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HIER dan het tweede numm�r. van ons, steeds in kwaliteit en 

_\,: ··a· kwantiteit grdêiende,. afdelingsblad. �r was zoveel vraag naar 
C�tt-u�het blad t dat-w� besloten-hebbérl dt oplage te �e�hogen tot 

'S- _150. exemplaren. Ook is dit krantje wat dikker dan het vorige.
Alleen is het wel sp:i::Jtig, dat we nog steE:d/L_·g��l} .�1,py van 

. jull.ie binnen hebhen. gekregen. Het is-·evena-:ts--d-ëvörîge keer 
(toen was r;i.et nog. te begrijJJen) weer het bestuur, Jdat het 

. J
i 

�: krä.nt:f���of5na··uits.luitend .v.olsch:rijf:t. Er vyo:r.ad,t.nµ wel van 
·· +,,�>jul lié ,:,n�fwach t, dat er În het 3e nûriïmer iets van jullie handa

: •: iri hbt" blad zal •�taan. Sch::çijf maar. iets ove.r ee,n onderwerp,a
--·;�':waar· j'é je voor i'nteresseert. Sla er een paar boeken op na ena

a1.s je er niet uit kunt komen, vraag dan even.:,a,q1,n.-B:�,rt (ar-_:_._ --··--·- :·...: .. :�;.- :.:.:.:.:.�_..:.:.a_. .... -. chief) of hij j_;e wil ht:lpen. .a
Zoals jje misschien opgevallen is (Qf.:qiet) .,,9-t;aa_n er in het 
krantJe advèrtent'ies; We zijn de. advBr•téera hoogst dankl:mr 

advertentie hebben willen plaatsen. �onder hena.zouden de financieën van het. krantöe. wel eens .. 

.dè'rs· 
dat zij eena

in., de-• rode cij-.a .a
fers kunn.en:..ga.an lo.pèn.
In de vorige se stond egn s.a;tu,kj� Qv�,r,,de Uit1l�ex{l:ü_bliotheek. 

.geJévEfr:d'a' h�e.ft ,:,aVii;l ik verzoeIedereen die nog geen lij s;t)� 14a
>:-,..· .. kert dit.'-z6 snel· mogelijk, te_·a.oeh

schiedkundig onderwerp hehàddelen). .pe· 
t:_]�(4.1�,ho·e.ke:ri.,die een

'b6ek'exÏ zJ;jn van 
ge-. 
en vmr 

de··, led;en ·én d'ona teurs. '.De boeken ·kUni(eri:'worden äa.µgevraagd bij
De ledèri k�i:s.t het eenDouwe de Vries_, Kleine Haarsel:cçi.de 73. 

•... dubbeltj'e (î,er ·boek) eri 'de donateurs.' 15 ce.ht. 'Qve::r enige tijd
als alle hoekenlijsten hi_nnenhebben lo,ok van de donateurs aulla

.
•' _y-. ïzail ··er S·tericil.gemaakt-' 'worden mE:ct alle· titels. 

Nou ik heb weer gezegd, wat er te zeggc:n viel, rest Jp.ij julliea
veel sukse..s toe te wensen bij de tentamens en/0:f····eksamens.a

Theo Cornet 

SLIJTERIJ /T UYLTJE 

Gasthuisstraat 23 __:te-1 _3702 

Gorinchem 

Dranken worden gratis 
thuisbezorgd 

);" 

(.::,::J. :::d..(nt.,,";.) 

. ' 
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ADRESSENLIJ� 
. 

T-
(' 

"seç're.tari si 
�:• •'-•w•,•/

·,..._
.lheuwe leden� --

-� .. \. / 

:f:ám de Vrie.s; Kleine Haarsekade 73; •o·Go�i\V;h��;, \��r•·2490.o
\. 
dhr A.J. van Ede·;-·ove.rwaard: 10; Gorinchem; : 01830-4894. 

. . -
•.- - - · ( dona teur :v. à..': ho o:fdbond)o.o

Cees Folke.rsrna, Vissersdijk 51; Gorinchem; .tél 0183��3594� 
. ;..-J , , ._..,. . . 

.. ' . 
. 

' -°'· :.. -;' .. 

_
/· ::. r, ..o;-.:. i. ;',·-A bonnem..en ten èp 8 C � . !: . �.1. • ·: 

\_ (- ::·:[, -· : >-l
,.:{/: A�..il;.Ru;.o .. -·,·, ,.· ·.,

?cb (archi vo, mf;; ·po1;is van ,de Gemeente· Gorinçb,e;o.o , ,:J°'·· . ,_: ;.- ·.::• :-:�:: · J ;, :L,f' 1 ,,_ i•
·. ;;?,7;•"·--� lt:, J • Me.uJ.s...t êe; l'io o ró.v'1:i.-jke.r hout. - _; 

r� _J -� 4 );�: 

S\uno ' t. :,:: .L 

telling b�stuur 'àfdeling Go·rinchem: e �ö �l 

_.. ,,,� ··.· -·1 •·. 

