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EEN LANGE WEG 

Van Gorcums ontstaan tot Gorcums sanering - een lange weg, met
interessante hoogtepunten. Een fascinerend beeld van een zich ont-
1C'ikkelende stad, die in de loop der eeuwen steeds verder uitbreidt en
na vele eeuwen van haar bestaan thans staat aan de sanering van de
binnenstad.

In dit boekje - een samenvatting van een reeks artikelen die in het 
Yieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken verscheen - vertel ik u
graag over de ontwikkelingsgang van de stad, die in de historie van
ons land in vele opzichten een eigen en belangrijke rol speelde. Daarbij
u-as de ligging van groot belang, hoe kon het anders. Strategische en
economische factoren bepaalden de positie en de groei en van een
onaanzienlijke nederzetting werd Gorcum marktplaats en handelsstad
ran betekenis.

Dit boek je wil echter geen chronologisch-historische samenvatting 
zijn en u zult er niet de volledige geschiedenis van de Arkelstad in 
vinden. Wel beschouwingen over het ontstaan en de ontwikkeling van 
de stad, waarbij markt en handel een belangrijke rol speelden. U zult 
kunnen lezen over stadsbestuur en geestelijk leven, maar niet over al 
de strijd die hier in de loop der eeuwen werd gevoerd. Vooral wordt 
aandacht aan de ontwikkeling en uitbreiding besteed en de verschil
'lende fasen van dit groeiproces worden belicht, tot wij komen aan het 
Gorinchem van vandaag, dat de erfenis van de eeuwen met zich mee
draagt in positieve zowel als in negatieve zin. 

Tenslotte komen wij bij Gorcums sanering, die in de komende decennia 
de aandacht zal vragen welke noodzakelijk is, ivil de oude binnenstad 
een levend geheel blijven - het hart van de Arkelstad, omringd door 
een krans van moderne wijken.

De historie dus als spiegel voor het heden en als weg naar de toekomst, 
die, naar ik hartgrondig hoop, een goede voor stad en bewoners zal 
zjn. Want, de liefde voor het oude Gorcum uit de historie en voor het 
dynamische Gorcum van vandaag, brachten mij tot deze studie. 





De stad ontstaat 
1. HET BEGIN 

"Daar vindt men niet veel berigt van en 
schuifit achter het floers der oudheid". 

Mr. Cornelis van Zomeren. 

Van Gorcums ontstaan tot Gorcums 
sanering - een hele stap. Volgens de 
..klassieke opvatting" een tijd van na
genoeg 7½ eeuw, volgens latere visies 
toch tenminste een periode van ruim 
duizen d jaar en misschien nog wel van 
meer, als de "Romeinse wensen" wat 
3orcums bestaan betreft vervuld zou
den worden. 

U zult zich kunnen voorstellen, dat 
wij deze eeuwen slechts even kunnen 
aantippen, daar wij hier niet willen 
streven naar een volledige historische 
beschrijving van Gorinchem of van de 
over haar regerende geslachten,. En... 
veel ligt bovendien ,,achter het floers 
der oudheid". 

--()-

Bij het ontstaan van woonkernen 
spelen allerlei factoren een rol: geogra
fische en strategische, economische en 
sociale, de behoefte aan samenwoning, 
de drang naar veiligheid, enz. 

,,Veelal is de stedeformatie de resul
tante va n een parellogram van krach
ten", a ldus Brugmans en Peters (Oud
Nederlandsche Steden, deel III, pg . 4) . 

De oorsprong van alle dingen is 
klein. Dit geldt zeer beslist waar het 
gaat over het ontstaan van onze ste
den. Over de groei van eerste bewo
ningskern tot dorp, tot marktplaats, 
tot stad. Wij zien hierbij, dat in het 
groeiproces uit het een het ander 
voortvloeit. 

In het volgende bezien wij de stad in 
materiële zin: in hoofdzaa'k topogra
fisch en economisch. Slechts voor een 
gering deel als instituut met zijn juri
dische facetten (stadsrecht, jurisdictie, 
rechtszekerheid voor de poorters, e.d.) 
en in zijn sociale streven. Dat zijn on
de·rwerpen op zichzelf. 

Het is onmogelij'k bij de bespreking 
van het ontstaan der stad de econo
mische functies (markt, handel, am
bacht, e.d.) te vermijden, daar de·ze de 
stad (mede) deden ontstaan en verder 
ontwikkelden. 

- 0 -

c Eerst leidde de mens een zwervend 
bestaan, hij verplaatste zich als de be
staansfactoren daar aanleiding toe ga
ven. De mens had de ruimte - nu leeft 
hij op steeds kleinere stukjes, daarbij 
ook een steeds kleiner deel van het 
maatschruppelijk geheel bestrijkend. 
Aanvankelijk leefde hij dichter bij de 
natuur en in grote afhankelijkheid 
daarvan, terwijl daarnaast mens en 
dier een bedreiging betekenden: een 
gevaar. 

De verspreide hoeve en de eerste 
woonkernen werden omringd met een
voudige heggen, primitieve wallen en 
eventueel een soort gracht. Bij voor
keur vestigde men zich op de hoger 
gelegen gedeelten en zo was er een 
eenvoudtge afweer tegen roofdieren, 
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aanvallen van andere mensen en de 
dreiging van het water. 

Ook bij de marktplaatsen geschiedde1deze beveiliging aanvankelijk op pri
mitieve wijze met palissaden en een 
gracht en pas later kwamen de muren 
en de stadspoorten en nog later de 
complete vestingen met hun bolwerken 

}J_bastions) en zgn "voorwerken". 
, Deze ontwikkeling wordt ook ge

schilderd door Wolf Schneider in zijn 
,,Eeuwig Babylon" (De wereld der 
steden) ~ ,,De r ijke b c5demopbrengst en 
de beperkte r uimte in de vruchtbare 
rivierdalen vormde eens de stimulans 
tot een groepering van mensen in dor-

\pen. Ter bescherming tegen wilde die
ren, roofzuchtige nomaden of afgun
tige landzoekers werden de dorpen 
meestal omringd met palissaden of 
aarden wallen". Op deze wijze zal ook 
Gorinc,hem aan de Merwede zich wel 
ontwikkeld hebben. 

-0-

Nu is het moeilijk te zeggen aan 
welke factor(en) een plaats zijn ont
staan te danken heeft. Meest al ook is 
het een sarr.enspel van factoren : de 
rivier en het veer, de v.~ili,ge ligplaats, 
de gunstige ligging aan de verkeers
wegen, de handel en de markt, de vei
ligheid rqpd. kasteel .of klooster, e.d. 
Voor Gorinchem is het bepaald een 
samengaan van een aantal factoren die 

\ ~aar ontstaan en groei bevorderd heb
\....;!.en. 

IDen belangrijke ontwikkelingsfactor 
was de gunstige ligging "aan of bij een 
grote verkeersweg, en die verkeerswe
gen waren oudtijds, behalve enkele 
heerwegen, de viae regiae, onze grotEl, 
rivieren" (Brugmans en Peters, a1. I 
pg. 142). 

Volgens deze schrijvers vinden wij 
onze oudste steden daar, waar een oude 
heerweg de loop van de rivier kruiste 
ene en overzetveer aanwezig was. Die 
ri:vieren zijn de oudste verkeerswegen. 

Ongetwijfeld was er op de plaats 
waar nu Gorinchem ligt in het verle
den een inham van de Merwede ( de 
Linge ? ) , die een goede ligplaats bood 
en op bescheiden wijze dienst kon doen 
als haven. Hier moest zich orp den duur 
een nederzetting van enige importantie 
ontwikkelen. 

1 Gorinchem is bepaald als nvierne
derzetting ontsta_s1_11. Maar hetontwik-
1i:elde zien verder: tot marktvlek en tot 
stad. 

1 
'--' 

-0-

Uitdrukkelijk spreken wij hier over 
de "ontwikkeling" tot marktplaats en 
tot stad en niet over de "stichting'", 
want ondanks wat onze (ook Gorcum
se) Kroniekschrijvers beweerden, zijn 
onze steden niet gesticht, ,,,zij zijn niet 
op last van een vorst of door haar eer
ste bewoners volgens een vooraf nauw
gezet overwogen plan van indeling op 
een daartoe in een gunstige landstreek 
met alle zorg gekozen terrein aan1ge
legd en gelbouwd. Eerst vele eeuwen 
na haar eerste groei tot een buurt
schap, tot een woonbuurt, hebben en
kele dezer, door 'bijzonder gunstige lig
ging bedrij'vig geworden, zich allengs 
tot een stad weten te ontwi'kkelen en 
·zij waren misschien feite lijk reeds een 
stad, a lvorens zij dit zelf wisten en zo 
genoemd werden" (Brugmans en Pe
ters, dl I, pag. 141). 

Dit laatste is heel waar en men be
denke het ook bij de strijd die historici 
di'kwijls voeren over kleinigheden 
waaraan zij zich vastklampen om hei: 
ontstaan van een plaats, zijn ontwik
keling tot stad en het bestaan van zijn 
rechtsgebied te bewijzen. 

Oude kroniekschrijvers en in navol
ging van hen ook latere schrijvers, we
ten ons dikwijls alles precies te vertel
len over de "stichting" van een stad, 
maar zo simp81 a ls het dikwijls voorge
steld werd ging het in de praktijk toch 
niet. En het verdienCaanbeveling enige 
afstand te nemen tegenover al deze 
"stichtings"verhalen, ook waar het 
Gorcum betreft. 
Hoe dachten nu die kroniekschrijvers 
over Gorcums ontstaan? 

Dirck Franck ensz. Pauw (,,Kronijcke 
des Lants van Arckel ende der Stede 
van Gorcum") , Abraham Kemp ( ,,Le
ven der Doorluchtige Heeren va n Arkel, 
Ende J:aar-Beschrijving der Stad Go
rinchem" ) en Mr. Cornelis van Zome
ren ( ,,Beschryvinge der Stadt Gorin-
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chem en Landen van Arkel") en in na
volgirug ook H. A . van Goch ( ,,Van 
Ar kel's Oude Veste" ) en anderen, hou
den vast aan de "stichting" van Gorin
chem dO"or Jan van Arkel zo omstreeks 
1230 en zij koppelen Gorinchem zo 
vast aan de Van Arkels, dat aan eeI\ 
vroeger leven van de plaats niet wordt 
g edac'ht. 

Het verhaal begint voor hen bij de 
Jan van Arkel -- erg duidelijk staat 
hij ons uit de beschrijvingen nog niet 
voor de g e-est - die van de Graaf van 
Benthem de Heerlijkheid Wolferen - , 
een smalle strook grond met eèn dorp ' 

en ean kasteeltje - geJe•gen aan de 
Merwede ·kocht. 
,,Heer Jan, noch Jong, doch getrouwd, 
kocht door raad sijns 'Vaders Jan de 10, 
en hulp sijns Schoon-vaders van Ver
nen'burgh, dit Wolfferen, van sijns 
Huysvrouwen Grootvader gekomen, 
·hechtende 't selve aan 't Land van Ar
k el, om de schoone gelegentheyd van 
den uytloop der Linge in de Merwe, 
welke bequaamheyd van plaats hem 
ongetwyfeld aangepord heeft, om daar 
een Stadt te bouwen, die Hoofd en Ha
ven sou wesen van ' t heel Land van 
Arkel", (Kemp, pag. 33). 

9 



En dan laat men Heer Jan "al de 
huysen van 't Dorp Wolfaren af-bre
ken" (Kemp, pa:g. 35), d.w.z. dat hij 
dit werk uiteraard liet doen door de 
bewoners van de Heerlijkheid, ,,eenige 
Vissers, arm volkskens, die men om 
haar kleyn.mogentheyd, Gorrekens 
hiet", (Kemp, pag. 34). J •an gelbo-od 
die huizen te stellen om de toren van 
het kasteeltje "in form van een 
stad", (Kemp, pa·g. 35). 

En wat deed Heer Jan nog meer? 
"Hy dê de Stadt al-om •bemuyren en 
sterk maken, met hooge dikke Toor
nen, en sonderlingh aan de West-zy' 
tegen Holland, met thien hodge Too
rens, behal'Ve de kleyn'en die namaals 
gemaakt wierden", (Kemp, pag. 35). 

~ - (}--

~ gaan wij dit alles niet in details 
be•zien, evenmin de verschillende le
zingen en 'bewoordingen weergeven , 
waarin dit verhaal ook elders voor
komt. 
Het lijkt ons juister er het m es in te 
zetten en er de nieuwere opvattingen 
tegenover te stellen . Want door de on
derzoekingen, die in deze eeuw zijn 
verricht, is er van de oorspronkelijke 
visie, die di'kwijls werd "nageschreven· • 
weinig o•vergebleven. 

De genealogie van de Van Arkels 
kreeg een lelijke klap doordat men 
He1·baren van der Lede als stamvader 
van de Heren van Arkel heeft aan
vaarcl (zie Mr. J. W. Groesbeek, ,,De 
Heren van Arkel" in "De Nederland
sc'he Leeuw" 1954) . In de glorie van 
he~ Arkelse geslacht, zoals de kroniek
.schrijvers die schilderden, geloofden 
wij inmiddels toch al lang niet meer. 
Het was mooi om te vertellen bij 
kaarslicht en een knappend houtvuur 
in de open haard. 

Ook Drs. W. A. van der Donk heeft 
de Arkclse romantiek een enorme slag 
toegebracht en door zijn wetenschap
pelijk werk zijn vooral Pauw en Kemp 
van hun voetstuk gestoten. Van der 
Donk maakte voor Kemp O'Vertgens 
veel goed door ean belangrijke studie 
aan de grote betekenis van de Gor
cumse Kempen te wijden. 

Volgens Van der Donk "Iets over 
11, 'Gorcums ouderdom en eerste stad-
Il recht" , 1930, pag. 11) zou de bouw en~ 

r de ontwikkeling van Gorinchem zich 
in de 13e eeuw a ls volgt toe·gedragen 
kunnen h e'b'ben: 

"Een bestaand dorp met kasteel en 
kerk, een "villa" derllalve, gelegen op 
het gebied der Heerlijkheid Wolpheren, 
wordt in de le helft der 13e eeuw door 
een der Arkels van de Graaf van 
Benthem gekocht of geërfd. Ten aan
zien van dit nieuwe bezit worden voor
bereidende maatregelen getroffen tot 
de ombouw, overe'enkomsti.g het doel, 
dat de nieuwe Heer zich t.a. van de 
gebiedsuitbreiding voor ogen heeft ge
steld. Het kasteel der Benthems en ook 
de dorpskerk (misschien de niet al te 
grote slotkerk ? ) worden geamoveerd. 
Met de afbraa.k, ·zo nodig, van oude 
huizen en vervarrging van deze door 
nieuwe wordt geleidelij'k aan begonnen. 
Een en ander geschiedt uiteraard 
slechts in een langzaam tempo. Jaren 
gaan heen met de bouw van de nieuwe 
St. J ans--kerk op de plaats, waar het 
afgebroken kasteel der Benthems heeft 
gestaan, tot de inwijding van het 
nieuwe kerkgebouw in I:263 plaats 
grijpt. 

Intussen is ook de bouw van een 
sterkte (in het Wijdschild, ten oosten 
van de nederzetting) aangevangen of 
misschien wel het eerst van alles on
dernomen geworden . Nu het centrum 
der heerlijk,peid Arkel zich naar dei 
Lingemond, naar de Merwede gaat 
verplaatsen, is de bouw van een sterk 
kasteel aldaar noodzakelijk . Zowel de 
trots en ostentatieve praalzucht der 
nieuwe heren, als hun ·veiligheid vra
gen zulk een sterkte nabij de grote 
verkeersstroom, terwijl oo'k de te bou-
wen burcht in tijden van nood als toe- J 
vluclhtsoord voor de bewoners der on
middellijk nabij de ontworpen sterkte 
gelegen nederzetting zal moeten die-
nen. De b'ouw van deze burcht, ten dele 
met afbraak van het daarom geleide-
lijk geamoveerde kasteel te Arkel, vor-
dert tijd en wordt eerst na 1267 vol
tooid. 

Een stad is er intussen nog niet 
waarneembaar: noch muren, noch 
sta:drecht onderscheiden de nederzet
ting. 

Nabij de Lingemond ligt een echte 
,,villa", door de vereiste en ook aan
wezige elementen in wezen niet ver-
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schillend van de misschien ietwat be
scheidener nederzetting van omstreeks 
1224", aan de bewon er s waarvan -
"de lieden van de Graaf van Benthem 
te Gorinchem" - Graaf F loris IV de 
tolvrijheid bevestigde, die ·zij van zijn 
vader g ekregen hadden". 

- o-

In zijn "Gorcumse Oudheden I " (,.De 
ouderdom der plaats" , 1933) komt Van 

der Donk tot de conclusie, dat Gorin -~ 
chem reeds omstreeks 1160 bestaan1moet hebben en hij breekt volkomen ~ 

1 
met de gedachte a ls zouden de Heren ~-
van Arkel aan de plaats de naam !Go
r inchem hebben gegeven. 

In een lezing voor de Historische 
Vereneniging "Oud Gorcum" onder de 
titel "Fantasie . of werkelijkheid?" 
(,versl'a,g Nieuwsblad voor Gorinchem 
en Omstreken van 9 april 1956) gaat 
àe heer Van der Donk er van uit, dat 
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de plaats aanmerkelijk ouder kan zijn 
dan de tijd, die in de oudste akte wordt 
genoemd - voor Gorinohem dus 1224 . 

!De vergelijkende methode volgendl, gaat hij dan zelfs terug tot 900, geba-
1 seerd op het feit, dat er in de 8e tot de 
110 eeuw veel plaatsen ontstonden, 

waarin het achtervoegsel "heim" voor
komt, hetgeen men dan veelal in de1
afgeleide vorm terugvindt. 

Gorinchem zou dan het heim, het 
heem, van de familie Van Goor zijn, 
waarbij de lettergreep "in" duidt op 
"zoon van" . Gorinchem ·zou als naam 
tot de patronymica behoren. 

Naast dit toponymische voorbeeld 
noemde Drs. Van der Donk de aanwe
zig,heid van een St. Maartenskerk in 
Gorinchem. Plaatsen met een aan St. 
Martinus gewijde kerk kunnen op een 
grote ouderdom bogen. En heel con
çr eet stelt hij dan: 

Gorinchem heeft zijn stichtin,g en op
komst in 'geen geval aan de H eren van 
Arkel te danken. Voordien oefenden de 
Heren van B enthem hier het ge/zag uit 
en zij droegen de plaats aan de Van 
Arkels over. Maar ook zij zijn niet de 
oudste dynastie, die over !Gorinchem 
geregeerd heeft. 'De oudste zijn de Gra. 
ven van Teisterbant, waarvan de we
reldlijke Heren van 900 tot 1027 hun 
ge-zag uitoefenden, terwijl daarna het 

1beheer in kerkelijke handen van de 
Bisschoppen van Utrecht overging. 
Tei,sterbant werd gesplitst in verschil
lende Heerlijkheden, waarvan Wolfe
ren er een was. 

-0-

De heer H . van Hoogdalem gaat in 
,,Van Hoeve tot Torenflat" (in "Go
rinchem - parel aan de rivier", 1961, 
pag. 9) ook ver terug als hij zegt: 

,,'Zeker meer dan tien eeuwen schei
den ons van het tijdstip, dat Goro en de 
·zijnen, de "Gorincs" , hun hoeve bouw. 
den en de "landsheerlijke" wildernis 
nabij Wolferen in cultuur bra0hten. 
Vanuit hun "hem", dat ongetwijfeld 
samenhangt met ons "heem" en het 
duitse "heim', braohten zij de grond 
in cultuur''. 
En nog verder gaat H . Voogd in zijn ar
tikel ,;Hoe oud is Gorcum ?" (Nieuws
blad voor Gorinchem en Omstreken, 6~ 

december 1957). Hij betoogt dat wij in 
de plaatsnaam Gorinchem een inga
,heem-formatie ontmoeten, die tot de 
oudste Germaanse laag van een be
woonde plaats g€rekend moet worden. 
Volgens hem heeft de marktruimte in 
'Gorinchem jnderdaad geheel en al de 
vorm en afmeting van een Romeinse 
legerplaats en hij acht 'het a ls werk
hypothese waardevol, dat die leger -
kampplaats gelegen was aan de weg 
van het Romeinse Ba:gacum (Bavay 
bij Mons) naar Trajectum (Utrecht) . 

--0-

En ·zo ziet u, dat wij inmiddels toch 
wel weer ,heel oud geworden zijn en er 
naast de kroniekverhalen zonder be
wijs een aantal veronderstellingen bij 
gekomen is, dat evenmin op de directe 
.bronnen steunt. 

Wat er van waar is? Het is moeilijk!\ 
te zeggen, maar aannemelijk is dat het 
w ,olfercn, dat de Arkels in bezit kre- : 
gen, belangrijk ouder was ~an het befA /\ , 
gm van de 13e eeuw, waarin zo lang v V 

in combinatie met de "stic-hting" doo 
de Arkels, de ouderdom van Gorinchem 
werd gezocht. 

En dat Gorinchem het heem van de 
Gorrekens - arme en schamele vis
serkens - ·zou zijn, was toch al weinig 
aanvaardbaar. 

Vele theorieën werden omver gewor- ~· 
pen en ook het feit dat Gorinchem zou 
zijn ontstaan aan de uitmonding van 
de Linge ( de nu nog aanwe·zige Linge. 
haven, die de binnenstad in tweeën · 
verdeelt) in de Merwede, wordt tegen
woordig niet meer aanvaard. 

