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TERUGBLIK EN VOORUITZIEN 

Van de voorzitter 

Ook in de afgelopen periode waren er weer vele zaken, die de revue pas-
seerden binnen onze vereniging. Zo moesten wij op de ledenvergadering 
van maandag 20 februari j.1. afscheid nemen van twee zeer verdienstelijke 
bestuursleden en wel van de heer G. Vroegh en van mevr. L.C.M.J. Stultiens-
van der Velden. Op uitgebreide wijze mocht ik in mijn toespraak stilstaan bij 
de vele verdiensten van beiden. De heer Vroegh was vele jaren onze voorzit- 
ter en had van hieruit nog vele nevenfuncties, terwijl mevr. Stultiens naast de 
heer C.A. Verbree zich bezighield met het leggen van contacten met spre-
kers voor onze lezingen. Daarnaast was zij ook weer naast hem degene, die 
op voortreffelijke wijze de grote en kleine jaarlijkse excursies organiseerde. 
Wij gedenken hen beiden met dankbaarheid! Gelukkig konden wij in beide 
vacatures voorzien en mochten wij op genoemde ledenvergadering aan U 
voorstellen de dames A.G.H. van Baardewijk-de Gier en N. Klomp-Looijen. 
Op de ledenvergadering van 20 maart j.1. volgde hun definitieve benoeming. 
Wij heten beide dames hartelijk welkom en zijn dankbaar, dat ons bestuur 
weer voltallig is. Voor de komende tijd is er weer veel werk aan de winkel. Zo 
is er een beleidsplan opgesteld met 14 activiteiten, die alle hun bespreking 
en uitwerking vragen. Een van de meest urgente punten is de ledenwerving, 
die dan ook voorlopig de meeste prioriteit krijgt. Binnen het bestuur is er een 
commissie gevormd, die zich in eerste instantie gaat bezighouden met deze 
problematiek, waarbij de vele aangereikte ideeën zeker meegenomen zullen 
worden. En ook mag ik aan U als lid nog eens verzoeken bij familie, kennis- 
sen en vrienden bekendheid te geven aan het bestaan van onze historische 
vereniging. Een andere belangrijke zaak is een eigen website. Ook hier gaan 
we aan werken. En dan nog dit: op 20 augustus 2009 mag onze vereniging 
stilstaan bij het feit, dat we dan 100 jaar bestaan. Dit grootse feit hopen wij 
dan uitvoerig te vieren. Ook hiervoor zal er in de komende tijd door het be-
stuur nog veel werk verzet moeten worden. Met een van de mooiste panden 
van Gorinchem met de schone naam "Dit is in Bethlehem" is het allemaal 
begonnen en wij zijn er trots op, dat we in dit pand nog steeds mogen ver- 
gaderen en van waaruit wij naar buiten opereren. In dit verband een woord 
van lof aan het gemeentebestuur van Gorinchem, dat dit pand zo voortreffe-
lijk laat onderhouden. Enige jaren terug zijn binnen de balken onder handen 
genomen i.v.m. de boktor, terwijl een half jaar geleden de buitenkant van 
het pand geschilderd is. Recent vernam ik, dat alle ruimtes binnen ook een 
grote schilderbeurt krijgen. 

Gerrit de Groot 



VERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING "OUD-GORCUM" 
OVER 2005 

Het bestuur vergaderde zeven keer. Bij de algemene ledenvergadering van 
21 februari trad secretaris M.W.P. van Tussenbroek volgens rooster af als 
bestuurslid. Hij stelde zich niet herkiesbaar. In dezelfde vergadering werden 
de heren Pleyte en Van Dijk herkozen. Laatstgenoemde nam het secretariaat 
over. Wegens vertrek naar het buitenland moest mevr. R.A. Goosen-Kamper 
per 1 juli aftreden als bestuurslid. 
De samenstelling van het bestuur was sindsdien: voorzitter G. Vroegh, se-
cretaris R.F. van Dijk, penningmeester D.C. Pleyte, leden A. Frings, G. de 
Groot, L.C.M.J. Stultiens-van der Velden, C.A. Verbree. 
De vereniging kent drie ereleden: de heer C. de Ruiter, mevr. W. Kreukniet-
den Hertog en de heer A.J. Busch. 

Het programma zag er als volgt uit: 
17 jan. Lezing "Het doksaal in de Grote of St. Bartholomeuskerk te Schoon- 

hoven" door de heer H.A. van Duijnen. 
21 feb. Lezing "Tinnegieters in Gorcum 1500-1800" door de heer R.F. van 

Dijk. 
21 mrt. Lezing "Het ontstaan en de ontwikkeling van de lokale sigarennij- 

verheid" door de heer G.H. Bohnen. 
18 apr. Lezing "Delft" door mevr. Irene Leupen. 
14 mei Excursie naar Delft. 
19sep. Lezing "Het leven en werk van Hugo de Groot" door 

Dr. Arthur Eyfíinger. 
09 okt. Excursie naar Geertruidenberg. 
17 okt. Lezing "Loterijen in de Nederlanden tot 1726" door Prof. 

Dr. Johan Koppenol. 
21 nov. Lezing "Een middeleeuwse dierentuin" door de heer A.J.H.G. 

Ronhaar. 

Een belangrijke vernieuwing voor de vereniging werd gevormd door de aan-
passing van de statuten. Na vaststelling door de ledenvergadering is de no-
tariële akte op 28 juli getekend. In het verenigingsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken zijn zowel de nieuwe statuten als de bestuursmu- 
taties opgenomen. 

Het aantal leden daalde van 702 naar 688. Wel bleek de historische markt 
tijdens open-havendag een geschikte gelegenheid om leden te werven en 
boeken te verkopen. 



Er zijn drie afleveringen verschenen van Oud-Gorcum Varia. Een deel in de 
Historische Reeks kon in het verslagjaar niet gerealiseerd worden wegens 
de moeilijkheid dat de auteur van het beoogde deel zijn werk reeds in 1967 
had geschreven en het opsporen van zijn adres en het verkrijgen van nadere 
inlichtingen veel tijd vergden. 

De collectie werd uitgebreid met 
- een schilderij, voorstellende ijspret op het Kanaal van Steenenhoek, rond 

1850 gemaakt door Jan Kuypers (schenking door de Stichting Open Tafel 
t.g.v. haar 40-jarig jubileum) 

- drie merklappen, gemaakt door Aaltje Gelderblom-de Groot, waarvan 
twee met de tekst "Tusschenschool voor meisjes", gedateerd 1 aug. 1891 
resp. 1 aug. 1892 en één figuratief (schenking door mevr. M. Gelderblom- 
Spijker). 

Het grafmonument van Wilhelmina van Paffenrode-van Arkel is verplaatst 
van het Gorcums Museum naar de Grote Kerk. 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 20 februari 2006. 



BESTUURSLEDEN 

In dit rubriekje stellen de bestuursleden zich nader aan u voor. 
Tjdens de korte ledenvergadering op 20 maart jongstleden is Arida van 
Baardewijk-de Gier toegetreden tot het bestuur. Zij heeft zich als volgt voor- 
gesteld aan de aanwezige leden. 

Band met Loevestein 
In de strenge winter van 1940 werd ik in Dalem geboren, aan de Waaldijk. 
Ons huis lag precies tegenover Slot Loevestein. Vroeger was hier het Loe-
vesteinse veer. De boot ging hier recht de rivier over. Ik heb een bijzondere 
band met het slot. Ik ben er gedoopt. In 1970 ben ik er getrouwd en ook mijn 
drie dochters zijn er gedoopt. 

Werken in Berlijn 
Mijn beroep was wijkverpleegkundige. De opleiding voor verpleegkundige 
deed ik in Utrecht. Daar haalde ik ook mijn kraam- en kinderaantekening. 
Nadat ik nog in Amsterdam en Leiden had gewerkt, wilde ik graag in het 
buitenland gaan werken. Het werd West-Berlijn. Ik werkte daar in een groot 
kinderziekenhuis. Het was 1966, de tijd van de Koude Oorlog. In het begin 
was de oorlogsdreiging heel benauwend. De Russen vlogen vaak heel laag 
over de stad. Later wende je daaraan. Toch heb ik goede herinneringen aan 
West-Berlijn. 

Voor allen, door allen 
Terug in Nederland ging ik naar de sociale academie in Amsterdam en werd 
ik wijkverpleegkundige. Ik werkte in Dordrecht en heel lang in Liesveld, 
voornamelijk in Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak. Vroeger had de 
kruisvereniging het motto 'voor allen, door allen'. Dit hoop ik ook bij de his- 
torische vereniging te stimuleren. Samen met u wil ik het leven en werk van 
onze voorouders overdragen op anderen, vooral op jongeren. 

Ideeën! 
Ik stel u voor om allemaal één nieuw lid aan te brengen. Bijvoorbeeld uw 
zoon of dochter of iemand uit uw straat. Misschien is het een aardig idee 
om de nieuwe leden een stadsrondleiding aan te bieden. Als u interesse 
heeft kunt u ook meewandelen. Dit is slechts een van mijn ideeën om de 
vereniging te laten groeien. Samen met het bestuur en u wil ik hier graag 
aan werken. 

E-mail 
Het bestuur wil in voorkomende gevallen op een snelle manier actuele infor- 
matie doorgeven aan de leden. Het medium daarvoor is e-mail. Als u daar 
prijs op stelt, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris: bea.dijkQwxs.nl. 

https://bea.dijkQwxs.nl


IN MEMORIAM J.G. PEVERELLI 

R.F. van Dijk 

Jan Gerrit Peverelli was als medewerker van 
wat toen nog de Gemeentelijke Archiefdienst 
Gorinchem heette, van onschatbare waarde. 
Van 1978 tot aan zijn "vervroegde uittreding" in 
1987 heeft hij vele, uiterst belangrijke archief- 
bronnen toegankelijk gemaakt. Na een gevari-
eerde loopbaan in diverse beroepen kwam hij 
via het Werkvoorzieningsschap bij het archief, 
waar hij prima op zijn plaats was. Als echte 
Gorcumer kon hij de bezoekers vaak verhalen 
over personen en gebeurtenissen vertellen, 
die lang niet altijd in officiële documenten te 
vinden zijn. In de leeskamer konden de bezoe- 
kers een tafelbelletje gebruiken als ze een ge-
diplomeerd archiefambtenaar nodig hadden, 
maar veel laagdrempeliger was het natuurlijk 
als ze meneer Peverelli, die daar in een hoek aan een bureau zat te werken, 
om raad konden vragen. Hij schilderde dan een "couleur locale" waardoor 
ook ik, als jonge niet-Gorcumer, me al gauw in de plaatselijke geschiedenis 
kon verplaatsen. 
In die tien jaar heeft meneer Peverelli ook bergen werk verzet met het maken 
van "klappers" (alfabetische naamlijsten, zie hieronder). Deze klappers wor- 
den nog dagelijks intensief gebruikt en zorgen ervoor, dat genealogen en 
historici snel iets over een persoon kunnen vinden. Dit alles gebeurde nog 
zonder computer! Het was alle namen onder elkaar schrijven, knippen, op 
volgorde leggen en plakken. Een karwei van jewelste, waarbij nog de moei- 
lijkheid kwam dat eerst het lezen van oud schrift moest worden geleerd, en 
met succes. 
Een andere klus was het opsporen van bouwvergunningen, die verstopt za- 
ten in de gemeentelijke correspondentie over de periode 1874-1 931. Op 
adreskaarten tekende meneer Peverelli aan waar een bouwaanvraag voor 
een bepaald pand te vinden was. Niet zelden trok hij er met zijn brommertje 
op uit om met een tekening in de hand te controleren welk huis het precies 
betrof. 
Verder was hij de technische toeverlaat. Als er iets gemaakt of netjes ver-
pakt moest worden, dan kon hij dat. Typische klusjes waren ook het met 
een mandje ophalen van een kan koffie op het stadhuis, het maken van 



kopietjes aldaar en het verzorgen van de post. Natuurlijk kwam hij bij het 
doorploegen van allerlei boeken ook veel over zijn familie te weten, zoals dat 
ze uit het Italiaans sprekende deel van Zwitserland kwamen. 
Bij dat alles was hij de bescheidenheid zelve. Hij trad niet op de voorgrond 
en haalde de krant niet, maar zeer velen hebben zeer veel aan hem te dan-
ken, nog steeds. Ook na zijn pensionering hielden wij contact en altijd was 
er bij hem thuis een warm welkom, met koffie en gebak en daarna een 
biertje. Hij overleed op 5 maart 2006, op bijna 80-jarige leeftijd. Ook in het 
binnenkort te openen nieuwe Stadsarchief zal hij niet worden vergeten. 

Lijst van door de heer J.G. Peverelli samengestelde klappers 

R.K. dopen en trouwen 1648-1 723 
Begraven kerk en kerkhof 1500-1 81 1 
N.H. lidmaten 1689-1 840 
Liste civique 181 1 
Volkstellingen 1830 en 1840 
Bevolkingsregister 1850-1 862 
Transportregisters 1651 -1 81 1 
Bestekboeken stadsbestuur 
Notulen B&W 181 6-1 91 6 
Notaris G.C. van Appeltere 1826-1 855 
Notaris L.G. van Aken 1835-1 863 
Notaris W. Maaskant 1887-1 900 
Kroniek van W.F. Emck 1929 



DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN GORINCHEM 
aflevering III, De 'verborgen' stad 

Bert Stamkot 

In de vorige aflevering hebben wij kunnen lezen, hoe de oudste ontginning, 
het Hoogland, vanuit het koningsgoed te Arkel en met de Onderweg als ont- 
ginningsbasis, wellicht nog als kromakkers en in de 10de eeuw in exploitatie 
is genomen. Onderweg en Hoogland liepen zuidwaarts door tot aan de oe-
verwal van de Merwede. Dat gold ook voor de westelijke (achter)begrenzing, 
de Ravensloot, die later Gorcums westelijke stadsgracht zou gaan vormen. 
Het lijkt logisch te veronderstellen dat, toen er een tweede ontginning vanuit 
Arkel noordwaarts werd gestart (waarop de eerstvermelding van Arkel in 
999 betrekking zou kunnen hebben), er voor het Hoogland samen met de 
westelijker ontginning de Lange en Korte Slagen een aparte centrale hoeve 
moest worden gesticht. Dit werd dan mogelijk begin I ldeeeuw zo ver mo-
gelijk van de Arkelse hoeve gedaan, namelijk op de laatste, zuidelijkste ka- 
vels van het Hoogland. De daardoor verkregen bijzondere betekenis van dit 
terrein - wij noemen dit het landsheerlijk gebied - heeft nog lang zijn effect 
op de structuur van het 'Zuidwestkwadrant' lvan de Gorcumse binnenstad 
gehad. Wij zullen op deze als het ware 'verborgen stad' hieronder uitvoerig 
ingaan. 
Verder naar het westen werd, vanaf de oeverwal langs de rivier, omstreeks 
1 100 Wolpheren ontgonnen. Met de tussen- en achtergelegen ontginningen 
zouden stad en banne van Gorinchem (en later de gemeente) een geheel 
gaan vormen. In de geschiedschrijving van het vroegste Gorinchem is altijd 
een verband gelegd met Wolpheren en de graven van Benthem. Wij zullen 
dat kort aangeven, evenals de door de heren van Arkel (en later de graven 
van Holland) overgenomen posities, zonder daar overigens nieuwe theo- 
rieën aan toe te voegen, want die zijn inmiddels in ruime mate aan~ez ig .~  

De oostgrens van het landsheerlijk gebied 
De oostgrens van het door ons behandelde gebied wordt gevormd door 
de oude Onderweg, waarvan wij al hadden geconstateerd dat deze géén 
Romeinse oorsprong heeft, maar wel als ontginningsbasis voor het Hoog-
land heeft gediend. In Gorinchem is de weg nog herkenbaar als de Arkelse 
Onderweg en de W. de Vries Robbéweg in de Cingewijk en de Arkelstraat en 
de Molenstraat in het centrum. 
De bajonetknik van Arkelstraat / Kelenstraat ter hoogte van de Gasthuis-
straat / Hoogstraat toont een opmerkelijke verandering ten opzichte van de 
oorspronkelijke O n d e ~ e g . ~  Over de (eind 14deeeuwse) oorzaken daarvan 



komen wij nog te spreken, maar feit is wel dat de Onderweg ooit ononder-
broken door Gorinchem voerde en dat de Kelenstraat (in meerdere) en de 
oostelijke gevelwand van de Grote Markt (in mindere mate) westwaarts zijn 
opgeschoven, waardoor het Marktveld iets kleiner is geworden. Het verdere 
verloop van de Onderweg als Molenstraat is dan weer vrijwel ongewijzigd 
gebleven. 

De noordgrens van het landsheerlijk gebied 
Over de noordgrens bestaat geen officiële zekerheid, maar het lijkt logisch 
om deze ter hoogte van de noordelijke gevelwand van 'het Marktveld' 
(Grote Markt, Groenmarkt en Achter de Kerk) te denken, om deze voorts 
door te trekken langs de noordelijke perceelscheiding van wat vroeger de 

De scheiding zal oorspron-
kelijk hebben bestaan uit een oost-west-gerichte kavelsloot of -greppel. 
Deze moet nog enige tijd zichtbaar aanwezig zijn gebleven nadat de Gast-
huisstraat was ontstaan en aldaar bebouwing was opgericht. Een aantal 
achteruitgangen is daarna gestold tot poortjes, terwijl er ook nog een enkele 
herinnering bestaat aan onbebouwde erven. Van oost naar west zijn dat: 
* het Hugo de Grootpoortje, Grote Markt tussen de nrs. 22 en 23, vormde de 

achteruitgang van een huis aan Gasthuisstraat (nummer 13), dat al vanaf 
1544 bekend stond als de Geertgen Koevoetsgang. In 1436 was hier de 
(open) Stadstimmerwerf gevestigd4 

* de Tinnegietersteeg 
* het Gasthuispoortje uit de 16deeeuw (Achter de Kerk tussen de nummers 

3 en 4), dat via de Gasthuisgang in verbinding stond met het Sint-Eliza-
bethsgasthuis, dat in ieder geval in 1331 reeds bestond en waarvan be-
langrijke elementen in de huizen van Gasthuisstraat 47-49 bewaard zijn 
geble~en.~ 

* Achteruitgang Kruisstraat (Achter de Kerk nr. 7-11) Omgekeerd zijn er geen 
oude achteruitgangen van de huizen aan het Marktveld in de Gasthuisstraat. 

