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i's:\1.i�t z0nder' trots',, d�t- :ik ,het öfrè1�iYi'gswoord schrijf' zo-(YSJ
al
,as'c3;ë,: rèd;actte. mij verzocht heeft, - v'öTo:P: lr'iet blad -0C.tITP'.l:VM
,__eic: ,. CAB1;'1,
Z;Il�G�J1Vl-:_.,a Dit is het blad vart de J'áfdê-11:ng Gorinchem e.o.
- Ct:o.: _
·
. ; "_,... \•
'der·
RJBG.
.
.
-- ,. ·-- �. ,
;.:, - C ;: �
·· Aarig.E:zü�n o:q.z.:�'. afdeling nog slechts kort' hestaat, kan ik me
:f::t:
voo;r:-E;1tell;en; -,dat velen hier nog niet van géhoord hebben. Welnu,
. ,,hier in Ne_�erland bestaat de l'ieder,landse J eugdbond ter bestude
_
f'.,:. ring .v:a:n d_e::-;Geschiedenis. Ilez.e ow--.gailiseert voor haar leden o .m
·a;;\.zomèrka'mp.eni,:,.waa,tbij _de deelneme;:rr,\3-:o.kuiinen assisteren bij heta
;;
:L
_gesch:Ledku.nd{g.onderzoek-_ op. vri.jweT<i'-ê'der gebied. Verder zijn
er· )!aas� en herfstreizen naar bi.ru1.Jen-C ::e-n bui ten land. Bovendien
st�at ëen uitgebreide filmotheek en bibJiotheek de leden ten
;•·e<;•,c'[
· '
dl•enste
1'lu kunnen de leden zich onderling oo� .ve
, x:�;t:JJ,gfn en een afdeling
vormen, die. naast het landelijke een eigen programma verzorgen
_ Sinds decemper 1970: is· dit. dus bi0k1in Gorinchem het geval. We
zullen trachten 11 de beoefening van, en de belangstelling voor
de ge§chi�denis .zoveel mogèlijk te�bevordet�n'' zoals het in de
�tatutën vermeld staat. Van de zomer zal·mei het buitenonder
- ( .
zo�k· (?) �n het �aa�mee sam�n�angende archiefonderzoek worden
begonnen, terwijl de film, discussieavonden, lezingen en excur
sies uiter�ard gewoon door blijven gaan� • Dat de a:(del:f.ng aardig floreert blijkt; ·dacht ik, wel uit het
J
,"
feit
dat ;�r nu reeds.�tti-�hoefte :aan èen afdelingsblad is. Het
- J\
zar··q.ifäneri
·a . als kont9ldo::rrgaan en het- is de bedoeling dat zowela
de· l'èden áls de niet-leden ..hierin .zullen i:nibliceren. Gestreefd
zal worden naar een zo geva::r,ieerd
_a
mc0gelijk geheel (waarbij de
·a· , artikelen, die de regt"oria).'.é •g'$schi'edenis zullen behandeh:n, dea
boventoon zullen voer'en}� Van, de léden .wordt verwacht dat ze
zo nu en dan een geschiedkun,'dig stukje , e.ig
. en ideeën of kritiek
op het bestuur, insturen. Vooral de eigen ideeën zijn belang
rijk, aangezien we daar nog weinig_ cv.er,:�,w��t�u� Ik vertrouw er
op dat jullie. e.e
. ns te !The er van je enthousiasme blijk zult ge\"en
Namens het allereerste bestuur mag ik de hoop ,uitspreken dat
-SCRIPTVM CASPRINGIVM- net als 'de· afdèîîng- ·een· héél lang, nut
tig en plezierig hestaap.
_atie sterkte toe
1 is gegund,. en _de ,r.edap
(),-, 1'\ wensen :m.et de tàak' di! ê, ·>ü.j,.,.zich hebbe.n gesteld.
( -- t dJ
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_ vodrtitter/propagandaleider
1971
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Leden:
Claes van Kuilenburg; Kerkeind 36; Arkel( t�l 01830-5064
Bob Na ter; Kleine Haarsekade : 72 ï Gorinchem; tel 01:g3iO:'L 2162
5; GOrinchemt�:tel) OlSL30-3240
Jiolf v;an· Acquoy; Lijs-r;erb\é:slaan
_
Bert Stamkot; Schepenenstraa.,t 2a; Go·rinchem; '-tJe1:1 BT!.330-4662
Wim Voogt;. Zwartververstraat 31; Gorinchem; te,1·"01830-4562
Douw:e <te. .Vrtes; Kleine _Jiaars�kade 73.;. Gorihchem;' ,:,t€l · 2490
Jok�'. yÎ?-n. den Berg; Schqtdeuren- 7.-; Gorinchem; . "tel'-01830:...4234
,.. 'Jq]J''Lo�; lheuwe �ovendiO.;. _Gorinchem; tel 01H3{)�398S:
·_ ;: ,: t�\ü de Krey; Vroedschapstraat. 36a r Gorinc0hem'{ t'è). 3960t
·t · · Theo Cornet;., Santeade. 1.6; : tl leetuwijk;·• tel 01833.:.1'66:1. : -··,t
. . Brik Bvers; Kon Wilhelmina straat 3; Arke 1; tel' 01831-224t
Michîe°l
Cle.rkx;
Witte, de Wi thstr 16; He:ndrik.;_i
do-Ambacht; tel
.
•
. ... . .
:3 ' 18'58-3432
• .
Jari Timmer·; B�rnalaan 289 Geldermalsen; tel 03455:...16·15.
- Donateurs:··t
Gerard' · van .Nieuwenhuizen; "J3orpsplein l; Meeï>kB'rk;
t
t·e1:
0
...
.: . .. (aktief doiiéi-téür) 18'37-303t
. · ·
.
te 1· 01830 .::. 3240t
farn van Acquoy; Lij sterbeslaan 5; Gorinchem:-;.i•
R�J.n� van Acquoy; Lijsterbesl 5; Gorinchefü }Stel-Ol830�3240t
:M.• B�Zaanen-Houtk8mp; J?ensionarisstraat; 20;· Görinchem9 tel
· :·.c,S'·· 01830-3426t
_.,
. ·
Îam Na ter; Kleine Haarsekade 72;: Gorinchem};!te:F 01830.:.2162
. fam S. tamkot;. �chepenenstraa t 2a; Gorinchem}-' tèl �> 01830.::4662
:: , . farn ya;i-:Kui_\ei1purg; KerR:eind 36; Arkel; : tel 018�0�'.)06f47;··:Leiden -•·· .,-.J •.. , ,:,,
� �J; v �p K:ui.:J..enbu.rg; warmonderweg
.
,:eest.uu:;rsarrienst�.lling �
.. ·
·. .
't
1
vàorzitter/p:ropagaridalefder
. ,C:taes và'n- Kt:ü1snburg;
<
· ·
:Roiif~:vàn- 'Acq_u iy; secretaris
�- :<Boo· -�:atér; pehriingmE:;este'r .
;·,-i- '·. Bert·:·Star11,ko't; -archief
'
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.De· contributië' lidmaatscht:1p hoofdband .bedra;�\it':;·tïi., so: pé/ jaar
Donatie: Aan dB hoofdband: met een 'minimum 'varï',;Jtö;-. _µerj aar
(hiervan komt deel ten goede ��4• afdeling), aan de
affü.d:ihg )ne,
_tt eert minimum van fT·,50 ·per· jaar (gehele
-· /'. hëtlra-g\tert ·goede v.d. afd). Giften altijd welkor.1:
Het verschûid:Fgde bedrag kan o-µ liet
gironummer 230+200
tEm nai,1e van Bob • Na tsr p0:Hüngm 11J.BG2-:.td Gorinchem, gestort
worden, onder v(:;rrnelding van� HJBG donatie afd Gorinchem.
de afdeling aangevraagd.
Br is een girorekening--- voor
.
···- •····-· ... ..... ----- · .
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•
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:- · � 1::t:vttci-bbn:--;--- - - - ------ --- -�\ ;/ _·- ---- ---- - - · ·· -·

