De Stadstuin
Het ontwerp van de tuin
Door hovenier Jeroen van Rosmalen is in 2009 een
ontwerp gemaakt dat ervoor moet zorgen dat het
Hamelhuis nog meer een Koreaanse tint en sfeer krijgt.
Koreaanse tuinen zijn natuurlijk, informeel, eenvoudig en
ongedwongen en proberen te versmelten met de natuurlijke
wereld. Met diverse objecten zoals rotsen, een beekloop
met grote vijver, bamboe en een Koreaanse tuinpoort.
Specifieke beplanting zoals de hibiscus syriacus en de
abies Koreana. Sfeervolle bamboe elementen verwijzen
naar de symboliek van de oosterse religie. De achterwand
van de tuin ligt verscholen achter wuivend bamboe. Zo is de
tuin een oase van rust geworden.
Keerwand geplaatst
Het niveauverschil tussen het Hamelhuis en de tuin bedroeg ruim 1,50 meter. Bij de aanleg van de
tuin is daarom aan de zuidzijde een keerwand van 15 meter geplaatst en aan de westzijde een
keerwand van 8 meter.
Poëzieroute Gorinchem
Aan de hand van negenendertig gedichten aan de gevels, in het straatwerk en in de openbare ruimte
maakt u een wandeling door de prachtige vestingstad Gorinchem.
In het portiek van het Hamelmuseum treft u het gedicht van Cor Klinkenbijl aan, als voorbode voor de
Koreaanse tuin. Ze werd geboren in 1904 en overleed in 1987 in Gorinchem. Ze was lang
onderwijzeres maar werd na de oorlog bekend als dichter.
Het Oud Verlangen
De marmeren pagode vangt het laatste licht.
Een vage wind besluipt de bamboestangen,
Verruist als ’t lied van ’t onvervuld verlangen
Het oeverriet neigt buigend schicht na schicht.

Mijn dag vergleed
Bij ’t trage fluisteren der stroom
Zeilende jonken wekten kleine golven…
De wijsheid der vier boeken lag bedolven,
En onnaspeurlijk rees een oude droom.
Hoe vol van prille geuren hing de lentelaan,
Toen ik verrukt uw gratie naast mij voerde.
De lentewind, die u als mij beroerde,
Is menigmaal sindsdien voorbijgegaan.
De marmeren pagode vangt het laatste licht.
Een vage wind besluipt de bamboestangen,
Ach, onontkoombaar is het oud verlangen,
Ik klap mijn waaier peinzend open- dicht.

Zeilende jonken wekten kleine golven

Muur bij aan het terras
De linker zijmuur met 5 boogvensters lijken wel kerkramen?
Bij literatuuronderzoek stuiten we op de heer Van Peer, een
Gorcumer die historie schreef. Hij beschreef onder de naam
‘Zuinig zijn op onze monumenten’ een groot aantal straten in
de binnenstad van Gorinchem en daarbij behoorde ook de
Kortendijk. Van Peer ontdekte dat achter de ingang van
huisnummer 57- 59 op het binnenterrein een alleraardigst
gebouwtje stond. Het zag er uit als een schuilkerk, maar was
dat zo? Op 3 oktober 1975 verscheen een uitgebreid artikel
van dhr. A.J. Busch, stadsarchivaris. Na uitgebreid onderzoek van de gemeentearchieven bleek dat
hier sprake was van een timmerwerkplaats, en niet van een
schuilkerk. Er is echter wel sprake van een historisch
element in de binnenstad dat in het kader van een goede
aankleding van de omgeving van het Hamelhuis
geconserveerd is geworden. Zo blijft een karakteristiek
bouwkundig element van de historische binnenstad toch
weer behouden.
De foto van de timmerwerkplaats met vijf rondboogvensters uit ca:
1860. Hier is duidelijk dat niveau verschil te zien.