Of het Marktveld oorspronkelijk groter was en tot aan de Gasthuisstraat 



reikte, zoals Van Peer nog aannam,= valt 
te betwijfelen. De Gasthuisstraat heeft 
vermoedelijk een andere oorsprong (zie 
hieronder) en de kavelgrens lijkt redelijk 
traceerbaar en in de Hooglandpercele-
ring te passen. Nochtans zal de noordzij- 
de van het Marktveld wat later (volledig) 
bebouwd zijn dan de Gasthuisstraat, al 
gebeurde dat dan wel weer veel eerder 
dan de oudste overgeleverde huisnaam 
'de vergulden sleutels' uit 1541 sugge-
reek7 

Het Arkelse Hof 
Ten zuiden van de door ons onderschei-
den kavelsloot lag het latere Marktveld, 
waarvan ik - met het ten westen daar-
van gelegen Arkelse Hof - aanvankelijk 

meende dat dit het (enige) landsheerlijke kavel was. De vergelijking met een 
dergelijk kavel te Delft (Markt met Nieuwe Kerk tussen tot grachtjes ver-
worden sloten) lag optisch voor de hand.g Echter het hofgebied te Delft 
was veel groter en werd gevormd door het driehoekige restgebied (overge- 
schoten na de ontginningen en dus nog aan de graaf behorend) tussen de 
Oude Delft en het riviertje het Vrouwenrecht. Het Schoonhovense Hofland 
vertoont een overeenkomstig beeld tussen de haven en de Zevender.l0 Ook 
het Gorcumse landsheerlijke gebied moet groter zijn geweest en meerdere 
kavels hebben omvat tussen de Onderweg (Molenstraat) in het oosten en de 
Ravensloot (Schuttersgracht) in het westen. De trapeziumvorm werd dan in 
het zuiden door de Merwede-oeverwal als korte zijde afgesloten. 
Helemaal in het westen, in het blok tussen de huidige Struisvogelstraat 
(west), Hoge Torenstraat (zuid) en Krijtstraat (oost) lag in de zuidoosthoek 
het in 1405 genoemde Hof of huis van Arkel of Kewelingen.ll Noordwaarts 
bevond zich de Stadsschool / Latijnse School12 en westwaarts in 1547 de 
huysinge daer men met trappen op en inne gaat, hetwelk in 1405 de functie 
van gevangenpoort zou hebben gehad.13 Een Gevangen-toren bevond zich 
in 1417 naast de Scuttoren (waaraan de naam Schuttersgracht nog her-
innert). Voor Waale aanleiding om beide als muurtorens te beschouwen,14 
maar het is ook denkbaar dat de Gevangentoren - weliswaar in de directe 
nabijheid van de Scuttoren - geen muurtoren was, maar een woontoren en 
onderdeel van het Arkelse Hofcomplex vormde.. 
Mogelijk kan de Gevangenpoort ook geassocieerd worden met de Goe-
depoort, die tot dusver steeds in verband werd gebracht met een (nimmer 
aangetoonde) versterking bij de Hoog-Arkel- of Goddenpoort.15 Immers in 
1418 stelde gravin Jacoba van Beieren naast Jan van Vianen voor het slot 

https://Goddenpoort.15
https://gehad.13
https://Kewelingen.ll
https://Zevender.l0


aan de Merwede, nog een tweede kastelein aan, namelijk Dirk van Heu-
kelom, voor onser huse ende slote tot Gorinchem, geheten Goedenpoort, om 
het te bewaken met veertig gewapende mannen.16 Het lijkt logischer om de 
locatie bij de Hoog-Arkelpoort te verruilen voor die van de Gevangenpoort 
op het Arkelse Hof. Dit Arkelse bezit zal immers door de graven van Holland 
zijn overgenomen en beheerd, totdat het aan particulieren en de stad werd 
overgedaan. 
Recent archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het hofterrein in de 
loop van de 13deeeuw in gebruik is geraakt en dat is tot dusverre een halve 
eeuw eerder dan elders in de stad kon worden waargenomen.17 Uit het eind 
van de 14deeeuw dateert een stenen gebouw, dat begin 15deeeuw door een 
groter is vervangen en was bedoeld voor bewoners met een hogere status.18 
Een relatie met de verdere (hoofd)bebouwing lijkt aannemelijk, maar meer 
zuidoostelijk kon er niet gegraven worden. 
Dit Hof van Arkel laat zich wellicht vergelijken met middeleeuwse stenen 
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woonhuizen, zoals de 'stadskastelen' aan de Oudegracht in Utrecht. Het 
zou ook een rol gespeeld kunnen hebben in de vorming van het verhaal 
over de stichting van Gorinchem, alwaar die grave van Benthem hadde een 
thoren, dat nu is den ouden thoren van der kerck van Gorcum. Natuurlij k heeft 
de kerktoren van Gorinchem een andere oorsprong (zie hierna), maar woon- 
toren en kerk lagen dicht genoeg bij elkaar om in de 15de-eeuwsegeschied-
schrijving in één mythe te worden ver~lochten.~~ Bovendien staat de grafe- 
lijke toren hierin model voor het ontstaan van de stad. Het Arkelse Hof zou 
dan terug te voeren zijn tot de oudste landsheerlijke hoeve, van waaruit het 
Hoogland met Lange en Korte Slagen werd bestierd. De ligging helemaal 
achterin het kavel, ver van de enige weg (de Onderweg) wekt wel bevreem-
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ding, maar kan een gevolg zijn van ver-
vanging van een oostelijker bouwsel op 
de Groenmarkt (zie hierna). 
Na de ondergang van de heren van Arkel 
in 1412 verviel de bijzondere betekenis 
van het bouwblok vrij snel. De graven 
van Holland konden immers gebruik ma-
ken van hun nieuwe kasteeltje aan de 
Mer~ede.~OEen deel kreeg een woonbe-
stemming voor aan de stad of de kerk 
verbonden notabelen, zoals organist 
Gregorius Panneus2' in 1533 en dros-
saard J. Aerdtsz van den B o s ~ h . ~ ~Het 
noordelijke deel was rechtstreeks in be-
zit van de stad gekomen en hier verrees 
midden l!jdeeeuw de Grote of Latijnse 

Deze plaats zou tot het eind 
van de 2OSte eeuw een bestemming voor 
het openbaar onderwijs behouden. 

De Sint Maarten- en Sint Vincentius-
kerk 
Een tweede element van respectabele ouderdom is de ten oosten van het 
Arkelse Hof gelegen parochiekerk. Ook dit gebouw werd gekoppeld aan 
Gorcums dichterlijke ontstaansgeschiedenis, zoals wij hiervoor al zagen, 
toen de graaf van Benthem aan de 'toren van Wolpheren' een suyver groote 
kercke bouwde en uit de kerk van Wolpheren de kelken, boeken en beelden 
liet o~erbrengen.~~Dit verhaal is gesitueerd in 1212 of 1222 en gekoppeld 
aan het opgegeven dorp Wolpheren. 
Toch vangt de geschiedenis van de Gorcumse kerk iets later aan. Er zou 
reeds in 1254 een pastoor zijn geweest," dus nog voordat de kerk op de 
derde zondag na pasen van het jaar 1263 werd ingewijd.26 Pauw weet wel 
te melden dat Sint-Maarten de schutspatroon was.27 En daarmee voegt het 
Gorcumse bedehuis zich wel weer in de lange rij van kerken welke in het 
voormalige Teisterbant aan Sint-Maarten waren gewijd,28 zonder dat we 
daaraan een argument kunnen ontlenen om tot een hogere ouderdom te ko-
men. Want vroegere fundamenten of ouder bouwmateriaal (zoals tufsteen) 
zijn ter plaatse nimmer gevonden, ook al beweerde Kemp dat er stenen van 
de afgebroken kerk van Wolpheren voor de bouw van de Gorcumse kerk 
zouden zijn 
Bij de sloop in 1844 zijn bakstenen met een formaat van 32 bij 16 bij 4 centi- 
meter aangetr~ffen.~~ De vroegst gebruikte bakstenen te Zaltbommel maten 
29 bij 14,5 bij 7 centimeter, qua lengte normaal voor het Gelre van 1300.31 
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Het onderste deel (van midden 13de eeuw) van de toren en het schip van 
de kerk van Noordwijkerhout heeft een baksteenformaat van 32 bij 16 bij 8 

en time ter.^^ Jongere bakstenen worden aan alle zijden iets kleiner,33 zodat 
het gerechtvaardigd lijkt om aan de dikte van de Gorcumse baksteen te 
twijfelen, maar overigens deze op de 2de helft van de 13deeeuw te dateren, 
hetgeen dus overeenkomt met het jaartal van de stichting der kerk. Maar 
enige voorzichtigheid is geboden, waar de vorm van bakstenen per regio en 
qua periode fluctueerde. 
De in de kerk aangebrachte muurschilderingen werden door Janssen voor 
het grootste gedeelte uit de Xllle eeuw gedateerd,34maar la-
tere auteurs houden het terecht op omstreeks 1 400.35 
Dat de kerk op landsheerlijke grond stond en de heren van 
Arkel daarmee bemoeienis hadden bleek in 1378 overdui-
delijk, toen er door Otto van Arkel een college van veer-
tien kanunniken aan de kerk werd verbonden, waardoor het 
godshuis werd verheven tot een ka~it telkerk.~~Mede omdat 
Otto's geboortedag op 22 januari viel werd aan de kerk nu 
ook de naam van Sint Vincentius ~erbonden,~' totdat van- r \  

wege de Reformatie (1572) de Hervormden het gebouw in 
bezit zouden nemen. 

De Grote Toren 
De gedachten aan een andere ontstaansgeschiedenis of een hogere ouder- 
dom inmiddels uitsluitend, lijkt het gewettigd om te veronderstellen dat er 
tegelijk met de bouw van de kerk een eenvoudige toren is opgetrokken. 
Deze is op 30 oktober 1361 door de bliksem getroffen en ingestot-t.38 Moge- 
lijk is de onderbouw bij de kerk getrokken, maar de bouw van een nieuwe 
toren zou op zich laten wachten, ondanks het feit dat het bedehuis tot kapit-
telkerk was gepromoveerd. 
Omstreeks 1450 werd er daadwerkelijk met de bouw van een nieuwe toren 
gestart39en dit geschiedde onder enkele bijzondere omstandigheden. Daar- 
mee doelen wij niet op het feit dat het onderste gedeelte van de toren al 
snel begon over te hellen (dat zal een ieder bekend zijn), maar vooral op de 
plek waar de toren werd opgetrokken: ten westen van de bestaande kerk en 
waarschijnlijk op grond van de stad! Het landsheerlijk gebied is namelijk na 
het verstrijken van het Arkelse tijdvak geleidelijk door de nieuwe eigenaar, 
de graaf van Holland, overgedragen (zie ook het terrein van de Stadsschool 
hiervoor en het Stadhuis hierna). De kerk behield zijn eigen status, zodat er 
twee gescheiden eigendommen ontstonden, een situatie die tot op de dag 
van vandaag voortduurt. 
Het lijkt er voorts op, dat er ook eerst ruimte voor de torenbouw moest 
ontstaan. Wellicht is na een stadsbrand40 de rooilijn van de Krijtstraat west- 
waarts verlegd, waardoor de merkwaardige kromming in de gevelwand ont- 
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stond. De datering van de nieuwgebouwde stadsschool 
omstreeks 1450 lijkt daarmee te sporen.41 Het oude tracé 
van de Krijtstraat bood dan de stedelijk grond voor de 
torenbouw. Een bijkomend en zeer gelukkig optisch ef-
fect was het dat de toren in de zichtas van de Haarstraat 
/ Kruisstraat kwam te staan. 
In de 15de eeuw werden er vele nieuwe kerktorens ge-
bouwd. Vaak gebeurde dat naar het voorbeeld van de in 
1382 opgeleverde Utrechtse Domtoren: een basement of 
plint met toegang, waarboven twee of drie geledingen met 
drie boognissen per wand en afgesloten door een acht-
kantige lantaarn. De bouw van zo'n 
toren werd door stedelijke over-
heden bevorderd en gefinancierd; 
een dergelijk bouwwerk gold dan 
ook als een status~ymbool.~~Niet-
tegenstaande dat zou menige toren 
(bijvoorbeeld die van Dordrecht, 

Rotterdam, Wijk bij Duurstede en Woudrichem) onvol- 
tooid blijven. Ondanks de bemoeienis van de stads-
besturen werd de toren toch vaak als een onderdeel 
van de bijbehorende kerk gezien en droeg het ook de 
patroonsnaam van die kerk (bijvoorbeeld de Martini-
toren en -kerk te Groningen). 
Het kan zijn dat de Gorcumse toren een onafhankelij-
ker positie innam en dus geheel aan de stad hoorde, 
waar dat in andere steden minder duidelijk het geval 
was, of minder zo werd gevoeld. Een verklaring daarvoor kan gevonden 
worden in het uiterlijk van de toren. Wat had immers meer voor de hand 
gelegen dan de toren in Utrechtse trant uit te voeren? Gorinchem behoor- 
de immers tot het bisdom Utrecht? En vele steden in de directe omgeving 
namen de Domtoren toch als voorbeeld (naast Woudrichem ook Asperen, 
Geertruidenberg, Vianen en Culemborg)? Maar neen, in Gorinchem pakte 
men het anders aan, daar werd een toren opgetrokken in de stijl van de 
Brabantse laatgotiek, met twee boognissen per wand. De torens van Breda, 
Hoogstraten en Antwerpen lijken hier veeleer tot inspiratie te hebben ge-
diend, zij het dat deze geheel in natuursteen zijn opgetrokken, waar er in de 
Gorcumse toren ook vooral baksteen is verwerkt. 
Er kunnen ook andere oorzaken zijn aan te wijzen, die ertoe hebben geleid 
dat de Gorcumse toren een Brabants uiterlijk kreeg. Wellicht werden er in 
Noord-Nederland dermate veel torens gebouwd, dat er een tekort was aan 
kundige bouwmeesters en Brabant zou dan in die behoefte hebben kunnen 
voorzien. Maar waarom dan geen 'Brabantse' torens in andere Hollandse 
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steden? Als die zuidelijke bouwmeesters vaklieden waren 
- en dat was zeker zo - dan konden ze toch ook wel vol-
gens andere richtlijnen werken en een 'Utrechtse' toren 
ontwerpen en realiseren, zoals elders wel geschiedde? 
Tenslotte - Busch wijst daarop - kan het initiatief tot de 
bouw ook iets later zijn uitgegaan van Karel de Stoute,43 
die tijdens zijn bewind (1 459-1 477) een bijzondere relatie 
met Gorinchem had, alhier in 1461 startte met de werk-
zaamheden van kasteel de Blauwe Toren en die de stad 
(in 1464) ook nog even van een brug over de Merwede 
had willen voorzien.44 Maar het bericht over de sterke 
metselaar Ysbrand die in 1456 een ton wee-as in eenen 
kalk-bak opnam en deze de kerktoren opdroeg,45 geeft aan 
dat de bouw voor de komst van Karel toch al een eind was 
gevorderd en de stijl waarschijnlijk toen al was bepaald. 
Ook op de volgende bijzonderheid heeft oud-archivaris 
Busch en met meer recht de aandacht gevestigd, namelijk 
het foutieve gebruik van de 
term sint-~añskerk.~~Deze I 

benaming duikt niet eerder op dan als titel on-
der een gravure van de kerk, welke was opge-
nomen in het geschiedwerk van Van Zomeren4' 
en daarna een eigen leven is gaan leiden. Toch 
zijn er naar aanleiding van deze kwestie een 
paar opmerkingen te maken. Busch denkt dat 
de tekenaar mogelijk de Gorcumse kerk heeft .p 

verward met de ~int-~anskerken van Gouda of 
Den B o s ~ h . ~ ~Maar waarom verwisselen met een Sint-Jan en bijvoorbeeld 
niet met een Sint-Pieters-, of een Laurenskerk? Midden 18*" eeuw was het 
bezigen van patroonsnamen in protestants Nederland al aardig in onbruik 
geraakt. Wel werd menige toren voorzien van de bijnaam 'Lange Jan', zoals 
te Amersfoort en Middelburg en het kan zijn dat de volksmond zich ook te 
Gorinchem in die sfeer heeft geroerd. Van Lange Jan naar het deftiger Sint-
Jan is etymologisch niet zo'n grote stap. Tenslotte kan het in theorie ook 
nog zo zijn, dat de in 151 7 gereedgekomen Gorcumse stadstoren, tóch een 
eigen schutspatroon had. In geval de toren (voor 1572) op enigerlei wijze 
aan de datum 24 juni gekoppeld kan worden, zou dat dan Sint-Jan betref- 
fen. Ongebruikelijk zou dat wel geweest zijn, een toren die aan een andere 
heilige is gewijd dan de daarbij staande kerk. Een uitgebreid literatuuron-
d e r ~ o e k ~ ~leverde mij alleen het voorbeeld van de Onze Lieve Vrouwekerk 
van Cadzand op, waarvan de gotische Sint-Lambertustoren rond 1677 werd 
gesloopt,50en dat is toch wel bar weinig grond om een (scheve) Sint-Jansto- 
rentheorie op te funderen! 
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Een bouwsel op de Groenmarkt 
Tussen 6 oktober en 1 december 1939 zijn bij het graven van een funde-
ringsput voor de ondergrondse hoofdpost van de luchtbescherming tussen 
het Stadhuis en de Grote Kerk fundamentsresten van een oud bouwwerk 
gevonden.=' Deze restanten zijn bijna een jaar later door W.P.C. Colthoff in 
tekening gebracht, maar laten twee moeilijk te interpreteren stukken muur 
zien. De noordmuur vertoont een knik en aldaar de aanzet voor een steun-
beer, de zuidelijke muur loopt ten opzichte van de noordmuur niet syn-
chroon. Het is onduidelijk hoe Van der Donk daarin een plattegrond in de 
vorm van een zuivere ruit of parallellogram heeft willen herkennen.52 
Het muurwerk is wel redelijk zwaar, zo'n 1,7 meter dik en is uitgevoerd in 
zware klo~stermoppen,~~waaronder planken en eiken en grenen balken. Bij 
ontbreken van nadere formaten van de bakstenen en boomring- of C14-

gegevens van het houtwerk, kunnen we het bouwsel 
o 
,\ als in ieder geval niet ouder dan begin 13de-eeuws 

N<(\y dateren.54alleen al op grond van Romeins bouwwerkmoet dus Elke gedachte aan een het gevonden ma-

teriaal worden uitgebannen; laat staan van nooit ge-
" vonden paalfunderingen van Romeinse oorsprong die 

Voogd combineerde met de vermeend typische vorm 
van het Gorcumse marktplein.55 

\ , i  

\,J De vraag is wat de functie van het bouwsel kan zijn ge- 
w weest. Bij een vierkante of rechthoekige vorm en ge-
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voegd bij de dikte der muren kan allicht aan een woontoren worden gedacht, 
ook al omdat een doorsnede van een meter of tien zeer gangbaar was voor 
dergelijke donjons uit de tweede helft van de 13deeeuw.56 De gedachte aan 
een woontoren werd op schrift gesteld door Van der Donk,57 uiteraard onder 
verwijzing naar het verhaal over de stichting van de kerk tegen de (Wolphe- 
rense) toren van de graaf van Benthem, de latere Grote Toren.58 Wij hebben 
hiervoor al gesteld dat de Grote Toren een andere voorgeschiedenis heeft, 
maar hebben in de Gevangen-toren -onderdeel van het Arkelse Hof -ook al 
de mogelijkheid van het bestaan van een (woon)toren geopperd. Er is echter 
nog een andere mogelijkheid. Wie de plattegrond van de fundamenten van 
de in 1844 afgebroken Grote Kerk59 combineert met de plattegrond uit 1940 
van de opgravingsresultaten, die kan constateren dat het noordelijke koor 
van de kerk en de muurfragmenten van het bouwsel elkaar vrijwel raken! De 
kerk is dan wel 'tegen' de toren van de Benthems gebouwd, alleen stond 
die toren aan de oostkant! Daarbij mag er van worden uitgegaan dat de kerk 
in oorsprong kleiner is geweest, maar omdat Gorinchem in de eeuw 
tot een stad uitgroeide en meer inwoners kreeg, zal de kerk zijn uitgebreid. 
Het bouwsel op de Groenmarkt stond dan in de weg en zal dan zeker zijn 
gesloopt60 en dat maakt het (later opgeschreven) verhaal wel wat verklaar-
baarder. De functie kon worden overgenomen door het Arkelse Hof, zo dat 
al niet was gebeurd. De locatie lijkt voor een woontoren ook gunstiger, want 
dichter bij de (voormalige) Onderweg. 
Maar twijfel blijft op zijn plaats. De weergegeven vorm kan vooralsnog niet 
tot de eenduidige conclusie leiden dat hier sprake van een woontoren was, 
tenminste wanneer beide muurdelen direct aan elkaar gekoppeld worden 
gezien. Onafhankelijk van elkaar beoordeeld is een opvallender (maar op 
het oog niet eens zo onlogische) mogelijkheid denkbaar. Indien in 1940 
juist ingetekend, dan kan de knik met steunbeer aangeven dat het hier (bij 
een symmetrisch ontwerp) zou gaan om een polychronale, elfhoekige ring- 
muur met een doorsnede van zo'n 35 tot 40 meter. Alleen het zuidelijke 
muurfragment zou dan tot de woontoren gerekend kunnen worden. Der-
gelijke kastelen, want daarover hebben we het dan, zijn er in de 13deeeuw 
veel Omdat er geen enkele herinnering aan het bestaan van 
een dergelijke burcht is (noch in bronnen, noch in benamingen, noch in de 
stedelijke structuur) zou het mogelijk kunnen zijn, dat er ooit aan de bouw 
is begonnen, maar dat deze betrekkelijk snel is gestaakP2 ten gunste van 
de (in 1267) wel gebouwde 'keizerlijke' burcht in het Wijdschild. Dat het 
vaker gebeurde dat een kasteel niet werd afgebouwd en rap in vergetelheid 
raakte, bewijst het recentelijk gevonden kasteel van Am~terdam.~~ 
Kan men bij dit bouwsel op de Groenmarkt ook denken aan een (aan de 
kerk aangebouwde maar) verdwenen kapel, aan de fundering van een klok-
kenstoel voor de periode dat de kerk torenloos was, een knekelput, of de 
fundering van een ingangspartij voor het kerkhof? Al deze opties lijken toch 
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minder waarschijnlijk, omdat zij in het geheel niet door (zelfs maar verha-
lende) verwijzingen worden geschraagd, of dat de gevonden fundamenten 
daartoe meer aanwijzingen zouden verschaffen. 
Het enige meer zekerheid biedende antwoord kan dus ook hier alleen maar 
komen van aanvullend archeologisch onderzoek, waarbij in ieder geval de 
aanwezigheid van belangrijke restanten gewaarborgd is en deze met mo-
derner middelen bestudeerd kunnen worden. Na afloop van dergelijk veld- 
werk kunnen de gevonden gegevens als funderingen in het plaveisel worden 
weergegeven, zoals dat ook ten aanzien van het koor van de afgebroken 
kerk is gedaan. 

