzoek van de heer Kwant zullen daarbij geen gezangen, 
doch alleen psalmen worden gezongen. 
Ds. De Jongh vraagt mevr. De Vlieg-Brouwer te mogen aannemen op de 
derde belijdenisvraag. Geen bezwaar. 

VERGADERING 2 JUNI 1944 
Wegens ziekte zijn afwezig ds. Vreugdenhil, ds. Sundermeijer en ouderling 
Van Riemsdijk en diaken Kwant. Ds. Sundermeijer liet weten dat hij op 
advies van zijn arts drie maanden rust moet houden. De afgevaardigden 
voor de classicale vergadering worden aangewezen. De diensten worden 
geregeld. Diaken Van Spanje deelt mee dat zuster Van der Wiel steeds meer 
aanvragen krijgt, terwijl steeds drie helpsters haar ter beschikking staan. Hij 
vraagt of de predikanten vanaf de kansel meisjes willen oproepen voor dat 
mooie werk. Ds. De Jongh verklaart zich gaarne bereid en zal een oproep 
opstellen welke in alle diensten zal worden voorgelezen. 



VERGADERING HERVORMDE JEUGDRAAD 21 JULI 1944 
Ds. Vreugdenhil en ds. De Jongh aanwezig. Ds. Sundermeijer wegens ziekte 
afwezig. Als leden van de subcommissie voor het Jeugdwerk ressorterend 
onder ds. De Jongh nemen aan de vergadering deel mevr. Diepenhorst-
Overbeke, ouderling Van Riemsdijk en de heer M.D. van Kekem; als leden 
van dat ressorterend onder ds. Sundermeijer mej. H. Blom en de heren 
Grijns, Van Velzen Damen en Kroef. Voorzitter is ds. Vreugdenhil. Deze 
heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder mej. Oskam uit Utrecht, 
secretaresse van de subcommissie van de Synodale Jeugdraad voor 't 
Clubwerk onder de Kinderen der Onkerkelijke Arbeidersgezinnen. Daarop 
volgen de notulen van de vergadering gehouden op 7 jan. 1944. Ze zijn 
alleen in de vergadering van de kerkenraad aan de orde geweest. Dan geeft 
de voorzitter mej. Oskam het woord. 
Deze wijst op het belang van het werk, juist in deze tijd. Het gaat om clubjes 
van tien kinderen onder leiding van kerkelijke jongeren, die zodoende worden 
geactiveerd en aan wie verantwoordelijkheid wordt geleerd. Het gebeurt in 
particuliere huizen van kerkelijk meelevende arbeiders. Voor jongens van 
10-12 jaar is wel groter ruimte gewenst. Er wordt geknutseld en gespeeld. 
Dan is er de ene keer een eenvoudig verteld bijbels verhaal en de andere 
maal een lied (voor de jongeren een zondagsschoollied, voor de ouderen 
een psalm of gezang). De leiders zijn minstens 16jaar oud. 
Voorlopig zijn het meest meisjes. Ze werken twee aan twee en hebben om 
de twee of drie weken een cursusavond, waar alles wordt besproken, maar 
ook wat aan de orde komt voor de leidsters zelf. De stof wordt geleverd aan 
de subcommissie onder de titel "kinderen om de tafel". De kinderen worden 
bereikt door het kaartsysteem langs de openbare scholen of schoolcatecheet 
of door bezoek aan huis. De uitnodiging geschiedt namens de kerk. 
Men trachte de kinderen uit de kerkelijke gezinnen te weren. Wel late men 
toe leerlingen van zondagsscholen en christelijke scholen, die immers veel 
uit onkerkelijke gezinnen afkomstig zijn.Het werk is niet nieuw: in volkshuizen 
wordt het al lang gedaan, maar die zijn neutraal. Ons gaat het om directe 
evangelisatie. Met de heer Grijns stemt ze overeen, dat op den duur meer 
beweeglijkheid nodig zal zijn. Zwolle heeft reeds vakantiewerk. Men poogt 
na de oorlog invloed te krijgen op het werk van neutrale zijde. Ook geeft ze 
toe dat het probleem goede leiders oplossing vereist. Betaalde jeugdleiders 
is een prachtige oplossing. Aan de heer Kroef zegt ze, dat het bijbels verhaal 
eenvoudig moet zijn. Het gaat erom vooral het evangelie te brengen en dan 
niet de leer, maar de levende Heer. 
Mevr. Diepenhorst vraagt vooral de predikanten of er te Gorinchem wel veel 
onkerkelijke gezinnen zijn. Dezen menen dat er weinig gezinnen zijn die 
volstrekt niets met de kerk in de een of andere vorm van doen hebben. 
Misschien dat hier de weg tot de jeugd vooral over de zondagsscholen 



zou moeten lopen. De heer Van Velzen zou van de gemeentesecretaris 
(Van Kekem) wel eens willen weten, hoe de verhouding is tussen de 
zondagsschoolkinderen en de kinderen in het algemeen in cijfers 
uitgedrukt. 

VERGADERING 29 AUGUSTUS 1944 
De vergadering is belegd om in het midden van de kerkenraad de 
classicale gedelegeerden te ontvangen voor gemeenteopbouw en het werk 
onder de jonge lidmaten. Als zodanig zijn verschenen ds. P. Moerenhout 
(Giessen-Nieuwkerk) en de heer ir. C.D. Grijns (Gorinchem). Preses is ds. 
Sundermeijer. 
Ds. Moerenhout wijst erop dat het werk van gemeenteopbouw en kerkelijk 
overleg is geboren uit de nood van de kerk. Onder andere is de nood, 
dat de richtingen tot partijen zijn geworden, die tegenover elkaar staan of 
naast elkaar leven. De kerk moet haar nood en zichzelve kennen om tot 
bekering te komen. Bij ons zelf, bij de kerkenraad zal het begin moeten zijn. 
De gedelegeerden komen niet als inquisiteurs, maar stellen toch een aantal 
vragen: komt in de kerkenraadsvergaderingen het pastoraal gesprek tot zijn 
recht; welke punten acht de kerkenraad urgent; hoe denkt hij deze aan te 
pakken; wenst hij voorlichting van de gedelegeerden? 
De preses meent dat er reden is tot schuldbelijdenis. Wel stelt de ouderling 
Zwamborn in het licht dat er zo nu en dan eens pastorale onderwerpen aan 
de orde zijn gekomen. Ds. De Jongh meent dat er hier op pastoraal gebied 
lichtpunten zijn. Gegeven dat er in de gemeente verschil van opvatting is, 
acht hij het gelukkig dat er predikanten van verschillende richting naast 
elkander werken en zo velerlei mensen kunnen bereiken. Het zou mooi zijn 
als het ook zo was in de eerste gemeenten. 
Ds. Moerenhout is het niet erg met de vorige spreker eens. De kerk moet 
buigen voor het gezag van Jezus Christus: dan vallen de richtingen weg, 
tenminste de partijen. Wel zal er scheiding komen: die niet willen buigen, 
moeten wijken. Van Christus uit wordt ook de kwestie van het Schriftgezag 
opgelost. Aan de oergemeente hebben we ons te toetsen. 
Ds. Vreugdenhil vraagt wat een pastoraal gesprek is. Als pastor herder 
is, hoort het niet eens in de kerkenraad. Het is niet gemakkelijk een beeld 
te krijgen van de oergemeente. Ze is eigenlijk een zaak van geloof, nooit 
onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Hij wijst op het woord van 
Paulus: "Die een ander evangelie brengt dan het mijne, is vervloekt." Wij 
moeten de schrift verstaan in het licht van d e  belijdenis, die het fundament 
is van de kerk. 
Hierop antwoordt de gedelegeerde dat men niet over letters moet vallen, 
als het over granietblokken gaat. Wij moeten luisteren naar het Evangelie 
van Jezus Christus, zoals het tot ons komt in geheel de Heilige Schrift. De 



diaken Kwant waarschuwt er tegen van dit samenzijn een debatavond te 
maken. 
Ds.Vreugdenhilzegt: "Misschien was iktescherp, maar ikwasniet persoonlijk. 
Ik wens geen afstraffing van de gedelegeerden en doe aan deze bespreking 
verder niet mede." De ouderling Hakkert wijst op de ziekte der kerk: dat 
de belijdenis niet wordt gehandhaafd. Doe dat en begin dan met kerkelijk 
gesprek. Volgens ds. Moerenhout ziet deze broeder als uitgangspunt wat 
eindpunt moet zijn: de aanvaarding van de belijdenis, desnoods uitgebouwd. 
De kerk moet met een boodschap komen tot de wereld. 
Ds. De Jongh erkent niet de tegenstelling tussen de boodschap van 
Christus of de kerk en die van de predikant. Elke oprechte voorganger der 
gemeente zal toch de bedoeling hebben het Evangelie van Jezus Christus 
te brengen. 
Hierop merkt ds. Moerenhout op, dat de predikant zich kan vergissen. Is 
ds. De Jongh bijv. bereid tot het kerkelijk gesprek? Deze antwoordt dat hij 
daar ten volle toe bereid is, wanneer hij niet van tevoren zich op allerlei moet 
vastleggen. Hij wil alleen voor de waarheid wijken. Ds. Moerenhout verblijdt 
zich daarover. Daar hij spoedig moet vertrekken, dankt de preses hem in 
zeer hartelijk woorden voor zijn overkomst. 
Dan krijgt de tweede gedelegeerde het woord, die het vooral heeft over de 
jongeren der gemeente, in het bijzonder het werk onder de jonge lidmaten. 
Het gaat erom, de jongeren vast te houden, bijv. na de zondagsschooltijd, 
na het lidmaat worden. Verder wijst hij erop, dat er allerlei jeugdwerk is, 
maar het moet kerkelijk gebonden worden. 
De heer Kwant wijst erop, dat het catechisatiebezoek zoveel lijdt door 
cursussen en andere sociale verplichtingen. De scriba zou voor een avond 
willen pleiten waarop geen cursussen of avondscholen zouden mogen 
worden gehouden en weinig huiswerk voor de volgende dag opgegeven. 
Dat moet dan de algemene catechisatieavond zijn. 
De heer Hakkert zoekt de schuld bij de ouders. Geen aparte jeugddiensten, 
het gezin moet naar de kerk, de jongeren naar de catechisatie. 
In verband hiermee zegt de heer Grijns dat de heer Hakkert gelijk heeft, dat 
de ouders tekort schieten. Maar nu moet de kerk juist des te meer zich om 
hun kinderen bekommeren. Ook deze gedelegeerde heeft vragen. Door het 
tekort aan tijd noemt hij alleen: wat doet de kerkenraad voor de jongeren en 
welke motieven leiden hem bij het jongerenwerk. 
Eind september zal er een regionale bijeenkomst zijn te Sliedrecht voor 
kerkenraadsleden en jeugdleiders: sprekers ds. Kwant en ds. Moerenhout. 
In het begin van oktober zal er te Gorinchem bijeenkomst zijn van jonge 
lidmaten uit de buurt. Wil de kerkenraad de organisatie op zich nemen of 
moet de classicale commissie het doen. De kerkenraad zal dit maandag in 
zijn vergadering aan de orde stellen. 



VERGADERING 5 SEPTEMBER 1944, 'S AVONDS 7.30 UUR IN DE 
CONSISTORIEKAMER 
Ging wegens de onvoltalligheid niet door. 
De opwindende tijdsomstandigheden - geruchten over het naderen van 
Engelsen en Amerikanen en het doortrekken met allerlei voertuigen der 
Duitsers, zijn wel de oorzaak van de geringe opkomst. De vergadering wordt 
uitgesteld tot vrijdag 15 september. 

UITGESTELDE VERGADERING 15 SEPTEMBER 1944 
Deze vergadering wordt besteed aan zaken die nog geregeld moeten 
worden, hetgeen op de gebruikelijke wijze geschiedt. Twee lidmaten komen 
weer terug op vroegere beslissingen. Dit wordt geregeld. De buitengewone 
classicale vergadering zal plaatsvinden op 22 september met de reeds 
aangewezen ouderlingen. 

VERGADERING 2 OKT. 1944 
Ging wegens onvoltalligheid door de oorlogsomstandigheden niet door. 

UITGESTELDE VERGADERING 6 OKTOBER 1944 
Formaliteiten worden geregeld, o.a. verkiezing gemachtigden. Verder ook 
de bijbellezingen en kerkdiensturen. 

VERGADERING 18 JANUARI 1945 N.M. DIAKENKAMER 
Behandeling ingekomen stuk van ouderling Zwamborn, waarin hij protesteert 
tegen de wettigheid van de vergadering van het kiescollege op 30december 
1944.De zaken hier aan de orde zijn nogal verward en m.i. niet van gewicht 
voor een eventueel overzicht van wat in de notulen besproken is (L.H.). Wel 
is er voedselnood. Zuster Van der Wiel doet beroep op de middenstand om 
te helpen. De predikanten kunnen dit werk steunen. Ds. Vreugdenhil wijst 
erop, dat buiten de diaconie verschillende personen nuttige betrekkingen 
hebben, bijv. hij zelf door contacten met boeren uit Spijk. De toestand wordt 
zeer kritiek. Met kleine hoeveelheden wordt niets bereikt. 

DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND: 4 MEI 1945 
4 mei 1945:des avonds kwam het bericht door dat de Duitse legers in 
Nederland en Noordwest-Duitsland 5 mei 1945voor 8uur zouden capituleren. 
De kerkenraad besloot op de avond van 4mei een dienst te houden, waarin 
de drie predikanten zouden voorgaan. Des ayonds 6uur was de kerk met c. 
1700 mensen bezet. Ds. Ph.J. Vreugdenhil opende de dienst en liet Psalm 
75:1 en 4zingen. Voorgelezen werd Psalm 85en Psalm 126.De tekst was 2 
Sam. 22:7.Daarna werd gezongen Psalm 66:6.Ds. C. Sundermeijer gedacht 
de gevallenen en ging voor in gebed. Zijn tekst was Psalm 149:l.Gezongen 



werd Psalm 150:l. Ds. C. de Jongh sprak over Jeremia 6:14b. Gezongen 
werd Gez. 301 : l  en 6 (uit het Wilhelmus). De collecte voor diaconie en kerk 
bracht ongeveer f 1870 op. 

KERKENRAAD OP 23 MEI 1945 N.M. 1 UUR 
Op 23 mei verschenen plotseling twee afgevaardigden van het classicaal 
bestuur van Dordrecht, die een bijeenkomst met vertegenwoordigers van 
de kerkenraad verlangden. Om 3 uur waren aanwezig de drie predikanten, 
de ouderlingen Gelderblom, Hakkert, Van Riemsdijk, Heijligers en Van der 
Schild, benevens de diaken Den Haan. De preses ds. Vreugdenhil opent 
de bijeenkomst met gebed en heet ds. Van der Zee en ds. Rijnsburger 
welkom als afgevaardigden van het classicaal bestuur. De laatste vertelt 
van de moeilijkheden voor het classicaal bestuur gelegen op het gebied 
van vergaderingen en correspondentie. Nu zijn zij als afgevaardigden 
gekomen met een auto van de Binnenlandse Strijdkrachten en benzine van 
de geallieerden. Aan de orde is het protest van de heer M. Zwamborn tegen 
de vergaderingen van het kiescollege in het einde van 1944. 
Materieel staan de afgevaardigden aan de zijdevan de kerkenraad: bijzondere 
tijden eisen bijzondere maatregelen. Maar er hebben daarbij overtredingen 
der reglementen plaatsgehad. Het advies van de afgevaardigden is: houdt 
om de zaak op de snelste wijze in orde te krijgen, opnieuw de verkiezing 
voor ouderlingen en diakenen, leest af en bevestigt. Daar de kerkenraad zich 
hiermede kan verenigen en niets meer aan de orde komt, sluit de preses de 
bijeenkomst en verlaat de diaken de consistoriekamer. 

VERGADERING 4 AUGUSTUS 1945 
Afwezig ds. Vreugdenhil wegens uitstedigheid, de ouderling Van Riemsdijk 
en de diakenen Van der Pijl en Udo. Ds. Sundermeijer heeft de leiding. De 
installatie van gekozen leden vindt plaats, waarschijnlijk nooit zo laat. Onder 

de ingekomen stukken bevindt zich een missive van de Urgentieraad der 
Synode, welke aandringt op het houden van een grote collecte voor de 
nood van vele gemeenten. Verwoest zijn 151 kerkgebouwen, 91 pastorieën 
en 30 dienstgebouwen. Besloten wordt dat bij alledrie predikanten deze 
collecte voor de Urgentieraad zal gehouden worden. 
Uitvoerig wordt de diaconierekening besproken. Het staat er goed voor. 
Er is een royaal batig slot. Gesproken wordt over een gemeenschappelijk 
wekelijks predikbeurtenblad of een inlegvel bij een synodaal uit te geven 
blad. In deze notulen komen twee voor mij bekende namen voor, nl. Van 
Hoogdalem en Kroef. 
Ds. Sundermeijer kwam tot de slotsom dat hij met Pasen een te gering 
aantal lidmaten te bevestigen had. Hij krijgt gelegenheid alsnog met Pasen 
een 17-tal mensen als lidmaat te bevestigen. 



VERGADERING 7 SEPTEMBER 1945 IN DE CONSISTORIE 
De administratie van de diaconie komt allereerst aan de orde. Moeten 
we doorgaan met een gratificatie of moet er een administrateur worden 
aangesteld. Ds. Vreugdenhil heeft dit al lang zien aankomen. Het administratief 
werk wordt zo omvangrijk. Het is beter een betaalde kracht aan te stellen. 
Ds. De Jongh vindt dat Van Eck, die tot dusver de administratie verzorgt en 
daarvoor een gratificatie ontvangt die voor dit werk te gering is, gevraagd 
moet worden of hij betaald administrateur zou willen worden. 
De lijst van stemgerechtigden wordt bijgewerkt. Er is een commissie 
die lijsten met gegevens in het portaal van de kerk ophangt. Die zou 
het jaarboekje kunnen verzorgen. Ds. Vreugdenhil weet nog niet of hij 
de gegevens daarvoor wil verschaffen. In dat jaarboekje zouden ook de 
financiële gegevens van de diaconie kunnen worden opgenomen. Een 
moderne methode is zo'n jaarboekje de mensen ter beschikking te stellen. 
Wordt dat niet te kostbaar? Nee, zegt ouderling Van Hoogdalem. Het bedruipt 
zichzelf door advertenties op te nemen. Daarna komt de pers ter sprake. 
Het ministerie neemt de uitgave van een predikbeurtenblad benevens de 
redactie op zich. Daarnaast wordt propaganda gemaakt voor het 14-daags 
orgaan, dat vanwege de synode voor de hele kerk wordt uitgegeven. Ds. 
De Jongh wijst erop, dat we nog niets van de geest van dit blad weten. 
Het is de vraag of het alle kringen in onze gemeente zal bevredigen. We 
moeten ervoor ijveren, maar het zal niet anders dan een proef kunnen zijn. 
Het blad zal in het teken van gemeenteopbouw staan. Ds. Vreugdenhil 
vertelt van de oppositie van deze stroming niet alleen in Gereformeerde 
Bonds-, maar ook in Confessionele kringen. Voor het synodale blad wordt 
een propagandacommissie aangewezen, bestaande uit ds. Sundermeijer, 
ouderling Heijligers en diaken Udo. Er zijn elf stemmen voor en drie tegen 
de propaganda van het synodale blad. Ds. Vreugdenhil wijst op de koster 
als colporteur. 
Tot een Jeugdappel voor de jongeren van gemeenten in het ressort 
Gorinchem, uitgaande van allerlei kerken en richtingen, wordt met elf tegen 
drie stemmen besloten. Ook dit punt wordt commissoriaal. De commissie 
bestaat uit ds. De Jongh, de ouderlingen Van Riemsdijk en Van Hoogdalem 
en de diaken Kroef. De commissie kan zich desgewenst uitbreiden. 
In bespreking komt de oproep van de landelijke Commissie voor de 
samenkomsten voor iedereen 1945. De preses wendt zich allereerst tot ds. 
De Jongh. Deze zegt ervoor te voelen als alledrie de richtingen meedoen. 
Hij herinnert aan de gezamenlijke bidstond ende gezamenlijke dienst en de 
samenkomsten bij gelegenheid van de bevrijding. 
De kerkenraad neemt de gedachte over, al overweegt bij sommige leden het 
gevoel dat het niet meer is dan een proef. Aanvaard wordt het voorstel dat 
dit keer de eigen predikanten de onderwerpen zullen behandelen. 



God heeft een plan met ons volk, met uw gezin 
Voor de propaganda wordt gedacht aan raambiljetten, aan folders, die 
van bovenaf wel weer zullen worden beschikbaar gesteld, huis aan huis 
te bezorgen, en aan persoonlijke b6invloeding van de leden der gemeente 
ieder in eigen kring; jeugdbeweging en andere verenigingen kunnen worden 
ingeschakeld. 
In dit verband komt het punt uitbreiding van de kerkenraad ter tafel. De 
scriba meent dat door de verenigingen de gemeente kan overzien worden. 
N.a.v. het werk onder de buitenkerkelijken merkt ds. Vreugdenhil op, dat 
het jammer was dat de kerkvoogdij de kerk voor 30 augustus j.1. aan de 
Oranjevereniging had afgestaan. Op deze avond had onze Nederlandse 
Hervormde kerk zeer velen weer kunnen bereiken. Besloten wordt de 
kerkvoogdij te verzoeken niet over de kerk te beschikken zonder eerst de 
kerkenraad te polsen. 
De kerkenraad van Epe verzoekt adhesie aan een protest tegen het weer 
invoeren van de doodstraf. Er zijn maar twee stemmen voor. 
De diaken Udo zegt dat de diaconie de gezinshulp niet zal kunnen 

behouden, over augustus kwam er f 62 in, terwijl de onkosten f 330 
bedroegen. Hierop volgt een verdediging van het instituut. Laat het geld 
kosten! De diaconie werkt met een batig saldo. Als er tekort is, make men 
de gemeente mobiel en de offervaardigheid sterker. Laat men contributies 
krijgen, waardoor men recht krijgt op deze hulp. Dit kan pas als men die ook 
verlenen kan. Daartoe zijn er nu te weinig meisjes. Zuster Van der Wiel heeft 
vooral ook in de Interkerkelijke Bijstand prachtig werk gedaan. Toch moet 
bij de aanstelling van haar opvolgster meer aan de bekwaamheid als sociaal 
werkster gedacht worden. Ds. Vreugdenhil weet misschien wel iemand. De 
scriba wijst op de School voor Maatschappelijk Werk en de Christelijke 
School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam. 't Is nu al laat, maar een 
volgende keer wil de diaken Kroef ingaan op de brochure over "De kerk en 
de morele ontaarding van ons volk". Tenslotte dankt de diaken Van Spanje 
ds. Vreugdenhil voor wat hij deed in het werk van de I.K.B. en verzoekt de 
erkentelijkheid over te brengen aan zijn dochter. De predikant is voor deze 
woorden zeer gevoelig en verklaart dit werk gaarne te hebben gedaan. Het 
is 11.l5 uur. 

VERGADERING 28 SEPTEMBER 1945 
De vergoeding voor Van Eck voor de administratie: met vier tegen drie 
stemmen besloten de diakenen de gratificatie te brengen op f 200 per jaar. 
Het advies van de synodale commissie oordeelde, dat de administrateur f 
300 wel toekwam en dat de synodale commissie voor de diaconie daarvoor 
dispensatie diende te vragen aan het classicaal bestuur. Maar de diakenen 
willen het karakter van liefdearbeid sterk op de voorgrond houden. Kroef 



meent dat de motieven bij de stemming niet juist waren. 
Ds. Vreugdenhil wil het Diaconiehuis van het diaconaat losmaken en voor 
het huis regenten aanstellen. Het moet zichzelf bedruipen. 
Ds. De Jongh meent, dat gezien de bedoeling van de erflaters en de gevers 
van giften aan de diaconie zulk een scheiding niet mogelijk is, maar de 
ouderling Van Hoogdalem is van oordeel dat het niet tegen de geest van de 
stichters is om het voorstel van ds. Vreugdenhil te aanvaarden. Het voorstel 
der diakenen komt nu in stemming en wordt aangenomen met 14 tegen 3 

stemmen. De ouderling Van Hoogdalem meent voor te moeten stemmen, 
maar bewondert de redenering van de diakenen niet. Ds. Vreugdenhil 
verklaart dat dispensatie bij het classicaal bestuur moet aangevraagd 
worden. 
Daarop komt de heer Van Eck weer in de vergadering, waarna de preses 
hem het besluit meedeelt. Die wijst erop dat hij niet zelf om verhoging 
heeft gevraagd. Voor de gedachte dat de sociaal werkster (de zuster) een 
gedeelte van de administratie zou overnemen, voelt de heer Van Eck niets. 
De verhoging gaat 1 januari 1945 in. 
Aan de orde komt de benoeming van een sociaal werkster. De diaken 
Kwant vertelt hoe er een advertentie geplaatst werd waarop geen geschikte 
sollicitanten kwamen. De aandacht valt op mej. A. Spronk alhier, die een 
benoeming voor dergelijk werk in Hengelo ontving. Behoudens goedkeuring 
door de kerkenraad werd zij aangewezen op een traktement van f 1500, 
terwijl de helft van de pensioenpremie zal worden betaald. 
Er zijn acht gemeenten aangeschreven over dit werk, opdat het beter worde 
georganiseerd. Ds. Vreugdenhil wijst erop dat de leiding van het jeugdwerk 
niet tot de taak van de zuster kan behoren. De instructie van de zuster zal 
eerst aan de kerkenraad worden voorgelegd. Ds. Sundermeijer meent dat 
er eerst een instructie moet zijn en dan de benoeming. Het blijkt dat er 
spoed moet worden gemaakt in verband met de benoeming in Hengelo. 
Mej. Spronk wordt met algemene stemmen benoemd. 
Ds. Sundermeijer vertelt hoe twee nummers van het blad van de Nederlandse 
Hervormde kerk zijn aangekomen. De expeditie door de koster levert 
moeilijkheden op; ook het winnen van abonnees op die manier. Goed wordt 
gevonden dat de wilarbeiders van de predikant dit werk zullen opknappen. 