:
t. 

.e:ns.:o
. 

.•(t�vóórzi tter/prDpágandaleid·o·o : ,e:r;. . . ,·· .:'· .•o , '!�làes vaYJ, Kuilenhurg; Kerkeind·36; A'o
:/jae<e:reta!'is/v,,iqE;,-:VOOrzitter� ' .. ··o .· ;- .. · Roll van Acq_uoy; 'tij s.terbeslaan 5; GorihchE;;�; t,Eü,;Q):810-3240 
--�·-n enningme.ester: ', . '. ; '-� ' .. 

. 
, .. , 

,·,: �\· \/rke1;·te1;:.0183O.,.506:4� 
,:, '.:-·' /':'-�'. .. è:: ··· ·_;\� 

-- ::·. ''· .. ; ·,,: .[;_ _1 / \.. -- '-- ' 

· .. ,,'<.,.,.l'.•<·r·: ..,;.·.�., ,;_;f.'.:": 
,G,°l :0183:0!"'466'2o
. ... .. , .. 

...t' • .

,Bo-b Nate.r; 
seb:r'(arco

. .

Kl�ine Haa.rsekade :72 r GoriDdhemf ..tet ;01839°.."!:"2162. 
'.hief): . ,·ti, .o · 

'
g-è'SCh

EÜ''t::B'- Statnkot; Schepenenstraat-. 2a ;·. Goririchern/>t
' . : . '\ '-_·-. ..- . .•·. -,.· 

. .1J . •: i., 'AssTst'en-t:� 

Adr� Rijppaert; Kraaierstraat 16 c; Rotterdam; 010-15842�. 

Kasc;om.missie � .r· •·· ·.i 

�. e� -wan:. Ni1euwen,huize11\ �n, J "Los. 
1 

. 'î ... ' 

i 

i \ 
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. 
.._ ..· --. ' '. \ · ...:·..·R.i.--bli'à·theek: , 
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; 

· . 

· ·�:--:-r- ...-:;--,-,::--��:-.::.t::·.·.�--:.}�:·F:-···:�--- ! .... ·}
)��uvië- Kl Haars�J\cade 73; 

-·· --· · :
\ �orinch�m.-;· áè-V:riieG;, 

\ ''· 
! d -0 - 0_) j ,:i ' -

�--�::,��� 'j • ·•. ·" ;, ("• •• 

__..ütiNANeIÊÈL ÓVERZI CH'f, pennin.g!Iheesté'.r::o

. 
'��::� .. ,._ . . . .. \\' �\-'.. /J;)_e 'c:iontributie\ JLidmaatscbap,,hpofdborid bédraagt /12 ,50 per jaa['o
Dona.tie g Aam dé ho ofd·bond m.êt een minimum. v..a.o .n--/-.-.l::&-,o-=-·p·er jaar_.,
·,• �.....o. (hi.er-v-en-·kom.t-·.-dëël t'ë:m�·g·óe- de aan de afdeling); 

Aan d�'. ofdeJLing met een Il'.P.i.nimuIT1 van J7, 50 per jaar.· 
...-----·-(-g ehële bedrag ten goeds v.d. afd). Giften zijn al-

--- · ---- tTJd- welkom! 
Het verschuldjogde bedrag kan op het gi,ronummer 2304200 t.n.v.o_penningmeester HJJ,3,G afd Gorinchem e.o. gestort worden, onder 
vermelding ".Yan: NJB.G- donatie afd Go:rinc-he!Ih e.o. 

··0-0-
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V E R S L A G Vergadering
Afdelings. 
Vertegeri_woorrLi_ gers 

Op 21 maart werd in de zgn VA·;--:{en7_der (je weet wel, zo'n lu
di1te�kelder langs de hieuwe Gracht) in Utrecht gehouden, 