Het Stadhuis 
Nog verder naar het oosten stond het stadhuis (ter plaatse van het Gor-
cums Museum, dat in het in 1860 gebouwde en 1995 verlaten Raadhuis is 
ge~est igd~~).De geschiedenis van dit bouwwerk weerspiegelt ook de over-
gang van de landsheerlijke status van het terrein naar stedelijk bezit.65 Was 
het oudste stadhuis nog in de Hoogstraat te vinden (zie ook hierna), dus 
buiten het Zuidwestkwadrant, na het vertrek van de Arkels ontstonden ook 
in dit opzicht nieuwe mogelijkheden. Dat bleek in 1437 toen de Hollandse 
graaf Philips van Bourgondië 'zijn' vleeshuis en hal afstond voor een bedrag 
van 2% Troys Mark fljnen zilvers aan jaarlijkse erfpacht. Op deze voorwaarde 
werd den vryen eigendom van den Vleesch-huyze ende Halle aan de stad 
~vergedragen,~~ Er waswaarna het gebouw tot stadhuis werd verb~uwd.~' 
dus op dat moment géén sprake van n ieuwbo~w.~~  
Van de voorgeschiedenis van het gebouw is bekend dat het een pakhuis 
van de 'Gorcumse koopman' Dirk van Leuven 
is geweest, die het hier langs de Merkt, na die 
westzyde, aan ' t  Kerk-hof heeft opgericht.'j9 Dat 
moet dan wel met toestemming van de lands-
heer zijn geschied. 
Het stadhuis was in oorsprong erg simpel van 
opzet: op de begane grond de vleeshal en op 
de verdieping de grote hal. De hal was dan 
het resultaat van de verbouwing van 1437. 
Wie echter de zware bogen beziet welke in i 

de vleeshal de verdieping schragen, die kan 
tot de conclusie komen dat deze constructie 
veel steviger is dan voor de vloer van de hal 
noodzakelijk was. De verdieping moet dan ook 
de pakhuisfunctie van Dirk van Leuven hebben 
vervuld en kon zware vrachten herbergen. Misschien voor de opslag van 
textiel (de gewantsnijders vormden het eerstgenoemde gilde te Gorinchem). 
Maar mogelijk was het in oorsprong een graanpakhuis of 'spijker', waar in 
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opdracht van de landsheer dan vooral diens 
rechtmatige afdrachten aan graan van de 
boeren ingezameld werden. Misschien dat 
Van Leuven met zo'n taak als belastinggaar-
der was belast. De opmerking van Kemp dat 
het pakhuis hier vanaf bijna aan 't begin der 
stad stond kan in dit verband belangrijk zijn 
en er op wijzen dat het pakhuis van begin af 
aan een bijzondere functie 
Aan de zuidzijde van het stadhuis bevond 
zich een oeen ruimte met een muur en een 
afdak, waar de leidekkers en lakenhande-
laren gebruik van maakten.71 Vermoedelijk was hier ook een waag, waar-
van de oudste tarieven tot 1392 teruggaan. Vanaf 1454 mocht de stad het 
waagrecht pachten van de land~heer.~' Een deel van dit terrein met opstal- 
len is nog te zien op de achtergrond van het geschilderde portret van wees-
huismoeder Hilleke de Roy uit 1586. Kort daarna - in 159111 593 -werd het 
stadhuis aan die kant fors uitgebreid en ging de waag daar een integraal 
onderdeel van de begane grond uitmaken. 

De zuidelijke gevelwand van het Marktveld 
Ook voor de andere zijde van het Marktveld (Grote Markt, Groenmarkt, Zus- 
terhuis) is wel eens verondersteld dat er ooit meer ruimte is geweest. Het 
marktterrein zou zelfs 'ooit' tot aan de zuidelijke 
stadsgrens hebben gereikt,73 terwijl Heemskerk 
de zuidelijke rooilijn van het Zusterhuis nog in 
1650 iets noordwaarts liet verleggen.74 Nu be-
vond zich minimaal één gebouw van het Sint-
Agnesklooster of Zusterhuis (Groenmarkt ach-
ter nr. 3) zich daadwerkelijk op enige meters van 
de huidige rooilijn,75 maar na de Reformatie van 
1572 is het kloosterterrein met gewone woon-
huizen gevuld. Aan de stichting van het kloos-
ter in 1401 is al wel bebouwing vooraf gegaan. 
Want de basis werd gevormd door het huis en 
erf van Else de weduwe van Floris Spronck. Om 
dat tot nonnenklooster te mogen inrichten ver-
zocht zij toestemming aan heer Jan van Arkel. 
Die toestemming was volgens Van der Donk 
nodig omdat door de stichting van het kloosteí- de desbetreffende goede- 
ren 'in de dode hand' zouden geraken en daardoor aan de jurisdictie van 
de landsheer zouden worden ~nt t rokken.~~ Het lijkt ons echter logischer de 
toestemming te verklaren uit het landsheerlijke bezit van de heren van Arkel 
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van dit gebied en dus ook van de opstallen van schepen, thesaurier en bur-
gemeester Spronck. 
De buurman van het echtpaar Spronck was Jan Gerardijns van Haastrecht, 
proost (president of voorzitter) van het kapittel van de kerk. Vanwege een 
politieke breuk met Jan van Arkel werd diens bezit op 7 april 1407 gecon- 
fisqueerd en aan het klooster ge~chonken.~' Dat gold ook voor oud-burge-
meester Bronis de Wit, die in een kapitaal pand ter plaatse van de huidige 
Openbare Bibliotheek (Groenmarkt 1-2) woonde,78 maar deze kreeg zijn be- 
zit - nadat de Arkels in 141 2 waren verslagen - terug in leen van de graaf van 
Holland,79zodat het klooster hier zijn oostelijke grens vond. 
Ter plaatse van Grote Markt 15 stond het 
huis van de Arkelse bastaard ridder Jan van 
Kervenem dat omstreeks 1433 moet zijn 
overgegaan naar drossaard Hendrik Bak-
ker.80 Op twee gouaches die de Gorcumse 
schilder Jacob van der Ulft omstreeks 1670 
heeft vervaardigd van gezelschappen voor 
het Stadhuis, is op de achtergrond een 
middeleeuws stenen woonhuis te zien, dat 
waarschijnlijk met dit huis kan worden ge-
as~ocieerd.~~Kwam de gevelwand van het 
Zusterhuis na de Reformatie voornamelijk 
uit kleine woningen te bestaan, ten oosten 
van de over het voormalige kloosterterrein 
aangelegde Zustersteeg regen grote panden zich aaneen tot aan de Mo-
lenstraat. Ondanks vele verbouwingen en nieuwbouw heeft deze gevelrij 
een statig karakter behouden. De oorsprong gaat terug tot de tijd waarin 
de heren van Arkel hier volledige zeggenschap over het Zuidwest-kwadrant 
hadden en hun (aanvankelijk) welgezinde stadsbestuurders en kanunniken 
hier - blijkbaar door elkaar - een mooie woonstee gunden. Uit Utrecht8* en 
Zaltb~rnrnel~~kennen wij wel voorbeelden van aaneengesloten rijen wonin- 
gen voor uitsluitend kapittelheren. 

Molenstraat Westzijde 
Dat de landsheerlijke invloed zich niet tot het Marktveld met de zuidelijke 
bebouwing beperkte, blijkt als wij de hoek omgaan en de westzijde van 
de Molenstraat nader analyseren. Op nummer 12 zijn tijdens een recente 
restauratie extreem zware fundamenten met een aanlegdiepte tot 179 centi- 
meter onder het huidige straatniveau aangetr~ffen.~~ Mogelijk heeft hier een 
groter middeleeuws stenen huis gestaan, omdat de funderingen lijken door 
te lopen. Te denken valt dan aan de edelmanswoning van jonker Bouden, 
die in 1437 schepen van Gorinchem was.85 Op de kaart van Jacob van De-
venter staat hier een bijzonder gebouw getekend, maar dit kan volgens Van 



Dijk een foute aanduiding van het (tegenover gelegen) Weeshuis zijn, ook 
al omdat er in 1549 hier voor een 'gewoon' huis hypotheek betaald moest 
worden.86 Opvallend was de vondst van een stuk zandsteen uit het begin 
van de 1 6de eeuw, met daarop een Latijns tekstfragment in Gotische letters: 
ve'n ee' noe' le'e (voluit: venerabili esse nomine legitime oftewel: eerwaardig 
te zijn door naam/voorgeslacht, wettelijk). Van Dijk vermoedt dat wij hier te 
maken hebben met een deel van de grafzerk van een geestelijke. Ik voeg 
daaraan toe dat dat dan wel eens op een wereldlijk geestelijke, zoals een 
kanunnik van de Grote Kerk, betrekking kan hebben. 
Dat in het eerste gedeelte van vroege bebouwing sprake was moge voorts 
blijken uit het feit dat panden hier loodrecht op de Molenstraat staan. De 
Zusterstraat en Revetsteeg met de tussengelegen percelen volgen echter 
de richting van de oorspronkelijke agrarische ve~kaveling.~~ Maar ook daar 
was al in de 15deeeuw bebouwing aanwezig. Zo werd in 1442 door Stijn-
delt, deechtgenote van Merten Schouten, een Oude Mannenhuis gestichta8 
(ter plaatse van Molenstraat 28). Het complex werd de jaren daarop uit-
gebreid.89 Daarnaast werd in 1499 in enkele naast elkaar gelegen huizen 
de Doelen gevestigd. Het achterterrein bood nog dermate veel ruimte dat 
hier twee schietbanen konden worden ingericht. In 1589 verrees het nog 
bestaande gebouw.Q0 

Revetsteeg en Wolpherense Poort 
Vóór 1412 werd de Molenstraat afgesloten door de Wolpherense Poort en 
menig geschiedschrijverg1 situeert de poort direct voorbij de Revetsteeg. Er 
zijn een aantal redenen aan te voeren om de zuidelijke stadsgrens hier te 
situeren. 
In de eerste plaats zal er bij het uitzetten van het beloop van de eerste 
omwalling zoveel mogelijk zijn uitgegaan van de reeds bestaande perce-
lering. In het westen werd de Ravensloot gevolgd en het ligt voor de hand 
dat aan zowel de noord- als zuidzijde van kavelscheidingen (sloten) gebruik 
is gemaakt. De Revetsteeg volgt het beloop van zo'n kavel(scheiding). De 
zuidelijker Krabsteeg wijkt in zijn beloop hier sterk van af. 
In de tweede plaats is daar de naam Krijtstraat. Tegenwoordig is die straat- 
naam alleen van toepassing voor de straat bij de Grote Toren (westzijde 
Marktveld), maar vroeger droegen ook de Kruisstraat, Boerenstraat en Re-
vetsteeg de naam Krijtstraat. De Krijtstraat volgde dus op enige afstand 
aan de binnenzijde het verloop van de omwalling tussen de Kanselpoort en 
Wolpherense Poort. 
In de derde plaats verrees in 1412 ten zuiden yan de Revetsteeg het Hol-
landse kasteel aan de Merwede. Dat was trouwens ook de reden waarom de 
Wolpherense Poort werd afgebr~ken.~~Het is hier, voor de toegang tot het 
kasteel, dat Willem van Arkel -de laatste der Arkels -sneuvelde in zijn strijd 
tegen de troepen van Jacoba van Beijeren.93 Een gedenksteen uit 1549, 
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ingemetseld in de gevel van Revetsteeg 
3, herinnert nog altijd aan dit noodlottige 
treffen. Maar ook de naam Revetsteeg 
vervat informatie. Van Peer relateerde de 
straatnaam al aan verdediging~werken.~~ 
En hoewel hij dat niet noemde, kan daar- 
bij gedacht worden aan het Rabot, een 
middeleeuwse stadstoren met waterpoort 
in het Oostvlaamse Gent. Maar zowel die 
naam, als die van de Revetsteeg zullen 
waarschijnlijk zijn ontleend aan het Oud-
franse werkwoord rabattailler, waar wij 
dan weer 'ravotten' (de strijd tussen Wil-
lem en Jacoba!) van hebben gemaakt. De 
benaming Ravetsteeg komt in 1541 voor 
het eerst-v~or,~~ dus nog wel van net voor 
de onthulling van de gedenksteen door Philips ll. 
In 1412 werd niet alleen de Wolpherense Poort afgebroken, maar ook de 
naastgelegen windmolen, waaraan de Molenstraat zijn naam ontleende.96 
Het windrecht behoorde de heren van Arkel toe, zij verplichtten de inwo-
ners van hun gebied om alleen bij deze molen het koren te laten malen.97 
En daarmee doemt een vergelijking op met de Grafelijkheidsmolen aan de 
Nieuwendijk te Amsterdam. Deze bestond reeds in 1307 en werd door de 
schout geëxploiteerd. Naderhand gaf graaf Willem III van Holland ook nog 
zes naastgelegen hofsteden in erfpacht uit, hetgeen aantoont dat hier spra- 
ke was van landsheerlijk bezit. Juist onder dit terrein bij de Nieuwezijds Kolk 
zijn de fundamenten van het omstreeks 1300 al weer gesloopte kasteel van 
Amsterdam gevonden.98 Aangezien de Wolpherense Molen ook een heerlijke 
molen was, zal deze zich op het terrein van de landsheer hebben bevonden 
en wat ligt er meer voor de hand om aan het Zuidwestkwadrant te denken. 
Zo de ligging van de Wolpherense Poort nog arbitrair mocht zijn, voor de 
molen lijkt het in ieder geval vrij duidelijk dat deze ten westen van de poort 
stond opgesteld. Het maalrecht te Gorinchem is in 1454 door Philips van 
Bourgondië voor twintig jaar aan het stadsbestuur verpacht,99 maar dat was 
voor andere molens die inmiddels op stedelijk territoir waren opgericht. 

Het kasteel 
Nadat de Arkels waren uitgeschakeld en Gorinchem door de graven aan Hol-
land was geklonken (1412), werd de 'keizerlijke burcht' in het Wijdschild tot 
de grond toe afgebroken. Een nieuw kasteeltje of blokhuis werd opgebouwd 
en wij hebben al gelezen dat daartoe de Wolpherense Poort en de bijbe-
horende molen werden afgebroken. Maar er is meer gesloopt. Zo betaalde 
Philips van Bourgondië in 1440 een flink bedrag aan de kerk, omdat hij en 
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zijn voorvaderen 
huizen en hof-
steden aan zich 
getrokken heb-
ben ten behoeve 
van de bouw van 
het De 
desbetreffende 
kerkelijke rente-
brief was al vier 
jaar daarvoor 
door het stads-
bestuur erkend.Io1 
Er zijn dus in 141 2 

enkele huizen en boerderijen afgebroken. Het meest voor de hand liggend 
is het deze bebouwing aan de ontginningsbasis, dus hier de Molenstraat 
(westzijde) te plaatsen. Dit zou dan buiten het stadsgebied en de Wolphe- 
rense Poort geweest kunnen zijn. Heemskerk veronderstelt echter dat het 
stadsgebied zich verder zuidwaarts strekte en er stadsbebouwing voor het 
kasteel moest wijken.lo2 
Of het oude kasteel van de Arkels uit wraak is vernieldio3 lijkt niet zo rele-
vant. Een blokhuis direct ten zuiden van de stad had als voordeel dat zowel 
de stad als de rivier de Merwede (tol vanaf 1440!) onder controle konden 
worden gehouden, terwijl het gebruik van het Arkelse Hof aan de Krijtstraat 
overbodig werd. Gaandeweg zouden de Hollandse graven er dan ook toe 
overgaan om hun bezit in het Zuidwestkwadrant aan de stad over te dra-
gen. 
In 1461 startte Karel de Stoute de bouw van weer een nieuw kasteel, de 
Blauwe Toren. Volgens Emck gebeurde dat op de plaats van het kasteel van 
Willem van Beijeren,lo4 maar het lijkt mij dat er eerst nieuw gebouwd werd op 
het aangrenzende terrein zuidwaarts, waarna de oude sterkte gesloopt kon 
worden. Eerst slopen en dan pas bouwen zou betekenen dat er gedurende 
enige tijd niet ter plaatse geresideerd zou kunnen worden, terwijl de verde- 
diging van de stad dan een zwakke plek zou vertonen. Beide partijen, stad 
en graaf, hadden daarbij voordeel: de landsheer een nog fraaier kasteel, nog 
dichter aan de Merwede gelegen en de stad kreeg er een broodnodig stuk 
grond bij (Revetsteeg tot en met Krabsteeg) van het geamoveerde kasteel. 
Met het verdwijnen van de Blauwe Toren einde 1 6de eeuw ten behoeve van 
de nieuwe gebastionneerde omwalling verdween ook het laatste landsheer- 
lijke element van de oorspronkelijke laatste kavels van de Hoogland-ontgin- 
ning, alias het stedelijke Zuidwestkwadrant! 
Het terrein tussen Revet- en Krabsteeg kende in de 1 6de en 1 7de eeuw twee 
steegjes, waaraan wel de naam Pannekoeksteeg was gekoppeld.lo5 Moge- 



lijk kan de hiertussen gelegen bebouwing nog iets met het kasteel van 1412 
uitstaande hebben gehad. Pretendeert de naam van het eind 18de-eeuwse 
Groothuis niets anders te zijn dan een aanduiding voor 'een royale heeren-
huizinge' met een adellijke bewoning?lo6 Of zou dit pand oudere elementen 
hebben geherbergd? Maar aangezien oudere vermeldingen ontbreken, zal 
hier sprake zijn geweest van ruime nieuwbouw (bijvoorbeeld rond 1700) ter 
plaatse van oudere woonhuizen van gemiddeld formaat. 