VERGADERING 5 OKTOBER 1945 
De lijst van stemgerechtigden komt aan de orde. Er zijn geen bezwaren 
ingekomen, waarom de vaststelling ongewijzigd kan plaatsvinden. De datum 
van de stemming voor gemachtigden wordt aangewezen, nl. donderdag 
15 november. Het zal gaan als verleden jaar, zitting en afkondiging van de 
kansel. De stembureaus worden geformeerd. 



HOE WORDT GORINCHEM GESCHREVEN EN UITGESPROKEN 

A.J. Busch 

Diverse personen hebben geschreven over de schrijfwijze en uitspraak van 
de plaatsnaam Gorinchem. Hier volgt ee,n aantal uitspraken van lieden die 
zich daarmee in de loop der tijden hebben beziggehouden. 

CHARIVARIUS 
G. Nolst Trenité (1 870-1 946) zei het 
al: je schrijft Gorinchem maar spreekt 
het uit als [gorkum]. De publicist Nolst 
Trenité was aanvankelijk als leraar 
Engels verbonden aan een HBS in 
Haarlem. Grote bekendheid kreeg hij als 
Charivarius met de rubriek Charivari(a) in 
De Groene Amsterdammer. Daarin stelde 
hij taal- en stijlslordigheden op geestige 
manier aan de kaak. Een groot aantal 
merkwaardigheden van de Nederlandse 
taal signaleerde hij in een lang, kolderiek 
gedicht met de titel: Het Nederlands, 
waarin voor Gorinchem ook een rol is 
weggelegd. Hij droeg het gedicht op aan 
de vreemdelina die Hollands leert. Als 

Getekend portret van dr. G. Nolst Trenité 
die vreemdeling alles wil bevatten, zal hij 

door A. de Meester (1914) 
aan het gedicht, waarvan hier het begin 
volgt, een aardige kluif hebben. 

0,vreemdeling, die onze taal bestudeert, 
Lees verder. Ik wed dat mijn Rijm je wat leert 
'k Hoop niet, dat de studie je tegen zal vallen 
Zo zegt men bal ballen, maar ach! Niet: dal dallen. 
En 't enkelvoud, vreemdeling, van koeien is: koe 
Maar de boef draagt wel boeien, de drenkeling geen boe. 
En Vondel, je weet het, schreef prachtige reien, 
Maar niemand bestelt in een lunchroom ooit eien. 
En kinden is niets, noch ook winderen -wel lammeren, 
Wel: wortelen, geen eikelen, noch borstelen of kammeren. 
Zo kom je van zelf op de lastige paderen: 
Rad- raden? Stad - staden? Is vad stam van vaderen? 



In deze geest gaat het gedicht verder, totdat 47 regels verder de naam 
Gorinchem opduikt: 

A l  schrijf je ook Gorinchem, spreek het uit: Gorkum 
Maar schrijf in vergissing niet Borinchem voor Borkum. 

Het dichtwerk eindigt met de regels: 

Dus leer, lieve lezer, de les uit mijn lied: 
Het Hollands is heus nog zo makkelijk niet. 

Nolst Trenité signaleerde dus, dat de als Gorinchem geschreven plaatsnaam 
moet worden uitgesproken als[gorkum]. Vermakelijk is het te horen als import- 
bestuurders en -ambtenaren van deze stad bij voorkomende gelegenheden 
officiële teksten moeten oplezen. Dan begaan ze dikwijls de fout door de 
plaatsnaam uit te spreken als [goringem], waaruit duidelijk blijkt dat ze niet 
ingeburgerd zijn. Net als de meeste Nederlanders weet elke rechtgeaarde 
inwoner van deze stad dat het in uitspraak [gorkum] moet zijn. 

J. DE HOOG 
In navolging van J. Wagenaar (Historische 
Reeks Oud-Gorcum nr. 12, blz. 51), J. Kok 
(idem, blz. 67), J.F. Martinet (idem, blz. 
92), A.J. van der Aa (idem, blz. 101) en 
J.L. Terwen (idem, blz. 145), zag de oud-
leraar van het gymnasium en de HBS drs. 
J. de Hoog in de plaatsnaam Gorinchem 
een relatie met het woord goor, waarvan 
de oude betekenis vuil, modder, slik is. In 
de moerassige Lingedelta is dat zo gek 
nog niet. Ook plaatsen als Sliedrecht en 
Sleeuwijk hebben hun naam te danken aan 
het slib (slei, slie). Bovendien kwamen in de 
middeleeuwen geen naamsontledingen voor 
die van personen zijn afgeleid, zo betoogt 
De Hoog in zijn boek Geschiedenis van de 

J, de Hoog
waterlopen en de binnenscheepvaart in het 
stroomgebied van de Boven-Merwede (Alpheo aan den Rijn, 1987). 
Plaatsnamen die op overeenkomstige wijze als Gorinchem zijn samengesteld 
komen meer voor, ook in de buurt van Gorinchem. Voorbeelden daarvan 
zijn Kedichem, Woudrichem, Beusichem en Zuilichem. In de spreektaal 
werden de namen verkort tot Kekum, Woerkum, Beusekom en Zuilekom. 



Gorinchem werd kortweg Gorkum. Al deze oude vormen hebben zich 
echter in de spreektaal weten te handhaven, met als grote uitzondering 
op die regel Gorinchem, waarvan de uitspraak door de eeuwen heen altijd 
[gorkum] is geweest. Ondanks deze uitspraak is de oude vorm behouden in 
de voor "officieel" aangenomen spelling. De plaatsnaam wordt doorgaans 
geschreven als Gorinchem, maar altijd uitgesproken als [gorkum]. 

GORKUM 
In I936 gaf het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap een 
boekwerk uit, getiteld: Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. Deze 
lijst, die meer dan 40.000 Nederlandse geografische benamingen bevat, is 
samengesteld door dr. A.A. Beekman, Ph.G. Rapp en prof.dr. J.W. Muller. 
Deze wetenschappers ontpopten zich als ware plaatsnaam-hervormers. 
Zij hielden zich aan de spellingsregels volgens De Vries en Te Winkel. Na 
deze mededeling in het voorbericht volgt een belangrijke passage: Hieruit 
volgt dat vele oude spellingen en verlatiniseerde vormen, stammend uit de 
middeleeuwen en later tot en met de 18e eeuw en helaas in aardrijkskundige 
namen gehandhaafd tot op onzen tijd, moeten vervallen. Hiertoe behooren 
die met de letterteekens c, q en x en ook die met ph en th. Volgens de lijst 
werd Acquoy: Akkooi, Arcen: Arsen, Axel. Aksel, Alphen: Alfen en Twenthe: 
Twente. Logisch dat hier verzet tegen kwam! Merkwaardigerwijs werd 
Chaam niet getransformeerd tot Kaam. 
In het voorbericht wordt ook de Arkelstad genoemd: Er zijn ook namen 
die zeer goed geschreven worden in verband met hun afleiding, maar die 
nooit meer in dien vorm in de spreektaal worden gebruikt. Zulk een naam 
is Gorinchem. Gore was een mansnaam, Gorinc het patronymicum, dat, 
samengesteld met hem (= em, um, om) Gorinchem, d.i. woonplaats van de 
familie Gorinc gaf. Zeer juist. Maar reeds lang zegt niemand meer Gorinc-
hem: de naam luidt altijd Gorkum. Reeds in het begin der 16e eeuw werd in 

officieele stukken geschreven Gorchem, Gorekom, Gorkom. Daarom vindt 
men in deze lijst Gorkum en ook Beuzekom en Deutekom in plaats van 
Beusichem en Doetinchem. 
De geleerde samenstellers van de lijst van aardrijkskundige namen - en niet 
alleen zij - nemen aan dat de naam Gorinchem zou zijn terug te voeren op 
een mysterieuze figuur met de naam Gore. Deze persoon zou betrokken zijn 
geweest bij de ontginningen in de contreien van Gorinchem, welke in de Ilde 
eeuw volop in gang waren. Dit is louter gebaseerd op veronderstellingen, 
want het bestaan van deze Gore of Goro is nooit aangetoond. 
Na wat in het voorbericht staat vermeld, is het vanzelfsprekend dat de 
plaatsnaam niet als Gorinchem in de lijst is opgenomen, maar wel als 
Gorkum en Gorkumsche Avelingen. 
De Raad van Ministers schreef de schrijfwijze volgens de lijst dwingend 



voor aan de overheidsorganen. De minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen liet op 21 januari 1938 een circulaire uitgaan, waarin het 
kabinetsbesluit werd medegedeeld. Gemeentesecretaris M.D. van Kekem 
nam goede nota van de inhoud van deze circulaire en begreep welke 
consequenties dat voor Gorinchem zou hebben: in geschreven vorm 
Gorkum in plaats van het gebruikelijke Gorinchem. In de vergadering van het 
college van burgemeester en wethouders van 22 februari 1938 vroeg hij het 
oordeel van de aanwezigen: burgemeester G. Kootstra en de wethouders S. 
Biegel en mr. E.J .E.G. Vonkenberg. Het bestuurscollege voelde niets voor 
verandering en besloot in de officieele stukken den naam "Gorinchem" te 
blijven bezigen. Het distancieerde zich dus van het ministeriële voorschrift. 
Wel zou burgemeester Kootstra tegenover een verslaggever van Het Nieuws 
van de Dag hebben verklaard, dat Gorinchem gaarne Gorcum genaamd 
wilde worden. 
Het was te verwachten dat er veel negatieve reacties kwamen over 
de voorgeschreven spelling van geografische namen. Reeds na drie 
maanden - op 23 april 1938 - besloot het kabinet tot intrekking van het 
besluit dienaangaande. Desondanks bleven diverse instanties de in de lijst 
voorkomende spelling gebruiken. 

W.A. VAN DER DONK 
Vermoedelijk naar aanleiding van de commotie rond 
de naam Gorinchem, maakte de rechtshistoricus 
drs. W.A. van der Donk (1894-1972) een uitvoerig 
gedocumenteerde studie van de schrijfwijze van de 
plaatsnaam van deze stad in het verre verleden. Bij 
bestudering van geschriften uit de periode 11 60-1 560 
trof hij 72 maal de naam Gorinchem (met de variaties 
Gorrinchem, Gorechem, Ghorechem, Gorichem, 

Ghorichem, Goijrichem, Ghoricheim, Gornichem, 
Gorningen, Gorichom, Gorychom) aan, tegen 17 
keer Gorcum (met de varianten Gorkom, Guerkom, 

W.A. Van derGorckum, Gorchum en Ghorchum). In een akte van 
omstreeks 11 60 vond hij de naam Gorinchem voor het eerst en pas in 1290 
voor de eerste maal Gorcum. Hieruit concludeerde hij, dat de schrijfwijze 
Gorinchem met haar variaties én de meest frequente én de oudste was. 

E.P.A. BRUIN 
Onbekend met deze voorgeschiedenis gooide het raadslid E.P.A. Bruin in 
1975 de knuppel in het hoenderhok. Tijdens de rondvraag van de openbare 
raadsvergadering van 27 juni 1975 stelde hij: ...dat het verkeersplein 
Oudenrijn Europese vermaardheid heeft gekregen - hoewel hier geen 



mensen wonen. Men realiseert zich wellicht niet ten volle dat binnen enige 
jaren ook het verkeersplein Gorinchem en daarmee de naam van de stad 
Gorinchem Europees bekend wordt via de verkeersberichten etc. 
Daar de naam Gorinchem door buitenlanders niet uit te spreken is, terwijl 
bovendien een tweede naam voor dezelfde plaats verwarring wekt verzoek 
ik het College in overweging te nemen de naam Gorinchem officieel te 
laten wijzigen in Gorkum en daartoe zelf het goede voorbeeld te geven 
door gemeentelijke briefhoofden e.d. te voorzien van de naam Gorkum 
i.p.v. Gorinchem, tevens aanbeveling te doen verkeersborden en kaarten te 
laten voorzien van de naam Gorkum. 
Voor historische zaken kan men de naam Gorinchem, zo men wenst, altijd 
nog blijven gebruiken. 
Burgemeester A. Schreuder reageerde niet voornemens te zijn de naam 
Gorkum te propageren. Wel zegde hij toe er met de wethouders over te 
spreken. Dit laatste gebeurde niet, althans niet in een collegevergadering. 
Raadslid Bruin had overigens wel een vooruitziende blik: tegenwoordig 
klinkt de naam van Gorinchem bijna dagelijks door de ether bij de 
verkeersinformatie. 