.Bob ,ifäter· en Bert t:>tamkot w8.s de eer beschoren.:._::d:èr:-=-afäehrrg
Gorinchem e: o te mogen vertegenw:Jordigrm. _ 
Bij aarï...komst werd ons reeds mc:teen Gen enq_uètê fo:rmuli'er _in 
in de grij_pstui vers gedrukt, devze Urn we ,naar behoren heoben 
getracht in te vullen (hopelijk ::r:.a- e.t1 deui.niatiefnemers het 
resultaat dezer enquète nog eens bek:=md! )-
�nige markante punten van dez::=:, om 2 ,. 30 uur begonnen, en oni 
5 uur besloten,vergadering \doo:

s 
q_a 40 ver.s-onc-:-1 bijgewoond) 

waren voor ons: 
dat Adri Rijppaerdt uit kotter?ao alq assistent voor onfJal 
gaan optreden, en hiermee in de voetsporen treedt van 1V1a::r'ina 
Kosmis uit Amstelveen, die voordie� onze (afdelings) belangen
bij hej; HB - e}:::wrt,igde.
Verder vernamen wij � dat er or:;n afd(-;ling A 1 b10_q_scer.d.am- irF'·op-

_ richting is. Hierover zal met onze assistent, alsmede met de 
afd Rotterdam, over vergadert dienen te worden� o�d�t ons 
inziens een Afd Alblasserdam geen florerend leven be�chorèn 
is (zij zullen 11 doodgedrukt" wordeE _tussen H 'dam en Gorkum).
Tevens werden op de VAV de data van de komende kampen bekend 
gemaakt: Bli tterswi j k 28/ 5-- 8/ 7 -

llores..tad : 2/7-19/7 - __.::__..-=.:--..'...:-----·�---- ---

Kam.p olv hr vdWaal 12/7-24/7 
·.nJ ··Grubbenvorst 26/7-- 6/8

Burgst 31/7-14/8 
fwente l6_/8-28/8 olv drs Hulshoff'n

Ben archeologisch- èn archiefwee�end,liggen in't verschiet 
(met dannk aan Artefakt 2-2, voor d2ze kampgegeveris) 

fü: 0; BS 

Vrijdagavond 19 maart om 8 uur hield Gerard van hieuwenhuizen 
voor ons in de open-bare MAVO een lezing met dia's over de JJor 
dogne. ..
De,rets .naar de P�rigord voerde ovsr Brussel en �arijs. 
Nogmaals werd bewezen, dat J:i'rankrijkn1 wat betreft de rijkdom 
aan fraaie historische monurnenten, een uniek land is. 
Gêërt,. we: hebben genoten. Je è.:::..ci 's waren werkelijk fantastis::h 
je, toelichting uitstekend. Reuze bedapkt,n

l1ooiured . 
• 
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, In d� paasvakantie zal er door de foto 
commissie (Wim Vaagt, Bob Naterr9 Douwe 
de Vrie·s en Bert t:itamkot) een diaserie 
gemaakt worden over de historische ob
jekten in Gorinchem (hier is men reeds 
aan begonnen). Deze serie zal vermoede_ 
i1jk eind april vertoond kunnen wordenr

_foegang voor zowel leden als donateurs 
l:;Bn konvokatie hiervoor zal men thuis 
ge�tuurd krijgen. 

BUITENONDERZOEK 

het voorbereidende archiefonderzoek in 
verband met het huitenonderzoek in de 
zo�e� is reeds begonnen. Hierover in 
hèt volgende� nummer meer o 

PROPAGANDA AVOND 

l\Jadat bx�ëk, - dat er op het gymnasium: 
en ·de HSG belangstellirig beStortd voor 
onze afdeling, heeit het bestuur besla·. 
ten in het gebouw vart de RSG een pro�a�·kom�leet met kranten 
ganda-avond te· cfrgànisereh, -:t;r zullen : (''.{) en ei:.kele dia's. 
na de vakantie affiesjes opgehangen · 
w_orden, waaroi> de datum en tijd gencand · 

·r� iullefrwordèh. 
.Zeg _dit· te.gen iedereen in je omg-e.;,,ing

die belangstelling heeft voór de ge- -
schiedenis. Op deze avond zal een dia-
serie vertoond wórden en vermoedelijk
ook een film. 

-. i ,1r
1 /LEDBNVERGADEhIN G i 

Daar het ledenaanta 1 sinds de vorige 
. ,1.e d.�nvergad.ering (dec 1970) bijna- ver-
·dubbeld is; heeft het bestuur besloten 
in mei of .Juni. een ledenvergadering uit 
·te s'chiîjv'.en._ HierovEor zal in de volgen
de· SC ·meer b,ekerid gemaakt warde-no 

De aanvankelijk op 10 april geb)lende
ckskursie'naar riotterdamr

y 
is verplaa�t 

naarr• 15 mei (nader beric�t volgt) 

Dit �s dan al de twee 
de �C, en al�Jde be
langstelling even 
groot iSj als de vori 
ge, mogen we van een 
onverw2cht sukses 
spreken� ln één week 
t�ds wa� het vorige 
nummer uitverkocht,zo
dat we de oplaag met 
een gerust ha_rt kondsn 
( en moesten) .vergroi:en 
:b;en op:val1end, (kas)
sukses _was. dé advérten 
tiE)-kampagne.
Maar .oOk_ op, __ahder ge
.bied is er :ni-et s ti 1-
gezeten,. daar getu:igen