De zuidgrens van het landsheerlijk gebied 
Waar de zuidelijke afgrenzing van het landsheerlijke gebied precies heeft 
gelegen laat zich niet meer reconstrueren, aangezien hier vele veranderin-
gen hebben plaatsgevonden, zoals de bouw van de Blauwe Toren en de 
aanleg van de gebastionneerde omwalling. Feit is wel dat het nog bestaan- 
de slootje achter de Krabsteeg en langs de Pelwal ooit de grens vormde 
tussen de stad en het terrein van de Blauwe Toren en dat ook deze sloot de 
verkavelingsrichting van Marktveld, Zusterstraat en Revetsteeg volgt. Maar 
wellicht was dit niet de ultieme zuidgrens en heeft er nog een kavel zuid- 
waarts gelegen, waarop dan de Blauwe Toren is verrezen. 
Oorspronkelijk moet de ontginningsbasis/Molenstraat via een haakse bocht 
zijn overgegaan in de Wolpherense Weg, aansluiting gevend op de westelijk 
van Gorinchem gelegen ontginningsbasis van Wolpheren. Heemskerk meent 
dat punt te hebben gevonden op het voorterrein van de Blauwe Toren, waar 
inderdaad een weg naar het zuidwesten buigt.lo7 Of de Wolpherense Weg 
ook hier plaats moest maken voor de noodzakelijke dijk, zoals dat verderop 
bij de ontginning Wolpheren is gebeurd, is onbekend. De dijk lag wel buiten 
de Blauwe Toren om. 

De stad buiten het Zuidwestkwadrant 
Hebben wij aan het zuidwestelijk gedeelte van de binnenstad van Gorin-
chem een bijzonder karakter kunnen toekennen en daarvoor flink wat gege-
vens aangedragen die dat beeld lijken te bevestigen, het omgekeerde kan 
natuurlijk ook van toepassing worden verklaard: zijn er argumenten om voor 
de rest van de stad (afgezien van het ook specifieke gebied Over de Haven) 
juist, ten opzichte van de landsheerlijkheid, onafhankelijke eigenschappen 
te signaleren? 
Voorafgaand aan het beantwoorden van die vraag proberen wij eerst nog te 
achterhalen of er iets van het oorspronkelijk landschap van het Hoogland 
binnen het noordwestelijk kwadrant van de binnenstad is te ontwaren. Na-
tuurlijk, de Onderweg /Arkelstraat als ontginningsbasis, daarover kan inmid- 
dels geen misverstand meer bestaan. De meeste panden aan de westzijde 
van de Arkelstraat staan enigszins gérend ten opzichte van de rooilijnlos en 
ook de noordelijke stadsgracht, de oostelijke helft van de Haarstraat (net 
als de oorspronkelijke Krijtstraat, op enige afstand aan de binnenzijde van 





de middeleeuwse omwalling aangelegd) en de Bloempotsteeg lijken in min- 
dere of meerdere mate de verkavelingsrichting te volgen van het zuidelijker 
Marktveld en de Zusterstraat en Revetsteeg. 

Hoogstraat 1 Gasthuisstraat 
Het oudste aan de Onderweg toegevoegde element is hier de Hoogstraat. 
Deze zal in ieder geval in 1267 al hebben bestaan, toen het kasteel in het 
Wijdschild werd gestichtlog en er via de Hoogstraat en de 'Burgweg' (deels 
Burgstraat) een verbinding tot stand is gebracht. Maar het kan zeer wel ook 
zijn, dat de Hoogstraat ouder is en net zoals in Arkel een haakse verbinding 
vormde tussen een aanlegplaats van de 
Linge en de verderop ontgin-
ningsbasis. De desbetreffende Lingeloop 
kan verder oostelijk hebben gelegen. 
Van belang is nu te veronderstellen dat 
de Gasthuisstraat loopt vanaf de dan 
reeds aanwezige T-kruising Arkelstraat / 
Kelenstraat met de Hoogstraat en voorts 
dat deze straat qua verloo~afwiikt van 
de verkave~in~sr icht in~.~~~ zal' aaio oe 
een noodzaak aanwezig zijn geweest en deze valt af te leiden uit de verka- 
velingsrichting van de westelijker Korte en Lange Slagen. Ik stel mij zo voor, 
dat er vanwege de voortschrijdende ontginning en/of het bewerken van 
het nieuw ontgonnen land er behoefte bestond aan een verbinding tussen 
die gebieden en de aanlandingsplaats / Hoogstraat. Dit kan aanvankelijk 
in de vorm van een recht van overpad hebben bestaan, waarbij een per-
ceel tussen Ravensloot en Onderweg kruislings werd belopen. Het betrof 
hier het eerste of tweede perceel ten noorden 
van het landsheerlijke gebied, want dat laatste 
zal niet vrij toegankelijk zijn geweest. Zodra er 
in de 13de eeuw een kerk kwam, het Marktveld 
voor handelsdoeleinden gebruikt ging worden 
en het kasteel in het Wijdschild werd gebouwd, 
zal het recht van overpad zijn geëvolueerd tot 
een stadsstraat, waaraan een typisch stedelijke 
voorziening als een Gasthuis (in 1321 aanwe-
zigl1l) zijn naam zou geven. 
De betekenis van de kruising Arkelstraat / Ke-
lenstraat en Hoogstraat 1 Gasthuisstraat werd 
geaccentueerd door de vestiging van het eer-
ste stadhuis op de zu ido~sthoek.~~~ Dit stadhuis 
was dus gevestigd buiten het landsheerlijk ge- 
bied1I3 en zou pas in 1437 worden vervangen 



door de hal op de Markt. Misschien was dat noodzakelijk geworden door 
de stadsbrand van 1433/1434,114waardoor mogelijk ook tot een verlegging 
van de Kelenstraat kon worden overgegaan en de bajonet, de verspringing 
tussen Arkelstraat en Kelenstraat, ontstond. 

Ten oosten van de ontginningsbasis 
Net zoals te Arkel was er te Gorinchem genoeg ruimte om de (vermoede-
lijk aanwezige) bebouwing aan de oostzijde van de ontginningsbasis Arkel- 
straat / Molenstraat binnen de nieuwe omdijking van Kortendijk en Langen-
dijk te leggen. Deze dijken werden omstreeks 1277 opgeworpen115 en het 
lijkt waarschijnlijk om de aanleg van de Lingehaven, bijvoorbeeld voor het 
verkrijgen van aarde, daarmee in verband te brengen. Of deze haven geheel 
gegraven is, danwel een uitgegraven of verlegde Lingetak,ll6 blijft een bron 
van speculatie. Door dit water ontstond er wel een fysieke scheiding tus-
sen Gorinchem en de 'grafelijkheid' van het Wijdschild. Het hier na 1300 
ontstane stadsdeel 'Over de Haven' had aanvankelijk dan ook - net als het 
zuidwestkwadrant -een ander karakter. Aangezien dat al eerder uitvoerig is 
beschreven,li7 laten wij dat hier buiten beschouwing. 
Wat halverwege de Arkelstraat, op nummer 28, opvalt is de ranke toren van 
de Heilige Geest- of Sint-Nicolaaskapel. Als stichtingsdatum wordt wel de 
13deeeuw genoemd,l18 terwijl Busch zich afvraagt of de kapel aanvankelijk 
dienst heeft gedaan als parochiekerk.llg Deze opmerkingen zouden zich na-
tuurlijk prima in de hiervoor geschetste theorie voegen, een (eigen) burgerlijk 
bedehuis buiten het landsheerlijke gedeelte! Voorgevel en toren zijn echter 
niet ouder dan 1 5de-eeuws. De achtergelegen delen met gotisch koor zijn in 
1836 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.120 Doch de naam Kapelsteeg 
dateert al uit 1329.121Zowel de functie voor de armenzorg (Heilige Geest- 
huis) als de patroonheilige voor de kramers (Sint-Nicolaas) wijzen wel op 
een functie voor de stadsburgerij. 

Het verdere noordwestkwadrant 
Buiten de dichte bebouwing langs de Gasthuisstraat 
en het eerste stuk van de Arkelstraat, bleef de noord- 
westhoek relatief licht bebouwd, zodat er voldoende 
ruimte was voor het midden eeuw gestichte 
Minderbroedersklooster aan de westzijde van de 
Arkelstraat en het Begijnhofcomplex (1391) aan de 
Haarstraat. Laatstgenoemde instelling was voorzien 
van een in 1402 gewijde kerk,v2 die meteen ook tot 
parochiekerk zou zijn verheven, maar andere b'erich- 
ten verwijzen naar gravin Jacoba van Beijeren die in 1422 de Utrechtse bis- 
schop had verzocht om dat besluit te herbevestigen.Iz3 
Deze 'tweede' parochiekerk mag waarschijnlijk niet geduid worden als een 



uiting van de groei van de stad, maar 
kan meer gezien worden als een 
poging tot 'klassenscheiding' met 
enerzijds de grote en rijke 'lands-
heerlijke' kapittelkerk en anderzijds 
een eenvoudig bedehuis voor de 
gewone burgers van de stad. Door 
de politiek van de Hollandse graaf 
Philips van Bourgondië om lands-
heerlijke eigendommen naar de 
stad over te hevelen, verviel al snel 
de noodzaak om een tweede paro- 
chiekerk te handhaven. 

Samenvatting 
Het landsheerlijke gebied (of 'zuidwestkwadrant') binnen de stad Gorinchem 
laat zich begrenzen door: in het noorden een kavelscheiding langs de noor-
delijke gevelwand van het Marktveld (Grote Markt, Groenmarkt en Achter de 
Kerk; met vier achteruitgangen van de Gasthuisstraat) en ten zuiden van de 
directe bebouwing van de Knipsteeg; in het oosten door de ontginningsba- 
sis (Molenstraat); in het zuiden door of met het kasteelterrein van de Blauwe 
Toren en in het westen door de stadsgracht (Schuttersgracht) de voormalige 
achterzijde van ontginning het Hoogland, de Ravensloot. 
Dat dit stadsdeel een bijzonder karakter had blijkt uit: het Arkelse Hof, dat in 
de Hollandse tijd overging naar belangrijke particulieren en de stads Grote of 
Latijnse School; de Grote of Sint-Maartenskerk, die in 1378 door Otto van Arkel 
werd verheven tot kapittelkerk; de nieuwe toren die (vanaf circa 1450, dus in 
Hollandse tijd) tot stand kwam op initiatief van de stad en (daarom?) qua bouw- 
stijl afweek; de op de Groenmarkt aangetroffen fundamenten, welke kunnen 
wijzen op een elfhoekige ringmuur met woontoren; de Hal aan de Grote Markt 
die in 1437 van de graaf mocht worden overgenomen en als stadhuis in gebruik 
werd genomen; enkele belangrijke huizen aan de zuidkant van het Marktveld 
(Zusterhuis, Groenmarkt, Grote Markt), waarvan twee na ruzie met de heer van 
Arkel werden geconfisqueerd en één aan het - met zijn toestemming gestichte 
- Sint-Agnesklooster werd gegund; het heerlijke maalrecht van de molen (ten 
westen van) de Wolpherense Poort; het kasteel van 1412 met de ingang aan de 
Revetsteeg en voor de bouw waarvan enkele hofsteden moesten wijken en het 
ten zuiden daarvan gestichte kasteel De Blauwe Toren. 
Omgekeerd wijzen enkele gebouwen op de 'burgerstad' van buiten het 
landsheerlijke hofgebied: het eerste Stadhuis aan de Hoogstraat; het Heilige 
Geesthuis met Sint-Nicolaaskapel aan de Arkelstraat; het Gasthuis aan de 
Gasthuisstraat en vooral de Begijnhofkerk aan de Haarstraat die enige tijd 
als tweede parochiekerk dienst moest doen. 



Epiloog 
Gorcums oudstbekende kroniekschrijver is Dirk Frankensz Pauw, die - af-
gezien van een dichterlijke voorgeschiedenis - de stichting van de stad, na 
koop door Jan 'X' van Arkel uit handen van de graaf van Benthem van de 
heerlijkheid Wolpheren, in 1222 (wellicht te lezen als 1212) liet plaatsvin-
den.124De bewoners van Wolpheren moesten hun dorp verlaten ten faveure 
van het door hem te versterken Gorinchem. 
Aangezien in een akte uit 1224 nog duidelijk sprake is van een relatie tussen 
de Benthems en Wolpheren / G ~ r i n c h e m l ~ ~en daarvan in andere geschre- 
ven kronieken melding werd gemaakt, moest het stichtingsjaar van 1212 12V 
1222 worden verlaten en na 1224 worden gedateerd. Kemp, en in navolging 
van hem Van Zomeren, Van Goch en Emck, namen daarom het jaar 1230 
als uitgangspunt.lZ7 
Genealoog De Groot was (in 1937) de eerste die omstreeks 1252 Gorin-
chem in bezit van de heren van De Lede (te Schoonhoven!) / Arkel liet ko-
men.128Zijn collega Groesbeek corrigeerde nog wel de adellijke combinatie 
in Ter Lede (Leerdam) / Arke1.lZ9Anderen volgden hem daarin, zoals Van der 
Donk130 (circa 1250), Van Hoogdalem131 en Van Peer. Alleen wijlen oud-bur- 
gemeester Van Rappard bleef het jaar 1230 aanhangen.132 
De laatste die zich serieus aan de historische overdracht van Gorinchem 
omstreeks 1250 heeft gewijd is dr. M. J. Waale.133Hij verwijst naar de in-
breng van de burcht en heerlijkheid Bentheim (in 1166) door het huwelijk 
van Sophia van Rheineck met de Hollandse graaf Dirk Vl. Hun zoon Otto 
verkreeg de Bentheimse erfgoederen, waaronder ook enkele bezittingen in 
voormalig Teisterbant, zoals Gorinchem. Kleinzoon Boudewijn volgde om-
streeks 1207 zijn overleden vader op en was onder meer ruwaard (plaats- 
vervanger) voor de Hollandse graaf. Uit deze tijd stamt ook de oorkonde 
van 1224 waarin Floris IV tolvrijdom verleende aan de lieden van Bentheim 
te Gorinchem, de oudstbekende vermelding van de plaats. Van Hoogdalem 
wilde het Latijnse apud echter niet met het woordje te vertalen maar vond bij 
beter.134Dat paste ook beter in zijn theorie over de bijzondere status van het 
stadsdeel Over de haven. Die status is op zich evident, maar zal gelet op de 
ontwikkeling van deze wijk na 1300 geen relatie hebben met de vermelding 
in 1224. Indien het woord bij gehandhaafd kan blijven, dan zou dat expli-
cieter betrekking hebben op de burgerbevolking buiten het landsheerlijke 
zuidwestkwadrant Gorinchem. Er zou dan al sprake zijn van substantiële 
bewoning langs Hoogstraat, Arkelstraat en mogelijk de Gasthuisstraat. Te 
duiden als een nederzetting van ko0p1ieden.l~~Maar archeologische bewij- 
zen zijn daarvoor tot dusverre nog niet aangedragen. 
Onder Boudewijn van Bentheim zullen waarschijnlijk enkele belangrijke ont- 
wikkelingen hebben plaatsgevonden, zoals het opgeven van de nederzet-
ting Wolpheren en de start van de bouw van een mogelijke versterking op 
de Groenmarkt.13'j Wij komen hiermee toch weer heel dicht op de versie van 



de overgeleverde kronieken! Na zijn dood in l24711248 nam zoon Otto II 
van Bentheim zijn waardigheden over. Maar deze zou zo door het bestuur 
van zijn graafschappen Bentheim en Tecklenburg in beslag zijn genomen, 
dat zijn bemoeienissen met Holland en Utrecht nagenoeg 0phie1den.l~~ In 
1267 droeg hij zijn 'Teisterbantse' bezittingen over aan zijn broer Egbe~?.'~~ 
Gorinchem behoorde daar toen niet meer bij. Waale veronderstelt dat Otto II 
omstreeks 1250 Gorinchem heefi verkocht aan Herbaren enlof zijn zoon Jan 
van der Lede, die zich vanaf 1253 met de naam 'Arkel' gingen t00ien.l~~ Zij 
zullen het zijn geweest, die de 'versterking' op de Groenmarkt niet hebben 
afgebouwd, dan wel hebben gesloopt ten faveure van de te bouwen kerk en 
het nieuwe kasteel in het Wijdschild. Met de omdijking van 1277 (Korten- en 
Langendijk), het ontwikkelen van de Lingehaven (omstreeks 1300) en het 
afpalen van het stadsgebied aan de noordzijde is dan de eerste fase van 
Gorcums geschiedenis beëindigd. 
Daarna neemt onder de Arkels de uitbouw tot stad nog een tweetal eeu-
wen in beslag. De ondergang van deze lokale heren luidde een derde fase 
- onder Hollands bestuur - in, waarin de feodale 'verborgen' stad van het 
zuidwestkwadrant (en Over de Haven) gaandeweg oploste in de door zelf- 
bewuste burgers bestuurde stad. Het naar de middeleeuwse feodaliteit ver- 
wijzende element dat het langst stand zou houden, was de functie van dros-
saard (gouverneur namens de graaf en later de Staten van Holland). Deze 
ontbrak immers in de grotere Hollandse steden. De Bataafse Revolutie zou 
ook daaraan een einde maken. 
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GOOF VAN HEUMEN -EEN GORINCHEMSE SIGARENMAKER 

door Bert Bohnen l )  

Goof van Heumen2) werd op 16 augustus 1878 in Gorinchem geboren. 
Hij werkte als sigarenmaker bij de sigarenfabriek van M. van Vugt &Zo- 
nen in de Visserslaan te Gorinchem. Voor zover is na te gaan, is hij ooit 
als leerjongen bij dat bedrijf aan de slag gegaan en werkte daar nog in 
1940, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Goof (of Govert, 
zoals hij ook wel werd genoemd) was toen 61 jaar. 

"Als mijn vader na zijn werk thuis kwam had hij meestal een zak met tabaks-
bladeren bij zich. 's Avonds was dan het hele gezin bezig met het strippen van 
de tabak. De rechter- en linkerhelfl van elk blad werd van de hoofdnerf (ook 
wel de steel genoemd) gestript, De volgende morgen vroeg nam mijn vader de 
gestripte tabaksbladen mee naar zijn werk". 

Nico van Heumen, zoon van Goof van Heumen, kon zich dat nog als de dag 
van gisteren herinneren. Het thuiswerken, zoals Nico dit beschreef, moet 
rond 1927 hebben plaatsgevonden, toen hij ca. 10 jaar was. Hij woonde 
toen met zijn ouders in de Dalemstraat op nr. 403). 

Thuiswerkers 
Het zogenaamde "thuiswerk", dat bij de sigaren- en tabaksnijverheid op 
grote schaal voorkwam, was één van de misstanden waartegen zowel de 
sigarenmakersvakbonden als de sigarenfabrikanten fel gekant waren. Het 
werken met tabak en vooral het strippen veroorzaakte veel stof. Die ta-
baksstof werd - naast het feit dat het in huis een enorme stofbende werd 
- ook ingeademd. Het is dan ook goed voor te stellen dat thuiswerk zeer 
ongezond was en dat de sigarenmakersvakbonden thuiswerk probeerden 
uit te bannen. Alhoewel met de sigarenfabrikanten daarover afspraken wer-
den gemaakt, bleef thuiswerk hardnekkig voortbestaan. Ook de verschil-
lende bepalingen die bij de invoering van de Tabakswet in 1922 werden 
vastgesteld konden niet voorkomen dat thuiswerk bleef bestaan. Zo mocht 
bijvoorbeeld niet meer met tabak worden gewerkt in ruimtes, die tevens als 
woon- of slaapvertrek werden gebruikt. Om te kunnen begrijpen waarom si-
garenmakers toch werk mee naar huis namen en hun gezinnen aan het werk 
zetten, is het van belang om aan te geven onder welke arbeidsverhoudingen 
en arbeidsvoorwaarden sigarenmakers werkten. 



Sigarenmakers en leerjongens van de Sigarenfabriek M. van Vugt & Zonen. 