Het museumterras
Met een chique design terras van 35 m ²
met 16 zitplaatsen wordt uitzicht geboden
op de stadstuin in Koreaanse sfeer. De
tafels hebben aluminium onderstellen met
zwarte hardstenen bladen. De Faro
antraciet barkrukken komen uit Italië.
Infobord op het terras
In 1626 werd het huis aan de Kortendijk
gekocht door Dirck Frederiks Hamel; de
vader van Hendrick Hamel. Het huis met
schuur moet groot geweest zijn met aan
de achterkant een watergang en aan de
noordzijde een benedenloop. Dat verklaart het oorspronkelijke niveau verschil van het huis met de tuin
van ruim 1,50 meter.
Impressie Koreaanse ‘pagode’
Vanaf het terras een prachtige zichtlijn op de beekloop en de vijver. De Koreaanse tuinpoort laat met
zijn doorkijk de vijver doorlopen tot aan
het paleiscomplex in Seoul. De
tuinpoort kreeg een rieten dak gelijk
een Koreaanse plattelands woning
(Hanok).Vaak dient een poort als
decoratie in een tuin, maar hier vormt
het ook de toegang naar een bijzonder
koninkrijk met een rijk verleden in
Korea. Zoals de vijf eeuwen durende
Joseon dynastie.
Bij ’t trage fluisteren der stroom vangt de
‘pagode’ het laatste licht.

Buste Hendrick Hamel
Het bronzen borstbeeld neemt een prominente plaats in op het
terras. Bijna drieënhalve eeuw na de omzwervingen van Hamel
hebben Gorinchem en Zuid-Korea de historische draad weer
opgepakt. Deze buste, gemaakt door de beeldhouwer Jaap
Hartman, geeft daar uitdrukking aan.
Jacques (Jaap) Hartman, beeldhouwer
Geboren op 27 mei 1950, beeldhouwer en bronsgieter in de
gemeente Woudrichem. Hij volgde opleidingen aan de Academie
van Beeldende Kunsten in Rotterdam en aan de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten van Amsterdam en maakt voornamelijk figuratieve voorstellingen in brons. Één
van de bekendere realistische beeldhouwers die ons land rijk is. Zijn werk spreekt enorm aan door
haar herkenbaarheid en subtiliteit. Ook humor komt vaak terug in zin werken die ondertussen tot in
Zuid-Korea zijn beland. De ‘klodders’ die grof opgezet in was of klei
het geheel vormen, blijken als eindresultaat een ongekend
gedetailleerde voorstelling weer te geven.
Onthullingen op 11 september 1998 en 11 juni 2015
Het standbeeld van Hendrick Hamel staat bij de Korenbrug.
Eenzelfde beeld staat in Gangjin, de Zuid Koreaanse stad waar
Hamel tussen 1657 en 1663 gevangen zat en waarmee Gorinchem
bijzondere banden onderhoudt.
Het standbeeld werd onthuld door Mr. J.P.M. Wolfswinkel, de
Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, en Yong- Dhik Song, de
Zuid Koreaanse ambassadeur in Nederland.
De buste is onthuld door de Koreaanse ambassadeur de heer JongHyun Choe tijdens de opening van het museum op 11 juni 2015.
Bij deze opening waren ook delegaties van de Koreaanse regering
en de gemeenten Ganging, Jeosu en Jeju Island aanwezig.
Beide standbeelden zijn vervaardigd door Jaap Hartman.

Specifieke beplanting en elementen
Mugunghwa hibiscus syriacus
De Mugunghwa hibiscus syriacus, de nationale bloem van Korea. De
hibiscus is ook vasthoudend en immuun voor bacteriën en insecten. De
tuinhibiscus of altheastruik is een plant uit de kaasjeskruidfamilie. De plant
komt van nature voor in een groot gedeelte van Azië. In zonnige zomers
kan de tuinhibiscus van augustus tot oktober bloeien, maar in regenachtige
zomers kunnen de ongeopende bloemknoppen afvallen. Het is een winterharde struik.
De Zuid- Koreaanse vlag