,de-verslagen Blders 
-�in de krant vfel van.r
ln .. h ·et b.izlander wil 
ik nog de i�zing van 
Bert btaE!Jko t _noemen, 

Rij behandelde het 
ontstaan van Gorkum, 

·tot en met het ver-
· krijgen�v.anJ.bet stads.
recht ilm 1.284. :lê.;r is 
een bandopname van ge
maakt voor ons banden 
archief, zodat een ev 
g.�ïnteresseerde hetr
nog - eens "kanj be luister
'r.en.' - --�--�- ,_ 
Als dto ze SC verschenen 
is zijn :�v�L'wmarsch. 
reeds bij de_- afd not
te rdam .t.,e:,-.gast geweest 
Verd_er :s)taan. op he-�r
programma een dia-le 
zing. omstneeks eind 
april. , , : ',:i _:1 

11Ju ikJto•ch ,o.nze plan
nen aan het v(:)rklaJJwn
bent9 

(vervolg i:;ag 7) 

https://s'chi�jv'.en
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Op 21 april ajs iorden de eers�e- en 
op 28 april§�$ 

/ 

de tweede-kamer ver-
kiezingeh�geh6iiden.
Ofschöop. ons hlàd niet pi4litiek ge
richt dient te zijn, ben ik toch van 
rmning hîer?an een stukje te moeten 
wijden ·(immers d8 Januskop, die zowel 
op onze y�or�agina prijkt, als het 
symbool vàn de �JBG dient, kijkt v66r 
èn achterui't)
La ten we eer.i.s.-ki jken hoe de 2e kamer 

-sam�nstellii1.'g is, en naar mijn meningi
wor.dt �i

PARTIJ Z,B'rELS NU ZETELS NA 28-4 

OE i"\l E PH,J D RN 

......._ \"" (/ ::lf--F�)-::::. /� ,t� .. _·_·-_ _:: rJ 
aan 

,,,, 
de voorbereidingen 

voor het buit enonder-
zoek (Langendijk) wordt 
ook gewerkt (na de ge
bruikelijke bestuurlij
ke twisten, knipoog)
zodat het plan de cam- 7 

pagne binnenkort wel 
rond zal zijn.
'1:.enslotte (maar daar 
heb hen de huidige ledm · 
niet zo veel mee te ma 
ken) worden er erns"'t:ig::
stapi>en o:cdernomen voor. 
een uitbreiding van de 
afdeling naar het we3-
ten. Maar daarover in

KVP 

V.V.Di
34 

36 
35 

- - 17 1-8i

0C 111 wellicht meer . 
De data van de div�r�� 
kampen zijn ook i-n-c}it

te vinden.A.}LPi 1.5 1.4 
CoH.Ui nummer 

Bet ligt in mijn b�doe 
ling-6m voor de grote 

JL2 11 
]) '66i 7 1-2i
C.P.llJ 5 7 vakantie een lezing te 

en a�s daar be-.r.S,1' 4 2i geven
1:l • _t· • .t{ 3 1i isD.0'70,i 3 6i
B.iJ:'i

,, langst8lling voor 
·ikan ik daar dan gelijk

3 1i iets over vertellenifBinding hechtsi 3 van laten zien.S.iG . -Pi 3 4i Zo, nu is iedereen w8l
G.l:'.Vi li 1i zo'n beetje o� de hoog
C .1) ... U 1i

i te dacht ik.
Bejaardeni 1 �e laa�ste regels wilKaboutersi 1 ik kritisch benutten1 met de madideling dat
TWEEDE KAMER 150 150 het Claas is en nieti

11 Clae� 11 , zoals lay--
outer Bert,Stampot (�)

Wareh'er op 15 februari 1967, 11 frak (is dat een woordspe
sies in de kamer, nu zijn het er 15 ling? B�) meende te
(div afsplitsingen� l:'PR uit KVl:'9 DS70 moet�n vermelden! .....
uit PvdA; CDU en Bh uit B�)9 na 28-4 :t;n om met t=:en positief
zullen er 15 blijven (ai verdwijnen geluid te besluiten�
BR en CDU vain het toneel, kabouters er zijn weer diversei
en bej.aardtón zullen hun intredë in de afdelingen geweest, ilie
kamer doen. serieus. zo vriendelijk
De huidige koalitsie zal haat meerder waren hun II orgaan'' (ja
h�id b8waren (KVPyVVD,Ab'...P,CHU komen zo heet dat) ov te stu
sam.éin o� 79 zetels) tegen het �AK • ren�. Dat �inde� we bi
(1'vdA,])'66,PPR) met 48 zetels. In sa zon�er leuki9 en onzei
m.enwerking met rs1J , c.1:1�; DS '70 Gn dê hart\3lijke dank daar-
kabouters kan deze koalitsie echter ,voor.
vrij invloedrijk worden. ) 

1'-Bert- -Claas-
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DE MUNT T-D GORINCHEM' ;'• t . 