In 1910 gefotografeerd in de Visserslaan, waarschijnlijk in de buurt van die 

sigarenfabriek. Goof van Heumen is de derde staande persoon van rechts 

gezien. De 6" persoon van rechts - die met zijn rechterhand het bord vast- 

houdt - is Swaters Sr. 
(uit de collect~evan NICOvan Heurnen) 

Arbeidsverhoudingen 
Als we nog eens op de bijgeplaatste foto kijken, zien we 10 jongens zittend en 
liggend op de voorgrond. Dit waren leerjongens, meestal niet ouder dan 10 a 
12 jaar. Die leerjongens waren de 'hulpjes' van de sigarenmakers. Zij stripten 
de tabaksbladeren en moesten leren om 'bosjes' te maken. Bosjes bestaan 
uit het binnengoed, een melange van verschillende soorten fijngemaakte ta- 
bak, omwikkeld met een omblad. Dat omblad was meestal van een mindere 
soort tabak dan het uiteindelijke dekblad, waarmee de sigarenmaker een 
bosje (vroeger ook welpoppen genoemd) vakkundig omwikkelden. Voordat de 
sigarenmaker het dekblad om een bosje wikkelde werden de bosjes een paar 
uur in sigarenmallen onder een pers samengedrukt, waardoor de sigaar zijn 
uiteindelijke vorm kreeg. Ook werden sigaren gemaakt zonder dat de bosjes 
eerst in sigarenmallen onder een pers werden gevormd. Meestal werd dat 
door de meest ervaren sigarenmakers gedaan. Dit was uitsluitend handwerk 
en daarvoor ontvingen sigarenmakers een hoger loon. 
Sigarenmakers stonden op stukloon. Ook de vader van Nico werd betaald 
per hoeveelheid goedgekeurde sigaren. Voor de afgekeurde sigaren (uit-
schot) werd niet uitbetaald. Rond 1927 zal Goof van Heumen inmiddels f 
16,- per 1 .O00 sigaren hebben verdiend. Een ervaren sigarenmaker maakte 
ongeveer 2.000 sigaren per week. Waarschijnlijk zal Goof van Heumen dus 



ca. f 30,- per week hebben verdiend. Van het geld dat de sigarenmaker 
verdiende, moest hij ook zijn hulpjes betalen, de jongens die tabak stripten 
en de bosjes maakten. Maar in veel sigarenfabrieken moesten sigarenma- 
kers ook zitgeld betalen en een bijdrage voor het schoonmaken van de si- 
garenmakerij. In de meeste sigarenfabrieken ontvingen sigarenmakers een 
afgepaste hoeveelheid tabak. Voldoende om een bepaald aantal sigaren te 
maken. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat er menigmaal conflicten 
waren als bleek dat sigarenmakers niet de hoeveelheid sigaren konden ma-
ken met de verstrekte tabak. In sommige sigarenfabrieken moesten sigaren- 
makers de tabak inkopen. De sigarenfabrikant kocht dan alleen de gelukte 
en bruikbare sigaren terug. Natuurlijk werd door de sigarenfabrikant dan 
ook allerlei kosten op het loon in mindering gebracht. 
Veel sigarenmakers kozen er voor om de tabak die ze nodig hadden voor 
het maken van sigaren, mee naar huis te nemen en zijn gezin aan het werk 
te zetten met het strippen van de meegenomen tabak. Dat betekende im- 
mers dat hij minder van zijn loon moest betalen aan de jongens in de siga- 
renfabriek, die daar werkten als tabaksstripper of bosjesmaker. 

Sigarenfabrikanten met een menslievend en sociaal hart zullen deze vorm 
van thuiswerk ongetwijfeld verfoeid hebben. De meeste sigarenfabrikanten 
waren echter vooral gekant tegen sigarenmakers die naast hun baan als 
sigarenmaker ook voor eigen rekening sigaren maakten en verkochten. Zij 
waren voor sigarenfabrikanten geduchte concurrenten, vooral in wat minde-
re economische tijden. Sigarenhandelaren en sigarenwinkeliers waren dan 
graag bereid om de meestal goedkopere sigaren van deze zogenaamde 
eigenwerkers af te nemen en voor een redelijke prijs door te verkopen aan 
hun klanten. Het gevolg was dat sigarenfabrikanten dan met toenemende 
voorraden bleven zitten en sigarenmakers ontsloegen omdat er geen werk 
meer was. Het is niet moeilijk te raden dat ook deze ontslagen sigarenma- 
kers op hun beurt ook weer voor eigen rekening sigaren gingen maken en 
de concurrentie voor de sigarenfabrikant alleen maar toenam. 

Een derde vorm van thuiswerk, dat vooral in Kampen voorkwam en waar 
zowel de sigarenmakersvakbonden als de sigarenfabrikanten gezamenlijk 
tegen optraden was thuiswerk dat door sigarenfabrikanten zelf werd ge-
organiseerd. Om kosten te besparen lieten fabrikanten de sigaren door de 
sigarenmakers thuis maken. Dat bespaarde ruimte. Een werkplaats was niet 
meer nodig. Dus ook geen onderhoud en schoonmaakkosten. Aan het eind 
van de week brachten de sigarenmakers de sigaren met een handkar of op 
een andere manier, maar altijd begeleid door een commies van de belas-
tingdienst, naar de fabriek. De sigaren werden gekeurd en de goede sigaren 
werden ingenomen. De sigarenmakers kregen daarvoor betaald. Het uit-
schot moesten zij zelf maar aan de man brengen. 



Goof had nog een tweede baan 
Nico vertelde dat hij 's morgens vroeg voor schooltijd de netten uit de boot 
van zijn vader moest halen om die te laten drogen. 's Middags na schooltijd 
haalde hij het achtergebleven vuil uit de netten, die inmiddels gedroogd 
waren en bracht die weer terug naar de boot. 

de sluis te wachten Riviervissers bezig met het tanen van de netten buiten de Dalem-

op de loting. Er werd poort. Hier zal Nico het achtergebleven vuil uit de netten gehaald 

geloot welke schuit hebben. 

het eerst een visplek Foto uit Gorcum in vroegerjaren 

op mocht gaan zoe-
ken. Meestal moest tegen de stroom op worden geroeid, naar de Woelse- 
waard, dat de grens vormde met de Woerkumse zalmvissers. Als de wind 
mee zat kon er gezeild worden. Nico vertelde dat de jongens soms mee 
moesten roeien als het tij en de wind tegenzat. 
's Morgens vroeg kwam zijn vader tussen 4 en 6 weer terug. Meestal was 
de vangst uiterst gering. Er waren weken dat er geen zalm werd gevangen. 
Maar als er een zalm of zelfs 2 of 3 zalmen werden gevangen dan was het 
feest. De zalm werd dan op een wasplank vastgebonden en door één van 
de kinderen naar de visafslag in de Korenbeurs gebracht. Wanneer er 2 zal-
men waren gevangen werden die allebei op de wasplank gebonden en kon 
één kind het niet alleen af. Nico bracht de zalmen dan met zijn broer naar 
de Korenbeurs. Van de opbrengst kreeg de vader van Nico eenderde deel. 
Tweederde was voor de eigenaar van de boot. Die was immers ook verant-
woordelijk voor het onderhoud van de boot en de netten. Van zijn tweederde 
deel moest hij dus ook de kosten daarvoor betalen. Voor Goof van Heumen 
en zijn vrouw was dat extraatje altijd weer mooi meegenomen. Dan kon er 
weer wat op 'de pof' gekocht was, afbetaald worden. Er werd vaak gepoft. 



De sigarenmaker Goof van Heumen 
Sigarenmaker was echter het hoofdberoep van Goof van Heumen. Als zo-
danig wordt hij ook vermeld in een van de adresboekjes van de gemeente 
Gorinchem. Waarschijnlijk zal Goof van Heumen al op jonge leeftijd bij M. 
van Vugt &Zonen als leerjongen aan 
de slag zijn gegaan. M. van Vugt 
wordt in het adresboekje van 1 892 
vermeld als sigarenmaker. Vijf jaar 
later, in 1897, wordt M. van Vugt, 
samen met A.J. van Vugt vermeld 
als sigarenfabrikant. Het is goed 
mogelijk dat M. van Vugt al in 1892 
als zelfstandig sigarenmaker werk- 
zaam was en leerjongens in dienst 
had. Goof van Heumen was toen 
13 of 14 jaar en gezien zijn leeftijd 
is het aannemelijk dat Goof al bij 
hem werkte. In het adresboekje van 
1905 wordt Goof van Heumen voor 
het eerst als sigarenmaker vermeld. 
Zijn woonadres is dan Laantje B 506. Bij alle latere vermeldingen is zijn 
adres Dalemstraat B 61 2 of Dalemstraat 40. In 1905 was Goof van Heumen 
inmiddels 27 jaar. Zowel de sigarenfabriek van M. van Vugt &Zonen, waarbij 
inmiddels M.A. van Vugt als sigarenfabrikant wordt vermeld, als de siga-
renmaker Goof van Heumen staan beiden nog vermeld in het Gorinchemse 
adresboekje van 1940. 

Bij de sigarenfabriek van M. van Vugt & Zonen zal Goof van Heumen on-
getwijfeld Arie Swaters als leerjongen hebben meegemaakt. Arie Swaters 
merkt immers in zijn memoires "Gorcums lief en leed - van 1902 tot 1962" 
op, dat hij vanaf 1902 's avonds van 5 tot 8 a 9 uur met zijn vader mee 
moest naar de sigarenfabriek van Van Vugt aan de Visserslaan om tabak te 
strippen en te leren bosjes maken4). Arie Swaters merkte in die memoires 
overigens ook nog op dat er in de sigarenfabriek van M. van Vugt aan de 
Visserslaan in1902 brand uitbrak. De brand was ontstaan in de droogkamer. 
De fabriek brandde geheel uit. 

Het maken van sigaren bij de Sigarenfabriekvan M. van Vugt & Zonen was 
uitsluitend handwerk. Er kwamen geen machines aan te pas, alhoewel lang- 
zaam maar zeker de mechanisering ook bij de sigarenindustrie toenam. In 
de sigarenfabriek was dan ook geen storend geluid te horen en kon er dus 



volop met elkaar gepraat worden en vooral ook veel gezongen. Nico wist 
absoluut zeker dat de sigarenmakers die bij M. van Vugt &Zonen werkzaam 
waren, schitterend konden zingen. Ook Arie Swaters vertelde daarover. On- 
danks dat hij het in de sigarenfabriek niet naar zijn zin had en zijn belang- 
stelling meer uitging naar bouwkunde en tekenen vond hij "het leven op de 
fabriek ondanks alles niet ongezellig.. En vooral leetzaam. Sigarenmakers zijn nu 
eenmaal een heel ander slag van mensen. Het waren, tenminste toen was dat 
zo, net studenten. Zij hielden van een grap, zingen konden zij goed en ze deden 
het graag. ZJ leefden en werkten bij elkaar; zittende aan lange tafels. Machines 
of andere herrie was er niet bij. Ook het elkaar "voeren" was een geliefkoosde 
bezigheid om door de lange dag te komen. Deze manier van werken had in ver-
schillende opzichten grote voordelen. De hele dag door kon er worden gepraat 
en verteld. Zoiets kon men zich bij de meeste industrieën niet voorstellen. Doch 
hieruit is het ook te verklaren, dat de sigarenmakers wel tot de eerste groepen 
behoorden, die tot de vakbeweging over gingen. Door het onderling bespreken 
en het inzien, dat er tal van wantoestanden bestonden die dienden te worden 
opgeruimd, kwamen zij er vanzelf toe om de wegen naar verbetering te zoeken. 
Zelf had ik het, naar ik geloof door wat ik al zo jong had meegemaakt, al gauw 
door dat de vakbond nodig was. Maar; ja, als leerjongen telde je natuurlijk nog 
niet mee". 

Volgens Nico was zijn vader net als Arie Swaters ook lid van de Nederlandse 
Sigarenmakers en Tabakbewerkersbond. Hij herinnerde zich in ieder geval 
dat het "sociale vraagstuk" dikwijls het onderwerp van gesprek was op het 
bruggetje bij de Dalempoort. Een andere gewoonte die Nico zich nog kon 
herinneren was het zogenaamde "maandag houden". 's Zaterdags kregen 
de sigarenmakers hun weekloon en menig sigarenmaker zette al direct een 
deel om in alcohol. Ook de zondag daarop waren sommige sigarenmakers 
niet bij de tap weg te slaan. Het was dan ook geen wonder dat veel sigaren- 
makers op maandag hun kater van de vorige dagen nog niet verwerkt had-
den, met als gevolg dat er geen fatsoenlijke sigaar uit hun vingers kwam. Er 
waren zelfs sigarenmakers die 's maandags hun hulpjes er op uit stuurden 
om jenever te halen omdat zij nog steeds dorst hadden. 

De Eerste Wereldoorlog 
Landelijk gezien kreeg de sigarennijverheid enkele jaren na de Eerste We- 
reldoorlog een aantal flinke tegenslagen te verwerken. In de eerste plaats 
had dat te maken met de invoering van de Tabakswet van 1922, die vooral 
de kleinere sigarenfabrieken voor problemen stelde. De Tabakswet regelde 
namelijk dat de productie en verkoop van sigaren strikt gescheiden moest 
worden. Dit mocht niet meer in hetzelfde pand gebeuren. Veel eigenwerkers 
en kleine sigarenfabrieken hielden op te bestaan. Zij waren niet kapitaal-
krachtig genoeg investeringen te doen om die splitsing tot stand te brengen. 



Een groot aantal koos voor het in standhouden van de verkoop van siga-
ren en werden dus in feite winkelier. De meest desastreuze gevolgen waren 
echter te wijten aan de enorme invoer van goedkope sigaren uit Duitsland. 
Velen van ons herinneren zich nog wel de enorme inflatie waarmee het 
Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog te maken kreeg. De verkoopsprijs 
van die sigaren was zo laag dat door sigarenfabrikanten werd gezegd dat 
voor die prijs niet eens de kosten van het materiaal om sigaren te maken 
kon worden betaald. Bij de grotere sigarenfabrieken betekende dit dat door 
de teruggelopen verkoop van sigaren, de productie werd teruggebracht en 
veel sigarenmakers op straat kwamen te staan. Voor veel eenmansbedrijf-
jes en kleine, maar ook grotere sigarenfabriekjes betekende dit de nekslag. 
In veel plaatsen werden gemeentelijke werklozencommissies opgericht om 
met name het grote aantal werkloze sigarenmakers aan het werk te krijgen. 
Dit was ook het geval in Gorinchem5). Na 1922 zien we echter een groot 
aantal nieuwe sigarenfabriekjes ontstaan, opgezet door werkloos geworden 
sigarenmakers. 

Deze situatie was voor de grotere sigarenfabrieken een belangrijk signaal 
om de mechanisatie in de sigarenindustrie een flinke impuls te geven. De 
kleinere sigarenfabrieken, waar het sigaren maken uitsluitend handwerk 
was, waren niet in staat om tegen de goedkopere machinaal geproduceerde 
sigaren te concurreren. 
Aan het eind van de 20-er jaren werden de verdiensten bij de Sigarenfabriek 
minder en moest Goof van Heumen zich meer op de visserij gaan toeleg-
gen. Ook zijn vrouw pakte van alles aan om wat bij te verdienen. Zij deed 
bijvoorbeeld de was voor anderen. In het voorjaar liep zij helemaal naar 
Vuren om mee te helpen met het wieden van bieten. Soms liep ze einden te 
sjouwen met een zak met 30 kg aardappelen. 

De Tweede Wereldoorlog 
Alhoewel de sigarenindustrie na de crisis van de 30-er jaren weer wat op-
leefde, was het uiteindelijk de 2" Wereldoorlog, die vooral voor de vele kleine 
sigarenfabrieken, het definitieve einde betekende. De eerste jaren konden 
de meesten de productie, ondanks de invoering van de distributie nog wel 
voorzetten, maar eind 1942 was dat ook voorbij. Aannemelijk is dat Goof 
van Heumen in de Tweede Wereldoorlog stopte als sigarenmaker en dat 
toen ook voor de sigarenfabriek van M. van Vugt &Zonen het doek viel. 
Goof van Heumen is op 1 mei 1951 op 72-jarige leeftijd overleden. 





in maart 1915 een referendum werd gehouden. Bas Versluis kreeg slechts 39 stemmen. Onvoldoende om als bezoldigd 

hoofdbestuurslid aangesteld te kunnen worden. Als gekozen werden verklaard W. v.d. Hoeven en J. Luteraan, die respec- 

tievelijk 1.113 en 803 stemmen kregen. (uit: "Zijn geschiedenis, werken en streven : De Nederlandse Sigarenmakers- en 

Tabakbewerkersbond, opgericht op 26 december 1887" door W. van der Hoeven). 

Uit "Gorcums lief en leed" - van 1902 tot 1962 - door A.C. Swaters, gepubliceerd in het Nieuwsblad voor Gorinchem en 

Omstreken. Hij schrijft daarin over zijn persoonlijke en politieke ervaingen uit zijn leven, dat voor een groot deel aan de poli- 

tiek was gewijd. Ook zijn betrokkenheid bij de sigarennijverheid in Gorinchem komt daain aan de orde. In de sigarenfabriek 

van M. van Vugt &Zonen heeft A.C. Swaters als 10-jarig jongetje het sigarenmakersvak geleerd. Alhoewel A.C. Swaters op 

grond van leerplichtwet in 1901 nog naar school moest - hij zat op school op de Kalkhaven - ging hij wegens ziekte van 

zijn moeder maar halve dagen naar school. Voor de rest moest hij thuis helpen en 's avonds van 5 tot 8 a 9 uur ging hij met 

zijn vader mee naar de sigarenfabriek om tabak te strippen en te leren bosjes maken. A.C. Swaters speelde een belangrijke 

rol in de afdeling Gorinchem van de Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond. Ook was hij raadslid en later 

wethouder voor de S.D.A.P. en PvdA in Gorinchem. 

4) 

5) Stadsarchief Gorinchem, (niet geraadpleegd) 

Arch. nr. 68 -Commissie ter voorziening in de gevolgen der werkloosheid 1918-1 920 

Arch. nr. 126 -Commissie van hulpverlening aan uitgetrokken werklieden 1920-1922 



WERELDWINKEL GORINCHEM 

C.A. Verbree 

In februari 1972 begon een aantal jeugdige enthousiastelingen met de 
(straat)verkoop van koffie uit Kenia en Tanzania. Dat gebeurde ook in een 
winkelpand aan het Eind, waar ook lectuur over deze koffie verkrijgbaar 
was. In het archief van de Wereldwinkel treffen we een brief van de gemeen- 
te Gorinchem, gedateerd 7 maart 1972, aan waarin B & W laten weten dat 
de gemeente geen koffie uit Angola (toen nog een Portugese kolonie) zou 
schenken. Van dezelfde datum is een brief waarin de gemeente mededeelt 
dat voorlopig geen gebruiksvergoeding behoeft te worden betaald voor het 
winkelpand aan het Eind. 
In mei 1972 verscheen "Vijf voor twaalf", een bulletin van de stichting We- 
reldwinkel Gorkum, waarin stelling werd genomen tegen de uitbuiting van 
arme landen, tegen vervuilende fabrieken en tegen imperialisme. 
In een beleidsnota uit 1974 blijkt dat de Wereldwinkel de strijd tegen uit-
buiting van de derdewereldlanden en de progressieve bewegingen in deze 
regio steunt. 
Van de gemeente ontvangt men een krantenknipsel waarin minister Geert- 
sema van Binnenlandse Zaken van mening is dat de gemeenten zich niet 



moeten begeven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, maar dat 
de wereldwinkels steun moeten vragen bij het Rijk. 
Blijkbaar waren er niet genoeg vrijwilligers om de winkel aan het Eind te be-
mensen, want er was alleen nog sprake van verkoop via een kraam aan de 
Blijenhoek. Maar in juni 1975 werd de winkel dan toch heropend door een 
Raadsman van de ambassade van Tanzania. 
In november 1982 betrok de wereldwinkel het pand Verlengde Pompstraat 1 
(voorheen Hankie) op de hoek van de Torenstraat. De officiële opening werd 
verricht door wethouder José Hageman. Om de zaak draaiende te kunnen 
houden werden donaties van bedrijven en particulieren gevraagd. 
In 1999 verhuisde de zaak naar een pand in de Westwagenstraat, aangezien 
het pand in de Pompstraat op de nominatie stond om te worden afgebro-
ken. Uiteindelijk gebeurde dat pas in 2006! 
In 2003 stond het huidige pand aan de Langendijk te koop en aangezien 
dat een betere locatie was om de winkel onder de aandacht te brengen 
van het grote publiek werd besloten om het pand in de Westwagenstraat 
te verkopen en dit pand aan te kopen. In april 2004 werd de nieuwe locatie 
betrokken. Een goede beslissing, omdat de omzet aanzienlijk toenam en 
men daardoor het werk in de ontwikkelingslanden nog beter kon blijven 
steunen. 