Vorig jaar ontstond in het brein van onze huidige voorzitter
Claas het gewaagde plan �en afdeiing op te ri6hten in GortDcb�m.
Zo geçlacht,, zo gedaan. Claas. begon met· het iid -m.9keii yàrt:rj-911ge-,-.
lui die
_n w�l .belangstelling v6'or : a
. e geschiedenis leken ;te; ljlebq�n
Zo gebeurde het dat· 2Q au€prn't'lis als een ged,erikwa.àrdige_., dag :j-:rl,c,.
de .annalen van deze afdeling ge'hOekstaafd z;a 1 b li jv�n i ?Jta�
"n_l}• q_p c,
deze. dag nar,:telij.k kwamen de personen die lid ge·worden }l'l�J.'�ll vPJ:trLt
n -,:'.de eerste naa 1 bijeen. Dit waren 5 1n.ensen. Be sp:fciken werd .:.::10,e:q;
on.a hoe meer leden gewonnen konden worden. Verder werd h�t- _pla nn
- ·. ·
de campagne opgesteld.
.
· ___ · · ,
_
.n _Je__,, "'_
Op 15 9eptem,ber ·was de 2e bijeenkomst, •die ging over de te b-ou- 1
den pro:!!aganda-,-a.vond. Na nog enkele bijeenkomsteh waarbij h�;t _L :'
ledental gestadig groeide• werd dan besloten, dat de propagç1n�_�,:-: .;
avond op 20 n_oveh1ber gehouden zou worden Iim 'de_· Openbare MAVP,:r,:i_
Helaas ri10est na afloop' g'eèoncludeerd worden;· dat er onder de. . ..
jeugd van Gorkum een. grote drempelvrees· bestond, Wij danktP.) ,:,d:::
Marina vanaf deze plaats voor haar uitsteR:ende betoog!
_,_ ::,J··, .
Op 17 december vond de oprichtingsvergadering plaats. De V�fJT� ,l�
zitter kon toen tot zijn vreugde concluderen, dat het ledental
van de afdeling was gebracht op 10 yersonen. Op deze oprichtings
vergadering werd ook het bestuur gekozen.Verder besloot men een
foto-commissie te-:vorriwn, die de historische objecten in de Gor
cur;1se binnenstad kent, op de gevoelige plaat vast te leggen.
Voorzitter en secretaris zijn eind 1�70 naar het co�1;eres:= g-�'M'.?,��t_,·_
· ··
· ' een verslag hierover staat elders in dit blad.
Hierna werd op 4 januari '71 wéer een bestuursvergadering gehou
den alwaar besloten werd tot het maken vç3.n een Buishoudelijk;•Re f.: :
glem'ent, - ên _ het aanwerven van donateqrs. ,Op de bestuursvèrgadê.L L
ring - va3: 25 r.januari wer�. ee!1 verslag gegeven door de voorzi 1ter _·_.
., �
en archiefhouder over hun be. zoek aan de GUltureel ambtenaar,"'
over de in te:richten tentOom.stelling in St-Niklaas. Het --bleek r1:,c,:,:
n t-\.
dat wij alle benodigde vqorwerpen zelf moeten ve.rzamelen. Daaftü
om zou ik iedere2n die thuis hog iets heeft: over de tliätorie C 0 '·
van Gorcum ( voorwerpen; tekeningen, boeken etc.·n
) willen v-erzoekcrl
>
dit aan de sec-retaris of de ar.chiefhouder mee te .willen-delerii
,
·
·
., )oi ,f''
· _ :· , .
.
:.
L
Komende activiteiteni
eind maart .lezing met ''Ï::.chtbeeldE:n 'Cn'. ê: der bericrh-t zal'·'Vo'lgenJi ni:�
, J__1..SCJC, .. i\ '
a1>ril excur·sie (idE:µi') ''·