In het begin·--van dt: jaren '80 van de 16e eeuw was de po
litieke toestand in de Hedèrlanden bi zonder onover,tzicht1:;:lij:k_;�,t-· : -" 
ben deel van de gewesten had zich sirtds 1572 of �576.t1 onafhart� _ · -� 
kelijk gemaak1 van de Spaanse �oning, andere war�ri.o�der zijru 
gezag geblevE::n of herover'd .· De oorlog woedde ,,over een bTeed ·u ,.'.',� c: 
front van Groningen tot Vlaähderen, lle vrij_ -·:gévvci'rden gE:westen h J '.'. 

·_J 

gingen veelal ook op muntgebied hun eigen gahg,: 
8
zodat eep

veelheid van uit$enloJJendè · m..1:il.nt:soort en door e1k_a.'"i� in 1gebruik
Tii t werd nog versterkt, doördo.t 

den uit de middelE:ieuwen datêt
een aantal ·heren en .ste- - ::.,was. 

:rende _m_ude rnuntre'chten wet:r t.ot,, -- -.t . --::·d-� 
leven brachten, voor{"J.l in het grensgebied langs de grote ri-=- ·, ,:îri:JG :. 
viert:n. Zij konden winst mak-en 1 doordat zij geldstukken in_1om 1J :: , 

loop brachten, die uiterlijk v�el op bekertde� élgemeen geak�l �t�aJ_ 
sept eerde soori:;en leken, maar -vén füihderwaardige ·kwaliteit wa •· :t·b 
ren. 

Eén van 'ëie helangrijkste·, cèntra vaA c;ie,z� "'lktivi t..�tt_,, 'diet tF�.\ ,zowel door de. tîpaanse autorit�'iten ·te B'russél_7_-___ );�J:::;_d.D.-□r,.-d.@---------·-· 
�tat8n-Generaa1 van. de jonge 1fepub-1reR·; -niet- ten on_rechtt:: als 
valse munte rij béschouwd werd; was dt:t,• stad Gorfnchëm, Do 

:Ï.. 
muntslag begon daar in 1583'-r aanvank8l_ijk 01' ogGn'tsc:h;i..jnlijk
gerechtvDardigde wiJ zt::. 1.J8-: inagis,traa t s:t ond aan ver\/çhi llénde 
ballingen die door de oorlog hun' gêbied kwiJ:'P waren gerac1kt 1 .: 

toe hun muntrecht binnen de stàd: uit te, oefenen.' lli t- v✓aren� 
1.t JJon Ántonio, prins van .Porthgal, die tevergeefs g1..;tracgt

had in zijn zoJuist door koning lhilips Il bezette landt.erkenning te vinden en intons land ëen toëvlucht zocht;
2 De STa ten van , de Groninger· Ommela.@den, dit: c;J.oor de Spaant

se bi2zetting van Groningen hun munt te Appingedam haddent' verloren; ,•t
. ' 

3 De protestantse gravin van Megen, -lViaria van 'Brfmcmt1 gè-·
huwd met Kare 1 "\Z'éHl Croy 1 _prins VéHi Chimay, di<P, na eent
hreuk mot haar naar het Z,ui'd(t:11 tt;ruggekeerde mant in Holt
latnd le efde.,_ , . 

9 

- ,✓ 

Aanvankelijk W8rden de munten duidelijk als geslagen ·:"·:;_,· 0voor één -van deze drie autoriteit:en gekenmerkt, al maken zij ':._ _·jgeen melding van, het' feit ·dat' de yervaaF-ê-i-g:i:.--ng--±n-thTrîoè1fê_m_;-:------
.t
:� 

_ 

. ·ipla8ts vond. 1Je zeldzame m.utiten van Don Ahtonio zijn a-lle va'r\' ,· ,_
het in l'or-cugn.l gt:bruik8lijke type E:::n vLrmsldt:n als muntheer 
11 Antonie bij de ·gra:tië Gods ·kóning van l'ortugal en Algarvië 11 