(Bron: Archief de wereldwinkel). 



IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN HET PAND LANGENDIJK 85 

In het gemeentearchief van Gorinchem heb ik wat navraag en onderzoek 
gedaan naar de geschiedenis van het nieuwe pand aan de Langendijk. 

Het oudste stuk betrof een notariële akte van 6 mei 1872' van notaris Boon- 
zajer waarin Karel van der Miessen, meester schoen- en laarzenmaker, wo- 
nende aan de oostzijde van de Langendijk, verklaart schuldig te zijn aan 
Anthonie Jacobus van de Water, leerlooier, wonende aan de westzijde van 
de Boerenstraat, een som van vierduizendzeshonderd (4.600) gulden tegen 
4 Y2 % rente voor een hypotheek op het woon- of winkelhuis aan de oost-
zijde van de Langendijk, wijk B, nummer 251, met als buren de gezusters 
Boonzajer ten noorden en Antonius van der Velden ten zuiden. 

Ook van belang voor de geschiedenis van het pand is de notariële akte 
van 23 december 1912* van notaris Boll, waarin het bovenvermelde pand 
wegens het niet (kunnen) nakomen van de financiële verplichtingen door 
voornoemde Karel van der Miessen in het openbaar in de Doelen te Gorin-
chem werd verkocht. De koper van het pand was Jacob Opstelten op 30 
december 1912. Deze handelde in opdracht van lastgever Jan Kooijman, 
meester-spekslager te Gorinchem, die er drieduizendzevenhonderdvijfen-
zeventig (3.775) gulden voor op tafel legde. 
Hoe het pand er toen uitzag zullen we niet weten, want op 8 maart 19133 
werd er door Kooijman een aanvraag gedaan om tot sloop van het pand, 
staande aan de oostzijde van de Langendijk, wijk B nr.196, over te mogen 
gaan. 
Wel aanwezig in het archief is de bouwtekening voor het nieuwe pand dat in 
opdracht van Jan Kooijman zal worden gebouwd en is bedoeld als varkens- 
slachterij annex rokerij. 
De tekening laat zien dat aan weerszijden van de voorgevel twee deuren 
leidden naar de twee woonhuizen van elk twee verdiepingen; in het midden 
van de gevel waren twee openslaande deuren met aan weerszijden smalle 
getraliede vensters met daarboven ronde luchtgaten. 
Op onderstaande foto's is dit nog enigszins te zien. 
'De inrichting zal dienen tot het slachten van varkens, het maken van worst 
en het rooken van vleesch en spek', luidde het in de bouwaanvraag. 

Op de bouwtekening zien we dat de voorzijde op de begane grond is be-
stemd voor de afdeling kaas en daarachter de afdeling spek. (De huidige 
winkelruimte dus). Helemaal achterin bevond zich aan de linkerkant een 
kameruitbouw en rechts de werkplaats met rokerij. In de kelder was de var-
kensslachterij annex rokerij. Verder waren er op de leen 2" etage twee ge-
scheiden bovenwoningen, met elk een aparte ingang. 



Het is het 3"pand aan de rechterkant met de ronde luchtgaten en een verlaagde stoep bij de 

voordeur. 

We zien hier de achterzijde van het pand (4" van links) waarbij nog heel duidelijk de karneruit- 

bouw is te zien (naast het bord met Van Nelle erop). 
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Aan de vergunning waren - in het kader van de hinderwet4- een aantal 
voorwaarden verbonden: 
er mocht geen slachtafval op riool of haven worden geloosd; 
de schoorsteen van de rokerij moest minstens 14 m boven de begane grond 
uitsteken; 
het slachten moest steeds met de ramen dicht gebeuren 'opdat geen hin- 
derlijk geschreeuw den voorbijgangers kan treffen'; 
de ramen in de slachtplaats 'moeten zoo zijn ingericht dat noch vanaf de 
Appeldijk, noch vanaf de Peterbrug eenig gezicht op het bedrijf kan ont-
staan'. 

Op 8 september 191 3 wordt voor nummers 196 en 196a in het kader van de 
woningwet5 een vergunning afgegeven. We mogen dus aannemen dat de 
bouw van het pand toen zo goed als gereed was. 

Hierbij nog een beeld van de 'oude' situatie (2" van rechts, achter zonnescherm). Ook toen al 

was er een kapper tegenover het pand. 



Wanneer precies is niet bekend, maar het pand is aangekocht door de lood- 
gieter J.J. van Rooij, die er voor zijn bedrijf een winkel van wil maken. Daar- 
toe heeft hij op 10 oktober 1955 een aanvraag6 tot verbouwing gedaan, 
waarbij de deuren in het midden alsmede de beide getraliede ramen werden 
vervangen door het huidige winkelraam. Het voorste gedeelte was bestemd 
voor winkel en daarachter het magazijn. Helemaal achterin waren nog twee 
vertrekken met elk een raam gescheiden door een muur. 
Deze situatie heeft bestaan tot 1987 toen op 29 april opnieuw een aanvraag7 
werd ingediend voor de verbouwing van het bedrijfspand Langendijk 85. 
Deze betrof de achtergevel waarin op de begane grond en de kelder elk drie 
ramen werden aangebracht. 

Inmiddels had de heer De Rooij, die beide panden op de 1 e en 2" verdieping 
in eigendom had, een extra slaapkamer laten maken door het wegbreken 
van een tussenmuur waarvoor hij achteraf toestemming vroeg. Daarover 
werd hij gekapitteld door de bevoegde instanties, terwijl zijn verweer was 
dat hij door de grootte van zijn gezin van zes personen deze ruimte hard 
nodig had.8 

Ongetwijfeld hebben op deze historische plaats nog meer panden gestaan. 
Mogelijk dat ik bij een volgend bezoek aan het archief daarover nog iets 
meer te weten kan komen. 

1 Not. M.F. Boonzajer, akte 4406 

2 Not.A.G.W. Boll, akte 8423,6427, 6428 

3 Archief gemeentebestuur, ingekomen stukken 1913, nr. 651308 sloop en herbouw 

4 idem, notulen B&W, hinderwet nr. 7 

5 idem, bouwvergunningen 1913, nr. 63 woonvergunning 

6 idem, bouwvergunning 2635 

7 idem, bouwvergunning 8747 

8 idem, bouwvergunning 3795 



BURGERWACHT 

R.F. van Dijk 

In de vergadering van de vroedschap van 16 augustus 1584 kwam het voor- 
stel ter sprake om de stad in kwartieren te verdelen en daarover kapiteins 
aan te stellen. De vraag rees echter, of de benoeming van kapiteins niet 
moest geschieden met toestemming van de staten van Holland. Die vraag 
werd ontkennend beantwoord en een week later besloot de vroedschap, in 
verband met deze kwestie, om de Oude en de Jonge Schutterijen van hun 
overheidstaken te ontheffen en uit elk honderd leden te kiezen tot vorming 
van de Burgerwacht. Op 11 oktober 1584 was de nieuwe organisatie een 
feit en werden acht kapiteins geïnstalleerd. Zij kregen de leiding over een 
stelsel van dienstplicht, waarbij in principe alle inwoners bij toerbeurt moes-
ten waken tegen vijandelijke aanvallen en ook moesten optreden tegen ver-
storingen van de openbare orde. Verder waren de kapiteins het stadsbe-
stuur behulpzaam bij bestuurlijke zaken, zoals de inning van belastingen 
en het inspecteren van de fortificatiewerken. De schutterijen veranderden 
in particuliere verenigingen van gegoede heren. De burgemeesters stelden 
voor om boven de kapiteins een superintendent aan te stellen. De vroed- 
schap oordeelde dat op 2 april 1585 echter onnodig. Wel verzocht men de 
drossaard, Arent van Boshuyzen, zijn taak ernstiger op te vatten. Op 18 juli 
boog het stadsbestuur zich met de kapiteins opnieuw over deze zaak. De 
staten van Holland zagen graag dat over Gorinchem en Woudrichem een 
superintendent in de persoon van Juliaan Cleerhagen kwam. Deze had in 
januari van dat jaar tevergeefs gepoogd 's-Hertogenbosch in te nemen. Het 
Gorinchemse bestuur kwam nu op voor de drossaard, die zijn positie kwijt 
dreigde te raken aan deze nieuwe functionaris. Wel kon men ermee akkoord 
gaan als de superintendent het dagelijks toezicht op de Burgerwacht en het 
garnizoen kreeg, maar besluiten op bestuurlijk gebied zou hij niet mogen ne- 
men. Enige coördinatie van beide gewapende machten was inderdaad wel 
gewenst, want door de fortificatiewerkzaamheden lag de stad open. De vol- 
gende maand, op 10 augustus 1585, wees de vroedschap het verzoek van 
de inmiddels in functie getreden Cleerhagen af om de beschikking te mogen 
hebben over de stadssleutels en om elke dag het wachtwoord te mogen ge- 
ven. Hiervoor moest de drossaard verantwoordelijk blijven, vond men, maar 
voor de zekerheid werd de staten om advies gevraagd. Het gevolg was dat 
de afwijzing ingeslikt moest worden en Cleerhagen alsnog de gewenste be- 
voegdheden kreeg. Desgevraagd stond de vroedschap op 29 augustus aan 
de superintendent en de kapiteins toe om voortaan zelfstandig met elkaar 
te vergaderen en besluiten te nemen. Drossaard en burgemeesters moesten 



echter telkens convocaties en notulen van de vergaderingen krijgen. 
Eind november 1585 verzocht de legeraanvoerder Philips graaf van Hohen-
lohe om een compagnie van de Burgerwacht naar Woudrichem te zenden. 
De kapiteins wilden wel, mits ze meer gage kregen dan de keer dat ze naar 
Vianen moesten. De vroedschap bepaalde daarop de vergoeding voor de 
kapiteins op f 2 per dag; luitenants en vaandrigs kregen f 1,50, een ser-
geant f 1 en een burger van lager rang f 0,50. Om de vijand de pas af te 
snijden, diende de dijk bij De Werken doorgestoken te worden. Dat opperde 
de superintendent, maar de vroedschap achtte het op 12 december wel 
raadzaam dat er dan een schans werd opgeworpen. Cleerhagen had in die 
buurt ook militaire troepen liggen (Archief Stadsbestuur, inv.nr. 5, p.113). Het 
stadsbestuur begon zich ondertussen steeds meer te ergeren aan de slap- 
heid van de drossaard. Was hij vroeger in bescherming genomen, op 4 ja-
nuari 1586 was de maat vol en schakelde men zijn schoonvader in om hem 
een lesje te leren. Deze schoonvader, jonkheer Philips van der Aa, was zeker 
de aangewezen man, want hij was vroeger drossaard van Gorinchem en een 
gunsteling van prins Willem van Oranje geweest. Al bij voorbaat toonde de 
vroedschap zich overigens bereid de drossaard twee extra dienaren toe te 
staan. Eind juni was de drossaard een van degenen die landvoogd Leicester 
met alle egards ontving, maar de superintendent stond daarbij vooraan. De 
Burgerwacht vormde een erehaag. De notulen van de vergadering van de 
vroedschap van 20 september tonen aan dat Cleerhagen niet geliefd was. 
Een voorstel van de burgemeesters om de op 14 juni vastgestelde verorde- 
ning van de Burgerwacht uit te breiden met de formele erkenning van de 
superintendent als kolonel van de Burgerwacht, werd afgewezen met het 
argument dat Cleerhagen niet de juiste lastgeving had. Die was immers des- 
tijds afgegeven door de staten, maar het landsbestuur was daarna veran-
derd en de nieuwe landvoogd zou de oude lastgeving niet bekrachtigd heb- 
ben. Dat hij dat wel had gedaan, te weten op 12 augustus, schijnt het 
stadsbestuur toen inderdaad nog niet vernomen te hebben, want het door 
de stadssecretaris gemaakte afschrift dateert van 1 december. Niettemin 
was wel duidelijk, dat de stad geen behoefte had aan pottekijkers. In de- 
zelfde vergadering eisten enige kapiteins vergoeding van de onkosten van 
de expedities naar Vianen en Woudrichem. Er was hun nog geen stuiver 
uitbetaald, maar de vroedschap beval eerst de gehele jaarrekening op te 
maken. (Op 5 mei 1588 was de vergoeding nog niet geregeld.) De heren 
zorgden wel goed voor zichzelf, want ze ontsloegen zich van de plicht om 's 
nachts te waken, tegen betaling van 3 stuivers. Op 17 maart 1587 bogen de 
stadsbestuurders zich over een brief van prjns Maurits, gouverneur en kapi-
tein-generaal van Holland en Zeeland, waarbij werd medegedeeld dat zijn 
neef Philips van Nassau superintendent was geworden van Gorinchem, 
Woudrichem, Loevestein, Heukelum, Asperen, Leerdam en het fort van De 
Werken. Maurits, die niet goed kon opschieten met de boven hem gestelde 



Leicester, maakte gebruik van diens verblijf in Engeland (van 26 november 
1586 tot 6 juli 1587). Gorinchem wilde Philips echter niet erkennen, daar 
men zich nog gebonden achtte aan de eed die via Leicester aan koningin 
Elisabeth van Engeland zou zijn afgelegd. Op 9 april rees echter het besef 
dat Elisabeth niet de soevereiniteit had en dat oude stadsprivileges aange- 
tast werden als zo'n superintendent werd opgedrongen. Philips van Nassau 
was echter wel goed genoeg om hem op 18 mei te vragen naar Hedel te 
gaan, in de hoop zo een daar gegijzeld lid van de vroedschap vrij te krijgen. 
Maurits trachtte onderwijl zijn neef als gezaghebber te laten erkennen, maar 
de vroedschap maande hem op 20 mei tot geduld: eerst moest Leicester 
terugzijn, of de Hoge Raad een uitspraak doen. Met verbazing nam de 
vroedschap op 26 juni kennis van de belofte die een van de leden en de 
pensionaris aan Maurits hadden gedaan, namelijk dat de stad een paard 
zou schenken aan zijne excellentie. De vroedschap kapittelde beide gemak- 
kelijk belovende heerschappen, maar kwam toch maar met het paard over 
de brug, zij het pas op 8 januari 1589 en vergezeld van een oproep aan de 
burgerij om tweederde van de kosten bij te dragen. In dezelfde vergadering 
van 26 juni 1587 werden de kapiteins teruggefloten. Zij wilden Maurits en-
kele compagnies van de Burgerwacht ter beschikking aanbieden om in an-
dere steden wachtdiensten te vervullen. Dan konden de daar gelegerde mi- 
litaire troepen tegen de Spanjaarden optrekken. De vroedschap beschikte 
echter op 31 juli anders. Maurits moest er zelf maar om vragen. De pensio- 
naris stelde voor om zeker 60 mannen onder commando van Melchior Cock, 
eertijds wachtmeester van Woudrichem, met de dagwacht te belasten, mits 
betaald door de staten. Op advies van de kapiteins keurde de vroedschap 
dat op 21 augustus af. De vroedschap was erg goed in het afwimpelen van 
verzoeken. Zo ook op 28 april 1588. Een deurwaarder van het Hof van Hol-
land wilde een plakkaat in de stad publiceren waarbij formeel kond werd 
gedaan van het einde van de band tussen tussen Leicester en de staten-
generaal. Hij kreeg echter geen toestemming. Eerst zou het in Dordrecht 
gepubliceerd moeten worden, "zoals gewoonlijk". Het stadsbestuur zag nu 
wel zijn kans schoon om met het verschijnsel superintendent af te rekenen. 
Op 28 oktober 1588 werd een nieuw reglement voor de Burgerwacht vast- 
gesteld, waarbij de kapiteins uitdrukkelijk onder toezicht kwamen van dros-
saard en burgemeesters, en niemand anders. Al leek deze stap vastbera-
den, men talmde met het publiceren van het reglement. Pas in de loop van 
1589 kwam het ervan. Philips van Nassau mocht niet te veel voor het hoofd 
worden gestoten en de vroedschap willigde op 27 april en 22 juli 1589 zijn 
verzoeken in om soldaten en burgers naar Werkendam en Woudrichem te 
laten gaan. Ook Maurits moest te vriend worden gehouden en bij besluit van 
15 februari 1590 kon hij naar believen beschikken over 150 gewapende bur- 
gers ten dienste van frontiersteden en sterkten. Gedurende bijna de gehele 
Tachtigjarige Oorlog kwamen op die manier detachementen in allerlei plaat- 



sen terecht, tot in Bergen op Zoom toe. Op 19 september 1590 werd het 
bevel over de Burgerwacht nader bepaald. Boven de kapiteins kwamen 
twee kolonels, welke functies vervuld werden door de burgemeesters. Die 
waren weer ondergeschikt aan de drossaard, die in deze hoedanigheid de 
titel kreeg van ...superintendent! Het reglement dat in 1667 van kracht werd, 
sprak over één kolonel in de persoon van de jongste burgemeester. Sinds 
1692 moest een van de kapiteins inhoud geven aan de functie van kolonel. 
Het college van kapiteins werd in de periode 1667-1 692 uit vroedschappen 
samengesteld. Daarna benoemde de vroedschap, steeds in april, voor een 
periode van twee, vier of zes jaar een aantal van de "aanzienlijkcte, gegoed- 
ste of gekwalificeerdste" personen uit de burgerij. Onder de kolonel kon een 
luitenant-kolonel staan en daaronder een stadsmajoor (ook sergeant-ma- 
joor of wachtmeester genaamd en niet te verwarren met de plaatsmajoor, 
die tot het militaire garnizoen behoorde). Onder de kapiteins (hoofdofficie- 
ren) stonden achtereenvolgens: kapitein-luitenant, luitenant, vaandrager (of- 
ficieren), sergeant, korporaal (onder-officieren), lanspassaat (ook adelborst 
of rotmeester genaamd) en rotsgezel (ook stadssoldaat of stadswaker ge- 
naamd). Naast deze hiërarchische indeling bestonden er per compagnie 
nog een aantal functies: secretaris, tamboer en commandeur (ook wekker 
genaamd); deze twee laatste functies werden gecombineerd in 1788. De 
Burgerwacht als geheel had ook een secretaris (sinds 26 juli 1736 niet meer 
wisselend), alsmede een "geweldige provoost" (niet te verwarren met de 
garnizoensprovoost). Had een lid van de Burgerwacht de discipline ver-
stoord, dan kwam hij voor de burger-krijgsraad (kortweg krijgsraad ge-
naamd), bestaande uit de rangen tussen kolonel en kapitein-luitenant, als- 
mede de secretaris. Deze krijgsraad bestierde ook de dagelijkse gang van 
zaken binnen de Burgerwacht, slechts het algemeen beleid aan het stads-
bestuur overlatend. Tegen een tuchtuitspraak van de krijgsraad was beroep 
mogelijk bij de burgemeesters; werd de uitspraak dan echter bekrachtigd, 
dan kreeg men een dubbele boete. In principe was iedere mannelijke inwo- 
ner van Gorinchem dienstplichtig. Volgens het reglement van 1667 was ie-
mand pas wacht- en contributievrij als hij ouder was dan 70 jaar (sinds 1784 
ouder dan 60). Onder de 20 was je ook vrij, tenzij je gehuwd was. In 1686 
kwam de minimum-leeftijd op 16 jaar en in 1784 op 18. Nieuwe poorters 
waren de eerste zes jaar wachtvrij. Ook bepaalde beroepen konden vrij zijn, 
zoals predikanten, pastoors en huispersoneel in livrei. Alle andere mannen, 
behalve de armen, werden per kwartier (wijk) geregistreerd. De registers 
werden steeds in mei en november herzien; bij een tussentijdse verhuizing 
van het ene kwartier naar het andere, werd men nog gerekend bij het oude 
kwartier. Wie van de geregistreerden nu ook daadwerkelijk zijn dienst moest 
vervullen, is niet helemaal duidelijk. De officieren, die hun verkiezing niet 
konden weigeren, wezen doorgaans de "wakers" aan. Om al teveel wille-
keur te voorkomen, was appel mogelijk bij drossaard en burgemeesters. 