H.F. VAN PEER 
In een kanttekening in het Nieuwsblad voor 
Gorinchem en omstreken van 9 juli 1975 trok 
redacteur H.F. van Peer (191 7-1978) van leer. Zijn 
commentaar verscheen onder de kop Bruinichem, 
een toespeling op de naam van het raadslid en op 
de als officieel aangenomen schrijfwijze van de naam 
van deze stad. Van Peer schreef: Ik zie de noodzaak 
van een dergelijke operatieve naamingreep niet in. 
Zeker, de namen Gorinchem en Gorcum (nooit met 

een k, want de c heeft de meeste rechten) door 
elkaar gebruikt kunnen wel eens verwarrend werken, 

H F. van Peer maar in de praktijk valt dat euvel nogal mee. 
Wij heten heel netjes Gorinchem, we zeggen gewoon Gorcum en als 
het helemaal huiselijk is Gurrecum. Iedereen zegt Den Haag en niet 's-
Gravenhage, Dordt en meestal geen Dordrecht, Den Bosch en geen 's-
Hertogenbosch, maar deze gemeenten hebben hun officiële plaatsnaam 
niet veranderd. Waarom zou dat in Gorinchem wel moeten? Is de naam 
Gorinchem niet uit te spreken? Kom nou. Denk eens aan de Friese 
plaatsnamen en is Gorinchem moeilijker te zeggen dan Woudrichem? En 
als je het eenvoudig wil hebben maak er dan in het spraakgebruik gewoon 
Gorrecum van, dat zegt toch iedereen. 
Gorinchem krijgt zijn bekendheid waarachtig niet door zijn naam, maar 



door zijn inwoners en door wat zij presteren. De heer Bruin was nog wel 
zo edelmoedig om de naam Gorinchem als historische naam te willen 
handhaven. Heel hartelijk dank, maar in het historische licht kan hij niet veel 
kwaad aanrichten, want dat is zijn terrein niet. 
Onder de kop We moeten naar Gorcum had Van Peer al een week eerder in 
zijn krant een vermakelijk stuk geschreven in de rubriek Mensen. Omstandig 
verhaalt hij hoe een gezin in een restaurant bij het verkeersplein is beland. 
Na de maaltijd vraagt mevrouw aan de ober waar Gorcum eigenlijk "legt", 
want daar moet zij met man en kroost naar toe. De ober antwoordt: "In 
Gorinchem, want mevrouw, Gorinchem en Gorcum is eigenlijk hetzelfde. Als 
je het deftig wil zeggen dan ga je naar Gorinchem en als je het alledaags wil 
doen ga je naar Gorcum". Na even te hebben nagedacht zei de vrouw, alsof 
er een nieuwe wereld voor haar open ging: "0, nou snap ik het. We zijn dus 
al in Gorcum, maar deftig zegt u Gorinchem. Wij zijn geen deftige mensen 
hoor. Nou gaan we gauw naar de Gerard van Lomstraat", want daar was het 
adres waar het gezin naar toe moest. 

H.H. HAGE 
In Gorinchem is gedurende tal van jaren eer journalist werkzaam geweest 
die de stadsnaam consequent schreef als Gorcum. Dat lag ook wel voor de 
hand, want hij was jarenlang dé man van de Gorcumse Courant. Die journalist 
was de politiek-geëngageerde Zeeuw H.H. Hage (1943-2001). Wekelijks 
verzorgde hij een column onder de titel Kursief en ondertekende die met de 
naam Diederik. Doorgaans behandelde hij onderwerpen uit de plaatselijke 
politiek. Vooral burgemeester Van Rappard was dikwijls het mikpunt van zijn 
vlijmscherpe pen. Zijn leerzame Kursief van 8 maart 1978 sluit mooi aan bij 
het onderwerp van dit artikel en daarom volgt hier de volledige tekst: Voor 
schoolmeester hebben ze me al zo vaak uitgescholden, dat ik 't voor 't 
gemak maar als een erenaam ben gaan beschouwen. En waarom ook niet. 
Tenslotte is schoolmeester één van de belangrijkste beroepen.'Erger wordt 
het als ze een schoolmeester voor journalist gaan uitmaken, maar dat is 
mijn zaak niet. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn leraar Nederlands een 
keer berispend onder een uittreksel van me schreef: "Foei, journalistieke 
taal!" 
Mijn jongste neiging tot schoolmeesteren werd wakker geroepen door het 
boekje dat de gemeente Gorcum stuurde naar alle mensen die op 1maart 
door de grenscorrectie inwoner van Gorcum zijn geworden. 
Op de 424 hectare grond die op die dag van Arkel, Heukelum, Hoog-Blokland 
(Foei Hage, dat moet Hoogblokland zijn!) en vuren overgingen naar Gorcum, 
wonen ongeveer 200 mensen, en die moet je natuurlijk welkom heten. 
Bovendien dienen die mensen te weten hoe allerleizaken inGorcum geregeld 
zijn, en dus kregen ze een klein boekje. Ik zal nou maar niet opnieuw gaan 



zitten muggeziften over 
het ambtelijk taalgebruik, 
vooral ook omdat de 
behandelde onderwerpen 
voor het merendeel in de 
ambtelijke sfeer liggen. 
Ook ben ik van mijn 
aanvankelijke voornemen 
afgestapt om alle verkeerd 
geplaatste komma's aan 
te geven. Alleen al in het 
begeleidende briefje staan 
er vier die overbodig zijn. 
Maar deze rubriek zou te 
lang worden als ik ze stuk 
voor stuk onder de loep 
ging nemen. 
U ziet het, ik wil niet 
kinderachtig zijn. Maar 
dat men het gepresteerd 

heeft om het boekje de titel "Gorcummer door de wet" te vind ik 

erg triest. 
Door de jaren heen heb ik moeten ervaren dat praktisch niemand het woord 
Gorcumer, met één -m- dus, goed schrijft. We hebben het allemaal op de 
lagere school geleerd, en van gemeentelijke ambtenaren had ik toch wel 
verwacht dat ze het nog niet vergeten zouden zijn. 
Ik zal het nog één keer uitleggen. Verdubbeling van medeklinkers vindt 
plaats als de voorafgaande lettergreep anders open zou worden, dus om 
aan te geven dat de voorgaande klinker kort is. Voorbeeld: ratten, bedden, 
lippen. We weten allemaal wat er zou staan als er maar één -t-, -d- of -p-
geschreven werd. 
De medeklinker wordt niet verdubbeld als de voorafgaande klinker toonloos 
is. We weten het toch allemaal nog: monniken, perziken, dreumesen. Maar 
in dit rijtje horen ook: Dokkumer, Gorcumer. 
Een uitzondering vormen slechts de woorden die eindigen op -is: 
secretarissen. 
Tot zover dit eenvoudige lesje. Ik hoop dat de collega's van de andere 
kranten het ook even lezen, want die maken dezelfde fout ook regelmatig. 

Geen dank. 
In het genoemde rijtje Dokkumer, Gorcumer hoort ook Dalemer thuis, maar 
niet Haarlemmer en Arnhemmer. 
Hage maakte zich terecht boos over de foutieve schrijfwijze van de inwoners 



van deze stad. Wat dat betreft deed Van Nooten in Schoonhoven het goed. 
Deze firma gaf met ingang van 3 september 1932 een krant uit met als naam 
"De Gorcumer". Het blad verscheen driemaal per week. Het is onzeker of 
die krant na december 1940 nog is uitgekomen. 
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Eenmaal heeft iemand onder de raadselachtige naam Heinderick de pen 
van Diederik overgenomen. Dat gebeurde in de Gorcumse Courant van 20 
juni 1969. Het ging daarin o.a. over de vraag wie verantwoordelijk was of 
waren voor de dood van jonge eendjes in het stadspark. Heinderick schreef 
zowaar Gorkum, dus met -k-, geheel tegen de opvatting van Diederik in. 
Niet eerder is onthuld wie achter deze Heinderick schuil ging. Schrijver 
dezes kreeg het indertijd te horen uit de mond van Heinderick zelf; het was 
de destijds bekende historievorser H. van Hoogdalem Hz. (1 898-1 970), kort 
voor zijn reis naar Zuid-Afrika voor familiebezoek. 

H.A. RAVENSWAAIJ 
De veelzijdige kunstenaar H.A. Ravenswaaij (1 891 -
1972) stelde in 1925 een gids voor Gorinchem 
samen. Ook hij worstelde met de naam van de 

stad. In de inleiding schreef hij: De naam der plaats 
waarover wij zullen spreken is Gorinchem, doch 
het minder officieele Gorkum is meer algemeen in 
gebruik. Met een c gespeld, dus "Gorcum" verkrijgt 
de naam een oud-hollandsch cachet, zij vormt dan 
als 't ware een geheim woord ter opening van een 

letterslot, dat het belangrijke verleden afsluit. Ja, 
de vriendelijke Ravenswaaij kon het ongetwijfeld 

H.A. Ravenswaaij, 1967 
mooi zeggen! Opmerkelijk is dat hij in het boekje de 
drie gesignaleerde schrijfwijzen voor de stad door elkaar gebruikte en de 
inwoners aanduidde zowel als Gorkummers en als Gorcumers. Omdat hij 
niet consequent was, zal hij op de vingers zijn getikt, want in een later gidsje 
schreef hij op enkele uitzonderingen na steeds Gorcum. 



G. VAN HELDEN 
De aan Gorinchem verknochte stadspoëet van krant en vereniging G. van 
Helden (1 900-1 979) had altijd de gewoonte de actualiteit in zijn rijmpjes 
te verwerken. Het lag dan ook voor de hand dat hij de commotie over de 
schrijfwijze van de plaatsnaam Gorinchem zou aangrijpen. En inderdaad: 
op 12 juli 1975 droeg hij voor de Rano-microfoon zijn wekelijkse gedicht 
voor waarin hij de kwestie aanroerde. Het dichtwerk werd alleen gehoord 
door de mensen in de zieken-, verpleeg- en bejaardenhuizen in Gorinchem 
en omgeving. Omdat zich nu de gelegenheid voordoet hieraan een ruimere 
bekendheid te geven, volgt hier de betreffende passage: 

Is het nou Gorinchem of Gorcum 
Ofwel Gurrecum misschien? 
Het zijn wél alle drie namen 
Die we vrij geregeld zien! 
Gurrecum is niet meer gangbaar.. . 
Gorcum hoort men nog vrij veel 
Maar voor zo ver wij het weten 
Is Gorinchem officieel! 
Deze naam is echter moeilijk 
En ligt slecht in het gehoor 
Maar Gorcum klinkt heel eenvoudig 
En kan er heel best mee door! 
Vooral vreemdelingen komen 
Met dat Gorinchem niet klaar 
En dat is volgens een raadslid 
Eigenlijk een groot bezwaar! 
B & W gaan het bekijken 
En dan laten weten wát 

Volgens hen de juiste naam is 
Voor de goede Merwestad! 
Gorinchem ... Gurrecum ... Gorcum ... 
Hoe het wordt? ... 't Blijft voor uw rijmer 
Toch de schoonste plek op aard! 

G. van Helden, 1968 

GODFRIED BOMANS 
Begon deze bijdrage met een gedeeltelijke aanhaling van een gedicht van 
de Haarlemmer Nolst Trenité, hier volgt een passage van een artikel van een 
andere humorist uit die stad. In de Volkskrant van 27 februari 1965 verscheen 
van de hand van Godfried Bomans (1 91 3-1 971) een stuk onder de titel Hulde 
derafwijzing, drie jaar later opgenomen in de bundel Mijmeringen. Aanleiding 



was een rel die landelijke bekendheid 
kreeg doordat een tentoonstelling van 
Wil Ferwerda in De Nieuwe Doelen werd 
verboden. De expositie zou strijdig zijn met 
de zedelijke normen. Hier volgt een gedeelte 
van Bomans woorden: 
Een van de middelen om een spion te 
ontmaskeren is het correct laten uitspreken 
van de naam Gorinchem, waarmee ik in 
de oorlogsdagen niet minder dan zeven 
als nonnen verklede parachutisten tot 
de lekenstand heb teruggebracht. De 
arme kerels zeiden werkelijk Gorinchem, 
terwijl je natuurlijk Gorkum moet zegggen. 
Je schrijft het ook zo, behalve als de 
gemeente enigszins officieel in het nieuws 
komt. Voor die gelegenheden houden we 
Gorinchem achter de hand. Waarom, dat 

Godfried Bomans 
weet niemand en daarom blijft het gebruik 

in stand. Volstrekte redeloosheid is onkwetsbaar. 
Burgemeester van Gorinchem is mr. L.J. R. Ridder van Rappard, ook geen 
naam die je in kringen van orgeldraaiers veel ontmoet. Door diens jongste 
optreden schrijven alle kranten nu al een week lang Gorinchem, want er is 
daar een rel gaande. De heer Ridder van Rappard heeft een tentoonstelling 
verboden van de schilder Willem Ferwerda op grond van de overweging, dat 
het werk onzindelijk is. Strijdig tegen de zedelijke normen, aanstootgevend, 
het moreel besef ondermijnend, kwetsend, vies, grof en smakeloos. 

Bomans baseerde zich hier op de berichtgeving in de landelijke pers, die 
de sluiting van de expositie van werken van Ferwerda ten onrechte in de 
schoenen schoof van burgemeester Van Rappard. Het was echter het 
bestuur van de Stichting De Nieuwe Doelen dat de beslissing tot sluiting 
had genomen. De burgemeester had er helemaal niets mee te maken. 
Volgens Bomans vervulde de uitgesproken plaatsnaam Gorinchem blijkbaar 
dezelfde rol als Scheveningen om vreemdelingen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog te ontmaskeren. 