.r,

secre-taris v B..nv·. Acqucij
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VBRSLAG FILMAVOND 1� F.t.iB.KUAlt.I '71
Vertoond werd de. film l'Hubie 64" ., :-1.Jeze liet" de_ redding zien
van de tempel van Abûe 0im:te-l-y die .door b,_et _1}-swani>rojekt onder -- '
water dreigden,-.rt;e kom.en. Hoe _déze temvelqi_ ui tpengenomen, ver- "--r
voerd en weez; :geassambleerd wE::rden, we�,� ._problemen zich h,iér :- '.a
_;;:,a
bij voordeden 8.,Il hoe zij oygelost _,werdEfn-;--:rr;t"t· all8s was te .zien 3 ra
_ · · , ; ··
in de Openhare ;_J\11:A.VCJ., L ·
: • ,
. �..;;[
Het .,was j amm(:;r, da,t. het orgaµi�satiE;;kommi t,ee :qiet de mogelijkheid '.1 i
had ;,gehad de- film --Y,an 1.te v.oren, te ,.zi.en. en uit - het frans t8 _ver.,.,
talen, daar de projektor de aardigheid had -yoor die tijd cmekt .�;
te raken.• Da.nkzij de here:q. fyludde (operator) en v. Acquoy (ver1 ,-;;
taling) ye.rliep de vertoni:r:ig :vl,ekkeloos. 1.Je ongeveer 30-·aan�.: ., '--;,
zigen.wç3..ren-::dan ook zeer tGvr-eden over deze fraaie film.
.,;-� ..
Achttàraf ''is er toch enige -J�ritiek binnengekomenr _op het program~,v,·a
ma. Wij zullen een volgende" k�E:;r trachten _ee,n ·r etere introduk.:..;-:;-,'
tie (in de vorm van Cl;n lezing of beschouwing) en mogelijk een _-_·
·
korte n�bes6houwing te rea1iz�ren.
De koffie was overigens heerlijk!
____ . ___:___ �;\·a
namens�de_redaktie
Claas V8,U Kuilenburg
_r._o:...o. ,
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Gaarne z.ou· ik 'jullie ·aandacht op willen veS:..t.±.g.en, dat onzG af-.!·
deJ..ing·.:,s'üids kort een eigen _bibliotheek rijk is. Sommige leden:"'.;·,
hebben,· ·i;oen we hen er om vroegen, een liJst van boeken sarrien-fL e ,
gesteld',_ die ze sventu(:;�l wilden uitlenen. :lij.'.�ho_u.den:die boe..:ar t
,l.)
ken zeT.f; ij�wöon thuis.__Ik ben als tussenJJersoon aarigèsteld. ·
Wanné�r· _ju,�Iie mij zeggen; _welk boek·je wilt _l_enen, bezorg ik
het jE:i: ,zp. ,_"ga11w mogelijk._ u-ve•rigens, vc::Cl keus îs e::r: nog niet. i .,•_'
'.Co�. n11� tpf ]ie ik 3� ·boekep, }n mijn kaa: rtsysteem ingeschrsvQ,ij .__ ::, ·a
.
?
1.Jaarom,
�er,i._ _vriendeliJk verzoek aan alle leden: Maak e'én llJstJ ë,f,,'a
1
va1� b Óelfoi{,-'-di8 op een gêàèhiedkundig onderwerp :(in de ruimste.i..c
zin, de9, rw.o,ords) betrekking hebben, en die je W€;1. .uit .wilt._le_-__._._-;:::i=�
nen.'"--Sri.ÜfÎel eens op zolder; misschien kom je - dacü nog w0l '3énu :,
boek tegen, waarvan je hst bestaan helemaal niet kendo". Verder,,
zijn er planN�n om boeken,cme,t geschiedkundige onderwerpen uit
de Gorcumse leeszalen (�ol en filiaal) op een lijst te zetten,
zodat je vveet, vvat je daar allemaal kunt lenen.
Zo zie je: NJBG-service gaat steeds verder!
.'