Van der Donk heeft hierover de 1 

volgende theorie ( ,,Gorcumse Oudhe
den VII", ,,De oudste berichten over de 
Gorcumse Haven" , 1955): 

"Het staat vast, dat de haven niet1 
de oudste schakel is tussen de Linge: 

1 en de Merwec.!e . De Linge heeft voor-: 
heen zijn uitmonding gehad èn ten 
westen van de stad, via de Haar in d~ 
z.g. Avelingen èn aan de oostzijde vaq 
het middeleeuwse Gorinchem, onge: 
veer ter plaatse van de tegenwoordige 
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Een van de oudste kaarten, waarop een afbeelding van Gorinchem 
voorkomt. Het is een in 1553 door de landmeter Pieter Sluyter gete
kende kaart van de Graaflijkheidslanden bij Gorinchem. Deze kaart 
werd gemaakt in opdracht van de R ekenkamer van Holland om de 
grootte van de landerijen, die door letters zijn aangeduid, te bepalen. 
Links stroomt de Linge naar Gorinchem, dat u in ruwe vogelvlucht 
ziet. Wel duidelijk zijn te zien het kasteel De Blauwe Toren aan de 
Merwede, de kerk en de toren, de Lingehaven binnen de stad, de Mid
denwa,ard in de rivier en rechts onderaan Woudrichem, met daar
boven een stukje van Slot Loevestein. ( Algemeen Rijksarchief 's-Gra
venhage, Cat. Hingman 2453). 



vestingwal nabij ,het Wijdschild. De 
bodemgesteldheid ongeveer ter plaatse, 
waar thans de haven is gelegen, be
wijst dat deze laatste geen oorspron
kelijke Lingearm is, doch een kunst
matige, later aangelegde uitmonding 
van deze rivier in de Merwede". 

Hij zegt dan verder (samengevat) : 
Gorinchem bestond vóór de haven 

werd ge,graven a ls heem van de familie 
Goring omtrent 900. Eerst als Gorin
chem zich tot een middeleeuwse stad 
(oppidum, civitas) in geografische, 
economische en juridische zin heeft 
ontwikkeld, vindt omtrent 1300 de 
aanleg van de Lingehaven plaats. De 
tegenwoordige haven dient men te zien 
als de gegravel' oostelijke stadsgracht. 
Na enige tijd verre'zen muren, poorten 
en torens oostwaarts van de t.w. ha
ven . Het oudst bekende document, 
waarin de Gorinohemse haven wordt 
genoemd, dateert van 18 oktober 1324. 

Van der Donk veronderstelt , dat de 
verbinding tussen Merwede en Linge 
in etappes tot stand is gekomen. Aan
van·kelijk ·zal Gorcum vermoedelijk 
slechts een "doodlopende" Merwede
haven hebben gekregen van de Mer
wede tot aan de t.w. Peter'brug, buiten 
het eigenlijke (toenmalige) dorps- of 
s tadsgebied gelegen, later uitgebreid

\J tot aan de t.w. Vis'brug en nog later in 
verbinding met de Linge, waardoor de 
oorspronkelijke Merwedehaven ookJ Lingehaven werd. 

- 0 -

u ziet het dat de oorspronkelijke 
theorieën, als zou Gorcum ontstaan 
zijn aan de (nu nog aanwezige) Linge
loop, uitmondend in de Merwede, hier
mede terdege zijn aangetast. 

Is dat echter van zulk een ingrij
pen de beteken is? Wij menen van niet, 
want of Gorcum nu lag aan de Linge
monding op de ,plaats waar nu nog de \._ 
Lingehaven door Gorcum loopt, of tus
sen twee Linge-armen (bij het Wijd
schilq, en bij de Avelingen) in, het ver
andert weinig aan de gunstige ligging 
als zodanig en met Van Goch in zijn

' 

,,Van Arkels Oude Veste" (pag. 4) 
'kunnen wij zeggen: 

"Op de plaats, waar de Linge ,zich 
een uitmonding in de Merwede gezoch: 
had, moest vroeg of laat zich een ste
delijk centrum ontwikkelen; de natuur
lijke geografische omstandig,hede11 
leidden er toe" . ..... " en zo moest zich 
daar al h eel spoedig vestigen een c1!n
trum van in- en uitvoer, dat welhaast 
het economische aantrekkingspunt, d~ 
markt- en stapelplaats zou worèten 
van het Land van Arkel". 

En of dat nn was aan de Lingemon
ding als de tegenwoordige haven of 1,en 
mondinig die meer oost- of westwaarts 
was gelegen, doet weinig aan de 
zaak af. 

-o-

Wij houden het er op, dat Gorinchem 
ontstaan is aan een inham van de Mer
wede, met in de nabijheid een Lin6e
uitmonding: aanvankelijk eerst het •~e
deelte ten westen van de t.w. Lang~n
dijk, eenvoudig beschermd met palissa
den en een gracht. Later met eenvou
dige aarden wallen en nog later rnet 
muren en poorten. Dit eerste deel was 
het oude marktveld, dat Gorcums on1-
wik'keling in sterke mate bevord-~rd 
heeft. 
Later werd de plaats vergroot n:i.ar 
het noorden (het gedeelte ten westen > 
van de t.w. Kortendijk) en nog later 
naar het oosten, welk gebied de eerste 
Gorcumse "nieuwstad" was, met als 
eerste straat de BurgStraat en de re!-lt 
"over de haven" genoemd. Dit gebied 
komt pas in derde instantie in aanzien. 

Dus eerst het oude marktveld (als 
bela n'grij'ke ontwikkelingsfactor), daar-
na het gebied tussen Haarstraat en 
Arkelstraat, dit geheel later Iop·end 
tot de t.w. Langendijk en Kortendijk en 
ten laatste zich uitbreidend over è.e 
Haven tot aan de t.w. Keizerstraat en 
Kalkhiwen. Aan het westen kwam c'le 
grens te liggen langs de t.w. Schut
tersgracht, Hazewindhondstraat en VI1 • 
Oude Lombardstraat tot aan de Arkel- '1\__ 
poort. Maar hierover straks nog W-'!l ' 
meer. 



II. DE STAD 

,,Een stad is altijd een ommuurde ruimte 
geweest. De normale benaming voor een 
stedeling was in het Romeinse imperium 
intramuranus, iemand die binnen de muren 
woont)). 

In 1het v.oorgaande zagen wij, dat er 
m et betrekking tot het vroegste be
s taan van Gorinchem nogal wat oor
spronkelijke denkbeelden werden aan
g etast, evenals de voor velen onver
brekelijke band Gorinchem-Van Arkel 
heel wat losser bleek te zijn dan zo 
dikwijls werd voorgesteld. De "Gorre
k es" werden in de hoek der mooie ver
halen geworpen en ook het ontstaan 
van ;J ,orcum aan de tegenwoordi'ge 
Lingehaven bleek al even moeilijk 
houdbaar, terwijl er tegenover de 
"stichting" uit de ve,rhalen een meer 
geleidelijke groei werd gesteld. 

Ont:daan van veel, dat eerst a ls voor 
de hand liggend aanvaard werd, maar 
toch -rijker door een meer reële voo·r
stelling, komen wij dan bij het Gorin
chem, dat zich in de Heerlijkheid Wol
feren aan de Merwede ontwikkelde van 
simpele nederzetting, tot marktVlek ·en 
doo•r zijn toenemende betekenis tot 
stad. 

Want . . . stad was de plaats nog niet 
oen de Van Arkels haar van de Graaf 
an Benthem in de eerste helft van de 
3e eeuw overnamen. 
Nu is 'het bepaald niet eenvoudig te 

zeggen wanneer een stad als stad is 
ontstaan. -De grenzen tussen een dorp 
en een stad zijn niet gemakkelijk te 
bepalen en bo,vendien is het ook zeer 
wel mogelijk, dat een plaats geleidelijk 
van dorp tot stad groeide . 

Van der Donk ging er, zoals wij hier-

Wolf Schneider 
in ,,Eeuwig Babylon)). 

voor zagen, van uit, dat de Van Arkels 
eerst kerk en burcht bouwden en daar
na overgingen tot omwalling, resp. 
ommuring, althans, die hebben voltooid 
( ,,Iets over Gorcums ouderdom en 
eerste stadrecht", 19·30, pg. 11) . 

Hij ze'gt, dat een omwalde plaats 
doorgaans ook stad in juridische zin 
was. De ommuring was het uiterlijk 

.kenmerk van het juridische stad-zijn . 
Gorcum wo-rdt in 1281 nog a ls "villa" 
genoemd, waarschijnlijk omdat de 
plaats geen stad in juridisclhe zin was, 
maar wellicht ook tevens geen om
walling had. 

Kenmerken van het middeleeuws 
sta·dsbegrip waren: eigen recht, rec'hts
normen vervat in een stadsbrief; eigen 
rechts1p leging; eigen wetgeving vol
gens plaatselijke keuren . 

De aldus juridisch ontstane stad, 
dikwijls naar mate van haar .groeien de 
betekenis nog begiftigd met v ele pri
vileges (recht van de waag, het recht 
van acijnsheffing, het recht tot het 
houden van markten, e.d.) kon •zich, 
ommuul'd en voorzien van verdedi
gingstorens en poorten, stad in de vol
ledige zin van het woord noemen, te
meer daar ook de door haar uitge
oefende functies verschilden van die 
der omringende dorpen. 

Van der Donk neemt aan, dret Go-~ 
rinc'hem omstreeks 1284 stadsrechter-' 
lijk uit het gemene landsgebied werd 
gelicht en tot een "vrijheid" is verh e-
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ven, waarbij het toekennen van een 
eigen rechtsgebied de grondslag is 
voor het latere stadsrecht, dat hij (in 
zijn eenvoudige 'vorm) dateert op 1!287 
( ,,Iets orver Gorcums oudste stadrecht", 
1932). Wij laten Van der Donk's ar
gumentatie hier 'buiten beschouwing 1en 
verwij'zen u daarvoor naar zijn ge
schriften. Ook Van Hoogdalem acht 
het waarschijnlijk (,,Van Hoeve tot 
Torenflat", in "Gorinchem - ,parel aan 
de rivier", pg. 10) dat Gorinchem tus

1sen 12:81 en 1287 stadsrecht zou hebben 
ontvangen. 

- 0-

[)at Gorinchem pas in de 14e eeuw 
stadsrecht zou hebben verkregen, is 
zeer onwaarschijnlijk en de vermelding 
onder 1382 rn Emck's "Kroniek van 
:Gprinchem" (in navolging van Kemp, 
pg. 114, die spreekt over het eerste 
handvest "die men vinden kan"), Îl-ls 
zou het in dat jaar door Otto van Arkel 
verleende handvest, het eerste van de 
stad geweest zijn, is bepaald niet aan
vaardbaar, al zal een voorgaand on
getwijfeld van eenvoudiger structuur 
zijn geweest dan de 56 punten tellende 
sta;dsbrief, die op :Sant Mertens-dagh 
1382 "die van Gorinchem ten eeuwigen 
dagen" hun rechten gaf. 

Dat Gorinchem niet reeds in de 13e 
eeuw, ,,die van de opkomst on'zer ste
den" en door IBrugmans en Peters 
(Oud-Nederiandsche Steden, dl. II, 
pag. 441) ,,de ware stadsrecht-eeuw" 
genoemd, stadsrecht zou hebben ver
kregen, is in strijd met het belang van 

1de plaats en de betekenis van zijn 
Heren. 
Gorinchem heeft zie~ omstreeks 1300 
in alle kenmerken (ook in zijn func
ties) tot stad ontwikkeld en ook in de 
directe bronnen wordt zij "stad" ge
noemd. 

[)ie onwikkelirrg tot stad zal gelei
delijk aan zijn ge:schied, zoals hiervoor 
al is gesteld. 

De 1sta;d heeft dus ,zijn eigen rechts
gebied gekregen. Men ·sprak van "bin
nen de mile van de stadt", of van "de 
palen van haar vriheid", voor \Gorin
chem in het bijzonder van "binnen haar 

ban" (men had ook zijn "banpalen") 
en 'ZO 'kunnen wij b.v. bij Van Zomeren 
(pag. 245) lezen over "Den Ban van 
Gorinchem". 

De jurisdictie van de stad kon ook 
gelegen 'Zijn buiten de wallen, waar de 
buitenpoorters, de hagepoorters of 
landpoorters gevestigd waren in de z.g" 
,,stadsvrije" en b.v. ook in de "voor
stad" die buiten de wallen ontstaan 
was - wat Gorinchem betreft buiten 
de eer,ste Kanselpoort. Ook die "voo1r
stad" lag uiteraard binnen het rechts
gebied - al konden er wat mildere be
palingen voor gelden. 

Hier stond tegenover, dat lang niet 
alle inwoners van de stad poorters in 
de ware betekenis van het woord wa
ren. ,,Het grondgebied van een middel
eeuwse stad was niet steeds in zijn 
volle omvang onderworpen aan de ju
risdictie van het stadsbestuur" (Brug
mans en Peters, ,,Oud-Nederlandsche 
Stechm", dl. III, pg. 113-114). 

De geestelijkheid - de kloosterlin-1· 
gen en het kanonikaal kapittel - be
hoorden tot de immuniteiten, die buil 
ten het stadsrechterlijk verband ston 
den en zo waren er dus in de sta Vvv 
kleine gebieden, die - hoe merkwaar 
dig 'het voor ons lijkt - een eigen le 
ven leidden. 

-0---

Nu kan men lang theoretiseren over 
het stadsbegrip en het stad-zijn, men 
kan dit alles ook teveel localiseren tot 
een beperkte periode in onze geschiec 
denis. 

Verder terugziende ontdekken wij,,) 
àat ook in heel oude tijden al de muur 1, 
rond een stad een soort rangonder- \ 
scheiding was en Wolf Schneider con- 1..
cretiseert dit in zijn "Eeuwig Babylon" 
als volgt: 

"Een nederzetting, die zichzelf niet 
slechts een wal of omheining aanma
tigt maar een muur, verdient binnen 
de verhoudingen der oude geschiedenis ,11... 

als sta;d aangemerkt te worden -
vooral wanneer zij een tempel als kern 
heeft". 

En men vergete bij dit alles niet, dat 
de muur de bescherming bood aan ge
loof en cultuur, aan handel en markt, 
en het mogelijk maakte dat het leven 
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In 1558 gaf Philips II opdracht aan de kaartmaker Jacob van De
venter om een aantal steden en dorpen op te meten en in kaart te 
brengen. Van Deventer, die "de vader van de Nederlandse carto
grafen" wordt genoemd en de titel Caesarius Geographus of Ko
ninklijker Majesteits Geograaph droeg, maakte buitengewoon 
duidelijke kaarten, waarop veel te herkennen is en die voor de 
topografische studie van grote betekenis zijn. 
De kaart van Gorcum, getekend vóór 1572, toont duidelijk de oude 
ommuring van de stad en het vroegere stratenpatroon, dat nog 
voor een belangrijk deel ongewijzigd is. 
Wij reproduceren hier alleen de stad en niet de omgeving, welke 
gedeeltelijk ook op de kaart voorkomt. 
De kaarten van Jacob van Deventer werden in de periode 1917-1925 
uitgegeven in een verzameling onder de titel "N ederlandsche Ste
den in de 16e eeuw", met een inleiding van de Algemeen Rijksar
chivaris Mr. R. Fruin. 



in een stad zidh in volle omvang kon Landsheren, kon steeds tot grotere 
ontwikkelen en z-ich juist door die vei welvaart komen, nieuwe privileges en 
Hgheid binnen de muren, onderscheidde tolvrijdommen verkrijgend. 
van het platteland, dat het moest doen Nu moesten er door een stad ook 
zonder die bes:chutting, zonder die vrij heel wat offers ge'bracht worden om 
hetd, ·zonder het eigen recht en de zo ver te komen. Allereerst kreeg men 
eigen r~chts·zeker'heid , Eij'l stadsrecht en het recht van vrij

De muur moge dan niet bepalend mavkt en waa,g, van tolheffing en ac
zijn geweest - ·zij was toch het ken cijnsheffing niet voor niets. Men moest 
merk van de stad - de stad, die in er de Heer dikwijls veel voor betalen 
haar ontstaan en opkomst, in haar en ook andere privileges eisten hun 
glorie en zelfs in haar verval, zo 'n fas tol. Maar de stad diende er zichzelf 
cinerend geheel was, waard om door mee en de cost ging ook hier voor de 
ons bestudeerd te worden. baet uit . 

Ook de bemuring vroeg offers, muur- / 
--0- geld en steenboeten b.v., was het niet 1 

tot glorie van God in een kerkbouw, ~ 
De ommuring was een noodzaak in dan tot veiligheid voor de bouw of ver-

een tijd, dat het recht van de sterkste sterking van de stadsmuren. Voor hui-
gold en de Heren met ihun aanhang zenbou'w waren er aanvankelijk geen 
el'kaar onderling bevochten. Bij die of weinig stenen nodig, voor de kerk 
strijd viel 'het open gebied altijd ten en de stadsmuur des te meer en onge-
offer en zeer veel is er eeuwenlang twijfeld zal men ook in Gorinchem al 
door de dorpers geleden . Hun 'hui'zen vroeg stenen ge'bakken hebben, al is 
werden vernield of in bra-nd gestoken, het jammer dat wij over de eerste 
hun vee en overige bezittingen werden eeuw van Gorcums bestaan helaas te 
geroofd en hun vrouwen en dochters weinig weten. 

. waren niet veilig als troepen 'het land Wel is bekend, dat de stad Gorin-
afstroopten of in een strijd van Heer chem in 1394 m et Willem Pekeric en 
tot Heer gewikkeld waren. Jan Dankaart en zijn broer een con-

Wilde een plaats zich ontwikkelenl tract maakten om enige steenovens bij 
en gPlegenheirJ. bieden aan markt en de stad te zetten. Deze steenbakkers 
hand.el om tot zaken te komen, dan moesten de stad jaarlijks, tien jaar 
was veiligheid een vereiste en de sim- ,/\ lang 500 .000 stenen leveren. 
pele staketten en palissaten met d e{\, Van Zomeren, die het contract ver
aarden wal, werden vervangen doo~ · "ID.eldt (292-293), zegt niet te weten of 
muren, die de stad vanzelfspreken "dit nu de eerste Steen-ovens zyn ge
ook in zijn ontwikkeling belemmerden · weest, die by deze Stad zyn opgerigt 
en eveneens na de stadsuitleg weer be-f geweest". Het is haast we'! aannemelij'k, 
perkingen oplegden. dat hier ten behoeve van de grote ob-

Ommuring betekende veiligheid, ook · jecten als kerk, kasteel, stadsmuur en 
al was die beperkt - anderzijds be- enkele openbare gebouwen, stenen ge-
lemmering in kwantitatieve ont.wikke- bakken werden, al was er aanvankelijk ~ 
!ing. En ... de muren moesten ook be- nog al wat aanvoer van stenen - zo-
waakt worden en in tijd van strijd ver- wel natuursteen als baksteen __: van , 
dedigd. Daartoe verenigden de poorters \ elders. Gorinchem lag daartoe gunsti'g , -
zich tot verdedigingskorpsen, tot gil- "-aan de grote stroom. 
den, ter beschutting van de stadsvrij- Over de steden en de steenbakkerij 
heid - dus tot schuttersgilden, die in in de middeleeuwen kunt u heel wat 
hun "doelen" oefenden. In Gorinchem bijzonderheden lezen in het kortgele-
eerst buiten de Burchtpoort bij de z.g. den verschenen proefschrift van mej . 
..Quellin'g" ter hoogte van de t.w. lijn Dr. Johanna Hollestelle, ,,De Steen-
Vissersdij·k-Laantje, later in De Doelen bakkerij in de Nederlanden tot om-
aan de Molenstraat. streeks' 1560" ' (Van Gorcum, Assen 

Elen stad, op deze wijze beveiligd en 1961). 
stad zijnde, profiterend van haar gun- Uit het Gorcumse steenbakkerscon-
stige ligging en de invloed van zijn tract leren wij, dat men de aarde bui-
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tendijks moest winnen. Was dit do-or de 
waterstand niet mogelijk, dan mocht 
men binnendijkse aarde nemen. Waar
sc'hijnlijk lagen deze steenovens aan de 
Linge, want in het contract wordt ge
sproken over de " lande, als zy m et den 
Steenhoven g ehuurt hebben, leggende 
tusschen der Poort erve, dat der Ker
ken van Arkel te we,zen plagt, uyt ge
nomen die kuylen, daar uyt gebakken 
is aan d'een zy,de, ende Arend van He
m erts erve aan d'amde·re zyde". 

Het formaat van de stenen werd ook 
beschreven : ,,ende mede zullen vier 
steen leggende, a1'zo hoog wezen a ls een 
staande steen". 

Uit het contract blijkt ook duidelijk 
de nauwe band tuss,en de stad en de 
steenbakkers - de stad had immers 
grote belangen bij het bakken van ste
n en . . 

W. F. Emck Wzn. spreekt (Oude 
namen van Huizen en Straten in Go
rinchem", 1914, pag. 29) over een 
steenoven die buiten de wal, waar 
thans het Wijdschild is, gelegen was. 
En in zijn Kroniek vermeldt hij onder 
1608, dat hier buiten de stad rode mop
stenen werden gebakken, vertonende 
de Hollandse maagd in de tuin en 
daarboven "Vrij als God wil 1608". 

Maar wij moeten de steenbakkerij 
verlaten en ons bepalen bij de topogra
fi.sche situatie van Gorinchem in de 
eerste eeuwen van haar bestaan. 

- 0 -
&e:'!.!::-=- ' 

, Wij gingen er van uit, dat het oude 
./ markl:'veld en zijn naaste omgeving 

(het gebied dus ben westen van de t.w.( Langendijk en ten zuiden van de t.w. 
Gasthuisstraat) het oudste deel van 
i:J,orinchem moet zijn . Later uitgebreid 
met het territoir tussen Arkelstraat en 
Haarstraat, met Langendijk en Kor
tendijk als verdedi'gings- en bescher
mingswal. 

Aan de overzijde van de haven, die 
er dus in ieder geval wel rond 1300 
was, lag een gebied, dat "over de ha-

A. ven" genaamd was en waarschijnlijk 
/ ' successievelijk is gegroeid. Ook sprak 

men wel van "over die brughe" . De 
- Burgstraat is in 1359 de eerste straat, 

die "over de haven" wordt genoemd. 
De andere ~traatnamen komen in dit 

gebied allemaal pas veel later, n.l. in / 
de tweede helft van de 16e eeuw, toen 
dit gebied waarschijnlijk pas stede
bouwkundig tot ontwikkeling kwam. 
De eerste vermelding van straatnamen 
vinden wij hier in: 

1544 Coornmarkt, in 1562 Appeldijk 
(in de "Middeleeuwsche Rechts
bronnen van Gorinchem" 1940, 
verzameld door Dr. H. Bruch, 
wordt op pag. 205 al in 1517 over 
een "coirnmerct" gesproken). 

1545 de nyeuwe straat over de Haven 
(Nieuwsteeg). 