TAALADVIESDIENST 
Enkele jaren geleden wijdde de aal advies dienst van het Genootschap 
Onze Taal een blad van de Taalkalender aan de schrijfwijze en uitspraak 
van Gorinchem, waarvan de tekst hier in extenso volgt: De gebruikelijke 
uitspraak van Gorinchem is [gorkum]. De woordenboeken waarin iets 



over de uitspraak van Gorinchem is opgenomen, spreken elkaar tegen. 
Volgens het Uitspraakwoordenboek (2000) moet de spelling Gorinchem 
uitgesproken worden als [goringem] en de spelling Gorkum als [gorkum]. 
Volgens het woordenboek van Verschueren (1996) echter moet zowel 
Gorkum als Gorinchem als [gorkum] worden uitgesproken. De gemeente 
zelf gebruikt als schrijfwijze Gorinchem en spreekt dit uit als [gorkum]. Als 
je [goringem] zegt, kijkt iedereen je raar aan, aldus de afdeling Voorlichting 
van de gemeente Gorinchem. 
De uitspraak [gorkum] is etymologisch gezien ook logischer dan [goringem]. 
Gorinchem is namelijk niet opgebouwd uit Gorin en chem, maar uit Gorinc 
(met een k-klank op het einde) en hem (heem: 'woonstede'). (Gorinc is 
volgens de Prisma Nederlandse plaatsnamen afgeleid van Goringa, het 
meervoud van Goring 'verwant van Gorre' óf afkomstig van goring(e) 
'waterpoel'.) Het tweede deel van de samenstelling begint dus met een h, 
en die is samengesmolten met de slotmedeklinker van het eerste deel. Op 
vergelijkbare wijze is uit jonkheer jonker ontstaan, en uit mijnheer meneer. 
Gorinc-hem werd dus waarschijnlijk op een gegeven moment uitgesproken 
als [gorin-kem], wat geresulteerd heeft in de uitspraak [gorkum]. 

Hoe het ook zij: de plaatsnaam blijft geschreven als Gorinchem en 
uitgesproken als [gorkum], daarover zijn de geleerden en anderen het wel 
eens, maar (nog) niet over de herkomst van de naam. 
Er is overigens nog een argument aan te voeren dat de uitspraak van de 
plaatsnaam Gorinchem door de eeuwen heen [gorkum] is geweest. Veel 
achternamen van Nederlanders hebben een geografische achtergrond. 
Zo zijn er ook families waarvan de naam ontleend is aan deze stad. De 
familienaam Van Gorinchem komt echter niet voor, maar wel namen die zijn 
terug te voeren tot [gorkum]. 
Overigens heeft schrijver dezes niet de illusie dat de foutieve uitspraak van 
de naam Gorinchem nu voor altijd zal zijn uitgebannen. 

Op de volgende bladzij: het artikel uit de Volkskrant met door burgemeester 
Van Rappard aangebrachte onderstrepingen 
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HET BEATRIXTERREIN 

R.F. van Dijk 

Waar nu het Beatrixziekenhuis staat, graasden vroeger koeien op een achttal 
weilanden. Deze percelen zijn één voor één door de gemeente aangekocht 
om door te verkopen aan het ziekenhuis. Een geheel steriele operatie was 
dit niet. 

Rond 1830 was een Gorcumse notaris eigenaar van een van de weilanden. 
Hij had zelf geen koeien en verpachtte dus het land, zoals ook alle volgende 
eigenaren deden. Die eigenaren kwamen steeds verder weg te wonen. 
Begin 20e eeuw was het land in bezit van de kinderloze gemeentesecretaris 
van Loenen-aan-de-Vecht. Tot diens erfgenamen behoorden de minister 
van justitie en een gepensioneerd generaal-majoor, maar ook personen in 
Nederlands-Indië, Kaapstad en Chili. Zij verkochten het land in 191 3 voor 
twee dubbeltjes per vierkante meter. Na nog enkele eigendomsovergangen 
werd het eigendom van de Voorburgse particulier Dingeman Timmermans. 
Die kreeg van de gemeente een brief, gedateerd 13 mei 1949, waarin de 
gemeente de hoop uitsprak dat Timmermans toch ook wel inzag dat een 
goed geoutilleerd streekziekenhuis van het hoogste belang was en dat men 
dus aannam dat hij genegen zou zijn om de nodige bouwgrond af te staan. 
Timmermans had in 1941 reeds een deel van zijn land moeten afstaan voor 
de aanleg van de Banneweg en had daar f 1 per m voor gekregen. Hij 
vond het dus niet onredelijk dat hij nu dezelfde meterprijs zou krijgen. De 
gemeente op haar beurt antwoordde, dat die prijs "uiteraard" geen basis 
voor onderhandeling kon zijn, omdat in dat bedrag destijds de schade 
was verdisconteerd die ontstond door het niet meer aansluitend zijn van 
het eigendom van Timmermans. "Dan niet", reageerde Timmermans. Maar 
twee jaar later accepteerde hij plotseling de door de gemeente aangeboden 
prijs van dertig cent. 
Ook andere grondeigenaren kregen de brief van 13 mei 1949. Die deden 
eveneens nogal moeilijk. Zo wezen twee bejaarde zusters op het belang 
van de pachter, die er al ruim 40 jaar zat en er een stal voor 27 koeien, 7 

paarden, 6 schapen, 50 varkens en de nodige kippen had laten bouwen. 
De burgemeester ging persoonlijk met deze pachter praten, maar vond 
hem een "recalcitrante natuur", want de boer wilde ander land en tekende 
zelfs bezwaar aan tegen het ontwerp-uitbreidingsplan "Streekziekenhuis". 
Aangezien de gemeente geen land in de aanbieding had, werd het Zieken- 
Gasthuis in de Haarstraat bereid gevonden mee te werken aan een 
ruiltransactie, waarbij het door de gemeente begeerde land getaxeerd werd 



op ruim 34 cent. 
Een andere eigenaar, van beroep arts, was van mening dat de Schelluinsevliet 
als open riool een kwalijke invloed zou uitoefenen op de patiënten in het 
te bouwen ziekenhuis. De gemeente beweerde dat zulks, door de bouw 
van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, "zeer spoedig" tot het verleden zou 
behoren, welke voorspelling inderdaad al na dertien jaar uitkwam. Verder 
ging de arts pas na een deurwaardersexploot waarin met onteigening werd 
gedreigd, akkoord met verkoop, tegen een uiterste prijs van 32% cent. 
Het dreigement was niet loos, want speciaal met het oog op eventuele 
onteigeningen had de gemeenteraad eerdergenoemd uitbreidingsplan 
vastgesteld. Gedeputeerde Staten keurden het plan goed, maar tekenden 
wel aan, dat de bekendmaking van het plan niet correct was geschied en 
dat alsnog aan bepaalde formaliteiten voldaan diende te worden. Dit is 
achterwege gebleven, zodat een "recalcitrante natuur" wellicht, ware hij van 
de vormfouten op de hoogte geweest, via de Raad van State nog heel lang 
de gedwongen verkoop van zijn land had kunnen dwarsbomen. 
In november 1952 was de gemeente voor een totaalbedrag van f 12.274,44 
eigenaar geworden van het gehele bouwterrein voor het nieuwe ziekenhuis. 
De volgende maand verscheen een rapport "Gemeenten en kerken bouwen 
tezamen een streekziekenhuis", waarin op p. 32 de meterprijs met een factor 
twintig werd vermenigvuldigd tot f 6,60. Hierin begrepen was de oplevering 
in bouwrijpe toestand en de aanleg van wegen, tuin en vijver. 
De eerste paal ging de grond in op 2 september 1954. Ondertussen moest 
de officiële verkoop aan het publiekrechtelijk lichaam "Streekziekenhuis 
Gorinchem" nog plaatsvinden. Om de daarmee gepaard gaande 
registratiekosten te drukken, kwamen gemeente en ziekenhuis (beide met 

Ridder van Rappard 
als voorzitter van het 
bestuur) een fictieve 
koopprijs van f 0,50 per 
m2 overeen, met daarbij 
een "bijdrage" van f 6,10 
voor het bouwrijpmaken 
door de gemeente. Het 
hoofd van de dienst 
gemeentewerken rap-
porteerde in februari 
1955, dat z.i. deze 
verdeling berustte op een 
"gewrongen redenering", 
maar op 5 april 1956 

De eerste paal werd geslagen op 2 september 1954 en 1 september 1960 



werden de notariële akten getekend. De gemeente verkocht in totaal 42.200 
m2, wat het ziekenhuis dus f 278.520 kostte. Het bouwrijp maken kostte 
de gemeente volgens de aannemingssom f 56.850. Tellen we daarbij de 
aannemingssom van de voltooiingswerken en de aankoopkosten van het 
terrein, dan nog heeft de gemeente met de gehele transactie ruim f 150.000 
verdiend. 

De percelen die voor de bouw van het Beatrixziekenhuis benodigd waren, 
waren bij de verkoop aan de gemeente allemaal naamloos. Eén ervan echter, 
het perceel dat laatstelijk door de twee bejaarde zusters werd bezeten, was 
op zijn beurt samengesteld uit meerdere percelen, waarvan de kadastrale 
nummers A 464, 465, 468, 469 en 473 volgens een koopakte uit 1855 te 
zamen bekend stonden als "de Lommerskamp". Dit was een overblijfsel 

van een veel groter 
stuk land, genaamd 
"den Lombaertscamp", 
gelegen tussen de 
Haarwetering en de 
Oude Schelluinseweg of 
Stal kaarssteeg, waarvan 
de oudste vermelding 
dateert uit 1599, wanneer 
Anthonis van Haerlem, 
wonend te Dordrecht, 
en Marijken Jans van 
Haerlem drie morgen 
(25.500 m2) ervan 

Op de voorgrond de tweebaans A-15, rechtsachter het verkopen aan Gijsbert 
Beatrix in aanbouw Bernts. De koopsom 

bedroeg f 31 0, wat dus 

een meterprijs betekent van iets meer dan een cent. Ten westen hiervan lag 
nog een perceel van drie morgen, met nog een morgen (eigendom van Peter 
Jans Calff) deel uitmakend van "den Lombaertscamp". In 1603 verkocht 
de dochter van zekere Wouter Jans, nl. Leentgen Wouters, weduwe van 
Adriaan Thonisz de Hooch, dit land aan de wagenmeester-generaal Jan de 
Roy voor veel meer geld, nl. f 500. Diens weduwe kreeg er in 1615 nóg 
meer voor: f 671, een meterprijs dus van ruim 2% cent. 

Bronvermelding: archief gemeentebestuur, dossiers 232", 752, 832, 909, 11 33, 11 38, 21 41, 

3274, 3293, 3349, 3376,3408, bouwvergunningen177, 11 19, 1596; rechterlijke archieven van 

Gorinchem en het Land van Arkel, inv.nr. 109, f. 66v; r.a. 427, p. 201; r.a. 429, p. 181; r.a. 432, 

p. 113; archief hoogheemraaadschap, inv.nr. 1303, p. 74. 



WELK PAND STAMT UIT 1873? 

Via de oude akten, registers en kadastergegevens wordt duidelijk welk pand 
uit 1873 stamt. 
De betreffende gegevens over afbraak verwijzen naar de huidige plaats 
Appeldijk 29.4 De inzet tot verkoop van het voorgaande pand op deze lokatie 
vond in 1872 plaat^,^ evenals de toewijzing tot de koop.6 Het oude pand dat 
werd verkocht was genaamd "De Drie Koningen". In 1873 verleende het 
stadsbestuur van Gorinchem toestemming voor de afbraak van dit pand en 
voor nieuwbouw aldaar met daarin een z.g. toomm meelmolen'.^ 
Naast deze gegevens definieert een verkoopakte uit 1868 van notaris 
Boonzajer het huis- en kadasternummer van het pakhuis het Korns~hip.~ 
Ook definieert een proces-verbaal van schatting bij de akte uit 1882 van 
notaris Boonzajer de huis- en kadasternummers van de huidige lokaties 
Appeldijk 29 en 31 en stelt daarbij bovendien dat de stoommeelfabriek zich 
in het pand Appeldijk 29 b e ~ o n d . ~  
Voor wat betreft afbraak en nieuwbouw, blijft in deze transacties het 
middelste pakhuis geheel buiten beschouwing, zodat het jaar 161 1 op de 
gevelsteen een juiste verwijzing kan zijn. 