• 

lJe da3.lders met h(:;:.t wap:en van de , ümmelanden. wordt.m duicte lijk 
geR:e�merkt 81s 11 �i 1 ver0�1.tm:]ii�_ V:è:J:11. de �t atun van ,J-!'r},�,s�an� t1,Jl;i·t.sen .t;ems en Lauwersl l . ihe:··van r✓i82:en ve,r.tonen hut b:or-stb-eeJ:d 
entwapen vo. n.de'.p.rins ènhet oms'Qhrift 11 KarelLbij�de 
Gods iJrins y0n _ Çhimay en graaf värî. Mcgçnll,

roch rezun o.rtriliddeTiijk, ernstige klachten tegen dez'"' aan-' 
muntingen. })e Stat-en van Bolland Ontkenden wel nic:t het munt.
recht va� dL Gorcumse Klifnten, maar achtten h0t wel volko
men ongeoorloofd .dat ·dit murttr12cht hinnen hun gt::biëd werd uit 
geoefend ten .nadele vm1 ctb• eigL?n mµn--c te Dordrt:cht.- Bov1=:hdH;n
blee:,k al syoeoig .dat do afgblevE...rde muntstukken minderwaardig. · 

<':v3.n kw8liteit war.en en dus- een· bèdreiging voor het geldwezen'·L' · in het algemeen vormden · · · 
( V\é:;rvo lg Op yagin,3tg) ... 

1 
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DElvlUNT TE G0RINCHm1 (verv v pag 8) 

ocherpe,:verbodshe.b)aling8n tegen deze muntena1 zowel als aan� 
klachtep-,bij de bevoegde rechters volgden dan _ook. Desondanks 
bleef d'e i._mçi.gistraat aan de binnen haar muren VE::rtoevcnde munt;
meesters,J'die k8nnelijk t1cm nauwste hebben sarr.1engev1erkta9 bE.;
scherming bieden, zodat h�t bedrijf 1�ij: ongestoord voortgang
vond; alleen de Ummelander � 3,ten trokken zich terug.; die E:ch 
t1c::r later,- hun mu11t tE:: Culemborg deden hérleven. · 

VJ el vvas_ het; .gevolg vän deze bestri}ding -d�t de samenwer-.
kende' Gorcum.se rriu:ntnieesters de herkl;nning van hun prody.kteX1 

·amo€::i:a1ijt_er -g-_;hng<:;;n; rnakën. In de. t, ·eedo fasG van de Gorcumse,.a
·arinintBla-g" die' 6ngevcE.:.r in 15Q S begint; is van duidelijke. 3a,n-
.· duiding ·van· de muntheren nauwelijks meer spràke, .terwij 1 bovma

qtenaee�i nieuwe ,
1 
rrechtvaardigi13:g voor _de mu.nts iag ·wordt g8vgn.a, d·en� eeü verwijzing naar d0 ouae hacrl.i-jkheid A:r-kel, die indEr 

'daa4:in de 15e eeU:w enkelea � överi�ens(onrniddellijk .ver�od�n
.. m]J.n�}es had ui tgeg:even. 'Bij 'de,_ovêrvloedige y�oduktië V:fin -1e 

�61gende:j�ren,�s'het don ook-�eelal niet of_nauwfiijks uit 
,. l.e:-:mak.envoor wiens rekening de muntt,n werd.en.geslagen. Het 

bet:réft ui tsluiténd slaa:fse ir:li taties van bekende. înternatjco
nai�: ·aoo1ntena1 voornamc:olijk goudsn :t;ngelse nobsis en rozeno�eTo8
0:pa,3.hse gên:1den d:uhloE.men, Ned8rl .ndse en 1Jui tse • zilveren "riJks 
d$alders� ·.l)è verheimelijking siaägde zo goed, dàt vér,gçhil1-_cr. 
dè ·:v,3.: 

á 

, de.· ze munt:en in de tijd zelf nooit als Gorëuins ,herkend 
zijiÏ1 

_�-'-ZeJdff
0
.t.P 0ee::f11 ylakkaat van 1.586 dat het Gorc'umsè ·geld . 

als walp:• 1ili.ét', Vveel nadruk v1erbiedt 9 komen diezelfde munten. 
woor onder. de afbêeldingen van de geldig ·a·a :E,_n, :'a verklaärde ;sQ-o.rta

Formeel kunnen deze munten in drie gro1::;pen verdeeld :wor-
. 

, ,. . den_: ·,/ 
' . 