1545 Meth v•an Amerongensteeg 
(Spaarpotsteeg) . 

1550 !Balensteeg. 

1571 Appelmarkt (Kriekenmarkt). 

1571 Hendrick Berentssteeg (Blauwe 
Haansteeg). 

1576 Vogelsangsteeg. 

1580 Appeldijk . 

1584 In 't steechsken naast den Leest 
(Kromme Elleboog). 

De vermelding van de Havendijk, 
Kriekenmarkt en Appeldijk pas in resp. 
1562, 1571 en 1580 betekent niet, dat 
de'ze straten toen ook nieuw waren. 
Als het ge'bied "over de haven" was , 
het al meer dan twee eeuwen van grote :. 
betekenis voor Gorcum, als handels- v· 
centrum, oorspronkelijk mogelijk bui
ten de poorte gelegen, evenals het 
"hoofd" buiten de Hoofdpoort ( ten 
zuiden van de t .w. Robberstraat) en 
het hoofd ten zuiden van de Peterbrug 
en ten oosten van het t.w. Eind. 

Reeds in 1365 echter was <het gebied fl 
"over 1de haven" van 'belall!g. Toen i1 

"quamen eenige ryke Koopluyden van )fl 
Luyk en Keulen, in deze Stad op de ! \ 
haven wonen, alwaar zy eenige aan- / r
zienlyke huy·zen deeden bouwen, dat/ 
voor de Stad een ,groot çieraad was, 
daar by hadden zy verscheyde Sche
pen, waar mede vèele koopmanschap
pen van borvene naar deze Sta,d wier
den .gevoerd, als Granen, Stenen, Kalk, 
enz. w · dat veele Werklieden !hier we.J 
by stonden". (Van Zomeren, pag. 288). 

Het gebted "O'Ver de haven" nam 
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steeds in betekenis toe en aan beide Burchtpoort op •de plaats van de t.w. 
zijden van de haven bloeide de handel, Dalempoort. 
dus ·zowel aan Langendijk/Ko-rtendij'k 
(als 'Havendijk/Appeldijk_ Vele eeuwen De HOOF1DPOORT: staande aan het 
lis dat zo gebleven, want moge de ha- begin van d e Kriekenmarkt, met als 
ven dan n:iet de ontstaansfacto·r van,{ oostelij1ke stadsgrens oorspronkelij·k de 
Gorinchem ·zijn, een heel belangrijke R obberstraat/Peterbrug. Buiten de 
ontwikkelingsfactor is ,het beslist wel. . Hoofdpo ort lag het timmerhoofd: de 
In het •middE.n van de 16e eeUJw zal "Stads-scheeps-timmer-werf". 
hier , tussen de haven en de oude stads- In 1412 Iiet Reinoud van Geider e,en 
wal (oorspronkelijke oostelijke grens : verdedigingsmuur maken van de 
Keizerstraat/Kalkihaven) de stad vol1 Hoofdpoort naar de Rohbertstoren aan 
gebouwd •zijn, gelui.ge de eerste ver- het eind van de Robberstraat bij de 
me!idirug van de straatnamen en he Kalkhaven, waaruit de geleidelijke 
feit , dat ook de handelswiJk direct over vergroting van dit stadsdeel blijkt. De 
de haven zijn eigen namen kreeg en Hoofdpoort is kort na 1591 afgebroken. 
niet meer coUectief als "over dehaven" • 
werd aangeduid: 1544 Coornmarkt - De BLAUWPOORT: (ook Leypoort 
1562 Havendijk - 1571 Appelmarkt genoemd) aan het t .w. Eind tegeno,ver 
(Kriekenmarkt) - 1580 Appe1dijk. de Bornsteeg. Door deze poort kwam 

En als Van Zomeren (pag. 367) dan men bij de schepen op de Kade, die 
nog opmerkt, dat "In den Jaare 1574 aanvankelijk buiten de stadsmuur lag. 
de Stad vergroot (is) agter den Appel- Deze poor t ,werd afgebroken in 1573. 
dijk, en ook de Kal'khaven gegraven 
werd" dan wordt het oostelijk deel van De ST CHRISITOFFELSPOORT : 
Gorcum weer groter, tot h et zich rond staande tégenover de herberg ,,'t oud 
1600 uitstrekt t·ot de huidige stadswal, vJ,Les" op het Eind, waardoor men ook 
een toestand die tot op heden besten al weer bij de boten aan de haven 
digd bleef , ook al daghe het. nu in Gor kwam. Deze poort werd afgebroken in 
cums oo.sten 1buiten de ,wallen wat be 1573. 
treft een vel'dere uitbreiding, ·zelfs tot Emck (Oude Namen, pag. 43) noemt 
over de Gelderse ,grens heen. op deze plaats Mhter de STEYGER

of WATERPOORT. In 1642 kwam er 
-0- een Nieuw-Waterpoort (afgebroken 

1894), op de plaats waar nu nog de 
Sprekende over ·de omvang van de coupure in de vestingmuur is. 

oude ,stad zegt Kemp (pag. 35) : ,,Aan Emck (Oude Namen, pag. 35) laat 
dit kleyn begrip waren veel poorten". de mogelijkheid open, dat de St. Chris
En dan somt hij ze op; en overi toffelspoort ,gestaan zou hebben tegen
gens vinden wij ze ook bij Van Zome over het huis Sincte Christoffel. dat op 
r-en, Van Goch, Emck, Labouchere de Appeldijk stond op de zuidernhoe k 
(Dr. C. Labouchere, ,,Aanteekenin,gen van de Burgstraat. 
over Monumenten te Gorinchem enz.", a=>eze mogelijkheid is geenszins uit
Oudheidkunfög Jaarboek, lle jrg. juni gesloten: de situatie aan de Visbrug 
1931, afl . 2). zou dan gelijk zijn geweest als die aan 

de Hoofdpoort bij .de Peterbrug. 
De BURCHTPOORT: aan h et eind 

van: :de Burgstraat op de oostelijke De WOLFERENSE POORT: Volgens 
stadsgrens (d e t.w. K ei21erstraat /Kalk Kemp (pag. 36) lag deze poort aan het 
haven), toegang gevend naar de Kei einde van de Krijtstraat. 
zerlijke Burnht der Arkels in het Wijd Nu werd vroeger het ·gehele gedeelte 
schild (•gebouwd in 1267, afgebro-k•en in van de t .w. Kruisstraat-Krijtstra,at
1412) t•en oosten van de Oost,gracht . Bce,renstraat-Revetsteeg genoemd de 
Deze Burchtpoort had een voorpoort, Krijtstraat, zodat het niet ornmogelij,k 
de zg. QUELLINGPOORT aan het is, dat de Wolferense poort iets weste
rondeel (t;hesauriersrekeningen 1572 en lijker lag dan de aanvankeiij,k aange
1578). Later kwam e-r een nieU1we nomen plaats ◊'P de hoek ongP;veer van 
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Molenstraat-Revetsteeg. Kemp noemt 
de Wolferense poort (pag. 35) ,,een 
van d'oudste", d[enend "om langs 
't Merwediep, na Wolferen en Dort te 
gaan of rijden". 

Deze ,poort werd in 1412 afgeibroken, 
toen Willem van Beieren, in de plaats 
van de - uit haat - afgebroken "Ked.
zevlijke" Burcht van de AI1ke!,s in Ulet 
Wijdschild, aan de rivier de Merwede 
een n:ieuw kasteel liet bouwen, waarbij 
toch ook zeer waarschijnlijk strate
gische factoren een rol hebben ge
speeld. 

De Wolferense poort ,was toen niet 
meer nodig, want de begrenzing en 
verded"ging liepen nu in het zuiden tot 
aan de Merwede. 

De KANSELPOORT: de Kanze-, 
Kanzelary- of CanceUarypoort, ook 
één van de oudste poorten, gelegen in 
het westen in de t.w. Westwagenstraat

11 op de lijn Ha:zewindhondstraat-Oud@ 
'Lombardstraa':, de 1wes:telij'ke stads
:grens, totdat de vesting aan het eind 
van de 16,e eeuw werd uitgelegd. Deze 
poort stond hier tot 1589, toen een 
nreuwe Kanselpoort kwam te staan op 
de plaats waar nu nog de coupure in 
de westelijke vestingiwal is. 

Het lijkt ons niet onmogelijk, zelfs 
zeer waarschijnlijk, dat de Kanselpoort 
de "hoofdpoort", dus de belangrijkste 
poort van Gorinchem was, zijn naam 
ontlenend aan de hier gevestigde kan-

- se,larij, waal'.in het stadszegel en de 
priVilegebrieven werden bewaard 
(overeenkomst met de zg. Rode Toren 
te Dordrecht). 

Buiten deze oude Kanselpoort lag 
,,een schoon Voor-stadt, van alderhan-

- de Ambachten en Neiringen", waar
over direct meer volgt_ 

De HO0'.1'-ARKELPOORT: aan het 
eind van de Kortendijk, toegang ge
vend tot de Hoge Llngedijk naar Arkel. 
Dit was lange tijd de enige uitgang 
naar het noorden. Volgens Van Zome
ren (pag. 9) werd deze poort afgebro
ken omstreeks 1630. 

De LAAG-ARKELPOORT: of Leeg
Arkelpoort, ook Leechpoort genoemd. 
Deze is later gemaakt dan de Hoog
Arkelpoort. 

Ook buiten de Arkelpoort was aan-

vanrkelijk een voorstad en ook hier 
stond een klein kapelletje. 

~ o-

De ,stad is door zijn Hgging tegen de 1 
Lingedijk aan vevdeeLd in een beneden
en een ibovenstad, waarbij dan de bo
v;ensta:d begint op de Lingedijk (Lan
gendijlk-Kortendijk), hoewel in het 'al- 1 

gemeen de bo-venstad het gedeelte \ 
"over de haven" was. Er waren dus 
ooa:-spronkelijk drie stadsdelen: boven- j 
stad - benedenstad - voorstad (bui- 1 
ten de Kanselpoort). 

Merkwaavdigerwijs veel overe,en
komst met het oude Oarthago, bestaan
de uit de voorstad ,en de oude stad, de 
Ja:a:tste verdeeld in een boven- en bene
denstad, met als centrum in deze stad 
het ma:vktplein. De :toestand in Gorin-• 
chem was niet anders, zoals wij t!'ou
wens in de geschiedenis van de steden
bouw steeds veel overeen.;temmende 
factoren ontmoeten. 

De belangrijkste straten van de be
nedenstad v:inden wij alle - ook een 
a:anta:l steg1en - in de 14e eeuw reeds 
vermeld. De brug,gen over de haven 
resp. in 1393 Visbrug, 1407 Sanct Pe
terslbrugge en 1435 Corenbrugh, wat 
niet b'etekent, dat 'een of meer van deze 
bru,g,gen reeds niet vroeger aanwezig 
zou (den) zijn ,geweest, wat besilist wel. 
aan te nemen is. 

De brug had in de middeleeuwen een 
heel amdere functie dan de brug in onze 
tijd, die, er uitsluitend is: ten behoeve 
van het verkeer. Vroeger was de brug 
de plaats van rechtspraak, handel (vis
m!a,rkt en korenmarkt b.v.) en van de 
officiële "samenspraak", die bij Jiet 
ontbreken van een stedehui's op of bij 
een brug, of bij of in de kerk plaats
vond. Het had dan ook beslist geen 
pas, dat men de brug maar overal voor 
gebruikte: ,,Oeck en sa! nyemont ,enige 
vellen hangen upter ,stedle bruggen" 
(Midde!eeuwscheRechtsbronnen, Bruch 
57b, pg. 241). Maar men krijgt toch 
wel een vreemde kijk door de ,bepaling 
(idem, 57e, pg. 243): ,,dat men gheen
derhande heymelic'kheden scoen m<aken 
een sa! dair men die onreynichheyll: 
off o-p enyge steygers ,gieten sal, mer 
sa! dat dragen upter ,stede bruggen off 
bij den craen ende dair sa! men dat aff 
ghieten". U ziet het, merkwaardige 
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hygiënische gebruiken, althans vo-or 
onze 'hedendaagse ibegrippen. 

Wij spr aken al eni,ge malen over d'e 
zgn. voo,rstad buiten de KanselpooTt. 
Kemp (pg. 36 en 37) noemt die vooT
stad ook b ij 'de indeling van de oude 

1 st ad: 
,,Gorinchem is van ouds verdeylt ge

weest in vijf wijke, I De Noo,rdoost-zy 
van den Burg-poort tot d'Arkel-,straat, 
,2 De Zuid-oostzy van de selve po·ort 
totte Merkt, ,en Mo,len-straat, 3 De 
Noord-westzy van de Arkel--straat, met 
de Noondzy van de Gast-'huys-stra,at, 
tot de Kanze-poort, 4 van ,de Westzy 
vwn de Molenstraat en Merkt, de Zuid
zy van de Gast-huys-straat tot de Kan-
ze-pooTt; 5 'De Voorstadt aan de West-
zyde".

\ I n de "Informacie" van 1514 wordt)V een ver,slag gepublicee,rd over de ,groot
·t e van de s tad in dat jaar ·en ook daar
in 1wordt gesproken over "de 1huysen 
buyten int voorburch van der stede". 

Kemp sprak ons al over "een schoon 
Voor-staat, van a lder-hande Ambachten 

· en Neiringen" . En Emck zegt (Oude 
Namen, pg. 9 ,en 10): ,,Voor de oude 
poort (Kanselpoort) werd afgebroken 
'had zich daarbuiten in westwaartse 
richting reeds een nieuw stadsgedeelte 
gevormd, ,,de voorsta)d" ,geheten". 

'.Die voo,rstad was uiteraard k1wets
baarder ,dan de bemuurde stad en zo 
brandde H eer J an van Hemert met 
veel ruiters en so}daten in 1479 a l de 
huizen van de vo()II'stad buiten de Kam
selpoort af. 

Tienslotte vermeldt Van Goch (pg. 
206), dat in 1573 begonnen werd met 
de afbTaak van enige stadspoo,rten en 
van ,de buiten de Kamselpoo,rt staande 
huizen, wel zestig in getal, vormende 
de voorstad. 

I n deze, vooT die tij:d niet onbelang
r ijke voorstad stond de O.L. Vrouwe 
Kapel "om Godsdienst te plegen, by 
degene -die van huys reysden, te veld 
gingen, of ·daar uyt quamen", verder 
het La,zarüs- of Leprozenhuis ,en de 
Lazarusm olen. 

Een stadsuitbreiding dus in de 15e 
en 16e eeuw, die bij de uitleg van de 
stad tegen het eind van de 16e eeuw, 
binnen de iwallen kwam te liggen. 

Hoe groot was nu dat ,GIQrinchem? 
,,De Stadt was van ouds, in den om
ring langs de muyren 3000. passen, 
maakt 336. roeden, yder roede 12. voe
t en ", zegt Kemp (pg. 35), maar zijn 
hierop volgende ,gèdetailleerde :bereke
ning is ni et erg duidelijk en ook Van 
Zo,meren komt ·er niet uit, maar ver
telt dan (pg_ 9) da,t in 1750 (dus n a de 
uitleg van de vesting) de J.engt-e van de 
sta,d van de KanselpooTt tot ·de Dalem
poort twee honderd ·en zes roeden was, 
en de breedte van de Arkelpoort tot de 
Waterpoort honderd en vijfenveertig 
Rijnlandse roeden . 
K,emp vermeldt (pg. 126), dat in 1388 
in de H. Kruisnachtverheffing door een 
felle brand de stad bijna geheel "in de;;/ 
asschen" werd gelegd, zodat er weini~ 
van de "nog grotendeels uit houten ge 
timmerten bestaande" (Emck, Krol 
niek) sta;d overbleef. Wel 1500 haardi . 
steden werden in de as gelegd, maar; · 
z,eg t Van Zomeren (pg. 10): ,,'t I~ \ 
waa•r dat dit getal vry .groot is, maar!\ 
men moet ook weeten, dat in een H uys 
somtyds drie à vier haardsteden ge- ' 
vonden wierden, zo ·dat het ,getal der 
Huyzen niet .wel te begrooten is" . 

Gelijk vertelt hij ons: ,,E chter lie ten 
füe van Gorinchem den moed niet zak
ken, maar herbouwden hunne Stad veel 
çierlyker dan zy te vooren was ,ge
weest, een teken dat de Inwooruders o,p 
dien tyd wel varen-de waren" . 

Nu 1weten wij eig1en1ijk nog n iet veel 
en beslis t ook niet of -dat aantal' van 
1500 verbrande haardsteden niet over
dreven was. Het lijkt er wel op, maar 
,,dit is evenwel waar, dat de stad Go
rinchem in een lyst der haardsteden 
van de J,aare 1515 onder tien Steden 
het meeste get al telt" , zegt Van Zo
meren (pg. 10) en hij noemt o.a. voor 
Gorinchem dan 700 haardsteden, voor 
Schiedam 470, voor Schoonhoven 460, 
voor Heusden 247, voor Naar-den 500, 
enz. De ,haardsteden geven hem ecJ:J.ter 
tè weinig ~ekerheid en daarom ver
meldt hij aan de hand van het Quohier 
der Verpondinge van het jaar 1632 het 
aantal huizen van 16 steden, waarbij 
Gorinchem kampioen is en hij zegt dan 
,1dat deze Stadt ,aJ vroeg van matelyke 
gPootte trwet geweest zijn". Enikele cij
fers van 1632: Gorinchem 1588 hui·zen , 
Schiedam 1378, Den Briel 1080, Wou-
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Op deze en getekend 
door de h stad vóór 
de uitleg en 11 bastions 
na de uitl torens en 

kaart, die in 1922 werd samengesteld door de heren W. F. Emck Wzn. en C. Naumann 
eer W. P. C. Colthoff, vindt u de reconstructie van de vermoedelijke situatie van de oude 

de omwalling van omstreeks 1600 op de plattegrond van de vergrote vesting met zijn 
eg. Duidelijk ziet men op de grote plattegrond getekend de kleinere stad met zijn muren, 

poorten van vóór 1600 met aan de rivierzijde het Kasteel de Blauwe Toren. 



d1ichem 156, Schoonhoven 656, H eus
den 645. 

Het is ook de vraa,g of de "Informa
ci e'' van 151-1 betrouwbaar is, want 
het betr eft hi.er schattingen. De zes 
grobe steden war en toen (samenvat
ting uit Brugmans en P eters, Oud. 
Ned. 'Steden, dl. III pg. 120/122): Hol
lands eerste en oudste stad Dordrecht 
15000 inwoners, Hollands tweede stad 
H aarlem 20000, :Delft 15000, Leiden 
19000, Amsterdam 18000 •en !Gouda 
20D00. 

Voor de 23 •kleine st eden was ,,de 
top" van de lijst: Rotterda m 7000, 
Hoorn 6800, Gorcum 6000, Alkmaar 
5600, en z. Schiedam met 3200, Bever
wijk met 1000 en Vlaardingen m e't 1000 
boden i:n verhouding tot Gorinchem een 
heel ander beeld dan vandaag, maar 
het belang van een plaats ligt voor een 
g root deel in h et •heden en niet in de 
tellingen van b.v. 1514. 

In Fruin's "Införmacie" (pag. 413/ 
414) komen de woordelijke v erslagen 
van het onderzoek van 1514 voor: 
,,Gijsbert Corneliszoon , oud 40 jaar en 
st-el.ler van der waicke binnen Gorin
chem" verklaar t onder ede "dat ter in 
a1s zijn 700 haertsteden, onder groot en
de cleyn, a rm ende rijck, da erof datter 
m eer da:n 300 es die arm zijn, die niet 
en waioken, maer leven meest van der 
a elmisse, de hu ysen buyten int voor
bu rch van d er s tede ni·et ,gereeckent, 
ende buyten •der stede is,ser omtrent 60 . 
End•e zijn de voors,. huysen meer ge
mindert dan gemeerdert, overmits den 
bra,nt, di·e zy gehadt h ebben omtrent 

10 jaeren geleden, alsie up die tijdt wel 
200 huysen verbranden". 

De bedoelde brand ( 1503 ) ontstond 
in de Rosmolensteeg ·en het was zo'n 
zware brand, d at er 280 h aaPdsteden 
in :de as werden gelegd. 

Ook werden voor de "Informacie" 
gehoord Lambrecht S·pecter, deken, 
kanunnik en pasitoor van de kerk van 
Si-nte Martinus en Sinte Vincentius, 
oud 6'2 jaar, ,en de 26-j ari,ge koster 
Heinrick Conraedzoon, die zeg1gen te 
wet en "dat te Gorinchem ·zijn omtrent 
3000 communi canten, 100 min of meer, 
daerinne begrepen die in de voorburch
ten van deselver kercke wonen. Ende 
zijn deseive communicanten m eer ge
meerdert dan gemindert de naeste 10 
jaeren herwaerts, alsoe over 10 j-aeren 
al'daer ma er en plagen te wesen 27 of 
2800 communicanten". 

- o-

Bij,zonder duidelijk zijn de cijfers niet ~ 
maia r wel mogen w ij aannemen, dat 
Gorinchem beslist tot de belangrijkste 
steden van HoUand behoo•rde en •er is 
een tijd geweest , dat het ,;de achtste , 
stad van Holland" werd ,genioemd. , 

Onigetwijfeld leefde Gorinchem in de 
periode vóór de grote uitleg een inten
sief teven. De handel bloeide, h et ver
keer bracht de nodige afwisseling, 
•geestelijk •en charitatief leven namen 
een belangrijke plaats in en vervul'd·en 
hun lief.dewerk . De ove·rheid kreeg 
steeds .belangrijker functies en in het 
middeleeuwse Gorinchem was waar
achtig wel het een en ander te belev·en. 
\Vant waar nering is zijn me nsen! 
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De stad ontwikkelt zich- ---

111. rtlAUKT EN HANDEIJ 

,,Onder de factoren, die hebben meegewerkt

tot het ontstaan onzer steden was de han
,

del de belangrijkste,,. 