De symboliek op de vlag komt uit de oude taoïstische filosofie van yin yang. De witte achtergrond
symboliseert vrede. De rode(yang) en blauwe (ying) cirkel wordt de oorsprong van alle dingen in het
heelal. Het blauw vertegenwoordigt de negatieve aspecten. Het rood beschrijft de positieve
aspecten. Samen vertegenwoordigen zij een ononderbroken beweging binnen de oneindigheid. De
vier trigrammen in de vlag zijn:
||| Kracht (☰; geon (건; 乾) in het Koreaans) = hemel (天);
|¦| Straling (☲; ri (리; 離)) = vuur (火), zon, en yang;
¦|¦ Kloof (☵; gam (감; 坎)) = water (水), maan, en yin;
¦¦¦ Veld (☷; gon (곤; 坤)) = aarde (地)
Abies Koreana, de Koreaanse zilverspar
De Koreaanse zilverspar (Abies Koreana) of Koreanais is een
groenblijvende naaldboom die behoort tot de dennenfamilie
(Pinaceae). Het is een langzaam groeiende plant die in siertuinen
wordt aangeplant en als kerstboom geteeld wordt. De naalden vallen
bij een afgezaagde boom niet uit. De boom komt van nature voor in de
bergen van het uiterste zuiden van Korea en wordt daar 6-16 m hoog.
In Nederland wordt de boom niet hoger dan 3-4 m en is dan 2,5 m
breed. De gladde schors is grijsbruin en bezet met harsblaasjes. De
takken zijn dicht bezet met zachte, omhoog staande, aan de
bovenzijde glimmende naalden. De 1,2-2,5 cm lange, platte, naar de
top toe breder wordende naalden zijn donker- tot grijsgroen. Op de

onderkant zijn de huidmondjes in twee zeer brede zilverwitte lengtestrepen,
gescheiden door een smalle middennerf, gerangschikt. De punt van de
naald is stomp en ingekeept. De boom vormt al op jonge leeftijd veel 5-7,5
cm lange kegels die in grote groepen op de takken staan. Hierdoor heeft de
boom een hoge sierwaarde. De jonge kegels kleuren zilverblauw. De rijpe
kegels kleuren bruin en vallen bij rijpheid uit elkaar. Alleen de spil blijft aan
de tak zitten. Het zaad is in de herfst rijp.
Voorbeelden van rotsen, vijvers, boomsoorten, planten en hun betekenis:
 Rotsen brachten Gods welwillendheid teweeg en geven meer kracht. Daarom wordt de
opstelling van rotsen beschouwd als essentiële element bij het ontwerpen van de traditionele
Koreaanse tuin.
 Vijver symboliseert rust en stilte; uitnodigende diepe contemplatie van bezoekers. Er zijn maar
weinig Koreaanse tuinen die als compleet worden beschouwd zonder een vijver.
 Bamboe: eenvoud, integriteit, flexibiliteit. Zijn oprechtheid symboliseert kracht, terwijl zijn holle
steel gelijk staat aan ruimdenkendheid.
 De Mugunghwa hibiscus syriacus, de nationale bloem van Korea. Het woord Mugung
betekent onsterfelijkheid en is veelzeggend voor het vasthoudende karakter van de ZuidKoreaanse cultuur. De kleurstelling van de bloem komt terug in de Koreaanse vlag.
 Koreaanse tuinen zijn gestructureerd om in harmonie te leven met reeds bestaand landschap.
De tuinen bevinden zich omsloten door muren van steen of baksteen of kunnen naadloos,
zonder een barrière, opgaan in de omgeving.
Canal House Parade Gorinchem
Na het succes van de Canal House Parade op het Museumplein in
Amsterdam en in Rotterdam, kwam de expositie naar Gorinchem en stond
van 13 juli tot 19 augustus 2018 aan de sfeervolle Lingehaven in Gorinchem.
Geïnspireerd op 16 bekende KLM- huisjes; Coster Diamonds uit Amsterdam,
de beroemde koepelkerk van het Sonestahotel, het Siboldhuis waarin het
Japan museum gevestigd is, allemaal zijn ze deze zomer tijdelijk in
Gorinchem. Eén ervan is ons eigen Gorcumse Hamelhuis. De miniaturen
van de gebouwen zijn door medewerkers van werk leerbedrijf Pantar in
elkaar gezet met mozaïek in de bekende blauw- witte uitvoering.