·'\ .i.; a) ,·Munter1 wél.ar-op - meestcJ. 1 .zeer klein - een wapentj·ë·. van .·Ara
'·ke 1 a0:t1 de; oors�ronkelij kc bèe lèa8no.o.r is t oegevÓE::gd of,.,in het OHlqChrift - weer o:q.01Nal,lt:::nd - de let.tors AR (voor 
1 :4-rkel) ,a �,J:'.i dE/ 'Ooorspronkelijk� -�ekst zijn toege'{Óegd; -·- �-�' 

bÎ) · :Munten ·wo.arop èen deel van de tt:kRt. van het omschrift isa
·.vervangen d.o,oi, enkele lett\.:ys die slf;chts d.oor insidersa
i:p_e.gr,epWn konde:n ·worden a � . de initialen van lVbr ia van .Mea

. �c)a
: gE:Jn of v;art 'de.. neerlijkheid' Arkel; . . _ . , . ,
·Munten dÎ'e ✓91k6men '-iie oorspronkelijk� .bèeldens, ä:r verto--

, nen er;r .g1::;en "inkel� verwijzing ilcÎar :Dllegena9 Arkel: o;f 1-'ortu 
:; gal p,ie'd.en.; 1 �ij zij-n. 13.lleeri aal'.l mini�rne afwijking.en ii; 
; tèikerri..ng -o:Ji 'j_:nterpühctie té Tierkennen., . . . . .· 

. :'. !Vo'orol ·dezt;'; laatste soort_èn wurdtm in zeer grotè aanta;L
; l�n g�slagen, ,zoals blijk-'t üi;t diverse muntvondStt.;n ui:t 

::: dï'e fü.j'da1• JoevE::el
l 

precies is nit:t ine�r te zeggsn.
: IntussE::n bleven de i'.:ita tt-.m de G-orcumse mUJJ,t voortdurend 

bëstoken, ma.ar pas in 1591 leg_çle de m3gistraat' he·c hoofçl ':i.11 
de schoot erï kwam a m dë muatslag bnà.eT welke voorv,.;endt:'.óls '

1 

dé=rn ook· een· einde. �,lerkwc1ardig i.s a.i:i"t pas geheel t.è.gen 'hêt + 

einde de' nam:n van. de stad zelf OJJenlifc' OiJ. de 'munten -y;er:.... •·' 
schijnt;' omstreeks 1590 werdeill kojJeren d:u:i. ten vo.n'. Ro::J._lands.a �y 
pe geslagen, waarop duidelij� sta�t dat zij gesia�én ztj.n,if 
11 Gorcum---in lio-11.and" · · 

dr •. H . .e;nno van (ield�ra9 '' 

direkteur Van het Koninklijk
l'enningkabinet in Den Haag, 

https://afwijking.en
https://verkla�rde;sQ-o.rt
https://Gorcum.se
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o
ver terp.pels v;',in À{)oe Simbe 1. Velen 

meerd
r ..,, ' ·- .. •,-:...: _ t _d

De tempels van Áboe_ è)imbel werden 'itn::-:.,:J;-8:J.,�, _dqor de reiziger
-:,;· Bu:rckhardt ·ontdekt. In 181 7 werdert-· 2:;e bî'.ê:Yotg-è legd en in 1844, l . 

--•n 1_ ·  

Bnige tijd-gelS'_g.en h�e:ft oni� ä:fëteîing, èen film vertoont 
het . re ddingswErrk:'...var:t,�de ! 

Vl'._�ten hier waarschijnlijk iüet- veel va-:naf ;\ daa.rom iets 
"<•''Q��F deze unieke tempels. 

�n·_-(:ünd 19e erden.L-- · .d eeuw w_d ze 
s -grondig gerestaured

die zijn 1?-itgehak-i;·' ,-
zandstf �nrot��11,'.1 }jlg�en a,_a��,. \-,,,

de westeliJke 1�:i..Jl_oever·tus,��.. , 

-----'-'--j �-

_ i .. · 

:r

�sv, 
_1 

----- x 
rd.ed

�e tempels, 
i:q

,-, _ _d
;d" <.: . .,.-\ ! 

0 

}� 
\ \-,d ...·-,.

J.. -, \\_.
\\ ,S
�f_t_-_,:_..__ 

!..:, . '-"., . 

,. .,._,. J __ , ·:::.� .,. 
(·\(cijfert}esu 

at: .·::· 
Onder-1 B.amses. II .1) 

{w�i��) -��·��i;red
r�!nî��o 

·. ,7�1-Y'Ytt:. _ 
..::}_J l ,4t \;,�-��\

.Chr in. de .;ro'tsen u;L tgehakt, .!>e :t; 
grote rots.teniye1, gèwi,j-c1 ··aqi.,n_ : .;-' \:=·"" 

.' Re..;.Harachte, Amon Re en Ptah 2)', .. 0 Jlo-11 A;\..;__,,,N \-\..:.-:::· 
heeft een.facade (gevel)·v9n 1E -:-:,7'- ---)·,'V/.J,S!fRt:=0 