Van Zomeren (pag. 153) vertelt ons, 
"dat de Stad Gorinchem, leggende ·zo 
gunstig aan scheepryke waterstromen, 
van den beginne af, florisarrt in den 
Koophandel heeft geweest" waar wij 
overigens niet aan twijfelden, want wij 
zien markt en handel voor Gorinchem, 
vooral als ge'volg van de gunstige lig
ging aan de kruising van de wegen 
van noord naar zuid en van oost naar 
west, als de belangrij,kste ontwikke
lingsfactoren. Waarbij de haven e·ven
eens van .grote ,betekenis is .geweest, 
zowel voor de handel als voor de ver
keers·stroom, die het achterland ver·e
bond met de grote rivier_ 

Ook het Veer over de Merwede en 
de Tol aan de rivier zijn van invloed 
geweest op Gorcums aanvankelijke 
economische ontwikkeling. En het zich 
steeds meer ontwikkelende ·handels- en 
bedrijfsleven 2iorgde mèt de markt ook 
voor inkomsten voor de kas ten bate 
van de gemeenschap, door de heffing,e
van verschfüen-de accijnzen en allerlei 
rechten, ib.v. voor het mogen uitoefenen 
van een beroep; voor het innemen van 
marktplaatsen, e.d., want ook toen 
mocht maar weinig voor niets. 

Overigens hebben de meesten van 
onze steden hun ontstaan en bloei te 
danken aan de handel en vervielen zij 

Brugmans en Peters 

in ,,Oud Ned. Steden,,. 

wanneer die handel, door welke facto
ren ook, in betekenis afnam - aIJeen 
belangrijke gebouwen en koopmanshui
zen als herinnering latend. 

Dat verval is nooit het lot van Gorin
chem geweest, ook al kwamen er in de 
loop der eeuwen dan verschuivingen 
voor. Zo is de sta:d in de laa�ste eeuw 
geheel veranderd van handelsstad tcit 
mdustriestad, maar ook nu nog zijn de 
groothandel en de winkelstand evenals 
de aloude weekmarkt van aanzienlijke 
betekenis. Al over-heerst dan nu de in
dustrie, maar dat is een accentverleg
ging welke volkomen past in een ver
anderende tijd, waarin de industrie een 
zeker zo belangrijk kenmerk is als de 
handel in het Gorinchem uit de (late) 
middeleeuwen. In dat oude -Gorinchem 
waren het markt en handel en het zich 
mede als .gev,olg daarvan ook ontwik
kelende ambacht, die voor een groot 
deel het stadsbeeld bepaalden en ver
levendigden. 

-0--

Over de economische betekenis van 
het vroegere Gorinchem lezen wij bij 
Van Zomeren (pag. 153): 

"De Brouwerijen, Koopmanschap in 
Granen, hebben hier in goede bloey-
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stand geweest'' - ,,De Laken redery ijzer en w ijn 'tegenover zuive-1, bier en I 
heeft oudty,ds 'hier ook in een florizan- C\ zout. - In ·de middeleeuwen was het 
ten staat g e,weest" - ,,Ambagten van 
alle Handwerken ·zyn van den beginne 
af onk talryk in deze Stad geweest" . 

De ligging speelde hierbij een be-
langrijke rol: ,,Men kan van alle zyde, 
met Schepen en Wa:gens alles gemak-
kelyk toevoeren, en het getal der Wa-
gens die hier somtyds op de mar•kt ko-
men, is byna ongeloof!yk" (Van Zome-
ren, pag. 7). En dan komt deze schrij-
ver (pag. 365) met st erke voorbeelden 
aan de hand van het handschrift van / 
Aard Kemp: 

,,in den Jaare 1568 op eenen markt
dag zo binnen de Stadt als Voorstad, 
ter markt 'zyn g ekomen twaalf hondert 
wagens, en agt hondert landschuyten, 
waar by de vaartuyg en de Lingen en 
Merwede aflwmen·de, nog niet getelt 
zyn, we1'ke wagens en schuyten aHe 
met goederen geladen waren". 

En verder vertelt hij "dat op een 
Palmmarkt zo groten menigten van 
Hoender ende Eyeren 'ter markt wier
den g ebragt, dat men het hondert voor 
zes stuyvers kngt, en hoe goed koop z,, 
waren, daar wierd nog van gemaakt dr' e 
duyzend en zes hondert guMens, zo dat 
het ligt te rekenen i,s, 'hoe groten me
nigten 'er moeten zyn geweest". 

Wat hiervan te ge1oven? Het zijn 
nogal overweldigende cijfers, waar we 
een beetje klein bij worden. Twaalfhon
derd wagens en 800 landschuiten op 
één da:g! En dan 1.200.000 eieren op 
een 'Pa-Immarkt! Misschien wel over
drev,en, maar ook al liggen de aantal
len wat lager, dan zijn ze toch nog be
langrijk. 

'Het belan6 van Go,rcums handel 
- werd ook belicht door P rof Dr. I. J. 

Brugmans (,,Een economisch brug
praatje", op 13 mei 1961 tij·dens de In
tercity-meeting van de Rotary Club 
Go,rinchem ) , die er op wees dat bij Go
rinchem de verkeers- en ,goederen
str,oom altijd oost-west heeft gel-open. 
"De rivier heeft eeuwenlang het lot 
van Gorinchem bepaald en de econo
mische betekenis hield steeds verband 
m et de verkeersstroom. De ·stad · was 
een doorvo-erhaven van de goederen ui c 
het Rijn- en Maasgebied aan de ene 
kant en uit het westen aan de andere 
kant . Hout, leien, ·kalk, steenkolen, 

al een bloeiende stad, die met Dordrecht 
strijd vo,erde over het sta:pe,Jreah't". Hoe 
belangrijk d e Gorc umse handel was l 
illustreerde Prof. Brugmans aan de 
hand van de opbrengst van de uitvoer 
in 1543-1544 in verband met de z.g. 
honderdste penning. Deze bedroe-g voor 
'Jorcum 41.000 carolus guldens, voor 
Rot terdam 12.000 en voor Dordrecht 
5.000. (Oud Gorcum Varia 1961, pag. 
28). 

- o-

AJ-s Brugmans en Peters o-pmeTken 
(deel I, ,pag. 173) , dat markt én haven 
de centra van het stedelijk leven wa
ren, dan geldt dit ze1ker ook voor Go
rinchem en het is moeilijk te zeggen 
welke van die twee in belang uit
muntte. 

Het water was in -een oude stad voor 
de handel en het bedrijfsleven van zeer 
grote betekenis, zowel voor ·aan- en 
afvoer, als aanlegplaats, voor opsia:g 
en handel aan d·e kade, en z. H oe ge
zellig druk za-1 het aanvankelijk ge
weest zijn op de Kade buiten de Blauw 
poort en de Stey,gerpoort op het Eind 
en later langs 'de haven over de b-rug
gen . Het is goed mogelijk, dat de aan
leg van de Gorcumse haven >het g evo-lg 
was van het rond het Marktveld ont 
stane marktleven. 

In de naam van dat oude Mercktvelt 
kunnen wij de oorspron'k,elij'ke -lande-1 

lijke herkomst terugvinden - het veld 1 
in de ne·derzetting Go•rinchem, waar \ 
door de gunstige ligging aan de rivie,i:
inham handel werd gedreven en. al 
vroeg een min of meer gereg•eldP 
markt ontstond. iHét Marktveld ,steeg 
in belang met de groeiende betek-eni~ 
van de markt. Rond het Marktvel 
vesUgden zich de handela ren en de am• 
ba:chtslieden en het terrein was van \ 
a·lle kanten voor de handelaren en dP IV 
kopers t'Oegankelijk. Door een geleide. , 
lij>ke bebouwing werd het Marktveld ir · 
de loop der jar-en k1einer. 

Brugmans en P eters (deel I, pag4 
164) 'zijn terecht van mening, dat he 
Marktveld in Gorinchem zic-h aanvan 
kelijk uitstrekte van de brede straat , 
die naar de Kanselpoort leidt (dus de 
L.w. Gasthuisstraat) tot aan de ztüde-

28 



� 
··m,,. 

Op dit gedeelte van een oude stadsplattegrond uit de 17e eeuw 
ziet u duidelijk de betekenis van de haven in de stad. Straten en 
stegen lopen in de richting van de haven) waar de handel bloeide. 



lijke stadsgrens met een breedte van 
200 meter, later versmald tot 75 meter. 

--0-

H et jaarlijkse Kerkfeest, b.v. t er ere 
van de inwijding van een kerk, was een 
ger ede aanleiding om gelijk ook een 
bela ngrijke jaarma,rkt te houden, even
als b .v. de viering van de naamdag van 
<ie patroon der stad. Voor Gorinchem 
is het niet te verwonderen , dat er naast 
een belangrijke Palmmarkt ook een St. 
Maartensmarkt bestond. Een dergelijke 
voorjaars- en najaarsmarkt leenden 
zich er voor de .Jan<lslieden goed voor 
om overtollige voonaden van de hand 
te doen en ,tevens de voor het seizoen 
benodigde goederen te kopen . Deze 
handel lokte uiteraard vele kooplieden 
van elders, die heel geïnteresseerd wa
ren bij florerende marktplaatsen en 
markten. Het en e belang diende het 
a ndere en wanneer zo'n markt eenmaal 
liep kwamen de boeren m et hun over
tollige voorraden, .de handelaren en ko
pers vanzelf en door de in betekenis 
groeiende markt steeg ook de luister 
van het Kerkfeest. 

Die markten duurden dik wijls vele 
dagen , som s enkele weken. Zij brac1h
ten ook vele belangstellenden in de 
marktplaats eu het waren niet alleen 
het Kerkfeest en de handel die de aan
-dacht vmegen, ook het vertier spra'k 
een woordje mee. Vandaar dat potsen
mak ers en kwakzalvers hun weg naar 
de markt wel wisten te vinden 

De zgn. ,,,vrijmarkten", vrîje jaar
m a rkten, waren voor die tijd van uit
zonderlijke bet ekenis: de bezoekers 
werden op de heen- en t erugweg be
schermd (wa~ in die dagen ook wel 
nodig was) , op ·de markt mochten zij 
voor schulden niet gemaand worden, 
er werd gezorgd voor veiligheid tijdens 
dé m a rkt, voor zekerheid van maat en 
gewicht, voor allerlei voorzieningen en 
er was een eigen marktrechtspraak. 
Plaatsen met een vrijmarkt waren dan 
ook van grote .betekenis. 

De marktvrijheid moest du idelijk 
zichtbaar aangeduid worden en daar
om plaatste m en op de grenzen vam de 
markt rode houten kruisen , die tijdens 
de marktdagen bleven staan en h et is • · 
niet te verwonderen dat hieraan vele 
Kruisstra:ten hun naam onUenen. AI 
zullen er bepaald ook wel Kruisstraten 

bestaan, -die zo heten omdat zij de 
hoofdstraten kruisen . 

In Gor inclhem had men aan de wes
telijke grens van het Marktveld de 
eerste Kruisstraat (nu nog van die 
naam ) en aan de oostelijke grens de 
tweede Cruysstraat ( de t.w. ·Kelen
straat ). D eze beide namen kOIJUen in 
Gorinchem aanvankelijk a ls Kruis
straat voor en zij stemmen •goed over
een met de afpaling van het t errein. 
waarop <le vrijmarkt werd gehouden. 

- 0-

Het Marktvelcl (de t.w. Grote Mark1) 
was oorspronkelijk DE m arktplaats, 
later kwwmen er voor allerlei produc
ten speciale marktplaatsen, die wij 
voor een deel nog terug kunnen vinden 
in de namen van straten, ,bruggen en 
pleinen, waar de 1ha ndel onder dikwijls 
strenge voorschriften plaats vond. Hier 
kon m en een plaats pacht en en moest 
de handel van het betreffende a rtikel f\ _.. 
gedre>ven worden. Namen, die vroeger I V 
en /of vandaag nog wijzen op die vroe- . 
gere ma,rktfunctie zijn: 

Visbrug, 'Korenbrug, Melkbrug (aan 
het t .w. Melkpad) , Groenmarkt, Vis
markt, Varkensmarkt, Kriekenmarkt, 
Botermarkt, Coornmarkt (t.w. Haven
dijk). 

Mèt de markten groeide een plaats 
in betekenis en zijn burgers kregen el
ders tolvrijdom en stapelvrijdom, wat 
a ls tegenprestatie ook weer verleend 
werd aan de poortens van steden, die 
cle•ze rechten aan de Gorcumse burgers 
hadden toegekend. Naast de jaarmark
ten ontstonden er verscheidene tussen
markten en ook weekmarkten - in 
Oorincihem op maandag. 

Het zou interessant zijn dieper op de 
Oorc-u:mse markt in te gaan, daJt valt 
echter buiten -dit bestek. 

Wel vermelden wij , dat b .v. in 1517 
de pottenbakkers, kuipers, mandenma
kers en kramers 'smaandags tij'dens , 
de weekmarkt op het Marktveld ston-~ 
den en dat de wagens moesten staan 
in Haarstraat, 'Krijtstraat en Zuster-' 
~teeg. Ook toen reeds waren er dus re-1 
gels voor ·het parkeren . 

Vool· -de veiligheid was in datzelfde 
jaar bepaald, ,.dat alle merck-dage een 
cavel van den scutterijen sullen in die 
po-r ten , ende sullen die luyden besien 
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Aan de zes voorgaande een tweede 
den van den portiers" (Middeleeuwsche 
en haer gewer aff laten leggen in han

pa,a,rde:nmarkt, ,beginnende de eerste 
dinsdaig in de vasten, durende vierRechtsbronnen" , 64, pag. 252). 

,Er waren regelen voor de voorver dagen; 
koop van goederen, voor de plaats van 1580 24 augustus. 
de markt, voor de vismarkt, voor her De staten van Holland vergunnen aan 
werk van de dragers, de meters en de de stad het houden van een jaarlijkse 
volsters en in al deze bepa;Hngen !her vrije paardenmarkt op 28 en 29 sep
leeft het boeiende handels- en markt tember ter vergoeding van de grote 
leven van vele eeuwen her. schade, die de stad door de oorlog heeft 

geleden; 
---0- 1596 B~halve de markten, die in 1565 

en 1580 werden genoemd, bestaat er 
Welke markten werden er nu in Go nog een j aarmarkt , een veemairkt des 

rinchem gehouden? Voor de tweede donderdags na St. Victor, beginnende 
helft van de 16e eeuw verm.eldt Emck des dinsdags voor die donderdag en 
in zijn Kroniek de volgende: duurt vier dagen. 

1565 - 15 maart. Er bestaan 6 prin
cipale jaarmarkten: -0----

De eerste le halfvasten en be,gint 
des vrijdags voor de zondag als men • De handel vroeg om vele voorzienin-
zingt in de heilige kerk Oculi Meï g en , er moesten plaatsen zijn rvoor de 
(derde ,zondag van de Vasten) en duurt verkoop, ligp1aatsen voor de schepen, 
twee weken; ze1kerheid van maat •en gewicht, moge-

De tweede jaarmarkt te Pinkste- lijkheîd tot laden en lossen en verder 
ren ,en begint de derde vrijdag voor transport, errz. I 
Pinksteren en duurt ook twee weken; En •zo vond men op het Marktrveld de 

De derde jaarmarkt is geheten een W AiAJG, al in 1"437 genoemd, waar de 
paardenmarkt en begint de derde dag goederen gewogen werden. Stelt u zich 
ir. juli op St. Martijnsdaigavond en eens voor welk een gezellige drukte 
duurt vier da.gen; het hier op marktdagen geweest zal 

De vierde is te Bami•s beginnende des zijn. 
anderen vrijdags <voo•r Bamis en duurt Dan zijn er ook hallen waar bepaalde 
twee we'ken; goedc!:1en verhandeld werden, waar:door 

'De vijfde jaarmarkt is tot Allerhei- àe controle op de handel beter mogelijk 
ligen en begint des vrijdags voor Aller- wordt. Men kon hier ook zijn goederen 
heiligen, duurt twee weken en heet de opslaan en de hal werd al spo,edig 'het 
veemarkt. centrum voor de handel in een bepaald 

'De ·zesde jaa'!'l'Ilarkt heet een laken- artikel. Zo k1wamen er vleeslhallen, la-
markt en is altoos des maandags na kenhallen, v,isllJ.allen, e .d., bestaande uit 
St. Maarten en duurt zes dagen, welke e1en over,dekte ruiJmte, di'kwijls ook aan 
dagen ingaan des zaterdags voor de een of meer ûjden ge-sloten, waardoor 
maandag die naast na St. Maartensdag men voor weer en wind beschut zijn 
('11 november) komt. zaken kon doen. Op het Marktve1d 

Voorts elke week een marktdag op kwam ook dikwijls een gaJerij met 
maa:rndag. winkelkasten voo·r , waarin de meer 
De vijfde en ,zesde jaarmarkt best,a,an kostbare goederen waren ui.t'gestald -
nog : de St. Hubertus- of Toonbee1sten- de voürlopers dus van df tegenwoor-
markt, ook wel de 'kleine markt ge- dig,e etalages . 
noemd, en de 'St. Maartense markten Zo vindt men in Gorinchem in 1391 
(voor rundrvee en pa.arden), ook wel de b.v. het GEWANrD-HUY'S, waar.in de 
grote markten geheten. Overigens be- lakenverkopers hun goederen aanbo-
staat ook nog steeds de maandagse den. Dit waren in de 14e eeuw dikwijls 
markt. Vlamingen, die naar ons land gekomen 

Aan de ,hierboven genoemde mark- waren en zich dáár vestigden, waar 
ten werden de volgende toeg,evoegd: lrn,nde'l t:e drijven was. 

15'65 - 15 maart. Ook was ,er op het Mar,ktveld een 
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vleeshal, het VLEESHUIS, dat in 1437 
door Philips van Bourgondië aan de 
stad in eeuwig durende erfpacht w ePd 
gegeven . 

Dan stond 0p de Langendijk aan de 
haven de KRAAN, die diende om d e 

J goeder en in de schepen t e hijsen of ze 
te lossen . In 139'5 verpachtte Otto van 
Arkel .de k r a a n op de Langendij'k. D e 

Kraansteeg herinnert nog aan de,ze 
kraan, waar het wel druk geiweest zal 
zijn als de Kraaniva der ( de pachter) 
met zijn Kraa nkindeTen (zijn knec hts) 
hun werk deden. 

Later kreeg Gorcum ook zijn L() M
BA'RiD bank van lening - die in 
1560 gedreven werd door Leonart 
Maestry, een koopman uit Piedtmont, 

De kraan om de goederen uit de schepen te lossen stond aanvan
kelijk op de Langendijk aan de steiger tegenover de steeg, die nu 
nog de Kraansteeg heet. Bekend is dat Otto van Arkel in 1395 deze 
kraan verpachtte. In 1151 werd er een nieuwe kraan gemaakt aan 
de overzijde van de haven aan de Appeldijk. Een oude prent toont 
deze kraan, staande in het water bij de grote overstroming in 1809. 
Een model van een dergelijke kraan kunt u zien in het museum 
,,Dit is in Bethlehem,, van de Historische V eren. ,,Oud Gorcum,, 

32 



ter<wijl in de stad ook munten geslagen 
werden, al was het dan zonder toe
stemming van de Staten. De MUNT 
was in de H aarstraat naast de lom
.bard, waar van 1583 tot 1591 werd ge
munt voor D ,m Antonio van Portugal. 

-(}--

,. .,. Door mark t en handel, het be,zoek 
. a n V1°eemde kooplieden èn de trek van 

· de dorpers naar de stad Gorinchem, 
ntstond h et ambacht als zelfstandige

~ 
1en gespecialiseerde bedrijfsgroep. Dik
wijls was er bij ambacht en beroep een 
·zek,ere bedrijfsconcentra tie, zoals bij de 
bierbrouwers aan de Langendij,k, K·or
tcndijk, Havenldijk en Appeldijk (dus 
aan de haven) en de W•esbwagenstraat 

\ (ook aan het water), de stoelmakers 
f stoeldraaiers die in de Kwekelstraat 

gevestigd waren, de pottenba'kkeI'IS op 
de Appeldijk en de tinnegieters, waar
' an de naam Tinneg.ietersteeg nog her-
nnert. 
erder waren er in dat oude bedrija,,ige 
orcum o.a. touwslagers en leerlooiers, 
rutters •en molenaars, brood-, koek-

en suikerbakkers, ,kopers,Jager,s en ke
telmakers, ij'zermakers en slot-makers, 
g a rentiwijnder,, 2Jwart- en blaüwver
v,ers, kammenmak:ers, speldenmakers, 
wag,ernnakers en schrijnwerkers, zeep
zieders en azijnmakers, pottenbakkers 
en hoedenmakers, •züversme'den en 
)ijpmaker,s, chirurgijns en kramers, om 
rnar e'en greep te doen. 
,Men verenigde zich in gilden, o.a. 

Ûter bevordering van de veiligheid als
lde kramers op za!kenreis gingen, ter 
f verhoging van het peil van het vak 

../\ 1 en ni·et in de laatste plaats ter bescher
. V ming tegen concurrentie. Zo was er in 

1517 bepaald, ,,dat niemont, wie hij is , 
enige poirtersner:inge doen sa!!, hij en 
sall eerst poirter zijn", waardoor de 
eigen inwoners beschermd werden te
gen in:Vloeden van buiten . Zij die van 
elders kwamen konden onder bepaalide 
vooriwaarden wel het Gorcumse poor
tersrecht krijgen, maar zij moesiten 
daar wel voo, betalen, want de stad 
de·ed weinig voor niets. VoorreClhten 
moest.en betaa ld worden, dat was we
derzijds. De grnden hadden grote in
vloed in de stad en in het stadslbestuur 
namen zij, in het bij,zonder de brou
wers, dikwij~s sleutelpos iities in. 

Van Zomeren (pag. 153-154) ver
meldt in Gorinchem de volgende gil
d'en: 

1. Het grote S'Chippers Gilde. 2. Het 
'kleyne Sohippers Gilrde. 3. Het Laken
kopers Gilden. 4. Het Kledermakers 
•Gilden. 5. Het Wevers Gilden. 6. Het 
Speldemakers Gilden. 7. Het Smit•s, 
Sloote'rna!kers en Koperslagers Gilden. 
8 . Het Kuypers en Hoepmakers Gilden. 
9 . Hret sc·hoenmakers Gilden. 10. Het 
Kramers of St. Nicolaas Gilden. 11. 
Het Ba!kkers Gi'lden. 12. Het Brouwers 
Gilden. 1'3 . Het Tappers Gilden. 14. Het 
Vlees,hornwers ,Gilden . 15 Het Barbiers 
Gi.Uden. 16. Het Timmerlieden en 
Schrynwerkers Gilden. 17. Het Vis
schers Gilden. 18. Het Schilders en 
Verwers Gilden . 19. Het Glazemakers 
Gilden. 20. Het Knopemakers Gilden, 
21. Het Wa:gemakers en Stoelemakers 
Gi]den. 22. Het Hoveniers of Groen 
Gilde. 23 . Het Zilversmeden Gilde 24. 
Het Voermans Gilden. 2·5. Het Métze
laars, Lydekkers en Steenhouders Gil
den. 26. Het Grutters Gilden. 27. Het 
Slyters Gilden. 