.J__'. ..

Op pagina 7 volgt een lif@t iné-t�- b·ó�ken,y..:d.ieaje op het ogenblik
kunt le nen
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_n {_ede_nis ·d:er .liage Làrn
dlm.in
Pre�;:_sto'.)'.'Hi' :' _1.}' De_ voorgElscp
- '2) ·j)e grot Gen '1:8fö_ -o,e gr;Ote, j,ager!S :::. - ·,,:n _,,__L
·· · ,n
�-, '3) 0peurtocht, -iri P.tJ p:rehis:to.;rie:.. J; ',.
4) Heporta,_gp µ;i.0t;c,9-�- oertijd ,(12-'-J;6--j )-' •
II Archeologie: 1) Arche!�OBisch overzicht van N.Braban�.
· ·.... C: :... r2)n GodE::nn9 graven en gE::leerden.
3)nArcheologi� der lage landen.n
·1,
4) Archeo,
J logJel�- ,
, ___
,' u
,'5) '1:ége;:t.
.
'L
:n ,-� ,-6J;,s:?(jurtoch"t,.çlo9r 100.00ü,>jaar t12·:::.,16 j) c
'·'TII Gorèum e·.o: · r) · 1oevesteir1_ {.!:'_.y._Andtl) · --. s , : .· 0 •· ·· ' · v
gLHei
P to tce; van ge stad ü-orinchem.'. (frans'è•)rev)
f
3T1; et iiensionarisschap v. lYir..·JohanLv�df'CStëel
':' ,,, ' ))til
van'I673-1689 (Mr A.'.l.'elders)
h::i..:•·,·
4)' ·uu.d .Gor.._ur:1. Varia 1966:.
··-:
•,.,
;J,_'"tc·\
IV G6w Geschied:l) Ljo_;ging ht-Jt V8rder (12-16 j)
·
. 2)· Van. 9ud1:;; steden· van Zieri.kzue tot Moddergat
3)n 7,innebeG J.de::-1 in lfoderland (verklaring va-n
Óudë syrn1Jolc21., foto's v.. tekens op huizen;).
4') ..Nederlands� bcfJ chaving:J in de l7e. eeuw. -. 2�':,_t
·n·5). 0:od$dhmste11 in de-oude wereld.n
I
6)nÎ'lapoleon,_C::.1� ,2 d,den)
: :-; :
,
...
7)nHöllancls water.n
1-=' 1'
s)nüudè en n:Lemve 1.vc:ge.
.
V - · Mödërn'.e
Gè$ch:
l)Churchi.1
:
1
·
a
utobiografie.
'n
.
·
. 2) Có'nc2ntra tiek2,m1,ien.
VI Kunstgesch; 1) Sesam kui1:Jtgeschiedenis (deel 1, 3, 6 en 8)
2)nKunstrc�sbosk voor �ederland.n
VJI J:!aleografie. 1) Bek�o})t.e. h2.nd,leiding tot de kennis van he't
lfo derlm: dse ou.d8 s,chrift.
VJII Heraldiek�
1) ne. _gemccSntE::wapLt,ms, .van Nederland.n
IX Bui tenl lit: 1) J'ie.hboµrne: J:alaée:; _{.o_µgravingen van een Ro-
.. meir:s, po. le.i s in Bngl:d!and)
2)n·1;1,n. ou tJ,i11e of hi story.n
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Verslag Congres 1970 gehouden---t-e--lle-ek-b-i--j--N--tjmegén-� · RvAcquoy.
27 december:
Na een vrij lange trein- en busreis kwamen_ wij .aan bij de
Jeugdherberg te Beek, waar 4et Congres. gehood-ê-n1iêrd (het con
gresthema was dit jaar he1 ·'tilusè_uni}.. 's-lVliddags was er een in
leiding OP'' dè 'excursie naar de '-'rtiüssa op 28 dec8mber. 'revcns
werd de �ibula-prijs uitgeteik�) s�Avonds werdar er eqn begin
✓

gemaakt mêt -r dè Algèmen8 Verg·ad_eriri•g.

