
Dinsdag
27 september
2016 Achtergrond

DeStadGorinchem.nl

9

uiteindelijk stopte bij de scouting, werd hij 
gevraagd als bestuurslid van de zendama-
teurclub. Tot op de dag van vandaag was en 
is hij secretaris. Enthousiast vertelt hij mij 
over elektromagnetische golven en trillin-
gen, over de korte golf en de betekenis van 
de zendamateur in de ontwikkeling van de 
techniek, over de uitdaging om met een klein 
zendvermogen zo ver mogelijk te komen en 
verbinding te maken met afgelegen stations, 
over het leggen van verbindingen met het 
International Space Station en satellieten 
rond de aarde. Hij toont me een achterka-
mer vol apparatuur, waaruit met regelmaat 
morse-achtige bliepjes klinken. ,,De tijd van 
brekie-brekie is voorbij”, zegt hij. ,,Dde seri-
euze clubs bestaan voort.”

Ook komt er weer tijd voor de oude hobby, 
Vestingstad Gorinchem. ,,In 1998 startte ik 
een internetsite over Gorinchem ‘de sleutel 
tot Holland’, waarop ik schreef over de 
geschiedenis van Gorinchem. Gorinchem 
was van oudsher heel strategisch gelegen, 
aan de aanvoerroutes van vijandelijke legers. 
Nederland was met haar lange grenzen heel 
moeilijk te verdedigen voor de historisch 
kleine krijgsmacht, dus liet men gebieden 
rond het oude Holland, de provincies Noord- 
en Zuid Holland onder water lopen. Van deze 
Hollandse waterlinie was Gorinchem de 
hoeksteen. Gorinchem is altijd een unieke 
vestingstad gebleven, de grootste omwalde 
vestingstad van heel Nederland, groter dan 
bijvoorbeeld Naarden. Middels de site wilde 
ik Gorinchem als vestingstad promoten. On-
danks de afbraak en smakeloze tussenbouw, 
vooral in de tijd van Ridder van Rappard, is 
Gorinchem een interessante stad gebleven. 
Ook voor buitenstaanders is er heel wat te 
zien. Gorcummers lijken zich hiervan niet 
bewust. Lange tijd bleek er weinig cultuur-
historisch besef. Als er een boom wordt 
gekapt, dan is er veel verontwaardiging 
en slaat Facebook op tilt, maar als er een 
verdedigingswerk wordt weggehaald, dan 
hoor je niemand. Gelukkig dringt de laatste 

jaren het belang van de vestingwerken weer 
door. Middels het Kanjerproject is tussen 
2003 en 2006 de stenen bekleding van de 
aarden vestingwallen gerestaureerd en zo 
ook een aantal gebouwen, zoals het Kruit-
huis en het Arsenaal. Helaas is toen ook een 
aantal geschutsbatterijen van de stadswallen 
verwijderd.”

,,Gelukkig is er toenemend besef van de 
waarde van onze vestingwerken en een 
groeiende belangstelling voor de nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Dit geeft ook zoveel 
kansen voor Gorinchem als toeristisch 
trekpleister.” Drie jaar geleden startte Hugo 
een Facebookpagina over de vestingwerken 
en eind 2014 ontstond de Werkgroep Vesting 
Gorinchem (www.vestinggorinchem.nl) De 
werkgroep is zeer actief. Er werden rondlei-
dingen over de vestingwal georganiseerd, 
een cursus van Hugo over de vestingwerken 
trok in anderhalve week 31 belangstellen-
den, er werd een boekje gemaakt met een 
Rondwandeling Historische Vestingwerken 
Gorinchem. En er werd gewerkt aan een 
startnotitie voor de gemeente. ,,Wij willen op 
een aantal plaatsen terug restaureren naar 
de situatie van het eind van de negentiende 
eeuw en een aantal geschutbatterijen terug-
brengen, met respect voor flora en fauna, 
de wandelstructuur en de beperkt aanwe-
zige kunstwerken. Deze notitie ligt nu bij 
een stedenbouwkundig bureau dat voor de 
gemeente Gorinchem de voorstellen van alle 
belanghebbenden afweegt en met een plan 
komt. Hiertoe is een ontwerpgroep gevormd, 
waarvan ik lid ben en daarnaast een klank-
bordgroep. Om te spiegelen. Bij de Gemeente 
proeven wij enthousiasme, het zoeken is 
naar subsidies.”