U ziet het, c,en groot aantal or
ganisaties van beroepsgenoten, die on
derling door vele bepalingen geboruden 
rwaren en die al vroeg ook onderling 
sociale voorzieningen troffen. Hun gil, 
debijeenkomsten waren ndet alleen nut
tig, maar het konden ook feesten van 
formaa t zijn. 

De steden maakten ook onderling 
afspraken ter bevorderinig van de han
del O'Ver en weer. Zo stond op 22 mei 1
1'5'56 de Utreohtse stadsregering aan \~ 
Gorcumse burgers toe aldaar op alle 
weekmarkten met hoeden en vi lten te 
koop te staa,n onder voorwaa11de van 
wederkerigheid (Emck, Kroniek). 

En dat de Gorcumse koopli'ecl.en mee 1 
k. ~•?,den kom~n, zelfs int~rnationaal, be- \,, ~ 
w1Jst heit feit, da:t Gormchem en Zie-
rikizee in 1-550 de premies wonnen, die · ' 
d~or Brussel waren uitgeloofd voor het 
aanvoeren der beste kooprwaren ter ge
legenheid van het nieuw geopenlde ka-
naal naar Boom (Emck, Kroniek). 

Ja, het Gorcumse handelsleven was 
wel de moeite waard en het toont ons 
een levende stad, een centrum van een 
wijde omgeving. Ook een stad die in 
het grote orkest van de steden haar 
partij op lofwaardige wij•ze meeblies. 
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IV. HET STEDEBUIS 

_.,De hoger ontwikkelde m ens - is een ste
debouwend dier. De wereldgeschiedenis is 
de geschiedenis van de stedeling. Volkeren, 
staten, politiek en religie, de kunsten en de 
wetenschappen, alles beruat op een oerfeno
meen in het ontstaan van de mens: de stad" 

Op den duur werd de stad ook juri
disdh meer een instituut met een eigen 
huis. Men groeide als het ware naar 
zijn sta:dswording toe, zoals wij in de 
hele ontwikkeling van de stad o·p alle 
terr einen een groei waarnemen. 

Voor onz~ hedendaagse begrippen 
was die stad nog een echt dorp_ Alleen 
in het hart lij1kt ze op een stad, maar 
de s traten verdien en volgens ons de 
kwalificatie " s traat" eigenlijk nog 
niet. Het is helemaal geen uitzonde
ring als u op uw weg O'Ver het Markt
velt var,kens en kippen tegenkomt en 
in de minder belangrijke straten zijn 
hooilbergen en mestvaa lten geen uit
zonderin1g , want in de st ad was ook 
steeds een aantal boerenbedrijrven ge1vest'Îgd. Wij kennen toch ook nog de 
tijd, dat er zelfs in de 20e eeuw nog 
versoheidene boerderijen in de oude 
b'innenstad waren. Vandaag zelfs nog 
twee en in Woudrichem en H eusden 
b.v. kende men er tot voor kort heel 
wa't meer. H et middeleeuwse Gorcum 
bood dit beeld in nog sterker mate. 

Niettemin was dit Gorcum een stad 
- door zijn vrij!heden - door zijn mu
ren - door zijn functies . Ook het ver
kee·r was van invloed op de stafüwor
ming, c.q. de centrumvorming. Het ver
leende aan een plaats dat gezeHige ka
rakter, dat de stad onderscheidt van 

Oswald Spengler 
" Der "{J(ntergang 
des Abendlandes". 

l
het meer r ustieke dorp_ Bij een "wa
genplein'' b.v., dat buiten de b elang
r ij~ste poorten lag, wa,s het een en a l 
.beidrijrvi,gheid. Hier wel'den de wagens 
en rijtuigen uitges.pannen en O'Verigens 
lhBld men ook bij elke stads,poort wel 
een uitspanning, met stallen, een erf 
en een ge'lagk,amer, waar men el'kaar 
kon ontmoeten. In Gorinchem kwamen 
1ze no•g in het begin van deze eeuw aan 
de vier stadspoorten voor. 

- 0 -

Wij zagen in het voorgaande r eeds, 
da:t veiligheid een belangrijke levens
voorwaarde voor een stad was en daar
om o•mringde men zich met muren, 
poorten en verdedigingstorens. Daar
om 001k waren er wakers, die bij on
rn.ad moesten waa,rschu.wen en ook bij 
!brand alarm sloegen, tel'Wijl er in tij
den van dreigend watergevaar - geen 
•zeldzaamh eid in deze streken - een 
extra bewaking werd ingesteld. 

Zo betaalde de stad volgens de "In
forimacie" van 1514 voor: ,,upt Slot 8 
waic,kers, en de 2 upten Blauwen toern, 
ende upte 2 bruggen 2, ende 2 upt thol
huys, tot coste van der s t ede, daerof 
de 8 gereeckent werdden tot laste van 
der stede, ende costen tsjaers 145 f 12 
st. Item de waokers upte straten, upte 
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molen, upten kerckbhoorn, poortiers 
ende stockwaerders, de corenbrugge te 
1bewaeren, de haeohbusse-wachten , die 
costen by gem eene jaeren t sjaers 
400 f ". 

Dan werd er nog loon betaald aan 
de " boemsluyters" (van de haven, die 
do'Or een boom gesloten werd) en 200 f 
aan de 3 scutterijen. Voor reparaties 
aan "poerten, muyren, de graften te 
diepen, bruggen ende anders, sonder 
nyeuwe wercx: daerinne te begripen" 
mo'est da n nog 600 f per jaar uitge
t rokken worden, behalve de kosten voor 
,, turf ende brant" bestemd voor de wa
kers "upte muyeren". 

-0-

En dan waren er de schutter s - ver
dedigingskorpsen , geformeerd uit de 
burgers. In Gorinchem "de oude schut
ten van St. Joris of van de voetboog", 
aan wie door Jan van Beieren in 1423 
reeds 25 schilden 's· jaars werden ge
schonken . De stadsregering verleende 
aan de sc'hutters voorrechten, inkom
sten en vrijheden en ook latere Heren 
'begiftigden de sc,hutterij op allerlei 
manieren. 

In 15'14 bestaan "de Sebastiaians
schutten van de handboog" en in 1512r:t. 
worden "de jonge schutters van de St. 
Christoffel of van de handboog" begif
tigd met 60 Carolus of Rynse guldens 
's jaars, ter,wijl elke jonge schutter een 
ha lf pond knipkruit krijgt. 

Later k r ijgen de nieuwe schutters 
van S't. Ohristoffel een vrijbrief van 
Ka rel V (8 september 1525) en in 1531 
nieuwe gunsten en vrijheden van de 
stadsregering. 

Aanvankelijk oefenden de schutters 
in hun Doelen buiten de Burchtpoort 
bij de z.g . oude Quelling. In 1589 be
sloten de oude schutters van St. Joris 
van de voetboog en de jonge of Ool
veniersschut ters van St. Christoffel 
van de handboog een nieuwe Doel'en 
te maken op de plaats van de oude 
Doelen in de Mol·ens t raa:t, op het ter
rein, dat wij nu nog als de Doelentuin 
kennen, terwijl daarnaast het Doelhuys 
verrees ( in 149.9 was hier ook al een 
Doelen), waar de schutters hun bijeen
komsten en feesten hielden. Hier ging 
het vooral op de naamdagen van de 
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schutterspatroon feestelijk toe en graag 
zouden wij zo'n schuttersmaaltijd in de 
Molenstraat heblben meegemaakt. 

In 1865 werden de Verenigde Con
freriën van St. Joris en St. Christ'Offel 
ontbonden en al eerder (1840) was het 
schutterszilver verkocht. Later werden 
ook de oude sc-huttersschilderijen - 20 
in getal - van de hand gedaan. Alleen 
het oude Doelhuys in d e Molenstraat 
herinnert nog aan deze glorie en het 
wordt nu binnenkort g·erestaureerd, een 
restauratie die volkomen verantwoord 
is. In de eerste plaats tegenover het 
stijlvoUe gebouw ze'lf, dat voor een 
groot deel on der een ontsierende pleis
terlaag ve11borgen is en ten tweede in 
niet mindere mate ter gedacllteni-s aan 
de mannen, die in ·het verleden pal 
st'Onden voor ü orcums veiligheid. 

W at men nodig ha'd ter verdediging 
·van de stad kon men haben in het wa
pen- of tui'ghuis. In 1G'orcum sta,at nu 
nog het Rijkrstuighuis in de Boeren
straat (1754 J, dat door Lalbouc!here 
"een goed voonbee'ld van militaire 
bouwkunst" werd genoemd. 

De wacht werd betrokken en naar 
diverse posten in de stad gedirigeerd 
vanuit de Hoofdwacht, die in Gorin
chem aanvankelijk was gevestigd aan 
de Groenmarkt, op de hoek van de 
Tinnegietersteeg. In 1784 verscheen er 
een nieuwe Hoofdwacht op de Grote 
Markt tegen.:irver het stadhuis, een 
mooi voorbeeld van laat-achttiende
eeuwse bouwkunst. Deze Hoofdwacht 
staat er gelukkig nog. 

Men onderschatte de staatkundige 
!betekenis van Gorcum als stad niet en 
van 1572 af was Gorcums stem in de 
Statenvergaderingen van grote bete
kenis. 

Aanvankelij)c regelde men in allerlei 
kleine staatjes en min of meer belang
rijke steden zijn eigen zaken. Eerst 
•werden de zaken rmg niet vanuit een 
stadhuis beslist, m aar vergaderde men 
in de oipenluc'ht, bij de ker,k of op een 
brug, later in de kerk, in het kasteel 
van de Heer of in een der stadspoor
ten: in Gorinch em zeer waarsclb.ijnlijk 
in de Kanselpoort - de belangrijkste 
stadspoort en de bewaarplaats van de 



stedebrieven, het sta1dszegel, de privt- ;' gel voor de Muziekkamer en in 1596 
legebrieven, errz. 

Daarna k:wam er een eigen ste1de
huis, aanvankelijk eenvoudig en ge
comlbineerd met een waag, een vlees
huis, een lakenhal, e.d., welke dan op 
de begane grond gevestigd waren, ter
wijl ·men boiVf!n de vergaderzaal en de 
vierschaar ·had. Zo ontwikkelde het 
zich ook in Gorcum. 

Eerst (1392) was hier "het Stadt
huys in de Hoogh-straat, dat nu 3 
huysen van 't Paternoster zijn" (Kemp 
pg. 254). Dit stadhuis stond dus op de 
Hoogstraat, aan de zuidzijde, ongeveer 
tegenorver de Arkelstraat. 

In 1437 verbouwde de stadsregering 
het pakhuis .van Dirk van Leuven en 
de vleeshal op de Grote Markt tot een 
grote zaal met een vierkante raadka
mer. Er kwamen een stadswijnkelder, 
een waag en de winkels van de Ge
wandsnijders. In 1593 werd het stad
huis •vergroot, o.a. met "een zydelkamer 
voor de Musikers". Men kocht e1en or-

werd het carillon van de stadhuistoren 
op zondagen, marktdagen en feestda
gen bespeeld door François Mate, die 
daarvoor f 48,- 's jaars on'tving. In 

/ 1'688 kwam er een nieuw carillon, be
//\. staande uit 25 klokken, gegoten door 

de Antwerpenaar Melchior de Haze, 
welk carillon nu nog - wat uitgelbreid 
- in de Gorcumse toren hangt. 

Het stadhui<s in zijn oorspronkelijke ~ 
opizet was vee'l meer een gebouw met ~- __ 
een algemene functie dan tegenwoor- v
dig, nu het geworden is tot een admini
stratief-ambtelijk centrum. 

In het vroegere stedehuis kwam ihet 
volk bijeen en er werd in de vierschaar 
recht gesproken (Gorinchem is een van 
de weinige plaatsen waar nàg in het 
strudhuis recht wordt gedaan, daar het 
Kantongrecht er gehuisvest is) . ne ge
vangenen woorden opgesloten in de 
poorten, later in de Gevangenpoort die 
op de hoek Krijtstraat- Hoge Toren
straat-Boerenstraat stond en nadien in 

Het oude stadhuis 
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de Boerenstraat, noordenthoek Zuster
straat. Verder was aan de rivier het 
Gal~nveld, waar de lijken van de 
veroordeelden als afschrikwek•kend 
vooribeeld voor een ieder ten toon wer
den gehangen. 

In de benedenverdieping van het 
stadhuis handelde men en hier werden 
ook de goederen gewogen. Het stad
huis was ook de aflkondigingsplaats, de 
resolutiën van de vroedschap werden 
vamaf de puie van het stadhuis bekend 
gemaakt en in het hart van de stad, 
vóór het stedehuis , werd ook de nieuwe 
Landsheer ingehuldigd. Hier w erden 
de terechtstellingen gehouden of wez,d 
men voor vergrij'pen 0 1p allerlei wijzen 
géstraft, b.v . aan de kaak gesteld . 

iHet stadhuis was, ook een soort cul
tureel ,centrum met e1en mtrziekkamer 
en dikwijls werden door de rederijkers 
in de voorha llc of buiten hun sinnespe
l'en opgevoerd. In Gorcum had men d e 
Rederijkerska1mer ,, 't Segellbloe'lnke" , 
onder de ·zinspreuk "Vernieuwu uit 
Liefde". 

'Dit in de loop der eeuwen geregeld 
uitgebreide stadhuis voldeed in het 
mi-dden van de 19e eeuw niet meer en 
in 18·5•8 werd besloten het af te breken 
en een nieuw te bouwen. Het huidige 
stadhui,s werd op 3 oktober 1860 inge
wijd en staat nu al weer ruim een eeuw 
op de plaats van dat leuke renaissance
gelbou'Wtje, dat meer dan vierhonderd
jaar in het hart van Gorinchem een 
centrum was van stedelij1k leven. 

Want onderschat u toch ook de zor
gen van een stadsbestuur in het Go
rinohem van het b·egin van de 16e eeuw 
niet. Daar was b.v. de zorg voor de 
verdediging in een tijd, dat er steeds 
weer strijd was. Daarnaast moest men 
er ook toen voor zorgen, dat de stede
lijke voorzieningen op peil bleiven en 
varuzelfäprekend was de schaa'l van dit 
alles toen anders, men moet die ·zien 
in de geest van die tijd en de positie 

die Gorinchem toen innam. Dat hier 
wel eens grote sommen voor nodig wa
ren laat ons de "Informacie" van 1514 
(·pag. 410-411) :;:ien, waaruit wij kun
nen leren: 

1welke ,,Penninghen die de stede be
houft omme te maicken de navolgende 
noofücke partijen: 

Eerst zoe moeten zy in dit to·ecom
mende jaer der stede graften alomme 
diepen ende die muynen repareren. 

/' Desgelij1cx zullen zy over de brugge 
moeten maicken een nyeuwe brugge 
ove-r die haven, dat t:samen co,sten sa! 
over de ...... 2500 :€ . De stede sall moe-
ten doen ma,icken eenen nyeuwen 
craen die co,sten sall wel 1000 :€ D ie 
haven moet g ~heyt, gescoyt ende gere
pareert ,wesen. dat oock casten sall, 
zoe zy seggen, wel. ... .. 1000 :€. 

Item, alsoe den afganck van der ha
ven ende den lande ,van Arckel zeer 
hoogt ende ver droecht voor in de mont 
va n der hawen van der Weert tott'en 
Blauwen toor,i toe, zoedat dicwils een 
ijdel hoede daer niet doer en mach, dar 
alleen niet en es tot afterdeel van der 
stede, maer tot groote scade van den 
1ende, a1'soet lant deur de Lingen wa
teren moet. dat hem costen sall te 
maeöken in zijnen eersten staet ende 
omme te verhoeden dattet niet geheel 
en verlande . . .. . . 1000 :€ . En zo kwam 
men aan een som 'Van 5500 :€. 

-o-

Vandaag, bijna 450 jaar later, is het 
niet anders. Het zijn niet de stadsmu
ren die gerepareerd moeten worden •
niet de grachten die men dient uit te 
.diepen - evenmin een nieuwe kraan. 
Maar het is een hele binnenstad die 
"opgehaald" moet worden en .. .. ,. ook 
nu zal de haven "geheyt, gescoyt ende 
gerepareert" moeten worden. En men 
zal er wel niet met 1000 :€ af,komen . 
Dit zal heel wat grotere offers vragen 
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V. KEHK EN GODSBUIZEN 

,,Het geloof richt in de steden bergen van 
steen opn. 

In het voorgaande spraken wij nog 
niet orver de betekenis rvan de kel"k in 
het stedeleven, maar dit wil bepaald 
niet zeggen, dat de kerk op cle zo-veel
ste plaats kwam. Integendeel, vóór er 
sprake was van een ·soort stedelijk be
stuur buiten de Heer orm, ha d de kerk 
zich ree·cls gevestigd en n am zij al een 
belangrijke plaats in . 

De k erk en het kasteel geloof en 

Robert Laffont 
,,Geschiedenis van Europan. 

veiligheid - wij ontdekken ·ze reeds 
vroeg in Gorcums bestaan en uit het 
bloeiende geestelijke !erven rvloe:iden al
lerlei instellingen rvoort, die voor de 
middeleeuwse stad rvan betekenis wa
i-en . 

Er werden kloosters en kapeUen ge
sticht, de verschillende Godshuizen de
den hun werk ten behoerve van den 
naaste, leprozen en pestlijders weroen 

De Groenmarkt omstreeks 1750. Links het oude stadhuis, rechts 
de kerk met een aantal huisjes rond het koor gebouwd. Het schil
derij - dat op deze foto is afge beeld - bevindt zich in Engels bezit 
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Een statige kerk in het hart van de stad. 

verpleegd, er ontstonden tehui,zen voor 
bejaa rden en voor wezien, de armen 
werden bedeeld en Godskameren gaven 
huisvesting aan de berooide mens . 

H et geestelijk en charitatief leven 
toonden e'en bont palet, waarvan de 
wat vervaagde kleuren nog in oude ge
boltwen en in de namen van onrze s tra 
ten zijn terug te vinden : Zusterhuis en 
Broerenstee:g, Gasthuisstraat en Bag ij
neniwal, 'Kapels'teeg en Weessteeg. 

-0-

De kerk was in de be,ginperiode van 
onrze steden een centrale instelling, 
niet a lle'en door haar geestelijk werk 
en haar op Gods eer gerichte streven, 
maar ook door de uitoefening van al
lerle,i taken , die later door a nderen 
werden vervuld . 

iDe handel k reeg een aparte plaats 
door 'de ontwikkeling van de oor spron-

kelijk rond de ker'k en op 'haar terrein 
gesticlhte vrijmarkt - voor allerlei 
doeleinden kwamen er speciale instel
lingen en broederschappen en op den 
duur nam ook 'het stadsbestuur veel 
van de eerste taak van de kerk o<ver. 
De kerk r ichtte zich meer op het ge
loof en dat ·diende m en met een onge
kende luister. 

Aan<vankelijk zal het kleine kerkje 
van de H eerlijkheid Wolferen we1 die 
geestelijke taak vervuld hebben . Tot
dat, volgens de kronieken, door Heer 
Jan van Arltel e-en nïeuwe kerk ·werd 
gei'bou1wd, waarbij "de steenen van 
d'aflgebro-k en Kerk van Wolferen wier
den gebruykt". ,,Al de Beelden, Boe
ken , verçierzelen en noodig'heden van 
d'e kerk van Wolferen, dê hy brengen in 
dees nieuwe Kerk te Gorinchem, die 
na de Roomse manier gewijd wierd in 
d'eere Godts, en de Santen Ma rtijn 
(Bissc'hop van Tours) en Vincent". De 
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wij'ding van deze kerk met 3 alta ren 
en e'en kerk'hóf, zou geschied zijn op de 
derde zondag na Pasen in 1263. 

Nu zruUen w ij niet gaan uitweiden 
over de ware of vermeend e bouwge
s,chie1denis van de kerk, die va n tal van 
altaren was voor,zi en. Ongetwijfeld is 
de kerk regelmatig uitgebreid en ver
fraaid en :wals wij het bouwwerk van 
oude aflbeeld\:ng en kennen is het een 
statige kruiskerk. 

Er we•rd in ons land in de 15e eeuw 
op he't terre.in van de kerkbouw e'en 
enorme activ iteit aan de da g- gelegd . 
Toen is het merendeel van onze oude 
kerken gebouwd of voltooid, wat ook 
wel in Gorinchem het geval za l zijn ge
weest. Kemp (pag. 282) vermeldt im
mers onder 1456: ,.Dezen Y sibrand Ys
brandsz. was een metseler, soo sterk, 
dat hij een Ton Wee-as in eencn Kalk
bak o,p-nam, en droegh die op den 
Kerk-toorn". Dit wijst er op, dat in 
de•ze tijd de Gorcumse toren gebouwd 
of holger opgetrokken werd. 

De !bouw van kerk en toren zal be
paald meer d:.n 2½ eeuw geduurd heb
ben, want pas in 1517 wordt de to,ren 
voorzien van een kap, met een kruis en 
pijnappel. 

iDie kerkboµw was zeer afhankelijk 
van de steun, die de geestelijkheid 
kreeg van 'burgers en allerlei broeder
sc:happen, welke hulp uit de a'lrd der 
za.ak oo·k wisse'lde met de tijdsomstan
digheden: Zo ontdekt men ïn deze oude 
bouwwerken dan ook een groeiproces, 
zich dikwijls uitend in meer dan één 
bouwstijl. 

De kerk richtte zich dus meer op het 
geestelijk leve!l en de ere·dienst, er ont
stond een geestelijke wedijver, welke 
zich vooral uitte in weelde en over
daad. Er ontstonden ook in Gorinchem 
vele <broederschappen en er werden 
steeds meer altaren opgericht. 