~·,

_, �

28 december

,

Nadat wij vrij slecht geslapen hadden door de stoffige slaapka
me-r'" ;waärdoor iedereen in de kamer stoflongen kr:eeg,: ,werd er
om 10 uur op �xcursie gegaan naar 2 tentocins-ttl:l�ngen, nl die
van kasteel Hozendaal en het gemeentemuseum van Arnhem. neze 2
�erden mèt elkaar vergeleken, waarbij kasteel Rozendaal een
voorbeeld was van een sleóht ingerichte tentoonstelling.
Nadat we de koude, ongezellige en saaie ten19onstelling van Ro
zEmdaal verla_ten. hadden, gingen wé riàa-r--het :_'g;-em-/-:�museum van
Arnhem- Hier hield PierrE., Janssen \.urt bij zonder leerzame en i:1
_:teressante lezing met dia's over 2·M,_r;'se schilders.
··. :_rhui_s (Beek) aangekomen werd er na het avondeten (hue 1 lekker)a
een lezing gehouden door een Grelid van de �JBG: frof Mevr.a
Zadoks<, en de curator van het Nijmeegse Rijksmuseum Kamp. Na
de lezing ontstonden er vrij heftige discussies. Dezë gingen
erover of er grote provinciale; musea zouden moeten zijn, waar
in alle belangrijke vondsten moeten worden t�n-,toongesteld, of
dat er vele musea moeten zijn in de kleiriere-:p-J:aa't-sen, zodat
het meer verspreid zou zijn. Bi erna ging men Yf'�j laa_t naar eed
29 decembèr
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�a het lekkere dntbijt werd �r �s-öchtends verder gegaan mt;t
. ;•�-:�--/-.-:-:-,de Algemene Vergadering.
. .
.
a ,a dags waren er groeps di-scussi es ove-r -d�-:�t:E:ia
-n-toonstelling
's:-Mid
in kasteel'- Iîozendaal. ln deze dis·cussie moëst getracht worden
het museum aantrekkelijker te maken voor h(:;t publiek. ·.ro8n de
uitslag8n v.d. verschillende groep�n werden voorgelezen, ont
stond er een hele lijst met voorstellen tot wijziging of verb8
tering (Deze zullen door çen commiGsie verder uitgewerkt we:rd2n
en daarna zullen de veranderinger1 aangcbra�_t wo:rde11-).
's-Avonds behoorde er een f8estav9r1:d-'_. te z±:5:ó;a·148:ar
r-a':aar er dns
vertoonJ\,�?-�,dê,n gihg ,de grootste he'lft naar.:de: film\
0-
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l)i �awas
de\ l�a'tste dag:·van het congr,:::u. D8zE:: VvGrd afgeslotena
IU,2:t. d� Alg_è;mene-. Vergadering, dii::::: duurde tot "" 2 uur, waarna
i�deref:n terug kon zien op een geslaagd congres.
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U zult inmiddels al opgemerkt hebben, da:t ons afdelingsblad de
naam Scriptvm Caspringivm draagt. Bij het lez€n dezer_naam
zuJt .:_V,:missc,hi1 �n g�neigd zijn de wenkbrauwnri te :tronsen. �cril-i
:.Of opstel''i:.
, �1?_.:rri _ci_s ;1t?-�; .:l,a:tt j·4se. v1;Qqrd .V ?origeschritt
.
, maar W3 ti
J:·f;:3 h�t.. ve�ba;r1q tu�s.�11 Caspri:ngium en Gorinchem-: ( ê • o )? Het oL
:dEirsta.and.è stukje. za:l trachti:;n daar een antwoord. op ie geven.
..
,
. '· , L
.� r :; . "· � - . . • :
. :·:
.i i:i.' ;: .. r· :: ,' . . . . . .
. _ _ Gaspringium .was de riaam _yan Teén ;Romeins Castrum: of Gastell1:.:-:-,i1
'i
- -'.· :,- ·da·t :,l;t;i.êr o;,f-:i� �-\:; omgE;;vJ:,n.gè moot .,hebben gelegen •.. üp néerlandai
.waar.op Nederland voor: -� � :'.-·o:uds.t�t )ra;-q:rz:;t. ,.(a 1 "t[1a,:r�s,, de ê.erstJ:; ::kaq,:r:t
'.
, -- k.o;rri3;) At:1. �.gn.-,l}e�ti_nger -lrnart {Deze-, kaart.rwerd in criei 13i-e eeuw
door een monnik getekendi9 naar t:en romeinse reiskaart, waar
schij}l�;i-·j k, µtt ,lle 4e _.t;, die een aangt;;v,julde copy·was Yvän andere
kaa
·i·r;ten., die �wepr üp_ -haar beuxrt ·,getekend. waren naar een grote
wer'e'lclkaa:rt va�_Agr�ppa, ve.rvaard·ig:d :tij.dens Augustus" (63 v C14 n C)) komt deze nederzetting_,r1:;1B.d.S
'i vdor�--Lzn.,.e:Laf-bL_JJ
Hu staan er op deze kaart nog ni8ér--pTáaisen, die onderling m8t
elkaar verbonden waren door W(c;gert, me::Lv.errne lding-van de af-
standtm. Zo was de afstand van Tabli s, ,of Tahlea '(nu, Oud-Al blad
naar Caspringium 15 romeinsG, mij.len .(= 22- ...-S,.km\,.,J".Gi-innibus ("b1J
Rossum in Gld) lag 28 romeinse mij 2-en (::;· 42 km) ten oost1c.;n van
Caspringium. Typisch �eno�g komen deze afstanden overeen met
die van Gorinchem naar Oud-Alblas enerzijds en Rossum ander--
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�Ièa�k Tirion situeerde Caspringium op zijn Hypothetische kaa�t
( 178 E) bij Asperen. In het begin -ran de 20e ..i:; meende mtm Ca2-
pringium, te _moeten zoeken in de. bt:UJ.r t van H8esbeèn 1am1. - de M:::.2si
. bij Heusd.en._ I>è l.aatste tijd.hangt menide.·-th'®o.fri'é �san het te
.
· ; ··zoEr_lcen bi'j. het bij de • Grote:,-,· of f'"it,c..Bli za hethsvl'óed verzwolgE.:cn
?-S)rpj <:;. Ali;nsvoet, ( da9i:r waor voor 1421 de; Alm in de Maas stroo,n
de), dat is daç1r, wç1ar de Bcvert in :wt Gat v.d. 11 oorderklip
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CASTRUM CASPRINGIUM (vefv, v pag 9)
was belangrijk, omdat l}_et,. aan. eer;i. k:p.lisv.unt van
Caspringiurg___
°
heirWEfgii3n -lag. J)e W-eg J!'OTUU}, Hactr�à'Q.i (Vqb,r9ur·g);-\:E1lenio (JJelft
'!) ; (Kr:;:i. +7-nèf�)) Ca�pripgiu� (A__lmsyo et) . 'T'ab lis� kan 'he;lemaal
niEi::t '.oip içl��'f :_:route ·liggen,· ofschoon dat wel het gE;va1· is op de
:Peutiiige'i<_tkaar-t �- ( 'l'enzij 'rablis niet bij 0ud-Alhlas ligt).
Deze ro�te volgend haar het oosten, kriJgen we achtereenvo�ens
(Dussen); (Aalhurg); (Delwijnen); Grinnibus_·(Rossum) eh' verder
naar ifoviomagum (Nijmegen). De route Noord-Zuid; Utrècht-Via-
nen-Meerkerk-Gi�ssendam-Caspringium-Gee�truidenberg�Brèda en
verder._
Het ligt natuurltk· voor de hand, dat met name i� deze gebieden
weinig bekend is. De Grote- of St-blizabethsvloud (en andere
overstromingen) zijn hier o�a d&bet aan.
Geraadpleegde literatuur:
Oud Gorèum Varia 1963
Archeologie der Lage Landen
Grote Historische Schoolatlas
Ons eigén erf
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Irt d:e ,O;per: nnaar Kunstbszi t ui tzendigen ov de te:Levi sie zui.ien
O_iJ )dé-",yoJgende data uitzendingen gehouden wbrden over,het.t�ks
musèû'miv?n Vudheden te Leiden� ?-maart om 16.15 op Ned I'
,,
14 , ,
' ' ' ,, ' '
21 , ,
''
' ' ,. '
't -, ', '·
28 , ,
',
'' '' ,,
() ,.} ..