Wie niet als waker was aangewezen (steeds voor een jaar), moest wel con-
tributie betalen. Deze uitkopers betaalden maximaal f 5 (in 1784 verhoogd 
tot f 12). Weduwen en ongehuwde, zelfstandig wonende vrouwen waren 
ook contribuabel, maar voor slechts de helft. Wegens hun geloof konden 
mennonieten (doopsgezinden) zich altijd uitkopen. Het aantal kwartieren 
was aanvankelijk acht en werd in 1669 verminderd tot vier. In het angstige 
jaar 1672 werden het er weer acht, maar in 1692 kwamen er opnieuw vier: 
de eerste compagnie met het oranje vendel bestreek de Langendijk en Kor-
tendijk, de tweede compagnie met het rode vendel de Appeldijk en Haven-
dijk, de derde compagnie met het witte vendel de Hoogstraat en Arkelstraat 
en de vierde compagnie met het blauwe vendel het Marktveld en de Haar-
straat1Westwagenstraat. Elke compagnie bestond uit vier rotten of korpo-
raalschappen. Een wacht werd gerekend 24 uur te duren. Hiervan werd 
meestal alleen de nachtwacht vervuld, maar ook de dagwacht kwam voor. 
Doorgaans moesten zeker twintig wakers zich 's avonds om 9 uur ('s zo-
mers om 10 uur) aantreden bij het stadhuis. Daar luidde een kwartier van 
tevoren een klokje, waarna men onder trommelslag kwam aanmarcheren. 
De eerste taak was dan om de stadspoorten te sluiten en de sleutels in een 
kist op het stadhuis te deponeren. Die kist ging ook op slot en de wacht- 
commandant kreeg daarvan de sleutel. Overdag beheerde een van de bur-
gemeesters de stadssleutels. De wachtcommandant kon op de wallen 
schildwachten uitzetten, wat vooral gedaan werd als er geen garnizoen was. 
Verder zond hij patrouilles uit, die door de stad liepen en verstoorders van 
de openbare orde arresteerden en op het stadhuis opsloten. 's Morgens 
bracht de wachtcommandant rapport uit aan drossaard en burgemeesters, 
die dan besloten of de boosdoeners werden vrijgelaten of overgedragen 
aan de schepenbank. Kon een patrouille van de Burgerwacht een opstootje 
of geweldpleging niet aan, dan verleenden de klapwakers (die als stedelijk 
ambtenaar elk half uur de ronde deden) of de militaire patrouilles assistentie. 
Voorts trad de Burgerwacht op bij brand en sloeg dan een cordon rond het 
brandende huis, ter voorkoming van plundering. Men verzamelde zich in 
eerste instantie op een loopplaats,waar de bevelen werden gegeven. De 
loopplaats van bijv. de Appeldijk was de Vismarkt en voor de Havendijk de 
Visbrug. 's Morgens tussen 3 en half 5 was de nachtwacht ten einde. Het 
reglement van 1714 bepaalde dat een waker om de 16 nachten werkelijk 
dienst had. Een ieder diende zelf een wapen in eigendom te hebben en dat 
goed te onderhouden. Het reglement van 1784 schreef voor, dat officieren 
zich moesten bewapenen met een espadon (slagzwaard) en degen. Ook 
dienden ze een écharpe (sjerp) te dragen, die sinds 1788 oranje moest zijn 
(hierin weerspiegelt zich de politieke verandering van het stadsbestuur). Een 
sergeant droeg een hellebaard en aan een porte-épée (draagriem) een korte 
sabel. De lagere rangen hadden een snaphaan met bajonet, patroontas, 
korte sabel en porte-épée. Wie zelf geen wapen kon bekostigen, kreeg er 



een van de stad, af te betalen met een stuiver per week (het "stuivergeld"). 
Nadat de Burgerwacht in het midden van de 18e eeuw erg ongediscipli-
neerd was geworden (zo smeerden enkele wakers op een keer de trapleu- 
ningen van het stadhuis in met poep en maakte men in kennelijke staat veel 
geraas op straat), werden in 1784 de touwtjes strak aangetrokken. Naast 
het zuiver patriottische exercitiegenootschap "de Eendracht" kon de Bur-
gerwacht toch niet een al te ongeordende indruk maken. Een drilmeester 
poogde hierin verbetering aan te brengen en één keer per jaar was er een 
algehele inspectie. Nadat de patriotten weggejaagd waren door een Prui-
sisch leger, ontsloeg de vroedschap op 20 september 1787 alle officieren, 
behalve de kolonel. Prins Willem V stuurde twee vertrouwelingen naar Go-
rinchem om de zaak naar zijn hand te zetten. Zij concipieerden een nieuw 
reglement, waarbij de kapiteins weer voortkwamen uit de vroedschap. Voor 
het eerst werd bepaald, dat alle leden van de krijgsraad en de secretaris 
moesten behoren tot de Hervormde kerk. Toen in april 1788 het nieuwe re-
glement werd voorgelezen aan de verzamelde leden van de Burgerwacht, 
rees er veel verzet en weigerde bijna iedereen de voorgeschreven eed af te 
leggen. Men voelde zich misleid en proefde nog te veel van de patriottische 
organisatie. Daarop schorsten de burgemeesters de Burgerwacht en droe-
gen de taak op aan het garnizoen. Vervolgens kreeg iedereen persoonlijk 
een gezagsgetrouwe stadsdienaar op bezoek, die met goede woorden de 
juiste intenties duidelijk moest maken. Het resultaat was, dat op 26 juni de 
meesten toch trouw zworen en de nieuwe Burgerwacht kon worden ge'in-
stalleerd. Niettemin was deze Burgerwacht geen lang leven beschoren, 
want in januari 1795 kregen de patriotten onder bescherming van de Fran-
sen de touwtjes weer in handen. De "provisionele representanten der ge-
meente" hieven de orangistische Burgerwacht op bij besluit van 30 januari 
1795 en gelastten de van stadswege verstrekte wapens in te leveren. Een 
nieuwe, sterk patriottische groep burgers organiseerde zich op basis van 
vrijwilligheid en vormde de Gewapende Burger-macht. Spoedig bleek ech-
ter dat deze Burgermacht (het is maar een letter verschil) niet op voldoende 
vrijwilligers kon rekenen. Op 17 augustus 1795 was er een openbare bijeen- 
komst in de Grote Kerk, waar een nieuw reglement werd vastgesteld, dat 
o.a. voorzag in dienstplicht voor mannen tussen 18 en 60 jaar. Uitkopers 
betaalden maximaal f 24. De officieren en onderofficieren werden gekozen 
uit en door de schutters, zoals de leden der Burgermacht heetten. Ook de 
samenstelling van de krijgsraad werd nu democratisch geregeld, zodat alle 
rangen erin vertegenwoordigd waren. In september verwierf de Burgermacht 
twee kleine kanonnen, waarna enkele tientallen vrijwilligers zich aanboden 
om een artilleriekorps te vormen. Buiten de Kanselpoort lag 's lands exerci- 
tieterrein, dat ook ter beschikking van de Burgermacht kwam. Op 29 de-
cember 1795 vormde zich uit de krijgsraad een "comité van directie", dat de 
lopende zaken afhandelde. Een compagnie grenadiers werd op 3 maart 



1796 geformeerd. Nadat de Nationale Vergadering op 13 september 1797 
nieuwe regelgeving had uitgevaardigd, besloot de gemeenteraad op 26 de- 
cember tot ontbinding van de Burgermacht. De krijgsraad werd op 12 janu- 
ari 1798 daadwerkelijk ontslagen. Kort daarvoor, op 27 december 1797, 
was al een "raad van administratie en discipline" van een nieuwe Gewa- 
pende Burgermacht gevormd. Deze maakte deel uit van de Bataafse Gewa- 
pende Burgermacht. In september 1799 werden de leden van de Burger-
macht ontwapend, waarna op 19 maart 1800 de ontbinding volgde. Na 
diverse reorganisaties, waarbij de democratische principes steeds meer het 
veld ruimden, stelden gedeputeerden van het departementaal bestuur een 
nieuw reglement vast op 15 augustus 1804. Er kwamen drie compagnies 
onder leiding van de krijgsraad. De secretaris werd tevens auditeur (aankla- 
ger in disciplinaire zaken). Op 7 december 1805 werd weer een nieuwe Bur- 
germacht ge'installeerd, maar deze werd ingevolge een op 5 juni 1806 door 
de minister van binnenlandse zaken afgekondigd reglement weer ontslagen 
bij besluit van de gemeenteraad van 28 juni. Een nieuwe Burgermacht werd 
opgericht op 22 januari 1807. Op 1 november 181 2 was de burgerij het zat 
om de voortdurende zware wachtdiensten te vervullen. De Burgermacht 
stond op die dag aangetreden voor de Franse garnizoenscommandant, 
maar kwam in verzet tegen de uitvaardiging van het zoveelste decreet.On- 
der luid geschreeuw gooiden de schutters hun wapens voor de voeten van 
de Fransman, die slechts met hulp van enige toegesnelde gendarmes de 
orde weer enigszins kon herstellen. Op de diensten van de Burgermacht 
werd hierna echter geen prijs meer gesteld. Pas na het vertrek van de Fran- 
se troepen hoefde de burgerij weer wacht te lopen. Op 29 april 181 4 werd 
de krijgsraad van de daartoe geformeerde Dienstdoende Schutterij ge'instal- 
leerd. 

https://decreet.On


HERINNERINGEN VAN BERT STAMKOT 
aflevering 2, het Kremlin 

Zoals ik de vorige keer al schreef vestigden wij ons in oktober 1959 in de 
Twijnderstraat, het eerste blok van het Tweede Kremlin dat werd opgele-
verd. Daarna volgden de 
Gildenweg en de Brou-
werstraat. De Wever-
straat reikte pas tot de 
tweede verdieping, terwijl 
de bouw van de Snijder-
straat met de torentjes 
pas tot de eerste ver-
dieping was gevorderd. 
Eerst in de loop van 1960 
werd het gehele complex 
opgeleverd: 264 wonin-
gen met ongeveer acht-
honderd bewoners; een 
kleine vier procent van de toenmalige Gorcumse bevolking (21 575 inwo-
ners op 31 december 1960) kwam dus in het Tweede Kremlin te wonen! 
Nochtans lijken complex en bewoners nauwelijks onderdeel uit te maken 
van de meer recente geschiedenis van Gorinchem, of wordt dat stukje col- 
lectief geheugen door historici niet of nauwelijks aangeboord. Alleen in het 
boekje van Sander van Wees over de 'Jongere monumenten in Gorcum' 
(Gorcumse Monumentenreeks 6) wordt enige aandacht aan de architectuur 
van de 'kremlins' geschonken (pagina 17). Misschien symptomatisch is het 
dat het bijschrift van de opgenomen foto de plank volledig misslaat. Te zien 
is de Twijnderstraat vanuit het zuiden, kort voor de oplevering (dus in 1959). 
De begeleidende tekst rept echter van de Boogschutterstraat in 1950, ter- 
wijl dat adres het Eerste Kremlin (dat 236 woningen telde) toebehoort en op 
1956 slaat. Het foute jaartal zal echter ongetwijfeld aan het zetduiveltje zijn 
toe te schrijven. 

Bossche school 
Van Wees schrijft in zijn boekje voorts dat de woningcomplexen hun bij-
naam verkregen omdat de architecten A. Evers en G.J.M. Sarlemijn (t1993) 
bouwden in de strenge stijl van de zogeheten 'Bossche School' en dat deze 
meestal gebruikt werd voor kerken en andere grote gebouwen, zoals het 
Kremlin in Moskou. Hierin schuilt ironie. Want de katholieke inspiratie van 
deze bouwstijl stond natuurlijk juist haaks op alle vruchten van het athe'isti- 
sche communisme! Het was dan ook de tijd van de 'Koude Oorlog' en het 



mandement van 1954 (waarin de Nederlandse bisschoppen de katholieke 
gelovigen opriepen geen lid meer te zijn van niet-katholieke verenigingen en 
partijen). 
De Bossche School sproot voort uit de Delftse School, die weer een reactie 
was uit de jaren dertig op het functionalisme en modernisme van de jaren 
twintig. In plaats van strakke bouwwerken van glas, staal en beton, wil-
den de traditionalisten weer meer toepassing van baksteen en hout en de 
verwerking van monumentale ornamenten en versieringen. In 1946 startte 
architect en geestelijke Dom van der Laan (1 904-1 991) in 's-Hertogenbosch 
een driejarige cursus kerkelijke architectuur. Er was behoefte aan de weder- 
opbouw van door de oorlog verwoeste kerken, maar al spoedig stortten de 
hier opgeleide architecten zich ook op de volkshuisvesting. In het katholieke 
zuiden werd er veel in de stijl van de Bossche school gebouwd, maar ook in 
Amsterdam-West zijn nog flink wat 'Bossche' bouwwerken verrezen: kerken 
en vooral ook huizen voor katholieke woningbouwverenigingen. Met name 
op dat vlak was het aldaar gevestigde architectenbureau Evers en Sarlemijn 
actief. 

Open of gesloten bouw 
In Amsterdam is in 1935 het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) aangenomen. 
Daarin waren de stedebouwkundige voorwaarden vastgelegd, zoals wonin- 
cien in strokenbouw met vanuit 
het zuiden optimale toegang 
van (zon)licht. Nog vóór de 
Tweede Wereldoorlog bouwde 
men in Bos en Lommer-Land-
lust de eerste wijk volgens die 
nieuwe richtlijnen. In de jaren 
vijftig werd de verdere aanleg 
van 'tuinsteden' als Slotermeer 
en Geuzenveld driftig voortge- 
zet. De gestapelde portiekwo- 
ningen (met trappen tot aan 
de vierde verdieping) moesten 
dus ook door de aanhangers 
van de Bossche School in losse blokken worden ontworpen. Wel verwezen 
zuiltjes, sculpturen en andere ornamenten naar de oorspronkelijke doelstel- 
lingen, maar van de zo gewenste - en aan de eigen (katholieke) doelgroep 
intimiteit en dus sociale controle biedende - hofbouw was alleen toegestaan 
bij lage huizen (zoals in Osdorp). 
Twintig jaar na het AUP bleek het in Gorinchem wel mogelijk om ook voor 
portiekwoningen hofbouw toe te passen! En dat niet eens voor een katho-
lieke woningbouwvereniging, maar in opdracht van de gemeente! Drijvende 



kracht was toenmalig burgemeester ridder Van Rappard. Hij was onder de 
indruk geraakt van het werk van Evers en Sarlemijn in Nijmegen en wenste 
met het oog op Gorcumse nieuwbouwplannen het overleg eerst uitsluitend 
tot Uw bureau te beperken (SAG, Archiefdossier 2311, brief 3445). U ziet, 
Europees aanbesteden was er toen nog niet bij. Men wilde af van de tot 
dusver gevolgde functionele, zogenaamd moderne bouwwijze en zocht meer 
romantiek, monumentaliteit en beslotenheid (idem, b&w 19 apr. 1955). Archi- 
tect Evers vond het ontwerpen van woningen (kennelijk in strokenbouw) op 
zichzelf,.. een vr0 suffe zaak als niet tevens stedebouwkundige illusies kunnen 
worden nagestreefd. Hij begreep dat het college contrastwerking tussen open 
en gesloten bouw wat hoger wilde opvoeren (idem, p. 4). Kortom Evers leek 
de vrije hand te krijgen en rook zijn kans om hofbouw te creëren. Welis-
waar sputterde de directeur van Gemeentewerken nog wat tegen, waarbij 
hij wees op de kleine ramen, ofschoon tegenwoordig naar veel licht gestreefd 
wordt, doch Evers merkte op van dit soort bouwvoorschriftennimmer enige 
last ondervonden te hebben (idem, p. 5). De bouw van de Schutterswijk 
(Eerste Kremlin) kon zonder problemen worden gestart. Het resultaat werd 
niet door iedereen bewonderd. In de column Van Rondom door Jan Kijkuit 
(Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht, Schoonhovensche Courant van 
29 november 1957) lezen we: Ik heb die nieuwbouw ook gezien.. ., ik stond er 
perplex van,.. . ik heb me erover verwonderd, hoe ze zoiets in deze tijd hebben 
durven neerzetten.. .Ze hebben daar een soort hogesbouw toegepast, waarbij 
het geheel doet denken aan een degelijke ouderwetse huurkazerne.. . De bo- 
venhuizen lijken gewoon op stallen voor kleinvee.. . De w.c. 'szijn alleen geschikt 
voor gebruik door kleuters, de buitendeuren zijn te smal, de woonkamers zijn 
te klein, de winkels hebben geen achteruitgang, zodat de bevoorrading door 
de winkeldeur moet plaatsvinden. Dit soort kritiek weerhield de gemeente 
niet om even later een tweede en nog groter complex (nu ook met garages, 
maar zonder winkels) aan te besteden. 

Goedkoop 
Het Tweede Kremlin moet zo goedkoop mogelijk zijn gebouwd. De monu-
mentaliteit spruit voornamelijk voort uit de enorme bouwmassa. Kosten-
verhogend zullen de torentjes (een extra verdieping) met pannendaken, 
de houten lijst tussen derde en vierde etage en de portieknissen met zeer 
schematische reliëfs in beton zijn geweest. Alleen de buitennissen en de 
ingangshal waren wit geschilderd. De vloer van de hal was voorzien van 
goedkope vinyltegels, het trappenhuis was ongeschilderd, de vloeren en 
trappen van grauw beton. Een sombere aangelegenheid, vooral ook van-
wege de lichtknoppen, die na een minuut uitfloepten en je dus halverwege 
de trap in het donker deden rondtasten naar de volgende knop. Het was de 
kunst de trap zo op te lopen, dat je door tijdig op knoppen te drukken de 
voordeur wist te bereiken en het sleutelgat te vinden. 



Ook de woningen zelf waren benepen: kleine kamers en keuken, het goed- 
koopste materiaal (plastic deurknoppen, deuren van waaibomenhout), de 
kleine ramen lieten weinig licht door, de huizen waren ook erg gehorig. Erger 
nog waren de stommiteiten die bij de bouw waren begaan. Op de derde 
etage waren inpandige veranda's, die geen waterafvoer kenden. Waar wij op 
het westen woonden, en mijn kamer (en bed) zich direct onder deze veranda 
bevond, daar ontwikkelde zich op het plafond al gauw een grote donkere 
vochtplek. Vocht en tocht kwamen ook binnen via de slechte raamspon-
ningen (geen afdruiprichels). Van centrale verwarming of woningisolatie was 
toen in de volkshuisvesting nog amper sprake. 

De aanvankelijk afzijdige ligging van het complex had wel voordelen. Zo ge- 
noten wij een prachtig uitzicht en was er volop interessante speelgelegen- 
heid. Ik kom daarop een volgend keer terug. Wat ten aanzien van de Krem- 
lins nog wel gezegd moet worden is dat ondanks de gemelde gebreken, 
waardoor deze huizen het gevaar liepen te verloederen en tot een ghetto te 
verworden, er toch vrij snel sprake was van zeer goed en geregeld onder- 
houd door de gemeentelijke exploitant, het Fonds Onrendabele Woning-
bouw. Er is zo ook ontegenzeglijk een stuk zeer betaalbare volkshuisvesting 
gecreëerd. Daaraan zal zeker, ook bij starters op de woningmarkt, behoefte 
blijven. Voldoende reden dus om deze huizen te laten staan. 