HET PAKHUIS MET DE GEVELSTEEN (APPELDIJK 31) 

Volgens W.F. Emck stond gedurende de periode 1636-1672 dit pand 
Appeldijk 31, bekend als "het Coorn~chip".'~ 
De begindatum 1636 baseert Emck blijkbaar op de koopakte waarin 
Cornelis Folperts als man van Eelken Mertens van der Weteringh, weduwe 
van Peter Adriaans de With, het huis verkoopt aan Marijken Hendriks.ll Het 
pand wordt beschreven als een groot huys genaemt het Coornschip op 
den Appeldijck. Over de lokatie die akten uit die tijd aangeven kan geen 
misverstand bestaan, omdat die steeds wordt gedefinieerd ten opzichte van 
het ten zuiden aanliggend pand, waaraan aan de andere zijde de Leeststeeg 
grenst. (De huidige inham tussen de panden Appeldijk 33 en 35 was vroeger 

een doorlopende steeg, genaamd "De Leeststeeg"). 
Er zijn nog oudere registraties van een pand op de plaats Appeldijk 31. Zo 
wordt in 1584 in het kohier van de verponding Jan van Rijven genoemd 
als eigenaar van dit pand. Een akte van 22 april 161 1 - het jaar waar de 
gevelsteen naar verwijst - stelt aangaande dit huis dat den huyse ende 
hofstadt door Barthelomeus van Rijven wordt overgedragen aan Peter de 
With, in tegenwoordigheid van medebelanghebbenden en bloedverwanten 
als voogden.12 
De registraties over "het Coornschip", die Emck aangeeft lopen door tot 

begin 1800. 

https://voogden.12
https://Hendriks.ll


DRIE PAKHUIZEN AAN DE APPELDIJK 

Dick Stenhuis 

EEN STUKJE HISTORIE 
Geflankeerd door twee andere pakhuizen staat halverwege de Appeldijk in 
Gorinchem een pakhuis met de gevelsteen: "Dit is in't Kornschip, Ao 1611". 
Het betreft het pand met huisnummer 31. 
Voor een willekeurige voorbijganger lijken de drie naast elkaar staande 
pakhuizen een historische eenheid te vormen, te meer omdat de gevelsteen 
van het middelste pakhuis naar vroegere graanopslag verwijst. 
Zo lijken deze pakhuizen ons te attenderen op de cultuur die tot aan de 19e 
eeuw duurde; een cultuur waarin de steden een dominerende rol speelden. 
Graan was voor de steden toen van strategisch belang. Daarom lagen 
de graanpakhuizen en de korenmolens binnen de vesting van de steden. 
Het graan uit de omliggende gebieden moest in die tijd in de stad worden 
gemalen en verhandeld. 
De stad Gorinchem b.v. kreeg na 1592 het beheer over haar molens en over 
de accijnzen in eigen handen.' 

EEN VERGISSING? 
In de publicatie van René van Dijk: 'Gevelstenen in Gorcum', wordt op 
pagina 8 de hierboven genoemde gevelsteen ook aangehaald. Hij schrijft 
dat dit pand met de gevelsteen is gebouwd door Peter de With die naast 
schipper en koopman ook deken van het groot-schippersgilde was. Er zou 
echter discrepantie zitten van 262 jaar tussen de ouderdom van steen en 
gebouw, omdat het pand in 1873 zou zijn afgebroken en vernieuwd. 
Worden we dan zó misleid door die gevelsteen? 
Nee, want de schrijver vergist zich in de plaats waar een nieuw pand werd 

gebouwd. In 1873 is aan de Appeldijk inderdaad een pand afgebroken voor 
nieuwbouw, maar dat betreft niet het pakhuis met de gevelsteen, maar het 
pand ten noorden ervan, op de plaats van het huidige pand Appeldijk 29. 
Het pakhuis met de gevelsteen en het pakhuis rechts daarnaast, Appeldijk 
33, hebben dezelfde bouwstijl die vaker voorkomt bij pakhuizen die rond 
1600 of daarvoor zijn gebouwd. De bouwstijl van het linkerpand Appeldijk 
29 verschilt van deze twee pakhuizen en is jonger. Bovendien bevatten de 
twee ouder lijkende pakhuizen oudere spanten en binten dan het pand 
Appeldijk 29. Dat wijst eveneens op oudere boy^.^ 

Deze signalementen over de ouderdom gebruikte ik ook bij de reconstructie 
van het stadsaanzicht van 1854 voor mijn ~childeri j .~ Toch vormen deze 
argumenten slechts een indicatie, maar leveren ze nog geen historisch 
bewijs. 



WELK PAND STAMT UIT 1873? 

Via de oude akten, registers en kadastergegevens wordt duidelijk welk pand 
uit 1873 stamt. 
De betreffende gegevens over afbraak verwijzen naar de huidige plaats 
Appeldijk 29.4 De inzet tot verkoop van het voorgaande pand op deze lokatie 
vond in 1872 plaat^,^ evenals de toewijzing tot de koop.6 Het oude pand dat 
werd verkocht was genaamd "De Drie Koningen". In 1873 verleende het 
stadsbestuur van Gorinchem toestemming voor de afbraak van dit pand en 
voor nieuwbouw aldaar met daarin een z.g. 'sto~mmeelmolen'.~ 
Naast deze gegevens definieert een verkoopakte uit 1868 van notaris 
Boonzajer het huis- en kadasternummer van het pakhuis het Korns~hip.~ 
Ook definieert een proces-verbaal van schatting bij de akte uit 1882 van 
notaris Boonzajer de huis- en kadasternummers van de huidige lokaties 
Appeldijk 29 en 31 en stelt daarbij bovendien dat de stoommeelfabriek zich 
in het pand Appeldijk 29 b e ~ o n d . ~  
Voor wat betreft afbraak en nieuwbouw, blijft in deze transacties het 
middelste pakhuis geheel buiten beschouwing, zodat het jaar 161 1 op de 
gevelsteen een juiste verwijzing kan zijn. 

HET PAKHUIS MET DE GEVELSTEEN (APPELDIJK 31) 
Volgens W.F. Emck stond gedurende de periode 1636-1672 dit pand 
Appeldijk 31, bekend als "het Coornschip".l0 
De begindatum 1636 baseert Emck blijkbaar op de koopakte waarin 
Cornelis Folperts als man van Eelken Mertens van der Weteringh, weduwe 
van Peter Adriaans de With, het huis verkoopt aan Marijken Hendriks.ll Het 
pand wordt beschreven als een groot huys genaemt het Coornschip op 
den Appeldijck. Over de lokatie die akten uit die tijd aangeven kan geen 
misverstand bestaan, omdat die steeds wordt gedefinieerd ten opzichte van 
het ten zuiden aanliggend pand, waaraan aan de andere zijde de Leeststeeg 
grenst. (De huidige inham tussen de panden Appeldijk 33 en 35 was vroeger 
een doorlopende steeg, genaamd "De Leeststeeg"). 
Er zijn nog oudere registraties van een pand op de plaats Appeldijk 31. Zo 
wordt in 1584 in het kohier van de verponding Jan van Rijven genoemd 
als eigenaar van dit pand. Een akte van 22 april 161 1 - het jaar waar de 
gevelsteen naar verwijst - stelt aangaande dit huis dat den huyse ende 
hofstadt door Barthelomeus van Rijven wordt overgedragen aan Peter de 
With, in tegenwoordigheid van medebelanghebbenden en bloedverwanten 
als voogden.12 
De registraties over "het Coornschip", die Emck aangeeft lopen door tot 
begin 1800. 
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In heM&huis het Coornschip 
. ... . - .... . -.,. 

Foto 3. Stenen en metselwerk aan binnenzijdevoorgevel. 



Vóór 1873 was aan de noordzijde van het pakhuis en naast het pand "De 
Drie Koningen" een smalle doorlopende gang. Dat is zichtbaar op de 
kadasterkaart van 1832, maar ook de akte uit 161 1 omschrijft dit, evenals 
bijvoorbeeld de akte uit 1636 ,van Cornelis Folperts en van Marijken 
Hendriks.I3 
De gang langs de noordzijde van het pakhuis heeft net zolang bestaan als 
het pand "De Drie Koningen", dus tot het jaar 1873. Na de afbraak van 
dit pand is daar een breder pand gebouwd, tegen het Coornschip aan; de 
oude gang naast het pakhuis verdween hierdoor. Sindsdien staan de twee 
panden Appeldijk 29 en 31 tegen elkaar. 

Oorspronkelijk was het pakhuis "Het Coornschip" korter; de diepte was 
slechts 10 meter, maar in 1840 laat Martinus Willemstijn dit pand als 
graanpakhuis vergroten, terwijl het perceeloppervlak gelijk blijft aan 154 
m2 14 

De vergroting die Martinus Willemstijn doorvoerde had betrekking op het 
verlengen van het pand. Het pakhuis heeft toen zijn huidige lengte van 25 
meter gekregen. 
In het pand zijn elementen zichtbaar die de ouderdom en constructie van 
het oorspronkelijk kortere pakhuis bevestigen en het verlengde achterdeel 
van het pand aantonen. Zo is op de bovenverdieping de plaats en de wijze 
van aanhechting van binten te aanschouwen voor het verlengde panddeel 
(zie foto 1). De trapeziumvormige constructie van oude binten op de 
bovenverdieping bevestigt bovendien, dat de breedte en de hoogte van dit 
pakhuis nooit zijn gewijzigd (zie foto 2). 

Binnen in het pakhuis vonden ook veranderingen plaats. 
Het huidige pakhuis heeft doorgangen naar het naastliggend pand 
Appeldijk 29. Deze zijn gelijk met de nieuwbouw van het naastliggend 
pand aangebracht.I5 De nieuwe werkwijze met de stoommeelmolen in het 
naastliggend pand vergde deze doorgangen voor het vlot en efficiënt kunnen 
aan- en afvoeren van het graan en meel tijdens het malen. 
Door deze doorgangen op alle verdiepingen zijn de panden Appeldijk 29 
en 31 innig met elkaar verbonden geraakt. Het uiterlijk van de twee panden 
doet dit overigens niet vermoeden. 

De gevel van het Coornschip veranderde ook. 
De gevelstijl lijkt oorspronkelijk, evenals die van het rechts naastliggend 
pand, want het is de stijl van pakhuisgevels rond het begin van de 17" eeuw. 
De gevel van het Coornschip is echter aangepast en bepleisterd. Een oude 
foto uit de eerste decennia van de 20" eeuw toont aan dat de gevel in die 
tijd al was bepleisterd.16 Verder geeft een brief uit 1880 aan, dat in dat jaar 
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de gevel werd bepleisterd.'' 
Op plaatsen waar het pleister ontbreekt is nagegaan of de gevel nog de 
originele stenen bevat. De daar aangetroffen ongelijke stenen zouden o.i. 
oud kunnen zijn, maar voor zekerheid is een deskundige nodig (zie foto 3). 
Vroeger had het pakhuis een boogvormige toegangsdeur en zijramen, 
zoals het rechter pakhuis nu nog heeft, en de bovenste verdieping had, 
zoals de andere twee verdiepingen, drie identieke boogvormige ramen. 
In 1903 veranderde dit, het middelste raam van de bovenverdieping werd 
toen vergroot om goederen beter naar buiten en naar binnen te kunnen 
takelen.18 
Later in de 20e eeuw werd de boogvormige deur met de zijramen vervangen 
door één brede rechthoekige deur. Een oude foto uit de 20er of 30er jaren 
toont nog de twee identieke boogvormige deuren van de panden Appeldijk 
31 en 33.19 

De huidige gevelsteen in het pakhuis "Dit is in't Kornschip, AO 1611" is 
vermoedelijk de originele steen die in 161 1 door Peter de With in de gevel 
zal zijn geplaatst. De geschiedenis van het pakhuis maakt dit aannemelijk. 

Na de veranderingen in 1873 bleef het Coornschip een graanpakhuis. 
Zolang in het naastliggende pand het graan tot meel werd vermalen, is het 
Coornschip graanpakhuis gebleven, namelijk tot ver in de 20" eeuw. 

Na ruim drie eeuwen graanpakhuis te zijn geweest, kreeg het oude pakhuis 
in 1941 een andere bestemming. 
De firma Monster kocht de twee panden Appeldijk 29 en 3 lZ0 en liet de 
beide pakhuizen aanpassen en inrichten voor de opslag en aflevering van 
scheepsgoederen. Als onderdeel van die aanpassingen liet deze firma kort 
na het betrekken van de panden, in beide panden identieke brede stalen 
deuren plaatsen en werd in het pakhuis het Coornschip de goederentakel 
aangepast en de doorvoeropeningen in de vloeren vergroot, om grotere en 
zwaardere lasten zowel naar binnen als naar buiten te kunnen brengen en te 
kunnen verplaatsen tussen de er diep in gen.^^ 
De firma Monster heeft naast andere pakhuizen in Gorinchem, deze twee 
pakhuizen, Appeldijk 29 en 31, tot in het begin van de 60er jaren in gebruik 
gehad. 
Na de 60er jaren ging de functie van het Coornschip als pakhuis definitief 
verloren. 
Sinds het eind van de 70er jaren dient het oude pakhuis het Coornschip nu 
als clubruimte voor de Gorinchemse Zeeverkenners. 
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PANDEN OP DE PLAATS APPELDIJK 29 
Reeds uit 1584 kennen we een melding over een pand dat op de plaats 
'Appeldijk 29' moet hebben gestaan. 
Zeven jaar later, in 1591, noemt Anneke Jans, dit huis in den goeden coop." 
Als Aartje Ariaens van Wijk in 1627 het huis verkoopt, wordt ditzelfde huis 
nu in den ouden goeden coop genoemd.23 Blijkbaar bestond dit huis al vele 
jaren. 
Als Dirk Jans van Delft het in 1644 verkoopt aan Herman Claes Coeck, wordt 
het pand op die plaats onder een andere naam geregistreerd, namelijk als 
de drije ~oningen.'~ Het pand behoudt hierna de naam "De Drie Koningen", 
totdat het in 1873 wordt afgebroken. 