Korte Geschiedenis vart het museum
In de vroege l 7e E, bracht een koopman een aantal oud Eg;y-,�tise
-voçu;·werpen mee van zijn reis door he't Verre 0oste11i!___J)e.z��4-oor�--·i
wefpen droeg hij in 1622 aan de �rii ver.s-it-ei t-van Leiden over,i
waar zij beland_9-�D .inihet
--kabiiiét van Anatomie en Hariteiten,
. De-Ze- verza, meling werd nog door andere verkregen verzamelingeL
a~a-hge vu:ld, zodat een uitgebreide collectie oud Bgyptische,
Griekse en Homeinse voorwerpen ontstond.i
In het jaar 1818 geeft Koning Willem II de o�dracht tot dei
stichting van een RijkEi.museum _yo9r _D_udheden. De ,koning _ste_1:1nde;;__,i
het pas opgerichté museum met ·grote- somrrïei'Ï gëlèls, voor de aan:-:- , ·i
koop van ver dere qudheidkundige_�voorwerpe:ri,., -- .
, - :, .. ' :
T:µ.�$en_l8l8---en·-183.5 beleefde het rnûs-eum een grote-·bloei, donK__:_,.. ,.i
zij he.�r- µ:r.J_ s_teke.h�: 2,a11:k_o9 p b_� 1 �-i d/.V,?,:µ ,de_"toenma1i ge . dire ç::t.eJr:i
.i ret::êfttrzèx1deh t-egié"'I:1-}k;�·:-vê:·Fi-.ereád van enorme ::îarcofa
·iR.éuver),�·.·-Jl/
gén tot kleine scarabeeën en terr'ácÖ-tia figu1:;frtj.és, stroomq_e1 n. 1
de oudheden binnen. Dankzij een gift verkreeg men ïn-19O2 .ë'é1__ �i
corn_plete ma staba-kapel uit 2400 v Chr. (verv pag_J,_l)_.______ ----
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Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (verv v pag 10)
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Ook kunstschattBn uit Perzische kulturen en de kulturen van
het oude Voor-Azië zijn vertegenwoordigd.
De Nederlandse afdeling was in de beginjaren klein van omvang.
Dankzij de stuwende leiding van de conservat,or en latere direk
teur J.H.Hclwerda, van1ni9d4 tot 1939, groeide deze collectie
uit, tot één van de groo-tSt\3 van
het museum. De v;oor.werpen
weri
·- d8-n verkregen- door e±gen---;qpgraving-en ;·"'täTDYzë--aä-füêöf5Ë ff-enn
schenkingen v.an "vinders n .n
Inde.ling van het museum In het museum zijn de volgende 4 afdelingen:
1)n De Bgyptische afdeling. Deze bevat voorwer_lJ_en dJe b_ijna al
le uit begraafplaatsen afkomstig zijn, wat verklaarhaar isn
·uit de opvatting van. de oude Egyptenaren oy-�r leven en doodn
Klimaat ·en de bodem van .B;gypte zorgden voor :een :u_;L_tstekende
·
..__
_
.
Ronserve:ring. .
2)n De klassieke a fdeling. Dez·e zal de komende jaren wordenn
·vernieuwd en heringericht. Ze bevat o.a-griekse vazen, af
komstig uit graven, deze dienden voor het bewaren van le
vensmiddelen. voor de doden. -Verder een .schitt·e-rende-kollek
sie bronzen voorwerpen en antiek glas.n
- 3) De verzaI112 ling uit Voor-1�zië.n
4)n De Nederianrtse afdeling. Deze afdeling presenteert de pre
historiè en vroegste geschiedenis van ons la;nd met. behulpn
van in onze boaem gevonden voorwerpen. Deze voorwerpen zijn
in chnonologische volgorde gerangschikt. De_·_op:s:te..lling be
gint bij,. de vu� stbijlen van de l�eanderta lmensen_ van_ 50. 000n
jaar gelêde�1�
_n n�,n werktuigenn
.n Daarnël. krijgen_ wij de v1..-i.ur�te
·nvan de rend�erjagers, die meer dt;1n 10.000 .jaar,geleden
door
·
.
de i6endta's' van on� land zwierv�n.. . . .
.
De verscheidene bekerkulturen �ijn uitsiekend verteg�nwoor
digd. :.ia 2700 v.Cb,r waren er de hunnebedbomvers met hun mag•nifieke trechterbekerkeramiek.· De makers �an de klokbekersn
( 2000-700 v. Chr) kenden als eerste bewone;l?.$ _van___:Necierlandn
het metaal. Uit de bronstijd (1700-700 v.Chr) zien we o.an
de voorraden.van bronsgieters/handelaars uit Wage:nîngen enn
Voorhout, die hronzen zwc3.ardEJ:r1, ..nl0.uspu.uten, sikkels�--bijlenn
en·�ant�l��eld�� (fibula's) bevat.
.
. _ -·.· .
Opmerkelijk is, uit de ijzertijd ( ca 675 v.Chr) de rijke
inhoud van het zgn vorstengraf van Oss�- in een hoge_, b,ronzen.n
pot lagen een opgerold zwaard, met goud ingelegd, p��rdebit
ten, wagenonderdelen enz. Met de komst van de Romeine_n on
der Ceasar ( 57 v. Chr) begon een period� van 4 eE;;,V,Yfen,,�waarinn
ons land deel uitmaakte_ van het Romeinàe H.ijk.
·rn
Met het gebruik van het; schrift verliet Nederland de anoni
miteit van de preb'istor:_i� en deed Zij haar intrede
.n iJ� den
geschiedenis (verv op pag 1�)
_ �
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MUNTVONDüTEN
VAN GORINCHEM EN OMGEVING