Van Zomeren noemt 15 altaren 
maar vermeldt da t er meer waren 
en ook on:ze stad zag zijn kerkdien
sten opgeluist erd door een kapittel van 
12 kanunniken met een deken, in 1378 
gesticht door Otto van Arkel, met hulp 
van zijn broer Ja·n van Arkel, de B'is-
8<chop van Utrecht. 

Uiteraard werd de kerk na 1572 ge
brui:kt voor de Protestantse eredienst, 
tot zij in 1844 wegens bouwvalligheid 

g esloten en daarna afgebroken werd, 
waa rbij oude muursdhilderingen, waar
onder enkele uit de 13e eeuw, werden 
ontdekt. Op 4 mei 18'51 werd de nieu
we Ned . Hervormde kerk ingewijd. 

-o--

Rond de kerk lag een groot terri
toir, dat tol het kerkelij'k domein be
hoorde : het kerkhof. Het was om
muurd en diende aanvankelij1k slechts 
voor een heel klein gedeelte voor het 
be1g raven van de doden. Er werden 
rechtszittingen op gehouden, bijeen
komsten van de vroede vaderen en gil
debro,eders, verkopingen, e .d. En dan 
was er op het k erklhof de vrijmarkt. 
Er werden kramen op ge·zet en hier 
bloeide de hande'I. Het vee plaatste 
micn aan ringen aan de buitenkant van 
de muur en ·zo was het kerkhof het 
centrum - het levende centrum -
van een plaats. 

Het Gorcumse kerkhof was aan bei
de •zij1kanten van de kerk en overigens 
nam het een groot deel van de tegen
w oordige Groenmarkt in. En dat het. 
ommuurd was kunt u lezen in de kro
niek van D. F. Pauw (pag. 83): ,,des 
is te weten dat het kerkckhoff ver
scheyden was op die tijt aen beyde s ij
de met een mure van der straten aan 
1be:vde sijde gewijt" . 

Het kerkhof ,was, evenals de kerk, 
vrij,plaats .en men vluchtte er heen om 
te ontkomen aan de hand der gerech
Uzihcid. In de Middeleeuwse Rechts
bronnen van Gorinchem komen er met 
betreikking tot de,ze vrijplaats interes
sa nte bepalingen ·voor. In het boekje 
,,Sterke Gorcumse Verhalen", (H. F . 
van Peer, 1962) lcun't ,u 'lezen oiv·er H en
drik Kannemakcr, ,,eenen rijcken over
speelder, die o·p het kerkhof vluchtte, 
"opdat hij vrijlijck soude wesen ter tijt 
toe dat die toorne des heere (Otto van 
Arkel) versacht soude wesen". 

- 0---

Be'halive •de kerk van Sinte Maarten 
- de ~arochiekerk - was e r ~en twee

de parochiekerk, n.l. die van het Be
gijnihof · in de H aarstraa't , die in 1422 
tot deze taak werd verheven. 

Daarnaast waren er in een plaats 
verschillen de zelfstandige kapellen m et 
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een eigen broederschap of gilde, in 
Gorin c hem de H . Geestkapel in de Ar
k el'straat, de 0. L. Vrouwekapel buiten 
de oude 'Kanselpoort en de Kapel bui
t en de Laag-Arke1'poort. 

Overigens hadden ook 'Versehillende 
insteHingen a ls Gasthuis, Begijn'hof, 
Leproizenhuis, Oude Mannenhuis en 
W eeshu'is hun kapellen ,en vanzelfspre
kend ook de kloosters . Deze kerken en 
k a peHen worden uitvoerig behandeld 
in "Gorcumse Oudheden V" van Drs. 
W. A. van der Donk. 

---0-
Zien wij in versch illen de plaatsen, 

da t het klooster van het begin af een 
belantg,rijke rol speelde of zelfs de aan
lei'ding was tot het ontstaan van e'en 
stad, in Gorcum sp·eelt het k looster pas 
een rol als de s ta!d "als stad" is ont
staan. Er ontwi,~kelen zich dan aclhter
eenvolgens een Begijnhof in de Haar
s traat (terrein t.w. Ziekengasthuis), 
het St . A1g n i'et en'k1'ooster aan het Zus
terhui·s en het MinderbroedersJv:ooster 
in de Arkelstraat. 
H et Begijnhof was oorspronkelijk geen 
klooster in de normale zin, het was een 
instelling waar "vrome ongehuwde 
vrouwen, die, ·zonder aan een eigenlijke 
ordensregel gebonden te zijn " ('V. d. 
Donk, ,,Gor cumse Oudhe'den V", pag. 
18), zich uit het leven terugtrokken en 
zich wijdden aan geestelijtk lev•en en 
nuttilge arb eid ten behoeive van de ge
m eenschap. L ater is dit B egijnlh'Of een 
klooster van de Aug,ustinussen gewor
den. 

Het eer ste vrouwenkl'Oost er werd in 
Gorinchem in 1401 g estich t door Eise, 
de weduwe van Floris S•pronck, die, 
met twee ander e Begijntjes, u it h et 
Begijnhof tra,d en zo ontstond da n het 
klooster van Sinte Agniet, ten zuiden 
van de parochiekerk, het t.w . Zuster
huis. Op 25 juli 1404 l:)egaven de zus
ters van St. A'gniet zich onder de derde 
r~gel van St. Franciscus en op St. 
Franciscusdag 1407 werd de kapel van 
het klooster ingewijd . D e zijgevel van 
de>ze k 1apel is in G◊'rcum nog aanwe·zi-g 
•en kan m en zien in h et gangetje ten 
westen van het Postkantoor. H et 
klooster lierp tot a an de hoe:k van de 
Boerenstraat en naa r het zui'den tot 
aan de t.w. Zusterstraat, dus het nam 
een flinke plaats in . 

In de A rkelstraat werd in 14"54 op 
Onze I.i'eve Vrouwe Lichtmisavond het 
klooster der Observanten of Minder
broeders gesticht, dat "tot Onze Lieve 
Vrouwe in Bethlehem" was genaamd. 
H et klooster nam in het leven een be
langrijke plaats in en het breidde zich 
in de loop 'der jaren uit van h et t.w. 
pan'd van Verste.eg (t.o. de Broeren
steeg) tot aan de hoek van de H aar
straat en verder naar het westen tot 
aan de Vijfzi nnen straat. Het klooster 
'had e·en belan grijke kerk, waarin ook 
inwoners van de stad de H . Mis bij
woonden. 

Ook vandaag wordt in Gorinchem de 
R.K . zielszorg nog door de Paters Min
derbroeders uitgeoefend. 

In 1572 vluchtten de kloosterbroe
ders voor het geweld va n de Geuzen 
naar het kasteel "De Blauwe Toren". 
Zij werden fün slotte met een aantal a n
dere geestelijken in D en Briel t er do,od 
gerbracht en lev,en in de R. K. k er k 
voort als de H.H. Martelaren van Gor
cum. Onder h en bevonden zic'h de gar
diaan van het Minderbroederkloost er, 
Nicolaas Pieck, met 10 van zijn kloos
terbroeders . Verder waren van de Mar
telaren uit Gorinchem afkomst ig pas
toor L eonardus van Vechel •van de 
kerk van St. Maarten en zijn hulppas
toor Nieolaas van Poppel, J a n Le
naerts van Oosterwijk, rector van de 
R egularissen van het Oud Begijnhof en 
Dir'k van der Eem de rector van de 
T ert iarissen uit het klooster van St . 
Agniet. (Zie voor bijzonderheden : ,,De 
Martelaren van Gorcum", Zonnewij1zer
reeks, H et Spectrum Utrecht) . 

- o-

In de Gasthuisstraat bevond zich al 
s:poedig na het ontstaan van Gorin
ch em a ls st ad het -Gasthuis van Sinte 
Katrijn . In 1321 wordt reeds een Gast
huismeest er genoemd. H et gasthuis 
was in de middeleeuwen een instelling 
met een uitgebreide t aak, die voor de 
di'Verse instelliru5en niet altijd even 
duidelijk is, omdat versc'hillenà e ta'ken 
in elkaar overlopen . E én ding was al
gemeen : men verrichtte zijn diens ten 
ter ere Gods, ,,om niet", om Godswil. 
Men nam passanten op en gaf ze lo
g ies, m en verzorgde arme mannen en 
vrouwen , verpleegde zieken en boo·d 
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allerlei -hulp. Men noodde 'swinters de 
armen in een verwarmd vertrelk "de 
stove" en in een afzonderlijke ruimte, 
,,de Beyert", werden landlopers en 'be
delaars opgenomen, die hier twee of 
drie nachten moc'hten 'blijven. De Gor
cumse "Beyaard" werd in 1604 tot 
woonhuis ver'bouwd. 

Aan het Gasthuis was een kapellaan 
verbonden, die in de ei'gen kapel de 
H . Mis opdroeg en ook had h et een 
"i8'ouwhuys", ·zodat men de annen van 
melk, b'oter, ·enz. kon voorzien. H et 
Gastihuis specialiseerde zich later op 
de ziekenverpleging en werd in 1'598 
overge·bracht na.ar de H aarstraat op 
het terrein van het Oud-Begijnhof, De 
naam van het Gasthu'is leef t nog voort 
in de naam Ziek•engasthu is •(Zie voor 
het gasthuis "Godshuizen en Gasthuis
zen" van Prof. Dr . A . Querido, Sala
manderreeks, 1960) . 

D e Heilige Geest- of Sint Nicolaas
kapel was in de Arkelstraat en moet 
oo'k a l heel vroeg a ls 1kapel gesticht 
zijn, want de naam IKapelsteeg k'Wam 
reeds voor in 1321. De Heilige Geest
m eesters hielden hier hun uitdelin'gen 
aan de armen, er werden ook vondelin
gen aangenomen e n weren gehuisvest, 
totdat deze in 1557 naar het Burger
kinderwecshuis in de Molenstraat over
gingen. 

H ier werd dus armenzorg ·bedreven 
·en de uitdrukking "van de Heylige 
Geest leven" zelgt dus zoveel als "van 
de bedeling leven". De oude kapel werd 
in 1836 afgebroken ien er 'werd tegen 
de oude ·kapelto-ren een nieuw gebouw 
opgetrokken. 

--◊-

'Buiten de Kanselpoort - dus 'buiten 
de stad - lag "der la.zarussen- oft le
proosenhuysinge", waarin werden op
genomen de lijders aan de :besmette
lijke lhuid!ziekte die veel voorkwam. 
Aa nvankelijk verpleegde men de lij
ders in de Gasthuizen, maar m en w:lde 
ze 1soleren , waarom men dus oo·k in 
Gorinchem een Lazarushuis stichtte. 
Meestal verzorgde e,en apart gilde de:ze 
leprozen, het St . Ant:honisgilde. Er 
werden door de patiënten rondgangen 
om aalmoezen gehouden. Hun komst 
werd 1dan met een klepel aan'gekondigd. 

Groot waren ook de offers die ge
bracht werden aan de ,pestziekte. ,,De 
·zwarte dood" eiste vele duilzendlen 
sl'a chtoffers en het ,besmettingsgevaar 
was enorm. Daarom werden ook deze 
·zieken afgezonderd 'behandeld. In Gor
cum stond in 1555 buiten de Arkelpoort 
,,'t sieck- oft pestilenciehuis", ook ,ge
naamd "het haestige .zieckhu'is", e·en 
naam die wel toepasselijk was, want 
vol,gens -I~emp (pag. 89) was h et ·zo: 
'smorgens wel, 's middags ziek, 
's avonds dood. In 1502 'bestond er 
reeds e·en Pesthuis en in 1602 werd een 
nieuw gesticht op een gedeelte van 
het terrein van 'het Oud-Begijnhof , dus 
vlak 'bij 'het inmiddels ook verplaatste · 
Gasthuis. 

Vermeldenswaard is dat de krank
zinnigen of "dollen" dikwij ls niet in ·een 
apart "dolhuys" werden verpleegd, of 
juister gezegd "opgesloten", maar in 
het ·gasthuis, ·het ,pesthuis of het la,za
rusthuis, waarin ·zij dan in "kast,en" af
gezonderd werden van de 'besmettelijke 
patiënten. 

-0-

Behalve al deze instellingen ten be
hoe've van de zorg <voor de naaste, was 
er in de Molenstraat 'het in 1422 door 
Steyndelt, de huisvrouw van Merteil 
Schouten, gestichte Oud Mannen
huis, ev,eneens in de Molenstraat het in 
1557 door Matbhijs Aalberts e n •zijn 
vrouw Marijtje iKolff gestichte Bur
gerkinderweeshuis en in de Haarstraat 
het in 1-604 in 'het 'Patershuis :van het 
begijnhof gestichte Oude Vrouwenhuis, 
terwijl pas in 17'52 het Diaconie-arm
huis in de Westwagenstraat wer d ge
vestigd. 

Overigens stichtte men voor de ar
m en zgn _ Godskameren, huisj es die 
,,om n iet" aan arme mensen ter 'be
schikking werden ,gesteld. In Gorcum 
wordt van de "Goedscameren" ,gespro
ken in de omgeving van de Grot•e Kerk, 
op het Eind over de "goidtscameren of 
Heylichsacramentscameren", ook weI 
de "Tolcameren" ,genaamd en tenslotte 
aan de K-orenbrugstraat over tien 
kleine huisjes "de Godskamer". 

Zoals wij zien dus vele vormen van 
godsdienstig en charitatief le<ven in het 
vroegere Gorcum. 
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Het zgn. Pesthuis, op het terrein van het Oud-Begijnhof achter 

het Gasthuis aan de Haarstraat. Hier werden de lijders aan de 

pestziekte verpleegd. 

·Ter afsluiting van dit deel van "Dee
Stad onwikkelt zich" nog de volgende 
O'pmerkingen: 

1. Vanzelfsprekend ontwikkelde zic'he
in de stad ook 'het onderwijs, ook al 
was er dan van leerplicht geen sprake. 
In 1480 al vinden wij in de Arkelstraat 
naast de H. Geestkapel een Latijnse 
School, als voorloper van het t.w. gym
nasium. 

2. Ook de herbergen vervulden in hete
vroegere stadsleven een belangrijke 
functie. Was het 'ZO, dat men aall'van
kelijk nachtlogies verkreeg in het 
klooster of :het gasthuis. later kwamen 
er speciale herbergen en logementen, 
waarin de reizigers en kooplieden, be
devaartgangers en marskramers, on
derdak vonden. Het getal der herbergen 
in Gorcum was groot. Zij vervulden de 
functie van gastvrij'heid-verlening en 
konden in een handels- en marktplaats 
als Gorinclhem niet gemist worden, 

sterker, 'Zij kwamen hier in groten ge'e
tale voor, ,zoals bleek in "Oud Gorcum 
Varia 1961" (H. F. van Peer "Over 
bierdrinken en herbergen", pag. 87). 
Zeer 'belangwekkende mededelingen 
over de nuttige, merkwaardige en ook 
prettige functie van de herbergen 
vindt men in ,,De Herberg in de Neder
landen" door Prof. Mr. B. H. D. Her
mesdorf, Assen 1957.'e

,3. Oo1k overigens bood de stad vertier 
en kon men er vinden wat nu eenmaal 
bij een stad hoorde. De stad was het 
c:entrum van het maatsC1happelijk leven 
en Gorcum maakte hierop voor een 
uitgebreide omgeving ge·en uitzonde
ring en ook op haar is van toepassing 
wat Bruigmans 'e Peters schreven inen 
hun "Oud Nederlrundsche Steden": 

,,De Steden waren de ontwikkelings
factoren, de centra onzer Middel
eeuwse beschaving". 
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De stad breidt zich uit 
Vl. EEN NIEUW E VESTINGGORDEJ" 

,,Tot de Nederlandse monumenten behoren, 
naast cle scheppingen op het gebied van de 
burgerlijke en kerkelijke bouwkunst en der 
waterbonwkunde, ook de historische ves
tingwerken}}. 

Een onderwerp op zichzelf 's Gorcums 
gesc'hie,denis als vesting, die wij hier 
echter slechts in grote lijnen kunnen 
'behandelen. 

Deze vestinggeschied~nis is een ge
schiedenis van strijd, want de strijd 
bleek nu eenmaal onafscheidelijk ver
bonden te zijn aan een stad met de 
stTategische ligging van Gorcum - in 
de zuidoosthoek van Holland, op de 
grens van Gelre en de rivier met Bra
bant in het ·zuiden: eens "de sleutel van 
Holland" genoemd. 

De strategische belangrijkheid van 
dit punt, gepaard aan de strijdlust van 
de in 'het Land van Arkel regerende 
Heren, deden die strijd bij herhaling 
ontbranden, met als hoogtepunten -
of zo ge wilt dieptepunten - de Ar
kelse krijg rond 1400, de betekenis van 
de vesting in de strijd om de onafhan
kelijkheid in de 80-jarige oorlog, later 
in hei beroemde jaar 1672, bij de strijd 
tegen de Franse onde,rdrukking in 
18-Hl- 1814 en de recente functie van 
de vesting in de roemruchte Hollandse 
Waterrlinie. 

W. H. Schukking in 
,,De oude vestingwerken 
van Nederland}}. 

De ommuring van Gorinchem met 
zijn poorten en torens, is in 'het laatste 
kwa!'t van de 16e eeuw en het begin 
van de 1'7e eeuw vervangen doür ·de 
gebastioneerd•:i vesting, omringd door 
grachten en met een zgn. ,,voorwerk" 
buiten de Arkelpoort. 

Pas na 1900 bouwt m en buiten de 
wallen en van 1945 af maakt Gorin
chem een belangrijke uitbreiding in het 
noordwesten mee, welke binnenkort 
mogelijk gevolgd wordt door de uit
bouw van de stad in oostelijke richting, 

Samenvattend zijn dus in de grote 
lijn de volgem~e ontwikkelingsstadia te f 
herkennen : \ 

1. Nederzetting met palissaten en aar
den wal tot in de 13e eeuw; 

2. Geleidelijke ommuring met succes
sievelij:ke uitbreidingen tot 'de grens 
Keizerstraat-Kalkhaven in 'het oos
ten en Hazewindhondstraat-Oude 
Lombardstra:at in het westen wordt 
bereikt; 

3. In het laatsite kwart van de 16e 
eeuw en begin 17e eeuw aanleg van 
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een nieuwe vesting met 11 bastions; 

4. Na 1900 eerste uitbreiding aan de 
Nieuwe Hoven en Baarse Kaden 
(lintbebouwing) en ontstaan van de 
stadswijken Lingewijk (Zandvoo<rt) 
·en le en 2e West (Indische Buurt); 

5. Na 1945 wordt de stad in noorde
delijke en westelijke -richting uitge
breid met als grens de rijkswegen 
15 en 27. Een grote nieuwe stads
wijk ontstaat; 

6. 196... ? uitbre~ding in oostelijke 
richting, met eventueel overschrij
ding v:1n de Gelderse provincie-
grens. 

-0--

u begrijpt van welke ontzaglijke be
te,kenis ·zo'n stadsuitleg zo rond 1600 
geweest zal zijn_ Men leefde voordien 
niet alleen op ,een beperkter territo,ir, 
binnen de enge, sbrenge ·begrenzing van 
de stadsmuur, men ·zag uiteraard ook 
beperkter rond ·zich heen ·en in de toe
komst. 

Bij een dergelijke staidsuitleg, die als 
gebiedsuit'breiding dikwijls voor een 
lange tijd diende (in Gorinchem voor 
on,geveer 3 tot 3½ eeuw) leefde men 
ineens wel onder een enorme schaal
vergroting. 

De belangrijkste aanleiding tot de 
stadsuitleg was meestal wel het strate
gische belang en de veiligheid van de 
stad, maar de verruiming van de be
schermende gordel schonk de burgers 
ook meer ruimte om te wonen, te wer
ken en te 'handelen. De verruiming van 
èe vesUng bood de gemeente nieuwe 
ontplooiïngsmogelijkheden. Het stede
lijk bestuur voerde niet zel<len een 
soort expansiepo'litiek: b.v. door veel 
gema.kkelijker dan voorheen het bur
gerschap te verlenen, men gaf vrijdom 
van lasten en het zich nieuw vestigende 
bedrijfsleven kreeg allerlei faciliteiten. 

In dit opzicht dus overeenstemming 
met vele gemeenten, die thans terwille 
van hun ·groei d.m.v. industrialisatie 
bereid zijn offers te brengen. 

-0-

In dezelfde tijd dat Gorcum "uitge
legd" werd, zien wij ook elders derge-

lijke versterkingen en vergrotingen als 
gevolg van de beroering van de 80-ja
r ige oorlog. Het ligt voor de hand. dat 
de Staten van Holland 'het strategisch 
belang van Gorcums versterking en 
nieuwe vestingsteJ.sel inzagen, want 
deze opzet kwam tot stand in samen
werking tusse, t het Stadsbestuur en de 
Staten 

In de·ze tijd ook beleefde de vesting
bouwkunde zijn hoogtepunt en het ge
bastioneerde stelsel, uit Italië afkom
stLg, was van grote betekenis. Het 
werd verbeterd door de Nederlandse 
geleerde Simon Stevin en aan de Leidse 
Unive-rsiteit had men zelfs een leerstoel 
voor "Fortificatie en dependerende 
Sciëntiën", waarbij de wiskunde lheel 
belangrijk was. 

Een bekend vestingbouwer uit ,a~·e 
tijd was Mr. Adriaen Anthonisz., eerst 
schepen en later burgemeester v 
Alkmaar (c.a. 1543-1'620). Over he 
·zegt W. H. Schukking, ,,De oude Ves 
tingwerken van Nederland", (pag. •2'1-
22): 

,;Hem beschouwen wij voornamelijk 
al,s de man, die de beginselen van lhet 
Nederlandse stelsel, met een ongeëve
naarde energie en vakbekwaamheid, 
het eerst in practische vormen en op 
de, voor zijn tij-d meest economische 
wij,ze, in onze nationale bodem vestigde 
en die met zijn werk'en en ontwerpen 
duidelijk aangaf hoe men overal in den 
lande verder moest arbeiden op 'het ge
bied der militaire verdediging. Er i,s 
haast geen stad in Nederland of hij 
heeft er in de wordingstijd van het 
Oud-Nederlandse stelsel (1570-1600) de 
eerste verbeteringen, en bij sommige 
zelfs ·zeer belangrijke, ontworpen en 
doen uitvoerer..". 