Het uiterlijk van het pand "De Drie Koningen" kent onze generatie niet meer, 
ook niet vanuit oude afbeeldingen. 
Over eventuele renovaties in de lange periode 1584-1 873 weten we feitelijk 
niets. Wellicht hield de naamswijziging in 1644 door Herman Coeck verband 
met een vernieuwing of restauratie van het pand, maar hierover zijn geen 
concrete aanwijzingen gevonden. Gelet op de eventuele vernieuwing in 
1644 kan het huis dus 230 jaar oud zijn geworden, of nog ouder als die 
vernieuwing toen niet plaatsvond. 
Het pand "De Drie Koningen" was aan de noordzijde tegen een daarnaast 
staand huis aangebouwd, waar in de 17" eeuw de pottenbakkerij van Pieter 
Lourens was gevestigd. Zoals in de beschrijving van het Coornschip is 
vermeld, bevond zich aan de zuidzijde van het pand een smalle gang die 
doorgang bood naar het eigen erf en naar de achterzijde van het pand. 
Door de gang was het voormalige pand "De Drie Koningen" smaller dan 
het huidige pand Appeldijk 29; de breedte van het pand zal ongeveer 4,20 
meter zijn geweest. De diepte van het pand was 16 meter met daarachter 
een eigen erf met een lengte van 34 meter. Gegevens over de hoogte van 
het pand zijn niet gevonden, maar uit het soort gebruik van het pand kan wel 
iets over de vermoedelijke hoogte worden afgeleid. 
De oude akten spreken over een 'karhuis' en over een woning en uit de 
registers van huisnummers valt op te maken dat onder huisnummer B 273, 
Willem van Breda als eigenaar, dit pand gebruikte als pakhuis en als stal 
(wellicht als 'stal' voor karren en wagens). Voor het tweede huisnummer B 
274 (de achterzijde van dit pand) staat vermeld dat dit panddeel in gebruik 
was voor be~oning. '~ 
Ook na 1850 doet het pand onder andere dienst als woning, namelijk voor 
enige families. Ze staan dan vermeld onder het huisnummer B273 en niet 
meer onder B274. Het betreft steeds twee farnilie~.'~ 
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Vóór 1855: Gabriël Eykelenboom met vrouw, kinderen en inwonenden 
(totaal 7 personen) en 
Johannes Valke met vrouw en kinderen (totaal 5 personen). 

En na 1855: Enoch Willem Stevens met vrouw en kinderen (totaal 7 
personen) en 
Josephus Franciscus Xaverius Fanger met vrouw en 
kinderen (totaal 5 personen). 

Gelet op het gebruik van het pand, als stal, als pakhuis en als woonplaats 
voor meer gezinnen, kan worden aangenomen dat het huis minstens één, 
maar waarschijnlijker meerdere bovenverdiepingen zal hebben gehad. 
Inschatting van de werkelijke hoogte van het pand is echter niet meer 
mogelijk. 

Op 12 februari 1872 maakt notaris Van Appeltere een akte op tot inzetting van 
verkoop van het oude pand "De Drie K~ningen".~' In 1873 wordt daarna de 
bouw van een nieuw pand op de plaats van De Drie Koningen goedgekeurd. 

De goedkeuring betreft 

ook de inbouw van 
een graanmolen in dit 
nieuwe pand, namelijk 
een stoommeelmolen op 
basisvandetoennieuwste 
aandrijfte~hniek.'~ De 

stoommeelmolen was 
een hoge druk molen 
die op de begane grond 
in het pand Appeldijk 

29 werd geplaatst. De 
stoomketel van deze 

stoommeelmolen was 
6,10 meter lang en had 
een diameter van 80 cm. 

De stoommolen vergde 
een lange schoorsteen 
van 16 meter hoogte, die 
toen vermoedelijk in de 
hoeklangsdeachtergevel 
is gep laa t~ t .~~ 

Het pand Appeldijk 29 
zal naast het malen van 
graan met de meelmolen 

De pakhuizen Appeldijk 29-33 ook Zijn gebruikt als 
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pakhuis. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat dit pand met destoommolen 
ook een goederentakel bezat. 
Gelijk met de nieuwbouw van Appeldijk29 zijn de muren naar het naaststaand 
pakhuis doorgebroken om doorgangen tussen de panden te creëren. 
Zoals hiervoor is vermeld was dat noodzakelijk voor het efficiënt kunnen 
transporteren van graan en meel tussen de meelmolen en de opslagplaatsen 
in de twee pakhuizen. 
De panden vormden als een twee-eenheid, samen met de stoommeelmolen 
en de ruime opslagmogelijkheid, gedurende vele decennia een belangrijk 
graancentrum in Gorinchem. Later werd deze bedrijfseenheid anders 
genoemd, namelijk: 'de stoommeelfabriek'. 
De twee nog steeds bestaande panden Appeldijk 29 en 31 zijn gedurende 
de periode van de graanverwerking, vele jaren in handen geweest van de 
familie Van Andel. 

Zoals al werd vermeld is de combinatie van de twee panden aan de Appeldijk 
in 1941 verkocht aan de firma Monster. Hiermee was óók voor dit pand de 
graangeschiedenis voorbij. Net als het Coornschip, werd nu ook dit pand 
aangepast voor zijn nieuwe bestemming, o.a. door het plaatsen van de 
grote stalen deur. 
De beide panden zijn toen in gebruik genomen voor de opslag van de 
scheepsgoederen die de firma Monster verhandelde. Nadat Monster 
gedurende twee decennia gebruik maakte van dit pand, werd het pand 
verkocht. Hiermee verloor ook dit pakhuis in de 60er jaren definitief zijn 
functie als pakhuis. 

HET PAKHUIS APPELDIJK 33 
We weten niet welk van de drie panden aan de Appeldijk destijds het oudst 
was, maar de vroegste, nu nog bestaande melding over deze panden stamt 
uit 1558 en betreft het pakhuis op de huidige plaats Appeldijk 33. Deze 
akte uit 1558 vertelt ons dat Frans Vos op het gilde van "Sincte Crispijn 
en Crispiniaen" dit pand verhypotheekt en dit pand dan reeds "De Gulden 
Leest" noemt.30 
In 1584 wordt het pand "De Leest" genoemd en als Ymbert Wouters in 1665 
het pand verkoopt, is de naam nog steeds het~elfde,~'evenals in 1754 als 
het pand weer eens wordt verhyp~theekt.~~ 
Ook dit pakhuis "De Leest" is gedurende zijn bestaan vermoedelijk de 
langste tijd graanpakhuis geweest. 
De noordzijde van dit pakhuis staat tegen het pakhuis "het Coornschip" 
aangebouwd, maar aan de zuidzijde ligt het pakhuis aan een smalle steeg die 
nu gedeeltelijk is afgesloten, maar vroeger doorliep naar de achterliggende 
erven en woningen. Deze steeg werd destijds "De Leeststeeg" genoemd. 
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Hoe vaak het pand in de lange periode vanaf 1558 tot in de 19" eeuw is 
vernieuwd of gerestaureerd, weten we niet. Wel is bekend dat in 1837 
Johannes van Andel de eigenaar was en toen dit pand vernieuwde. In 
hoeverre deze nieuwbouw is uitgevoerd als een restauratie, is niet bekend, 
maar het uiterlijk van het pand draagt wel de kenmerken van de oude 
bouwstijl voor pakhuizen van rond 1600. 
Terwijl dit pakhuis al een graanpakhuis was toen het nog de naam "De Leest" 
voerde, is dit pand daarna, tot net in de 20e eeuw, ook een graanpakhuis 
gebleven, maar toen met de naam "Hoop en Vlijt". Het was in die tijd het 
pand van graanhandelaar Gerrit van Ande1.33 
In de 50er jaren was het pakhuis eigendom van Van Steenderen en bestemd 
voor opslag van andere goederen. 
Dus ook dit pand verloor toen zijn status als graanpakhuis. Nu is het pakhuis 
geen pakhuis meer, maar zijn de verdiepingen van het pand aangepast voor 
bewoning. 
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NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK 

Bert Stamkot 

Gorinchem in het jaar 1854, Het stadsuiterlijk en de situatie in de stad / 
Dick Stenhuis. - Gorinchem : Historische Vereniging "Oud-Gorcum", 2004. 
- (Historische Reeks Oud-Gorcum ; deel 18). - 118 p. ; 21 cm. 

Soms denk ik wel eens, wat heb ik toch met Gorinchem? Sinds 1974 woon ik 
in Amsterdam en -met alle respect - that's something completely different! 
Maar de geschiedenis van Gorinchem blijft boeien. Dat heeft zeker te maken 
met de overzichtelijke schaal van de stad, maar ook met het feit dat allerlei 
algemeen relevante historische gebeurtenissen en processen zich ook hier 
hebben voltrokken, waardoor Gorinchem op zijn beurt dan weer enigszins 
bijdroeg aan de door de steden gedomineerde vaderlandse geschiedenis. 
Uit hoofde van mijn belangstelling verzamel ik 'Gorcumalia'. Een zo'n 
voorwerp betrof een in 1977 in de Oudemanhuispoort voor 35 gulden 
'gescoorde' staalgravure van Chr. Schüler. Voor een student toen een 
behoorlijk bedrag. De afbeelding is bekend (er is later nog eens een poster 
van gemaakt) en toont Gorinchem vanuit het oosten, bezien vanaf de 
korenmolen 'De Hoop' bij de Dalempoort, en dateert uit 1855. Sindsdien 
hangt het prentje ingelijst en wel aan de muur en heb ik er vaak naar gekeken 
en het realistische gehalte van de afbeelding telkens bewonderd. 
Er waren en zijn meer Gorcum-verzamelaars en ik heb de eer gehad er 
meerdere (H.F. van Peer, A.L. van Tiel, C. Wats en L.van Andel) te mogen leren 
kennen. Van elk heb ik ook geleerd, hoe te verzamelen en hoe te kijken. Maar 
er zijn meer mensen, of mag ik - gekscherend en in de positieve zin van het 
woord -over fanatiekelingen spreken, die zich met Gorinchem bezig houden. 
Een van hen bleek Dick Stenhuis te zijn, die ons zeer aangenaam verraste met 
zijn unieke combinatie van eigenschappen, namelijk artisticiteit gekoppeld 
aan intensieve speurzin. Ook hij heeft leren kijken en met zijn scherpe 
kunstenaarsoog constateerde hij al rap, dat de door Schüler vervaardigde 
weergave van Gorinchem niet klopte! De hoeveelheid ruimte was domweg 
te beperkt om een horizontaal stadsbeeld te tonen dat overeenkomt met het 
blikveld dat je zelf vanaf de molen zou hebben. Kortom het stadsbeeld is 
door Schuler tot de helft gecomprimeerd! Deze ontdekking (want wie heeft 
dit ooit eerder geconstateerd?) leidde ertoe dat Stenhuis er achter wilde 
komen, hoe zo'n panorama er dan wel had moeten uitzien. Daarvoor was 
uitvoerige studie nodig, terwijl vergelijkend beeldmateriaal slechts beperkt 
voorhanden was. Dankzij kadastergegevens, literatuuronderzoek en eigen 
interpretatie is hij tot een fenomenaal geschilderde reconstructie gekomen, 



die - gevoegd bij een beschrijving en verantwoording - als 18" deel in de 
Historische Reeks is ondergebracht en waarmee wij als leden van Oud-
Gorcum zeer zijn verblijd. 
Is de vraag nu relevant of het zevenjarige 'monnikenwerk' (Gorcumse 
Courant van 1 dec. 2004) van Stenhuis de status van perfectie heeft weten 
te bereiken? Neen, voor wie van dit kunstwerk geniet -en dat zijn wij allen -
is dat plezier reeds toereikend. Echter niemand is perfect en ik denk -eerlijk 
gezegd - dat juist Dick Stenhuis zijn arbeid niet alleen bewonderd wil zien, 
maar ook dat wij net als hij kijken, beschouwen, navorsen en ... waar nodig 
corrigeren. Dus, zij het met schroom, toch enkele opmerkingen. 
Op de Timmerwerf (nu Nonnenveld) voor de in 1916 afgebroken molen 'De 
Eendracht' zouden volgens Stenhuis (p. 14) geen bomen hebben gestaan 
die boven de bebouwing uitreikten. Op zijn schilderij staan echter in het 
geheel geen bomen op die plaats. Dat er geen bomen boven de bebouwing 
uitstaken, is terecht, gelet op de oudste foto van Gorinchem (ook van 
omstreeks 1855), die de molen vanaf de rivier toont (opgenomen in OGV 



37, p. 36). Maar dat er bomen wáren 
is wel aannemelijk, want op een 
schilderij van diezelfde molen en 
mogelijk gemaakt door Jan Kuijpers 
een aantal jaren later, staat fors 
geboomte afgebeeld (zie OGV 46, 
p. 20), al moeten we hier rekening 
houden met een artistieke vrijheid. 
Punt is dat het schilderij, als een van 
de weinige indicatoren ten aanzien 
van de topografie, over het hoofd is 
gezien en dat Stenhuis (te) karig is 
met groen. 
Opvallender is de gang van zaken 
rond het torentjevan de Oude Doelen. 
Wij kunnen dit stedebouwkundige 
element sinds de restauratie van 
1966 bewonderen, bijvoorbeeld 
als we vanaf de Peterbrug door de 
Bornsteeg kijken. Schuler heeft het 
torentje niet in beeld gebracht. Zou 