·oDè �tad Gorinchem die zelf als bezit�er van de heerlijkheiCo
'.b.rke1 het muntrecht 1Jrete.:.1deerde, he,eft,_ iRcde·. aanvangsjareno
van de Opstand' zowel op eigen naam g,et.i1U;XJj; ,_als gelegenheid g2 geven tot uitoefening van de muntslag door derden. Aanmunting(:,o
lJ.ê!'ti�e�J.dec�p-er:qmi.ee_J.1,voor:
geschiedden, gro tendeE::: 1s door-------·
.
- __ _______________ -�tad Gorinchem, als heer van .h.rke 1
1583-159 .Don Antonio, verdreven kontngy,van ,!:;'or.tugal : .
1583-159J_
.o :-ailis::::gravin van lVIEogen
Maria· van Br:ï;_,, mê-µ. i :pritj...s�$.o . 'fqll}, \:;ih:i�1-1$Y,
.
. .. " -- J
·,
:.
.
1584-1587
�- ·,De· staten de_; (fr3ninger ümm�-ÎaB;J�.n ··��·;., , j , i:;_ 1584-1585
c: Bov:endien zij� te" Gorinchem nog!, i>te'ge\rEi.q'ht.E;=! .�Ve:f'{a lsingen van
î-Jederlandse en vreemde munten geslagen:·
.
. :-·, ..
')1_ .... .
·, '-Het ·lVhinthuiso
-��- '
•.· . het J/Iunthui s te Gorinchem wäs •eerst g.ev:eo
o ·s_·t_"i':gd" o.b! de 'J.'immerwerto
·,1 ;__:ct:w Nonnenveld) ·tot 1584 (vv"er;d toen afgehfokert î•,v.m de daaro
te bouwen w:allen en fortifica:t'ies), waä:rrt8_oeE:n yand betrokken
wërd aan de liaarstràat, tuss:ert de 11K-k1:::;:tk J�n ·de Lindeboom (01)
-plaats van voorm, kadastergebouw), .
·· · •
,ÜoJJ 2 0 februari 1591 k\-:am het <fuuntslaan tot een einde .o
Muntvóndsteh
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1904
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1435-1625
-Zwijndrecht 1903o
. 291 G
1618-1668
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145 Z
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33 Z
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1898
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Deze l±ist· iii .een gedeeltelijke over,n.amf;, uit:· Munten in lVmnt-vondsten;;, ge'sc1t'irev6n door Dr n:i:!;nn,Q: v:qn;G e1der .eh JJ:r.s Joh,ö,
· ·
Boersma O'ibulareeks no 35).
, ,/,
\ .1
Dit boekje staat in h�i filiaal van ·de o�enbare lbeszaal van
Gorinchem
Spreuken op Gorkumse munten:
Aux nos in nom dom = .h.UXilium nostrum in nomine {.,onze hu._p j_,_
in naam de heren); Mon aur �omini ar= Moneta aurea domini � kel (Goudeon munt van de he1c:;r van Rrkel)
1
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DE WNTEN VAN ZALTBOMMEL