Hij was het ook, die een belangrij·k 
aandeel had in de totstandkoming van 
het Gorcumse vesting,stelsel en daarom 
is een aan 'hem gewijd cita•at uit het 
geschrift van Schukking hier ·zeker op 
zijn plaats. 

- o-

Reeds in 1578, 1579 en 1580 werden 
werkzaamheden aan het Gorcwnse 
verdedigingsstelsel verricht en van het 
laatste jaar af tot 1591 moesten de in-
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woners wekelijks een bijdrage betalen 
voo~ de versterking van de stad, 'het 
zgn. ,,walgeM". Ook de opbrengst ,van 
een deel •der afbraak van het Minder
broederklooster in de Ar,kelstraat werd 
besteed tot verbetering van de vesting
werken, het andere deel van de afbraak 
werd ,gebruikt voor reparatie van de 
Grote Ker,k. 

In 1579 droegen de Staten van Hol
land de Gorcumse schout Jacob Kemp 
op om samen met Adriaan Anthonisz. 
een bestek te maken voor de verster
king van de stad. Van Zomeren (pag: 
368) zegt het als volgt: 

,;D e Staten van den Landen aan
merkende, hoe veel het Land aan de 
Stad Gorinchem gelegen was, en de 
principaalste frontier Stad tegen de 
'Geldersche zyde zynde, besloten deze 
Stad in staat van beter tegenweer te 
·brengen, te meer: omdat Poorten, Ves-~ 
ten, Wallen, en andere werken reeds 
zeer vervallen wa;ren". 

In 1584 werd er een accoord gesloten 
tus,sen de Staten en de Stad over het 
maken van eèn gedeelte der fortifica
tiën bij het verbrande 'Dolhuis aan de 

·rivier; langs de scheepstimmerwerf 
naar de nieuwe Burchtpoort, de t.w. 
Dalempoort. Hierin waren niet begre
pen de wenkzaa;mheden aan de Beer 
buiten de Arkelpoort, die reeds eerder 
begonnen waren. 

Dan volgt •in 1586 de wal aan de 
oostzijde van de stad en in 1587 wordt 
er een accoord ,gesloten over de ver
dere versterkingen en kwam er een 
nieuwe 'Kanselpoort. 

Deze versterkingen waren dringend 
nodig en Gorinchem was in 1588 be
vreesd voor een inval uit het oosten "om 
dat veele nieuwe werken nog niet in 
staat van tegenweer waren gebragt" 
en ·zo drong men bij de Staten op spoed 
,aan voor verdere voltooiïng "om de 
Stad buyten pryk.el te stellen" . Zo werd 
er in dit jaar weer een contract ge
maakt over de onkosten, want de sta;d 
was "in zware schulden" geraakt. 

Van Z,omeren geeft over de wer,k
zaa:mheden "uyt de echte stukken een 
net verhaal" en .·zegt dan dat de stad 
vóór 1600 al "in een goede staat van 
tegenweer w:1s gebragt, en wel voor 
een sleutel aan deze zyde mag ge'hou-

den worden, hoewel dezelveri zedert 
dien tyd nog al met meer andere wer
ken is versterkt, zodat zy tegenwoor
dig zeer aangenaam in haare werken 
leyt". 

Emck vermeldt in zijn Kroniek ook 
allerlei !bijzonderheden ,over de verster
king van de vesting: aanleg van wallen 
en 'bastions, bemuring van bol~rken 
en het graven van grachten, aanleg 
van dijken, enz. en er ,spreekt een 
enorme activiteit uit. En als dan in 
1642 de nieuwe w ,aterpoort gebouwd 
wordt, heeft de vesting zijn bekende 
vorm gekregen, ook al hlijft men daar
na werken aan verbeteringen. In het 
tijdvak 1625-1645 wordt er nog een be
drag van f 105.415,- aan besteed 
(Ernck, Kroniek). 

- 0--

IDe vestinggeschiedenis van Gorin
chem is ·zeer rijk en in <le loop van de 
twee eeuwen die volgden op de uitleg, 
de versterking en voltooiïng van de 
nieuwe vesting, heeft deze zijn kracht 
ook wel bewezen. In de winter van 
1813 op 1814 wist Generaal Rampon 
de stad voor oe Franse keizer lang in 
bezit te houden. 

( Wij kunnen 'h:ierover veel bijzon,der
heden vinden in F. H. A. Sabron's "De 
vesting Gorinchem 1813-1814"). 

Maar ook later nog •blijft de vesting 
van belang. In de Vestingwet van 1874 
wo,rdt de stad als zuidelijke gren,spunt 
van de nieuwe Hollandse Waterlinie 
opgenomen en in 1899 wordt bepaald 
dat Gorcum b~hoort tot de vestin,gwer
~ n le klasse. 

AHengs echter wordt de waarde van 
de verdedigbare vesting minder aan
geslagen. maar met Brielle. Geertrui
denberg, Muiden, Naarden, Weesp, 
Willemstad, Woudrichem en Hellevoet
sluis was Gorcum in het begin van de 
20e eeuw nog als vesting o,vergebleven. 
De zgn. ,,ve!"i:Joden ,kringen" buiten de 
wallen, waarin geen permanente bouw 
mocht plaatsvinden, werden steeds 
verder ingekrompen of opgeheven (o.a. · 
in 1919), gedeelten van de wallen wer
den van hun vestingfunctie ontheven 
(o.a. in 1926) maar het duurde nog tot 
na de oorlog van 1940-1945 dat de ver-
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Maar ... er werd aangepakt! En er 
kwam een periode van enorme ontwik
keling, welke het meest suggestief kan 
worden belicht aan de hand van een 
-korte opsomming van een aantal ine
het oog lopende tekenen van ontwik
·1,cllng:e

1816 De Lutherse·n nemen een nieuwe 
kerk op de Langendij•k in gebruik; 
de vroegere Jansenistenkerk "In 

Abrahams Sohoot". 

1818 Er worden sluizen in <Je haven 

gemaakt, een plantsoen wordt 
aangelegd (bij de t.w. Oude Ho
ven) en 'het Kanaal van Steenen
'hoek wordt gegraven. 

1825 Het Zederikkanaal wordt aange
legd. 

Gorinchem telt 5900 inwoners 

1826 Bouw van de Willemskazerne en 
oprichti11g van de Nutsspaarbank 

1830 Er wordt een nieuwe begraaf
plaats aan de Arkelse Onderweg 
aangelegd en d·e stad wordt in het 
stoombootverkeer opgenomen. 
Nadien komen er steeds meier 
stoombootdiensten op Gorinchem 
en ooik de veerdiensten worden 
gemoderniseerd. 

1833-1836 Een Tussenschool ·en een 
·Burgersohool g•esticht.e

1838 Inwijding van de nieuwe R.K. 
Kerk aan de Haarstraa,t en vest'i
·ging van een Arrandissements
rrechtbank.e

1340 De Latijnse schoo'l wordt gym
nasium. 

J 8H De Joodse synego,ge in de Kwe
kelstraat in gebruik genomen. 

1843 De eerste steen gelegd voor een 
schouwburg - de oude Doelen. 

Ook rond 1900 was de haven nog een druk centrum van handel en 

scheepvaart. U ziet hier aan de Appeldijk ook nog huizen aan de 

havenkant en op de achtergrond de oliemolen, die in 1916 werd 

afgebroken. 
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In de 19e eeuw kreeg Gorinchem een nieuw stadhuis - teken van de ver
nieuwing in deze tijd. Het werd op 3 oktober 1860 ingewijd en vierde dus 

inmiddels zijn eeuwfeest. 

1816 Een stadsmuziekmeester aange
stel'd. 

1847 In de Keizerstraat wo,rdt een 
Huis van Arrest gebouwd .

•1850 De Geref. Kerk ingewijd en een 
R.K. gesticht aan >het Henmlaan
t j e gevestigd. 

Gorinchem heeft. 8300 inwoners en de 
bevolking nam in 25 jaar met 2400 
zielen of 40% toe. 

1851 Er wordt een Ka mer van Koop
handel voor Gorinchem opgericht 
en de nieuwe Ned. Hervormde 
Kerk wordt ingewijd . 

1853 De Koren.beurs g ebouwd 

1855 Oprichting van een Gasfahriek 
- opening Telegraafkantoor -
oprichting Burgerlijk Armbestuur 

1857 De Arkclpoort wordt afgebroken. 

1859 Er 'komt in de plaats van oliever
lichting in de straten moderne 
gasverlichting. 

:!.860 Het nieuwe stadhuis in gebru ik 
genomen. - De Vijfde Uitgang 
gemaaikt:. 

1861 Een gymnastiekschool opgerictht. 

18G5 Het Oude Vrouwenhuis krijgt een 
nieuwe behuizing op de Groen
ma-rkt -- een nieuw Gasthuis aan 
de Haarstraat gebouwd - op
richting van een tekenschool. 

54 



1866 Op de Groenmarkt (•hoe'k Tinne
gietersteeg) komt een nieuw 
po'stkantoor de bruggen wor
den verbeterd. 

1869 H et R.K. Weeshuis in de Molen-
straat geopend . 

1870 Demping van de Kalkhaven. 

1871 Een geme'entelijlke HBS geopend. 

1872 Gorinchem krij,gt een onderwij-
·zersopleiding. 

1873 Verdere dempingen (ook in 1882) 

1874 Op de Kalkhaven komt een nieu
we lagere school. 

1875 De Hovenierstr:1at aangele,g<l -
in de binnensta d is nog steeds 
ruimte voor woningbouw. 

Gorinchem heeft 9300 inwoners, een 
stijging van 1000 in 25 jaar en 3400 in 
50 jaar of sinds 1825 een toename met 
bijna 60%. 

1876 Buiten de Waterpoort komt een 
nieuwe visafälag. 

1880 De Botermarkt achter het stad
huis eebouwd. 

1881 In de Zusterstraat en Zustersteeg 
,komen nieuwe scholen - De 
Vries Robbé •begint haar bedrijf! 

1883 Het nieuwe gymnasium in ge
hruik gen=en de spoorlijn 
Ge'ldermalsen-Gorinchem geopend 

1884 Oprichting van de Gorinchemse 
Visserijmaatschappij. 

1885 De spoorlijn Gorinchem-Dordrecht 
,geopend - de nachtwakers wor
den afgeschaft en wij krijgen 
,.eclhte" po!Hie. 

1886 De Ambachtsschool gesticht -
de DrinkwaterleÏ'ding ingesteld 

Grotè Landbouwtentoonstel-
ling. 

1893 Het Merwedekanaal geopend. 

1894 De Waterpoort afgebroken. 

1898 H et Wilhelminaplantsoen Buiten 
de Waterpoort aangelegd. 

1900 Bouw van de Citadefäazerne aan. 
'besteed. 

Gorinchem heeft nu 12.200 inwoners, 
dus een s,tijging met 2900 in 25 jaar en 
6300 in 75 jaar, dus meer wn verdub
beld, n.l. een st.ijging met 107%. 

Natuurlijk is deze opsomming niet vol
ledi,g, maar 'Ze geeft een belangrijk 
beeld van de ontwikkeling in de 19e 
eeuw. Op alle terreinen werd grote 
activiteit getoond: er werden openbare 
voorzieningen getroffen van vérstrek-· 
kende betekenis ; handel en bedrijfs
leven ontwikkeläen zich ; kerken en 
scholen werden gebouwd; er kwam een 
schouwburg; de sociale zorg nam toe. 

Zeigt u nu nooit meer, dat Gorin
C'hem in de 19e eeuw achterbleef - het 
was e1en veelbetekenende eeuw voor 
onze stad en als u dit alles binnen de 
sc1haal van die tijd beziet, klopt u zich 
als 20e eeuwer ook lYepaald niet op uw 
moderne en vooruitstrevende borst 
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VIII. DE VESTING.HANDEN l7EHBROKEN 

,,De functieverar!deringen in onze eeuw ko
men het stetkst tot uiting in de binnenste
den. De oude steden zijn ons belangrijkste 
cultuurbezit". 

De hiervoor geschetste ontwikkeling 
vertoont dan in de eerste decennia van 
de 20e eeuw een inzinking, ook al gaat 
de induëitrialisering geleidelijk verder. 
De bevolking sgroei is gering, maar 
men vergete bij het beschouwen van de 
p e-r iode 1900- 1945 niet, dat hierin de 
mobi!,isatie van 1914-1918 voorkwam, 
de crisistijd en de oorlog 1940-1945, al 
kan men niet aan de indruk ontkomen, 
dat ook het initi:\tief ver achteruit was 
gegaan. 

In de binner::stad bouwde men - als 
in zovele vestingstadjes - de kern 
binnen de wailen vol. Wij noemen de 
aanleg van het Wilhelminaplein (1903) 
en verdere bebouwing in de Verlengde 
Pompstraat, de Nieuwstad (1922) en 
op de Vissersdijk ( 1925 J. 

Maar lang;,.aam aan keek men toch 
ook al buiten de wallen. Ruim een 
hal·ve eeuw geleden (1909) werden de 
eeni:e twee huizen aan de Nieuwe Ho
ven gezet. In J 905 kwam er een straten
plan voor het gedeel te tussen de Arkel
sedijk en de Arkelse Onderweg (latere 
W. de Vries Robbéweg) en rond 1920 
is er met be·trekking tot de uitbreiding 
een redelijke activiteit, wanneer wij 
letten op de verhoudingen in die tijd. 
Aan de Nieuwe Hoven en de Haarse 
Kaden komen huizen in lintbebouwing, 
äe Lingewijk WOI'dt verder uitgebreid, 
West ontstaat en later de Indische 
Buurt. 

Voor onze hedendaagse begrippen 

,,Levend Erfdeel" - bouwkunst 
van vroeger voor mensen van nu. 

schuchter e po6i ngen , gebrek aan goede 
plannen, verfoeieiijke lintbebouwing 
en gebruik van een terrein aan de Mer
wede voor woning bouw, dat beteT voor 
de industrie gereserveerd had kunnen 
blijven. Maar wij moeten dit alles Z/Îen 
il'. de geest van die tijd, ook al kunnen 
wij er niet veel lof voor uiten. 

-o-

Pas na de oorlog van 1940-1945 
ont wikkelt Gorinchem zich buiten de 
wallen in het noorden en het westen 
met een enorme vaart. Bijna 3000 hui
,ien werden in die periode tot heden ge
bouwd. Meer dan 20 nieuwe scholen, 
w.o. een Chr. K weekschool, een Gym
nasium, een Chr. HBS, een middelbare 
en een lagere landbouwschool. een 
ULO-complex. e.d . 

Een g root nieuw Streekmekenhuis 
werd gebouwd, een Groene Kruisge
bouw met Spaarbank en Leeszaal, een 
Geref . Kerk en een nieuw gebouw van 
Gemeentewerken. Een deel van de 
S ohelluinse Vliet werd gedempt, er 
komt een nieuw centrum aan de Kom 
van deze Vliet en evenzo rond d e Var
k ensheul, een Hervormd Centrum aan 
de Mo.Jlenburgseweg i-s in aanbouw en 
een torenflat va n 15 verdiepingen 
steekt zijn neus in de wolken. ,,Per slot 
kan een grote stad niet zonder to-rens; 
ze zijn als uitroeptekens" , zegt Wolf 
Schneider in zijn al eerder genoemde 
boek "Eeuwig Babylon " , waarbij hij er 
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Zo zagen de Haarsekaden er uit in het begin van de 20e eeuic, 
gezien vanaf het plantsoentje aan de Nieuwe Hoven. Dit is dus 

het punt, waar nu "de klok,, staat. 

op wijst, dat ,de groei naar de grote stad 
een soort plezie1i,g spel is: ,,Hoe groter 
een stad is, des te gemakkelijker valt 
het haar om P.og groter te worden. De 
meeste opeenhopingen schijnen te ont 
staan uitsluitend uit plezier opeenho
pingen te vormen" . 

En daarmee zitten wij dan tevens in 
het probleem van die steeds groeiende 
sta d. De mensheid ver,dubbelt Zlich in 
het huidige tempo in 40 jaar. Het is 
een toe,vloed, die niet te stuiten blijkt 
te zijn en die geweldige problemen met 
zich mee brengt. De ' stad staat van
daaig in de belangsteUing, omdat ze een 
en al probleem is. Probleem van woon
en werkruimte, van recreatie, van ver
keer, van verpaupering. 

- 0 -

Ook Gorinchem staat voor deze pro• 
blemen. Wij zijn een stad geworden -
vol,gens velen zijn wij nu pas stad en 

volgens enkelen n og niet voldoende 
stad. 

Wij moeten vandaag vooruitstrevend 
en modern denken, de k lok kan niet te
ruggezet worden en wij leven niet alleen 
va n en door l: et verleden. Dit kan ons 
w el verrijken, maar het heden vraagt 
onze arbeid en ons inzicht. Men kan 
zich echter w ;,,! afvragen , of onze groei 
ni et in een t e sterk tempo is gegaan, 
de prob lemen worden niet geringer en 
het is eveneens de vraa g of wij op deze 
wijze moeten voortgaan . Men kan de 
ontwikkeling niet tegenhouden - en 
d a t behoeft ook niet - maar men kan 
er wel naar streven primair gezond en 
sterk te worden en de nu eenmaal on
afwendbare groei op te vangen. 

Naar onze mening komt er een tijd, 
àat men in een gemeente niet meer 
triomfantelijk zal wijzen op de 25.000e 
of de 100.000e inwoner, maar men het 
accent meer zal leggen, op een intern 
g ezonde ontwikkeling met welvaart 
voor de inwoners. 
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Go,rcum ontstond aan de rivier, a an 
het veer over de Merwede en aan de 
grote verkeerswegen, terwijl het zich 
verder ontwiklrnlde aan de Linge. 

De rivier is nog steeds die zuidelijke 
gren,s, het veer verloor zijn betekenis 
en een brug voe,rt het verkeer eni,ge 
kilometers veDder langs de stad ( zo
wel van noord naar zuid, a1s van oost 
naar west) en de Linge is een probleem 
geworden binnen de oude stad. 

Gorinchem breidde uit, maar h er 
nam - evena;Js elders mèt de uit
breiding het probleem van de verpau
pering van de binnenstad toe. Het ac
cent werd verlegd, er moest eerst nieu
we woonruimte ,geschapen worden. 
maar nu is het ogenblik aangebroken 
dat het oog gericht moet worden op 
het hart van de stad - op de binnen
stad! 

De nieuwe brug over de Merwede (1961) 
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De stad saneert 
IX. VEHPAUPEUING EN 

VEHKEEHSVHAATZUl_"".HT 

,,Een feit is, dat vele gemeentebesturen 
hun stadskern schromelijk hebben ver
waarloosd)). 

· Er gaat een s:1neringsgolf over onze 
steden, met meer of minder ingrijpende 
plannen . Heftige voorstanders van 
doorbraak voor het verkeer en voor 
af.braak van het oude staan tegenover 
vurige ·behouders van het oude, die hun 
liefde aan een karak•teristiek maar 
krotteri-g huis aan de rand van een af
br-okkelende havenmuur betuigen, alsof 
het Venus in al haar sc,hoonheid ·zelf 
was 

Ook Gorinchem gaat en moet sane
ren. Er is een basisplan voor die sane
ring, dat thans besproken wordt en 
waarover het gemeentebestuur discus
sie wenst. Wij herinneren ons de san e
ringspla nnen elders en de acties van 
comité's tot behoud van de binnenstad 
en wij weten, ciat sanering heel di'kwijls 
een gevaar •betekent voor de oude kern . 

Is er met betrekking tot. Gorcums 
sanering reden tot ongerustheid? In de 
grote lijn van het plan bepaald niet. 
E·en sanering»plan waarin het oude 
stratenbeloop in de oudste stadskern 
na,genoeg ongewijzigd blijft, men een 
haven niet dempt en een vestinggor
del handhaaft , mag zeker uniek in den 
lande genoem~l worden, al zal voor ve
len een nieuw stad:huis aan de rivier -

H. Molendijk in ,,Historische 
schoonheid en stadssanering)) 

l 
hoe riant ook; maar als plaats beter 
geschikt voor een ·hotel moeilijk te 
verteren zijn. Het stadhuis hoort in 
het hart van de stad, waar •het ruim 
vijf eeuwen stond. 

-0-

Niema nd zal de noodza-kelijkheid 
van stadssan ering betwisten en mèt 
oud-burgeme%ter H. Molendijk van 
Amersfoort ( ,,Historische schoonheid 
en stadssanering", paig. 2) kunnen w ij 
•zeg-gen : .,Zo liggen er straten en ste
gen in aHe stadskernen. 

In deze troo•steloze, ontmoedigende 
omgeving kunnen kinderen niet op
groeien tot ,g ezonde, evenwichtige, ge
lukkige mensen . Hier moet met vaste 
hand, doch behoedzaam worden inge
grepen". 

Gelukkig is dat in Gorinchem na 
1945 O'Dk al g<,echied en er is op •het ge
bied van de voo·r•bereidende of "stille" 
.sanering heel wat gedaan. De gemeen
t e heeft tot 1 januari 1962 niet minder 
dan 345 krotten aangekocht, er zijn 
399 onverklaarbaar bewoonde h uizen 
onbewoonbaar verklaard, 405 panden 
werden aan de bewoning onttrokken en 
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Krotten in smalle stegen. De troosteloosheid 
valt op u aan. 

Gelukkig niet meer bewoond. 



meer dan 250 bouwvallen zijn inmid
dels gelukkig afgebroken. Die afbraak 
gaa:t door en dit is het be,gin voor de 
zo noodzakelijke sanering. 

Wij weten dat er in de vorige en ook 
in de 20e eeuw nog in onze oude steden 
veel is verminkt : door afbraak - door 
bepleistering - door zgn_ modernisering 
- door demping. Het was voor ons 
stadsbeeld een troostelo:ze tijd. ,,De tijd 
waarin het kwalijk begrepen "nut" el
ke andere overwegin,g op zij drong" 
(Dr. M. G. dè Boer "Een wandeling 
door Oud Amsterdam"). 

Overigens werd alles wat er maar 
aan open ruimte was volgebouwd -
in Gorcum bouwde men in stegen en 
zijste,gen - men drukte de huisjes als 
het ware tegen de wal aan en die 
"verdichting", samen met de nodige 
dempingen ( u.a. de Kalkhaven), haal
den de fleur uit de oude binnenstad. 