Bornsteeg
het zich soms achter de Dalempoort 
hebben verstopt? Want daar zou het 
ongeveer gezocht moeten worden. Doordat Stenhuis zich twee maal zoveel 
ruimte kon toeëigenen, was er in ieder geval plek voor het torentje (zie p. 
15). We vinden het daar dan ook net links van de Dalempoort. Waar Stenhuis 
echter het boekje van oud-archivaris A.J. Busch over 'De Sint-Jorisdoelen 
door de eeuwen heen' heeft geraadpleegd (zie zijn literatuurlijstje op p. 79-
80), daar past een wezenlijke correctie! Op pagina 56 van dat geschrift staat 

een foto van de in 1963 opgegraven fundamenten van het torentje. De toren 
is dus op enig moment gesloopt en de juiste datum onthult Busch op de 
pagina's 23 en 25, namelijk 1843! Zou de artistieke drang van de schilder 
Stenhuis, om toch het torentje toe te voegen, hier hebben gezegevierd over 
de documentalist Stenhuis? 
Iets dergelijks moeten wij melden over het pakhuis 'Dit is in't Kornschip' aan 
de Appeldijk. Weliswaar dateert die mooie gevelsteen al van 161 1, maar dat 
mag nog geen reden zijn om het formaat van het gebouw aan dat jaartal te 
koppelen. In zijn boekje 'Gevelstenen in Gorcum' is archivist René van Dijk 
(p. 8-9) toch duidelijk genoeg door te wijzen op de discrepantie tussen het 
jaartal 161 1 en het bouwjaar van het pakhuis, 1873. 
Het pand kan dus vóór die tijd lager zijn geweest. Ook deze publicatie is door 
Stenhuis wel op zijn literatuurlijstje opgevoerd. Na deze twee constateringen 
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haast ik mij wel te zeggen, dat Dick Stenhuis enkele honderden objecten en1 
of situaties had te beoordelen! 
Minder enthousiast ben ik over het derde hoofdstuk (afgezien van de 
inventariserende paragrafen 3.4 Wm 3.8). Zeker, daarin wordt wel degelijk 
een sfeerbeeld opgeroepen, maar dat had zondermeer korter en krachtiger 
gekund, er wordt te vaak in herhalingen getreden (ik geef hier slechts één 
voorbeeldje, ontleend aan p. 51, onderaan: Het werd een regelmatige 
dienst met een vast vaarrooster). Ook het woord stad wordt (mede in 
samenstellingen) zeer veelvuldig gebruikt (op p. 35 twintig keer in 34 regels; 
in mijn tekst heb ik dat woordelement tot hier aan toe slechts vijf maal 
gebezigd). Wie het over Gorinchem heeft en een prent van deze door wallen 
omgeven dichtbebouwde nederzetting centraal stelt, die zal nauwelijks 
hoeven te benadrukken dat zijn betoog over een stad gaat. 
Geschiedkundig kan men ook niet uit de voeten met het dooreen roeren 
van oorzaak en gevolg en het geven van cirkelredeneringen. Het is de kunst 
om processen (van verval of herstel) duidelijk te scheiden en waar mogelijk 
situaties inzichtelijk te maken. Wij kunnen dan ook niets met constateringen 
als de tijden waren veranderd (p. 38); toen de tijd nog niet [was] aangebroken 
(p.45); ergebeurde teveel om alles te kunnen zien.. .alles was inbeweging.. . 
weinig was zeker (p. 46). Dit onderdeel van het boekje had met wat meer 
redactionele support zeker nog aan kwaliteit kunnen winnen. 
Uiteraard besluiten wij niet zonder nadrukkelijk te wijzen op de meerwaarde 
die dit werk van Stenhuis heeft, namelijk de daarin aangereikte methode! 
Intensieve bestudering van geschreven bronnen, bestaande illustraties en -
waar mogelijk - aanvullend bouwhistorisch onderzoek, met het immers ook 
mogelijk maken om meerdere plaatsen en gevelwanden te reconstrueren. 
De Grote Markt bijvoorbeeld bied waarschijnlijk voldoende stof om dat (wat 
het stadhuis betreft) vanaf de 16e eeuw en (de omliggende woningen) 17e 
eeuw te doen. Daartoe kunnen ook andere, nieuwe technieken ons ten 
dienste staan. Reconstructietekeningen zouden in digitale vorm kunnen 
worden gegoten en zo een reis door de tijd mogelijk maken (virtual reality). 
Gorcumers die computer-animatie tot hun vak rekenen, wendt u zich 
derhalve tot Oud-Gorcum. 



DEUREN IN GORCUM 

De Stichting "Vrienden van de Grote Kerk" heeft met de Sleeuwijkse 
fotograaf Peter van der Giessen en onze huisdrukker Bergman Grafimedia 
het drieluik "Deuren in Gorcum" samengesteld. Het is een typisch Gorcums 
produkt, dat tevens als Adventskalender te gebruiken is. De voorkant van 
het op stevig papier gedrukte drieluik toont ons de voordeur van de Grote 
Kerk en de achterkant de ingang van de Grote Toren. Slaan we het drieluik 
open, dan kunnen we 28 deuren open doen, zodat na vier Adventsweken 
ze allemaal geopend zijn. Wat achter de deurtjes zit, heeft daar verder 
geen verband mee. Zo zien we achter de deur van een van onze leden, die 
secretaris is van de seculiere gemeente, een psalmbord. Het geheel is een 
bijzonder aardig document, dat ook dienst kan doen als gezinsspel (Memory) 
of als aanleiding voor een speurtocht door de binnenstad ("lokaliseer alle 
deuren"). 
Dit drieluik zou in geen enkel Gorcums huis mogen ontbreken. Ook is het 
bruikbaar als cadeau voor oud-Gorcumers of als relatiegeschenk. Tevens 
wordt er een goed doel mee gesteund, nl. het instandhouden van de Grote 
Kerk, waar de bonte knaagkever en de boktor bestreden moeten worden. 
Het drieluik is te koop voor £ 7,95 tijdens openstellingen van de Grote Kerk: 
op donderdag van 19-21 uur en op zaterdag van 1 1-1 6 uur. Verder bij de 
W,bij de familie Kiewiet (Schaapsheul 2, tel. 625046) en de familie Klein 
Kranenbarg (Grote Haarsekade 7, tel. 621122). Bij toezending per post 
komen de portokosten erbij. 



REACTIE OP HET INGEZONDEN STUK DOOR BERT STAMKOT N.A.V. 
DE PUBLICATIE "GORINCHEM IN HET JAAR 1854". 

Dick Stenhuis 

Van Bert Stamkot's commentaar op mijn publicatie heb ik kennis genomen. 
Zijn opmerkingen betreffende bepaalde uitbeeldingen op het schilderij 
noodzaken mij echterte reageren, om tevoorkomen dat onjuiste denkbeelden 
over historische details achterblijven, maar tevens om zaken toe te lichten. 
U treft mijn reacties hierna aan. 
Een deel van zijn kritische noten zijn als nuttig aanvaard, maar eigenlijk had ik 
evenwichtiger commentaar verwacht (o.a. op hoofdstuk 3) en een subtielere 
opstelling. Het zou zijn ingezonden stuk geen kwaad hebben gedaan. 
Ik wil de heer Stamkot evenwel danken voor zijn getoonde belangstelling 
en zijn reactie. 
Na mijn reacties volgt - als errata - nog een correctie op enige inmiddels 
ontdekte onjuistheden in mijn publicatie. 

Reacties op Stamkot's opmerkingen over het schilderij: 
Reactie l.(Zijn 4e alinea eerste deel, beginnend bij "Op de 

Timmerwerf...".). 

Stamkot verwart hier zaken die wél duidelijk zijn aangegeven in mijn 
publicatie (pag. 14 en 55). De terreinen van de Timmerwerf lagen achter de 
zuidzijde van de Altenawal en op deze terreinen stonden geen bomen, ook 
geen kleine bomen. 
Toelichting: 
De Timmerwerf omvatte vier terreinen van verschillende eigenaren. De 
timmerwerf van Ceelen lag b.v. in de buitenbocht van de Kalkhaven achter 
Bastion VII. Op deze werf werden de grotere boten gerepareerd en konden 
ook boten worden gebouwd. De daarnaast liggende werfterreinen van de 
andere eigenaren liepen tot dicht bij de pakhuizen van de molen De Eendracht 
(zie pag. 24 en 54). Hier werden o.a. kleinere bootreparaties uitgevoerd. 
Alle timmerwerfterreinen waren boomloos en dat zijn ze gebleven tot aan 
het dempen van de haven. 
De bomen aan de Kalkhaven die ik in mijn publicatie aanhaal, als zijnde 
niet zichtbaar omdat ze te klein waren om boven de huizen uit te steken, 
stonden dus niet op deze timmerwetflerreinen, maar langs de overige kaden 
van de Kalkhaven (zie pag. 55), vooral in het deel na de Jezijnsbrug tlm de 
Vismarkt. 



Reactie 2. (Zijn 4e alinea, beginnend bij "Dat er geen bomen boven de 
bebouwing ..."). 

Dat Stamkot stelt dat er misschien tóch geboomte was, onderschrijf ik 
dus niet voor de timmerwetfterreinen aan de Kalkhaven, maar voor het 
naastliggend perceel met de pakhuizen en de molen De Eendracht, sluit ik 
de mogelijkheid ook niet uit. 

Dat ik karig was met groen, is juist opgemerkt. Dat is (in het gehele schilderij) 
bewust zo gekozen. Waar onduidelijkheid heerst over de plaatselijke 
begroeiing destijds, is voorrang gegeven aan het tonen van markante 
panden en stadsdelen. 
NB: In de lezing die ik j.1. september gaf, lichtte ik deze keuze separaat toe 
a.h.v. het rechterdeel van het schilderij waar dit goed tot uiting komt. De 
begroeiing achter de Kanonnenwal (ook Soldatenwal genoemd), wordt op 
de afbeeldingen uiteenlopend aangegeven, van nauwelijks begroeiing t/m 
hoge populieren. De specifieke situatie in en achter de Dalemstraat wilde ik 
duidelijk tonen, zodat ik daar koos voor weinig begroeiing om het uitzicht 
niet te hinderen. 

Het schilderij (OGV 46, p. 20) dat Stamkot aanhaalt, is door mij in 
beschouwing geweest en genoemd als referentie, zie pag. 101, perceelnr. 
509. De onbekende schilder is een romanticus, op zoek naar sfeer op basis 
van wat hij ziet. Wat de sfeer verhoogt voegt hij toe en wat hem stoort 
laat hij weg. Zijn schilderij is een mix van werkelijkheid en fantasie, zoals te 
hoge bomen en geromantiseerde dakvormen en schuurtjes. De vroegere 
sfeer is vrijwel zeker goed uitgebeeld; dat was zijn doel. Als gedetailleerde 
historische referentie is dit schilderij niet bedoeld, daar ligt niet de waarde. 
Het schilderij geeft echter een rake impressie van die rommelige oude 
hoek. 
Het schilderij 'Stadsaanzicht Gorinchem 1854' heeft een totaal andere 
invalshoek. Fantasie speelde nauwelijks mee en het terughalen van vroegere 
werkelijkheid had de hoofdrol; ook voor de begroeiing op de zuidelijke 
Altenawal speelde dat een rol. De aldaar geringe begroeiing baseerde ik op 
bestaande afbeeldingen van de Altenawal. 

Reactie 3. (Zijn 5e alinea, beginnend bij "Opvallender is de gang van 
zaken ...j7). 

Deze constatering van Stamkot is terecht. Busçh geeft in zijn publicatie "De 
St-Jorisdoelen door de eeuwen heen" inderdaad aan dat de toren in 1843 is 
afgebroken. Jammer genoeg is dit gegeven mij destijds toch nog ontgaan. 



Reactie 4. (Zijn 6e alinea, beginnend bij "Iets dergelijks moeten wij 
melden . . ."). 

Stamkot reageert hier op een onjuist gegeven, n.l. op wat Van Dijk stelt in 
zijn publicatie "Gevelstenen in Gorcum". 
In 1873 werd niet het pand Appeldijk 31 met de gevelsteen "Dit is int 
Kornschip" afgebroken, maar een naastliggend pand, Appeldijk 29 
(perceelnummer 574). Het pakhuis met de gevelsteen is namelijk wel van 
oudere datum (zie mijn betreffend artikel in dit blad "Drie pakhuizen aan de 
Appeldijk"). 
Stamkot's opmerking dat het afgebroken pand misschien wel lager was, is 
een opmerking zonder basis. Voor mijn handelswijze in dit soort situaties 
verwijs ik naar mijn publicatie (zie onder Verantwoording, pag. 90). 

Errata voor de publicatie 'Gorinchem in het jaar 1854'. 
1) Reeds tijdens mijn lezing j.1. september over mijn publicatie werd het 

aangegeven formaat van de staalgravure van G.M. Kurz (1 64 x 
11 1 cm) in twijfel getrokken. Hoewel het RKD in Den Haag evenmin 
gegevens heeft over het oorspronkelijk formaat van de staalgravure, 
wordt aangenomen dat 164 x 11 1 mm het formaat kan zijn. 

2) Zoals mijn reactie 3 aangeeft, is het torentje van de Oude Doelen ten 
onrechte afgebeeld op mijn schilderij, want het was elf jaar vóór 1854 
dus afgebroken. 
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