Van alle Gelderse steden is Zalthommel de enige stad, die vanaf
het begin �an de opstand vrij gebleven is �an het Spaanse juk.
Men kon er over. twisten of het daarom wel het recht had munt
te slaan, maar nood breekt wet. Gedachtig aan deze spreuk be
sloot de stad munt te slaan, vermoedelijk in.1579. Op veel van
deze munten staat dan ook "DURAE NbC.t;SSITATIS OPUS"(= het werk
-wan har0e noodzaak). De eerste muntmeester van de stad nam in
15 81 ontjlag, vermoedelijk omdat hij vreesde wegens zij� te
lichte daalders in moeilijkheden te geraken. Inmiddels was na
d e pacifica�ie van �ent het excuus voor de Bommelse muntslag
wel vervall0n. In 1581 gelastten de Staten van Gelderland de
B.ommelse muntmeester het munten te staken. Volgens de stukkenn
in het· Bommelse ar�hief gebeurde dit pas op 7 april 1582.n
Muntmeesters:
1579-1581 mmt granaata1,Jpel
C van bembrugge
mmt klaverblad
A van Griendt
1581
R vann den Berch 1581-1582 mmt rozet
-o-oHet "Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (verv v pag 11)

....

Met een groot aantal werktuigert, gebruiksvoorwerpen, sieradèn
en munten wondt het dagelijkse leven van toen belicht. Vooral
het aardewerk, bronzen vaatwerk en het fijne glas g.even een
goed beeld van de H.omeinse kunstnijverheid in de Nede·rlandse
p rovincie.
Ook is een prachtige kollektie helmen te zien; bij de 4e
eeuwse henlm vap een in de Peel verdronken militair zijn te
vens de daarbij gevonden schoenenn9 f0ibula (mantelspeld) en
munten uitgestald.
Na het· instorten van het Romeinse Rijk, valt �ederland terug
in de prehistorie.
Uit de tijd van. de Fraüken, Saksen en .l!'riezen is overvloedig
ma teriàal aanwnezig. De rijke vondsten uit het grafveld van
Rhenen vormen de overgang naar de vroege middeleeuwen. De op-
zienbarende goudvondst van Wieuwerd, ca 630 begraven, en ande
re vondsten uit Karolirtgische en wat latere tijd vormen een
waardig slot .
Op de birineDitlaats van het museum zal het tempeltje van Taffah_
geschenk van .b;gypte aan Nederland 1 verrij-zen.
Als er benlangstelling voor is, en de financiën het toe laten
zal er een keer een ekskursie naar het museum georganiseerd
worden.
RvAcq_uoy
Geraadpleegde Literatuur:
Rij lage Openbaar: KuUtstbezi t- drs L.P aLouwe Kooymans en drs · •
Schneider.
Archeologische verzame-lingen in Nederland- pr,of .dr A. N. Zadoks
Josephus e1.i. drs A.lVl.Witteve�.
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