Zijn onze voorgangers in gebreke ge
bleven? Naar onze begrippen bepaald 
·wel, maar zij dachten in de geest van 
hun tijd en het be,grip "ruimtelijke or
dening" was hun vreemd. Mogen wij ze 
dit verwijten? 

Wij, mensen van 1962, mogen dan al 
met allerlei prognoses werken, maar 
wie heeft de moed om nu de behoeften 
te bepalen van de stad van over vijfdg 
jaar? 

Wij zitten nu eenmaal met de erfenis 
van het verleden en wij hebben de fou
ten van toen evengoed te accepteren 
als de St. Janstoren en "Dit is in Beth
lehem", als de Dalempoort en het oude 
Tofüuis. 

Wij zouden het Merwedekanaal, het 
Kanaal van 8teenenhoek en de spoorlijn 
- met onze huidige wetenschap - be
slist niet meer- op de oude plaats situ
eren. Wij veroordelen de lintbebouwing 
van de twintiger en de dertiger jaren, 
wij vinden West en Indië verkeerd lig
gen en zijn oo;,: al niet enrhousiast over 
de Lingewijk. Zelfs het nieuwe ver
keersplein ligt nu al weer te dicht bij 
de stad. En wle zal ons zeggen of men 
in de toekomst zo gelukkig zal zijn 

met de stedebouwkunfüge opzet van 
Gorinchem van nà de oorlog? Of men 
ons zal roemen om een bungalowdorp 
en een Aireywijk, om een Schuttern
buurt en een Gi!dewijk? Die nieuwe 
stad ,zal zijn homogeniteit, zijn dege
lijkheid en zijn logische opzet nog moe
ten bewijzen en het is de vraag of wij, 
met al onze wijslheid, tussen 1950 en 
1960 onze krottenbuurten niet hebben 
verplaatst. 

Tegenover de voor ons beroerde erfe
nis van het verleden past ons - die 
in een tijd van de bouw van "moderne 
krotwoningen" leven, zoals de Bond 
van Nederlandse Architecten het zelf 
noemt - geen hoovaardige afkeuring 
en laatdunkend neerzien op de tijd van 
b.v. 1870 tot 1920, maar slechts de wil 
om gezond te maken wat maar enigs
zins mogelijk is. 

-0-

Bij alles wat de sanering van onze 
oude binnensteden betreft staat voorop 
dat de oude kern behouden moet biij
v,en. ,,Er zijn altijd verschillende moge
lijkheden voor è.e ontwikkeling van een 
city. Er zijn ook velerlei bestemmingen, 
die aan de oude wijken kunnen worden 
gegeven. De oude stadskernen vormen 
thans de brandpunten van monumen
ten:zorg en van verandering in het ste
delijk organisme" (Brochure "Levend 
Erfdeel" , Bouwkunst van vroeger voor 
mensen van nu, pag. 14). 

En terecht zegt Ir. R. Meischke (,,De 
ontwikkeling van de oude binnenste
den", Jaarverslag 1957-'59 van het 
Kon. Oudheidkundig Genootschap, pag. 
126): 

"Wanneer men de oude stad zoveel 
mogelijk intact 'houdt en herstelt, dan 
bestaat de mogelijkheid dat zij in de 
toekomst in haar oude vorm weer een 
gezond onderdeel van de grote steden 
gaat uitmaken. Een onderdeel dat door 
velen als een verrijking aanvaard zal 
worden ,en dat in hoge mate bij zal dra
gen tot het "bewoonbaar" houden van 
de steeds grotere steenwoestijnen, die 
onze steden gaan worden". 

Vast staat, dat de binnènstad - het 
stadscenrum ( al klopt dat niet altijd 
geografisch) - een levend geheel moer 
zijn, dat zijn verschillende taken kan 
v:ervullen 
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Radicale afbraak van wat niet waard was behouden te worden. 

In het gebied tussen Gasthuisstraat, Arkelstraat en Haarstraat 
·werd Gorcums sanering begonnen. 



Die functies zijn veelzijdig: een open
bare Tunctie - een winkelfunctie -
een culturele functie. Geen industriële 
(unctie, maar bedrij,ven die zoals in 
Gorcum aan de rand van de oude bin
nenstad zijn gegroeid, verplaatse men 
niet ten koste van vele miljoenen, 
waarmee de gemeenschap niet gediend 
is. Men kan deze bedrijven beter ter 
plaatse iets laten uitbreiden, waardoor 
meestal een ;,tuk stadssanering wordt 
bereikt, dat de stad geen cent kost. Die 
historische vestigingsplaats is er nu 
eenmaal. 

Overigens bevordere men geen ver
dere industrievestiging in de oude stad. 
De bestaande conserveringsverorde
ning kan in dezen een positieve bij
drage aan de sanering betekenen , zij 
mag echter nimmer een machtsmiddel 
zijn om een eenzijdi,ge zienswijze door 
te voeren en men vergete niet, dat het 
bedrijfsleven en ook het bestaande win
koelcentrum, een belangrijke bijdrage 
aan de wel vaart leveren. Bedrij,ven kan 
m en maar niet zo opnemen en een an
der plaatsje geven. De binnenstad is 
bovendien geen dambord met witte en 
zwarte schijven . 

Waar lig1t het karakteristieke van Go
rinohem? In de Twijnderstraat of !het 
Vossenhol? Neen , in de historische 
kern . En om die ke,rn gaat !het. Die 
heeft, ,zoals Gorcums burgemeester h et 
in de raadsvergadering van 11 decem
ber 1961 uitdrukte "een gevoelLg pro
fiel en stratenpatroon", waarop wij 
zuinig moeten ,zijn. Dat stratenpatroon 
ma,g men zeker rangschikken onder 
wat men tegenwoordig "groepsmonu
menten" noemt, evenals de oude 'haven 
dit met de havenstraatwand is en de 
vesting met zijn graclhten en ba!stions, 
zijn ravelijn.en en de enige nog aan
wezige stadspoort. 

"Wie doorbraken gaat plegen en een 
stratenpatroon gaat maken met veel 
bredere straten, ,tast het karakter, het 
we,z-en ·van een stad aan. Er is een on
miskenbare samenhang tussen platte
grond en stadsbeeld. Men kan niet on
gestraft grote wij,zigirug,en aanbren
gen" ('H. Molendij'k, ,,Historische 
schoonheid en ,s'tadssanering", pa;g. 11). 
Zo kan men it-.v direct zien, dat ver
breding van de· Burgstraat in strijd 

is met het oude stratenpatroon, maar 
de vraag i,s of men er aan kan ontkomen 
in het belang van het verkeer en mo
gelijk moet hier een offer gebracht 
worden. Het i~ onmogelijk alles ite be
houden, al zal men er -zoveel als kan 
naar moeten streven. 

Dit i's dus bepaald geen pleidooi voor 
behoud ten ko,ste van alles. Met Molen
dijk kunnen wij zeggen: ,,Natuurlijk, 
wat geheel verloederd is moet on!her
wepelijk worden afgebroken" (pag. 4). 
,, Als ze gebouwd zijn buiten de eÎ'gen
lijke historische stads- en doTpskernen 
zijn er helemaal geen moeilijkheden" 
(pag. 2). 

Dit geldt in Gorinchem voor de om
geving van het Melkpad, de Krieken
straat, en a:lles in de oude binnenstad 
ten oosten .van de lijn Kei,zerstraat
Kalkhaven af. 

In de oudste kern van de binnenstad 
zij men voorZlichtig. 

Gebouwen en gevels, die tot de groep 
monumenten behoren zullen zonder 
meer gerestaureerd moeten woroen, 
ook al zijn ze vervallen, maar dat is 
helaas ·zo dikwijls 1het k enmerk van het 
monument. En men omringe die monu
menten ook met een bijpaissende bebou
wing, zonder in kitsch te vervallen. 

Gorinohem heeft nog genoeg waar
voor restauratie volkomen verantwoord 
is. Juist die monumenten geven aan de 
stad het bijzondere cachet. En 'hoe het 
in de naaslte omgeving van monumen
ten, niet moet, toont Woudrichem ons 
met zijn juwelen aan panden aan de 
Hroogstraat, waar men afgrijselijke he
·denda:agse bouwsels bij geplaatst heeft, 
evenals bij de praohtige kruiskerk aan 
de Kerkstraat. 

- 0-

Maar ... het verkeer dan? Ja, dat is 
een probleem, men onderschatte het 
niet. En evenmin zijn belangrijke die
nende functie in ons tegenwoordig be
stel. Maar men wake ook voor over
sc:hatting, want dan valt alles ten offer 
a.an deze moderne moloch. Beter is e1en 
compromis, waarbij men niet aan be
paalde voorzieningen en verkeersmaat
regelen zal kunnen ontkomen, maar 
men behoeft heus niet a ltijd de strin
gente maatregelen van demping en 
doorbraak te gebruiken. 
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Wij moeten er van uitgaan, ·dat het 
verkeer in onze 'binnensteden een die
nende functie vervult en... ook moet 
kl.mnen vervullen, maar men verwach
te niet, dat het verkeer in onbeperkte
hoeveelheden bezit van de binnenstad 
kan nemen en bepaald ook niet, dat er 
voor alle verkeersproblemen in de oude 
stad een oplossing is. 

,,De pogingèn om •bestaan<le binnen
steden op aanvaardbare ,wij-ze geschikt 
te maken voor het thans bestaande en 
verder te verwachten •verkeer per per
sonenauto, zijn doorgaans tot misluk
king gedoemd, omdat men met vrij,wel 
elke verkeeI'sverbetering aohter blijft 
'bij de verdere ontwikkeling van he't 
verkeer zelf" (Ir. W. Valderpoort 

"
De 

zelfzuchtiige personenauto, verkeers
vraagstuk en steden:bouw", 1953).

Het is bij de sanering van binnenste
den onmogelijk rekening te houden met 
een verkeer, waarvan de intensiteit in 
de toekomst niet te peilen is, nog afge
zien van 'het feit, dat wij de oude bin
nenstad nooit volledig geschikt voor of 
ondergeschikt aan de 'toekomstige ver
keersstroom moeten maken. 

Trouwens, ,,de sta·d is een uitvinding 
van voetgangers voor voetgangers", 
zegt Wolf Schneider, en hij vervolgt: 

"
Zij is geen autowereld maar een 

mensenwereld en dat hoort zij ook te 
blijiven. Het marktplein is niet 'te ver
vangen door het parkeerterrein. Het 
marktplein is iets onvervangbaars. De 
stedebouwkundigen moesten al hun 
aandacht en liefde .besteden aan dat 
treJlpunt, het forum. 

Iedere stedebouwkundige moet be
grijpen waar voor hem de grenzen lig
gen. Vele dingen, die wij in een stad 
lieJlhebben, zijn niet door planning tot 
stand te brengen. Wanneer men van 
een mooie oude binnenstad niets an
ders kan zeggen, dan dat zij hinderlijk 
is voor het verkeer, dan dient men 
zichzelf af te vragen wat voorrang 
verdient: de stad, zoals die gegroeid is 
of het rollend materiaal? 

Voor het verkeer behoeven wij niet 
bang te zijn, dat zal niet uitsterven. 
Maar wanneer een mooi oud gebouw 
één keer tegen de vlakte is gehaald, 
dan helpt geen lieve moeder meer. Het 
is altijd weer hetzelfde probleem: moet 
een eik, die al honderden jaren staat, 

geiveld worden, omdat er een lanrtaarn
paal moet komen? 

Wij menen van niet_ Wanneer auto's 
en een mooie binnenstad niet bij elkaar 
passen, dan zal de auto het veld moe
ten ruimen. Is zo'n binnenstad lelijk of 
onbeduidend, dan liggen de zaken an
ders". 

-0----

Wij menen, dat met betrekking tot 
verkeer en binnenstad, voor Gorinchem 
de v,olgende uitgangspunten kunnen 
gelden: 

1.e Hoofdzaak is goede toegangswegene
en een vlotte aansluiting tussene
nieuwe wijken en binnenstad, waar
bij een bredere coupure in de ves
tingwal aa.n de Kanselpoort nodig is.e

2.e In de specifieke verkeersstratene
van ·de binnenstad zal niet ge,par
keerd moeten worden - de straate
is er niet voor "rustende" auto's.e
Laden en lossen moet in de<ze stra
ten uiteraard wel mogelijk zijn, ooke
al kan er naar een andere oplossi'l1'g
gestreefd worden.e

3.e Het verkeer zal efficiënt - duse
langs de kortste route - door dee
stad geleid moeten worden. Men 
moet het op de snelste wijze kiwijt.e

4.e In Gorcums binnenstad is nog veele
niet •benutte parkeerruimte. Aller
eerst aan de zijde van de wallen,e
met o.a. een flinke ruimte aan dee
A,rkelpoort. Als men in de binnen
stad moet wc-zen kan men zijn autoe
altijd wel kwijt in de directe omge
ving van de wal of iets verder weg,
b.v. op de Kalkhaven of in stratene
die géén vorkeersfunctie 'hebben. In 
de middeleeuwen had men vóór ine
de -steden en buiten de stadspoorten
al wagenpleinen. De afstand in 
Gorcums binnenstad van een par
kee1'P.Ja:ats naar het punt van be
EJternming, bedraagt meestal slec'hrts 
enkele honderden meters. Tot deze 
concessie aan de oude stadskern 
mag de automobilist waarachtig 
wel bereid zijn. 
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En hier woonde men met dikwijls heel grote gezinnen. 

5. Bij de aanleg van nieuwe wijken stad-verkeer. H et zou nuttig zijn eens 
houde m en wèl rekening met het een verkeersenquete t e houden om bij • 
verke·er. Hier 'kan men nu nog zelf zonderheden te weten te komen ove1· 
de verkeersstroom regelen . D e de bestemming van het verkeer, dat 
nieuwe wijken .zijn de oude stad van door de stadsingangen de oude stad 
de toekomst. binnenkomt. Men zou bij het nemen 

van beslissingen dan een duidelijker 
Wanneer m en wil, is er zeker te stre uitgangspunt hebben. 

ven naar het compromis oude binnen-

Het aantrekkelijke straatbeeld van de Appeldijk aan de haven, 
dat volgens het basisplan voor de sanering ongewijzigd blijft. 



X. SANERING -

ZAAK VAN DE GE~IEENSCHAP 

,,In elke oude stad, die zich moet aanpassen 
aan nieuwe toestanden, staat men voor de 
vraag, hoe te bemiddelen in het conflict 
tussen de eisen van het moderne leven en 
de piëteit tegenover het verleden,, . .. 

Dr. M. G. de Boer 
,,Een wandeling door Oud-Amsterdam,,. 

Sanering moge een taak voor de over
heid zijn - het is daarom nog geen 
zaak van de overheid alleen. En het zal 
altijd een samengaan moeten worden. 

,,Een stad heeft niets aan louter con
servering en monumentenzo,rg, maar 
evenmin aan uitsluitend glas en beton, 
de stn:d heeft niet alleen het oude nodig 
en niet alleen het moderne - zij moet 
beide hebben'' (Wolf Schneider, pag. 
282). 

Nieuwe opvattingen met betrekking 
tot de stede-bouw kunnen voor een oude 
binnenstad funest worden. Er zijn in 
allerlei plaatsen helaas voorbeelden te 
over van . In de stadsuitbreidingen 
heeft men voldoende kans om een mo
dern e stad te bouwen en óók in de ring, 
die in de binnenstad rond de oudste 
kern loopt kan men gerust wat modern 
zijn. Het oude stratenplan in het hart 
van de stad wordt dan behouden en in 
de nieuwe stadsdelen kan men de ge
durfde opzet van vandaag laten zien. 
Door deze scheiding ontstaat - a1 
k linkt het paradoxaal - harmonie! 

"Er moet niet geheerst worden, niet 
door oudheidkundigen, maar zeker niet 
door statistici en verkeersspecialisten. 
Die cijferen een stad dood" (H . Molen
dijk, pag. 15). 

Sanering is een zaak van de gemeen-

schap, maar zij dient ook reken'ing te 
houden met de belangen van ,groepen 
(bN. het winkelcen trum) en van het 
individu, dat, waar het kan ontzien 
moet worden, maar ook tot offers be
reid dient te zijn, niet in de laatste 
plaats dikwijls in zijn eigen belamg.
Daarom is een goed saneringsklimaat 
w uitermate be-Jangrijk, het is méér 
een kwestie van goodwill dan van amb
telijke voorschriften. 

--0-

Saneren is ook een subtiele zaak en 
vooral de historische stadsreconstruc
tie zal meer geleid moeten wol'den door 
smaakgevoel, gepaard aan begrip voor 
verhoudingen en h istorische gebonden
heid, dan door architectonisch specia
lisrn e. 
En het is ook mogelijk om met betrek
king tot de oudste stadskern te spre
ken over "stadsherstel" in plaats van 
over sanering. Amersfoort gaf daarvan 
het voorbeeld: ,,In plaats van de ver
nietigende sanering koos zij het her
scheppende stadsherstel. 

Eenvo•udig gesteld, is het doen van 
dit herstel niet veel anders dan het be
houden van de eigen sfeer van de stads
kern. Heel wat huizen in de oude 
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straatjes zijn in de loop der jaren door 
onoordeelkundige verbouwing en ver
waarlozing in een zodanige staat ge
raakt, dat ze er als 't ware om vragen 
te worden afgebroken. Ook hun inte
rieur is veelal niet veel zaaks, evenmin 
als ·hun uite r lijk aanzien. Voor en na 
werden er onbewoonbaar verklaard of 
tot pakhuis of werkplaats inger icht, 
wat hun verval nog m eer verhaast 
heeft. En toch, wanneer die panden 
worden gesloopt en op hun plaats komt 
ien nieuwe woning, dan lijdt het straat
beeld schade" (W. F . J. den Uijl, 
,,Amersfoort s luisterrijk st-adsherstel"). 

Ook in Gorinchem zijn er op dit ter
r ein resu,ltaten te bereiken, in samen
werking tussen overheid en particuliere 
eigenaren. 

Eenvoudige panden kunnen door een 
go·ede ,;opk,na pbeurt" een exterieur 
krijgen, da t de moeite waard is en 
meestal is ook een zeer aanvaa rdbaar 
interieur, dat aan de t.w. eisen voldoet, 
bereikibaar . H et opknappen van deze 
panden is in het algemeen veel minder 
k ostbaar dan restauratie van histori
sche huizen en beslist ve·rantwoo1,d om 
een stad "cachet " te geven. 

Daarnaast zijn tienta llen panden aan 
t e w ijzen die voor "stij-lverbetering" in 
a a nmerking kom en, b.v. door : 

l e. vakkundig glas- en verfwerk in 
verantwoorde tinten; 

2e. betere gevelverdeling m et goed 
m etselwerk en voegwerk; 

3e. oude timmermanskuns t met een 
mooi passend deurkalf of een stijl~ 
vol bovenlicht; 

4e een eenvoudige versiering, die de 
gevel ophaalt. 

Dat ,;opkna ppen" zal aanste k elijk 
werken, zoals verbetering dikw ijls an
deren ook stimuleert. Het zal veel min
der kosten dan ingrijpend saneren, ter
wijl het resultaat karakteristiek kan 
zijn . 

Wat zonder meer verkrot is, onmo
g elijk hersteld kan worden of hel emaal 
uit de toon valt, zal moeten verdwijnen. 

Reeds eerder betoogden wij (H . F. 
van P eer, ,,Er is nog veel te doen in 
Gorcum", II "Krotoprui,ming en sane
ring", 1954) dat het aanbeveling ver-

dient een speciale gem eentelijke dienst 
in te stellen, die zioh - eventueel bij
gestaan door een adviescollege - met 
dit alles belast. 

Veel zal gedaan kunnen worden door 
het geven van voorlichting bij herstel, 
eventueel subsidiëring voor woningver
betering en ' n het 'bijzonder ook voor 
stijl verbetering. 

Er zal een soo,rt "zoveeljaren,plan" 
moeten komen met het doel, om in een 
periode van 10 jaar tot verbetering t e 
geraken wat het aanzien zowel a ls het 
interieur van de woningen betreft. 
Waarbij dan een soort gentleman's 
agreement geldt, dat aan het uiterlijk 
van de woningen niets wordt veran
der d, zonder onderling orverleg. Op deze 
wijze door a llen mee herstellend, kan 
cle oude stad "kara}üer " krijgen , n iet 
in de laatste plaats omdat het streven 
leeft in da geest van allen en door die 
gemeenschap gedragen wordt. 

--0-

Ons land t elt honderdduizend krotten 
en het dubbele aantal slechte woningen. 
Gorcum heeft er ruimschoots haar deel 
van . Niemand mag dan .ook de nood
zaak to t sanering ontkennen of onder
schatten. En het is zeker onjuist om 
vooringenomen te staan tegenorver een 
saneringsplan. Men moet ihet benade
ren met een positieve geest, uitgaande 
van e3n aantal factoren, die -bepalend 
zijn voor behoud, r estaurat ie, recon
structie en vernieuwing. 

Het Gorcumse s tadsbestuur wil dis
cussie over het basisplan voor de sane
ring. Dat is een goede gedachte. Moge 
m en ook luisteren naar welgemeende, 
vera ntwoorde en opbouwende kritiek. 

De ·historieminnaar is in hoge mate 
bij dit alles geïnteresseerd, e,venals bij 
de toekomst van de stad, die voor hem 
zeker zó bela ngrijk is als het verleden. 
Vit moge vreemd klinken voor hem, 
die in de minnaar van het verleden al-
1,een maar een conservatief mens ziet. 
Integendeel is hij echter iema nd, die 
streeft naar harmonie tussen heden en 
verle-den . Wij zijn toch mensen van deze 
tijd en moeten in die tijd ook onze be
langen dienen, waarbij wij dan te
vens wel respect mogen tonen tegen-
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over wat bleef uit een voo11bije tijd en 
waard is behouden te blijven. 

Wij menen àat er in Gorinchem geen
aanleiding bestaat voor een tegenstel
ling tussen het basisplan voor de sa
nering enerzijds en historische gebon-_
denhei,d en verantwoordelijkheid ander
zijds. Wij zijn van oordeel dat het ge
publiceerde basisplan het karakteris
tieke van de oudste binnenstad niet op
onverantwoorde wijze zal aantasten, al 
kan er dan wa,t strijd op enkele onder-
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