Hugo besluit poëtisch. ,,Ik hou van Gorin-
chem”, mijmert hij. ,,Het rivierenlandschap, 
het wuivende riet, de rivier waar ik, als alle 
echte Gorcumers regelmatig ga kijken. En 
na een vakantie ben ik altijd weer blij als de 
Grote Toren opdoemt.”

 p Hugo Ouwerkerk. 

Dertig jaar woont hij al in 
een jaren-vijftig flat in 
dezelfde straat als ik. Vaak 

zag ik hem groot en rijzig in zijn oud model 
Landrover stappen. ,,Dertig jaar woon ik 
hier nu”, zegt hij. ,,Ik was 27 jaar en ik wilde 
een huis binnen de stadswallen met een 
dikke schoorsteen. De stadswallen vanwege 
de veiligheid, als bescherming tegen hoog 
water en de dikke schoorsteen om een zware 
antenne, onontbeerlijk voor een zendama-
teur, aan vast te maken. Ik ben geboren aan 
de Krommenhoek, in het huis boven de 
slagerij van mijn overgrootouders. Tijdens 
de woningnood in de jaren vijftig waren 
mijn ouders bij hen op kamers gaan wonen. 
Later verhuisden we naar de Gildewijk, 
destijds een nieuwbouwwijk in aanbouw, 
met veel speelruimte en bouwplaatsen. Daar 
maakte ik op het braakliggend gebied annex 
boomgaard tussen de flat en de Banneweg 
kennis met de scouting. Wij, jongens uit de 
wijk, mochten een keer aanschuiven bij het 
kampvuur van de Arkelse padvinders. Toen 
ik zeven of acht jaar verhuisden wij naar de 
Haarwijk. Toen mocht ik welp worden van 
mijn ouders. Vervolgens ben ik zo’n dertig 
jaar bij de scouting gebleven, waarvan 19 
jaar als hopman. Mijn vader werkte bij de 
Vries Robbé, het grote Gorinchemse metaal-
constructiebedrijf. Bij het faillissement eind 
jaren zeventig, kwam heel wat volk op straat 
te staan. Zo ook mijn vader. Na een korte 
periode van werkloosheid werd hij inkoper 
bij de firma Monster.”

,,Toentertijd droeg je als welp nog nog zo’n 
groen pakje, van wol en een groene pet met 
klep. En de korte broek. Als mijn vriendjes 
gingen schaatsen ging ik met blote benen 
naar de scouting. Dan trok je de wollen 
sokken met kwastjes links en rechts maar 
wat hoger op. Toen ik 19 jaar was werd ik 
jeugdleider, hopman. Omwille van de scou-
ting heb ik op enig moment een Landrover 
gekocht. Dat werd een tweede grote hobby. 
Of eigenlijk de derde of vierde, want ik was 
ook al zendamateur en bovendien zeer 
geïnteresseerd in de Nederlandse verdedi-
gingswerken.”

Die laatste belangstelling werd gewekt door 
een leraar aan de Jan van Arkelschool. ,,Die 
had gediend tijdens de Tweede Wereldoor-
log en vertelde in de klas over de slag op de 
Grebbeberg. Hoe hij daar in een greppel lag 
met vijf kogels in zijn geweer, dat hij ook 
nog eens in de richting van eigen man-
schappen leegschoot. Daarna hebben ze zich 
maar overgegeven. Samen met klasgenoten 
ging hij op zoek naar bunkers en militai-
re bouwwerken in de omgeving. ‘Ik wilde 
er alles over weten. Geschiedenis is naast 
natuurkunde altijd een grote hobby geweest 
en gebleven.”

Hugo is bewust vrijgezel. ,,Ik heb te veel hob-
by’s om getrouwd te zijn.” Toen hij in 1998 

Als een telg uit de Vries 
Robbé-familie, opgeleid 
en werkzaam in de 
elektrotechniek is Hugo 
Ouwerkerk toch vooral 
een verhalenverteller 
met een grote historische 
kennis en belangstelling. 
Over vrijwel elk 
onderwerp weet hij wel 
een smakelijk verhaal op 
te dissen. Over opkomst 
en failliet van de Vries 
Robbé, over de Scouting 
door de jaren heen, over 
de geschiedenis van de 
Landrover, over de 
zendamateurs in de jaren 
twintig en vooral over de 
rijke geschiedenis van de 
Vesting Gorinchem, de 
Hollandse waterlinie, de 
verdediging van de stad 
en het Hollandse land. 
Een gesprek met Hugo 
Ouwerkerk wordt een 
boeiende 
geschiedenisles.

Jos Huibers

Jos Huibers spreekt Hugo Ouwerkerk

Hopman, zendamateur en Vestingstadpromotor