EEN FOTO OP DE KORREL 

Bert Stamkot 

Een prachtige tentoonstelling en 
een aantrekkelijk uitgevoerd boek, 
die oproepen tot oude herinnerin-
gen en - anders gezien - tot nieu-
we inzichten. Kortom voldoende 
stof voor een lofzang; ik heb ervan 
genoten. Eén foto viel me echter 
meteen op (vrijwel de eerste foto 
van de expositie), omdat de om-
schrijving mijns inziens onjuist is. 
In het boek staat deze op pagina 
14 boven afgebeeld. 
Het bijschrift maakt gewag van de Binnenplaats op de hoek Schuttersgracht- 
Kriekenstraatje, gesloopt in 1974. Dit kan niet juist zijn. De hier afgebeelde 
bebouwing doet in niets herinneren aan de zuidzijde van het Kriekenstraatje 
alwaar stomerij 'Uniek' lang gevestigd was, noch aan de noordzijde waar de 
bebouwing weliswaar uit omstreeks 1870 zal gedateerd hebben, maar deze 
huisjes waren naar één ontwerp gebouwd en stonden aan twee zijstraatjes 
toch strak in het gelid. Ik kan me van de situatie hier nog wel een voorstel-
ling maken, omdat de vader van een vriend indertijd bij 'Uniek' werkte en 
ik toen het dampende pand enige malen heb bezocht. In de huisjes aan 
de andere kant - voor zover nog niet gesloopt - woonde indertijd de latere 
wethoudster José Hageman en bij haar hebben we nog wel eens vergaderd 
voor de 'aksiegroep Binnenstad' (1 973). Deze herinneringen sporen niet met 
het beeld van de foto. 
De vraag die dan rest is natuurlijk, waar we de bedoelde binnenplaats dan 

wel moeten zoeken. In de eer-
ste plaats zijn de huizen rechts 
beduidend ouder dan de om-
geving van het Kriekenstraatje. 
Voorts lijken het diepe huizen, 
waarvan de achtergevels niet in 
één rechte lijn staan. De twee 
haizen rechts vertonen een iets 
andere hoek dan de volgende 
drie huizen. Bovendien staat 
het pand links overduidelijk in 



een andere (schuine) hoek dan de panden rechts 
van het binnenterrein. Dit dus ook in tegenstel-
ling tot de haakse percelering van het Krieken-
straatje en omgeving (de Nieuwstad). Schuine 
hoeken komen binnen Gorinchems veste niet zo 
veel voor. Het blok dat de meeste schuine zijden 
telt is dat wat omgeven wordt door Haarstraat, 
Vijfzinnenstraat en Kwekelstraat. Door sloop en 
nieuwbouw (de Nieuwe Doelen) is hier het oos-
telijke deel van de bebouwing grotendeels ver-
dwenen. De foto moet dus op z'n laatst uit het -i . , r  

midden der jaren vijftig dateren. 
Wie een oude kadasterkaart bekijkt kan tot de conclusie komen dat de foto 
vanaf het binnenterrein (toegankelijk via de Haarstraat) is genomen in zuid- 
oostelijke richting. Daardoor wordt een achtergelegen pakhuis links zicht- 
baar en vervolgens de schuine muur en de ietwat ten opzichte van elkaar 
gebogen achtergevels van de Kwekelstraat. De oude puntgevel is dan de 
achterkant van een huis dat in 1964 volgens dezelfde stijl is opgetrokken 
en waarin de dames Pik een zaadhandel dreven. Hier op nummer 8 is ook 
een door Ravenswaay vervaardigde gevelsteen 'In den Blijenhoek' ingemet- 
seld. Het naastgelegen pand nr. 10 (op de foto rechts van de puntgevel met 
lichtere achtergevel) was ook 17deeeuws. Het hoge afsluitende pannendak 
(meer naar links) moet dan van het hoekpand aan de Vijfzinnenstraat zijn 
geweest. 
Voorgaande geeft aan dat omschrijvingen in 99 van de 100 gevallen onge- 
twijfeld juist zullen zijn, maar dat er altijd een risico bestaat dat er op enig 
moment verkeerde informatie aan bijvoorbeeld een foto is gekoppeld. We 
moeten daarop immer alert zijn. Tevens zij aangegeven, dat aan de hand 
van een kadasterkaart het soms goed mogelijk is om een tot dan onbe-
kende locatie te duiden. 
Het mooie van de tentoonstelling was ook dat er tevens een foto-research-
onderdeel was ingebouwd. Bezoekers konden reageren op de reeksen 

straatportretten welke en-
kele rondreizende fotogra-
fen omstreeks 1930 hadden 
gemaakt. Menigeen wist 
daarop bekenden te signa-
leren en van de mogelijkheid 
om daarvan notitie te maken 
werd druk gebruik gemaakt. 
Ook langs die weg breidt het 
collectieve geheugen zich 
dus gestaag uit! 



NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK 

Een Schild in alle nood : Uit het leven van meester Arie Bloot (1851- 
1936) 1 H. Natzijl. - Houten :Den Hertog, 2005. - 204 p. ;23 cm. - ISBN 
90-331 -1 930-7. - Prijs f 18,50. 

Als zoon en kleinzoon van hoofdonderwijzers die uit overtuiging voor het 
christelijk onderwijs kozen, heb ik altijd op een christelijke school gezeten. 
Slechts mijn beroepsopleiding diende ik aan de Rijks Archiefschool te vol-
gen, want een andere was en is er niet. Het is te begrijpen, dat ik boven-
genoemd boek met meer dan gemiddelde belangstelling las. Zowel auteur 
als uitgever staan erom bekend, dat een boek als dit een duidelijk signatuur 
draagt. Het "Ten geleide" stelt dan ook, dat niet meester Bloot het middel-
punt van het boek is, maar Gods werk in zijn leven. De boektitel verwijst naar 
de (financiële) nood van meester Bloot, die echter dank zij Psalm 115:11 
altijd wist, dat de Heere een Schild is. 
En het was ook een wonder hoe het christelijk onderwijs tegen de verdruk- 
king in groeide en bloeide. Een school met de bijbel kreeg geen enkele 
overheidssteun. Voor de hoofdonderwijzer die in 1857 de school startte en 
bij wie Bloot in 1866 als kwekeling begon, betekende dat geen vetpot: het 
jaarinkomen van die bovenmeester bedroeg toen f 700, terwijl hij op een 
openbare school bijna het driedubbele kon verdienen. Zelf moest Bloot la- 
ter, gedurende liefst elf jaar, geheel zonder salaris werken en maar hopen, 
dat ouders schoolgeld betaalden en een enkele weldoener eens iets extra's 
deed. Kom daar nu eens om! 
Zonder ijzeren discipline en een groot vertrouwen op God houdt niemand 
dat vol. Bloot was, zoals dat heet, bekeerd. Al kwam hij uit een door en door 
christelijk nest, toch was de eigen ervaring van het geloof, de bevinding, een 
worsteling die voortdurend in zijn leven doorwerkte en waarvan hij getuigde 
in vele brieven aan orthodoxe vrienden in andere plaatsen. Zulke brieven 
zijn doorspekt met bijbelteksten en vrome vermaningen en opwekkingen. 
Wie daarin niet thuis is, schrikt van wat Bloot in zijn negende brief aan een 
vriend in Gouda schrijft. Deze vriend was net weduwnaar geworden en las: 
Dat dit slaan des Rechtvaardigen [het overlijden van zijn vrouw] u en uw kin-
deren olie op de schedel zij. En gijieden het als weldadigheid mogen aanmer-
ken. De Heere slaat toch om te genezen. En doorwondt om te helen. Gevolgd 
door een citaat uit het bijbelboek Job (p. 46). 
Het is te begrijpen dat Bloot, in de tijd dat- hij voor zijn gevoel leefde "uit 
de hand des Heeren" (zonder salaris), zich in 1889 in een brochure keerde 
tegen het afsluiten van verzekeringen. Deze brochure, in het hier besproken 
boek voor een groot deel geciteerd, wijst christenen erop, dat een assuran-



tie spot met de leer van de voorzienigheid Gods en een [ongepast] schild is 
tegen Gods slaande of kastijdende hand. 
Ook Bloot bleef persoonlijk leed niet bespaard. Eén kind werd doodgebo-
ren, een ander leefde maar 13 dagen en nog één slechts 10 maanden (en 
niet weken, zoals op p. 90 staat). Bloot's vrouw overleed toen zij nog maar 
44 was. Niet in het boek staat, dat de boedel hierna werd ge'inventariseerd, 
met goedvinden van ds. M.J. Mooij, predikant van de Vrije Evangelische Ge- 
meente te Oude Leije, die voogd over de kinderen was. De roerende goede- 
ren, waaronder een orgel en het zesdelige bijbelcommentaar van Matthew 
Henry (1 706-1 721), waren f 783,50 waard, de effecten f 5850 en aan con-
tanten was f 321,25 in huis. Aan schulden stond daar f 269 tegenover (not. 
Boll, akte 6506). Ook niet vermeld is, dat Bloot ooit is veroordeeld tot een 
dubbele boete van f 15 of tweemaal 5 dagen gevangenis, omdat hij twee 
kinderen op school had toegelaten, die om principiële redenen niet waren 
ingeënt (proces-verbaal 1884 nr. 457, Nieuwe Gorinchemsche Courant 1-
5-1 884). Na zijn pensionering in 1920 bleef Bloot nog meditaties schrijven 
in het weekblad "De school met den Bijbel". Tien hiervan zijn in het boek 
opgenomen. 
Al met al wordt zo'n 60 % van dit boek in beslag genomen door correspon- 
dentie van Bloot (en van zijn hospita) en 25 % door zijn publicaties. Hierin 
komt zijn geloof zeer nadrukkelijk aan de orde, een geloof dat hij gedurende 
54 jaar op school heeft uitgedragen. Generaties lang is een belangrijk deel 
van de Gorcumse bevolking hierdoor beïnvloed en daarom is deze, keurig 
verantwoorde, geschiedschrijving zeker op zijn plaats. 

R.F. van Dijk 

Een moment voor een monument :De Hervormde Kerk te Sliedrecht 
1 K. Blokland. - 4" druk. - Sliedrecht : Genealogische Vereniging 'De 
Stamboom', 2005. - 80 p. ;21 cm. - Prijs f 6,- (excl. verzendkosten). 
Bestellen via: www.destamboom.myweb.nl 
Ter gelegenheid van de 'Open Monumentendag' van 10 september 2005 is 
het boekje over de Grote Kerk van Sliedrecht voor de vierde maal aange- 
past en herdrukt. De eerste editie dateert uit 1996. Auteur is Kees Blokland, 
de archiefbeheerder van de plaatselijke Hervormde Gemeente. Hij heeft 
vele gegevens verzameld en in 16 hoofdstukken overzichtelijk geordend. 
Daarmee is het ook een goede gids geworden voor wie het streng ogende 
bouwwerk, dat na het afbranden in 1762 van de oude kerk is opgetrokken, 
wil leren kennen. 
Voor de geschiedenis van de kerk gaat Blokland ver terug in de tijd, zon-
der daarbij de bedoeling te hebben wetenschappelijk werk te leveren. En 
daar schuilt meteen een moeilijkheid, want ook het bescheiden afzien van 

www.destamboom.myweb.nl


wetenschappelijke pretenties mag er niet toe leiden dat er enige onjuiste 
informatie wordt verschaft. Zo is er geen enkel bewijs dat 'onze streek' (die 
zich tot Leiden uitstrekte) onder Romeins gezag wel met het Christendom in 
aanraking was geweest (p. 6). Recentelijk is gebleken dat die enkele chris- 
telijke inscripties op Romeinse vondsten uit Nijmegen zijn vervalst, zodat 
er hooguit voor Maastricht een Romeins christelijke voorgeschiedenis rest. 
Willibrord heeft vanaf 695 na Chr. volgens Blokland in 'onze streken' gepre- 
dikt en daartoe rekent hij Vlaardingen, maar verklaart overigens dat in het 
gebied der Friezen het Christendom nauwelijks was doorgedrongen. Ver-
volgens heeft Willibrord na zijn overlijden zijn grondgebied in 'onze streek', 
het latere Holland, aan het klooster te Echternach nagelaten. Kortom 'onze 
streek' wordt op drie verschillende wijzen gedefinieerd en dat schept extra 
verwarring wanneer je wilt weten of die streek (voor de komst van Willibrord) 
al dan niet met het Christendom kennis had gemaakt. Misschien moesten 
we maar niet zóver teruggaan. De oudste vermelding van (een kerk te) Slie- 
drecht - 1064 - is op zich al respectabel genoeg! 
Opvallend is de opvatting van Blokland (hst. 2-3), dat het huidige Sliedrecht 
immer het enige echte Sliedrecht is geweest, terwijl er in de geschiedschrij- 
ving toch eigenlijk altijd van is uitgegaan dat het oorspronkelijke Sliedrecht 
ten zuiden van de (Beneden-)Merwede lag en dat daar tegenover dan Over- 
Sliedrecht is gesticht. De algemeen geldende opvatting is toch ook, dat de 
Grote of Zuidhollandse Waard (bezuiden de Merwede) iets eerder in cultuur 
is gebracht dan de noordelijker Alblasserwaard. Dat zou dan ook de con-
flicten verklaren, die begin 11" eeuw om het beheer van de Zuidhollandse 
Waard speelden. Een en ander neemt niet weg dat Blokland wel degelijk 
ook argumenten aandraagt die zijn bewering schragen, terwijl hij bovendien 
terecht wijst op de verwarring die kan ontstaan wanneer er geen duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen de parochie (kerkelijke gemeente) en 
het grotere aantal ambachten (rechtsgebieden) waaruit Sliedrecht in de mid- 
deleeuwen bestond. 
De datering (van voor het jaar 1000, p. 12) van de ontstaansgeschiedenis 
van de Sliedrechtse kerk is mijns inziens te vroeg. Het onderstuk van de 
toren is namelijk van tufsteen, en dat werd - volgens de auteur - in de 10" 
eeuw gebruikt (p. 17).Echter, volgens het boek over 'De oudste kerken van 
Holland' van Elizabeth den Hartog, vond de toepassing (afgezien van her-
gebruik van Romeins tufsteenpuin, waar dat voorhanden was) van tufsteen 
pas vanaf de 11" eeuw plaats. Het zou tot in de 13" eeuw in gebruik blijven, 
toen het werd verdrongen door baksteen (dat pas vanaf de 2" helft van de 
12" eeuw opkwam). De torenfundamenten te Sliedrecht kunnen dus even-
goed van omstreeks 1200 dateren. De onder de toren aangetroffen en zeer 
bijzondere zandstenen sarcofagen zouden uit ca. 1000 stammen (p. 30). 
Maar volgens Den Hartog (p. 177) bevonden deze kisten zich waarschijnlijk 
niet in situ. Met andere woorden, zij zouden weleens op een later moment in 



een diepe kuil die tot onder de zware blauwe zeeklei reikte, een (nieuwe) be- 
stemming gevonden kunnen hebben. Het bouwkundig onderzoek uit 1953, 
waarvan Blokland gebruik maakt, lijkt dus wat de datering betreft te moeten 
worden bijgesteld. 
Waarom nou hier zo uitgebreid stilstaan bij de oudste geschiedenis van deze 
kerk? In de eerste plaats om de subjectieve reden dat mij dat buitengewoon 
interesseert. Maar ook om te waarschuwen. De verleiding is vaak groot om 
een voorgeschiedenis zo vroeg mogelijk te laten aanvangen. Dat kan en 
mag, wanneer daartoe aanwijzingen zijn, maar evenzeer blijft men verplicht 
om ook elke mogelijke twijfel mee te wegen. Anderzijds zijn tufsteen en sar-
cofagen op zich al bewijzen voor respectabele ouderdom, maar nog geen 
reden om zonder meer tot vóór het jaar 1000 te willen reiken. 
Dat er met recht nog veel meer over de kerk is te vertellen, bewijst het boekje 
nadrukkelijk óók! Eigenlijk bijzonder is dat de ramp die de kerkbrand van 
1762 was, leidde tot een nieuw bouwwerk, een 18"-eeuwse kerk (daarvan 
zijn er niet veel in de Noordelijke Nederlanden), een streng calvinistische 
kerk ook, waarmee de krullerige weelderigheid van de Lodewijk XV-stijl 
(toegepast bij de preekstoel, dooptuin en psalmborden) een opvallende 
relatie aanging! De band met Gorinchem is gelegd in 1852, toen de kerk 
dankzij kerkmeester K.A. Visser in het bezit werd gesteld van een folio 
'Goetzee-bijbel'. Deze Bijbel is tussen 1744 en 1751 gedrukt door Nicolaas 
Goetzee en voorzien van de bijbehorende 12 kaarten van het Heilige Land 
en van honderd bijbelse voorstellingen van de hand van Jan Luyken. De 
bijbel is in 1997 gerestaureerd en opnieuw gebonden, terwijl het ook uit 
1852 daterende zilverwerk (zoals boeksloten), weer is aangebracht. 
De Heer Blokland heeft met genoegen (p. 75) aan deze geschiedschrijving 
gewerkt. Ik heb er met plezier kennis van genomen en kon natuurlijk weer 
niet nalaten enige details overdreven tegen het licht te houden. Wat rest is 
het genoegen de kerk nog eens te mogen bezoeken. Misschien op de vol- 
gende monumentendag? Een goede gids is dan voorhanden! 

Bert Stamkot 



NIEUW BERICHT OVER NIEUW BOEK: 
'EN GORCUM RIJST VAN VER.. .' 

In het vorige nummer van Oud-Gorcum Varia is een bericht geplaatst over 
een uit te geven boek van Bert Stamkot, dat zou bestaan uit een bundeling 
van zijn artikelenserie die jaren geleden verscheen in het toenmalige Kom- 
pas Aktief. Deze artikelen handelden over historische onderwerpen zoals de 
gilden in Gorinchem, Gorcummers op bedevaart, architect Warnsinck van 
de Grote Kerk, het oude stadhuis, de tekenschool en het ontroerende ver- 
haal over het in 1942 vermoorde meisje Liny van Vriesland naar aanleiding 
van haar poëzie-album. Anders dan in OGV 62 aangekondigd, zal het boek 
nu verschijnen als uitgave van Cartografisch bureau MAP te Amsterdam. 
Wie zich op basis van het vorige bericht al heeft aangemeld als besteller 
van het boek, hoeft niets te doen. Wie dat nog niet heeft gedaan en alsnog 
belangstelling heeft, kan zich tot 1 september tegen een gereduceerde prijs 
verzekeren van toezending van het boek. Inclusief verzendkosten bedraagt 
de prijs £ 17,50, na 1 september £ 19,95. 

Opgeven kan door onderstaand strookje uit te knippen (of te kopiëren), of 
een briefkaart met de gevraagde gegevens te sturen naar: 
-de  redactie van Oud-Gorcum Varia, p/a Godfried Bomanslaan 120, 

4207 PC Gorinchem 
- Bert Stamkot, Letelierstraat 14, 1069 NS Amsterdam 

Voor vragen over de inhoud of het plaatsen van bestellingen per e-mail kunt 
u zich ook met Bert Stamkot in verbinding stellen: telefoon (020)6106453, 
e-mail b.stamkot-map8wxs.nl 
Uiteraard zal het boek ook bij de lokale boekhandel verkrijgbaar zijn voor 
£ 17,50 en na 1 sep. voor £ 19,95. 

https://b.stamkot-map8wxs.nl


Hierbij bestelt ondergetekende één (voor meer exemplaren zie het I 
aparte hokje) exemplaar van het uit te geven boek 'En Gorcum rijst van 
ver...' van de hand van Bert Stamkot I 

I Naam met voorletter(s): ........................................................................... I 

I Woonplaats met code: ............................................................................ I 

I I 
Bank/gironummer: ................................................................................... 

I I 
[nog geen betaling doen, u krijgt acceptgirokaart] 

I I 
Bereikbaar via telefoonnummer: ............................................................. 

I I 

I enlof e-mail-adres:.................................................................................. I 

I I 
Wilt U meer exemplaren? Geeft U hier dan s.v.p. het aantal in cijfer(s) 

I en belettering aan: I 
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