;=:=:;.;: ' u i ., C t: h ,_, ;c:.1\T i·, · .... ·3 3m 'hoog en 38m b .reed . i� aast �-;;-'� 0 f-==·,-__ .,.), ,bo _ 
,.>- ..d8 ingang staan o .1:1 een groot . -·� '?:{"\çs ,,7..., �l _,,, ...,d· 1-terras, omgeven door kleinen; · ✓1r1,11__� 1 

. _ ._. ,,,,,, 
·dQeelden-_van Osiris en de Horu.s :':l- 01:: DA\'\.) wod, f> }lo.lfo1 L. 

valk 3L vier kolossale beel'deh van 'farao. Hamses van 20md
nO'og. J\an weerszijden en tussencde ê:+:t,'èën:van elk beeld 
staan ve_rschillende leden van dèJ konîriklijke familie, JJe temd

de ��·J1megTJ d Re-

:;_,,; _,-_
1

. ·-�J_. 

die door rechti 

pe lingang wordt bekroond dqof c:en be�ê1-tl: van 
H� ra c,h t c . . _ . . _ , . _ . -· : ' �-
Áchter de ingang is_ een gyot·e zaa]}._d1 yan 300m 

Tegen 8 van de
ruim lüm hoog. 

·d
ZE:: 
hoekige pilaren in 3 schJmen wordtr_. verdeeld. 

pi laren staat een bE:: e ld Vaff de, fà.·rao 
De muren: zijn b.ewerkt in bas.relitifs· . .t.ien 

van. 
nauwe gang leidtd

zich de beelden bevindennaar het heiligdom ze l,t: 9 waar 'd
naas1 het be�ld 

vand
van de farao.bovengenoemd� 3 �qden,

De zonnestralen dringen in: de ochtend ,door toi:; deze bcc:ldend
die zich ruim 60 fu diep iri de rots bevinden (de tempel is 
naar het. 'Oosten gericht) •dv elk be,9d e ld wordt beurtelings belichtd
maar b.,et beeld van,;dc god van de _o..ndë.rwereld b1ij ft steeds 
in het, duister-� 

• 
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·:•ABOE SIIvI:f1EL (verv v pag 11)o

2-01'-I 

De kleine tempel -vran Äboe ��imbel is gev1;i,jo
0 
a �aµ, Hathor 4); de 

27m breè'-'1·· lden van 10 m
1 

f_a cade hiervan is 12m hoog en J;: ,9f_e.o
/ 1 hoogte stellen hamses en zijn gernalin Nefefrta.ri voor. Aan 

c'haar vyqS.1 de;ze. tempel eveneens -gewijd: ' � - - .:-

Aboe Simbel is in, het wer8'ldnieuws gèkogie:o. · dQO! de plannen
\')an. het .t;gyptil3che_g91,:lvernement'om een:;$.tü�vrµ�é.r te maken tus 
sen Aswan en ��di Halfa, waa:rd0or de b�rq�0dê ,tempels onder 
wat.er zouden gètaken. JJe UNhSCü'heeft zich·.ingezet om deze 

- . beroemde en unieke monumenten te redden. Van ·;ers chi llendeo
.. :zij den ziJn er 'plannen ingediencl� zo hee;ft_· men, voorgesteldo

een reusachtige _dam rondom de tem1>els or., ·tf:\•veripen, of' het 
hele ko»iJJleks u,it de rDta.te, zagen 'eri:' · 1Il �s.tukkçin naar hoger

-=-gelegm::·:t�e rrêfit te, verplaatsen. '.l'ên slo·tte \rve.rd· een ingenieus 
·oèh stoutmoedig ontwer}J van de -Italiaan Gazzola geaksepteerd
hij Stelde voor( de tempels lo's .-N=t· zagen eri te omgeven dooro

.een bet0:(1n·E:n bekisting, om ze d -aarna dmv honderden hydroli-
·os�he 1vijz€ls 60m �mhoog te brengen .. Van·ae 'b��o1igde 55milj
·wisten de ruim 100 leden van de UN.r.:bC� ��ht�� siechts 7,7
milj bijeen te brengen (wv Nederland 1 :-mîlj·:_�): .r.:ind 1962o
we;rd daarom het plan opgege-wen, en _het ":zqfofi'eT n.aar uit, dat1de ·te mpels niet gered, zouden wordén: .r'ë( elfde:,r:'_ ure heefto
de DNBSCO in ju:ni 1963 besloten het :zwe-ed�se pla:q. te aanvaar
den� dat beo'ogde de t;eE1pels af te· 

1
br-ekén '\:on op hpger terreino

weer O}J te bouwen. Dec kosten, :zi 0j1dë 36_ milj dol;l.ar, werdeno
voor éénderde doo·r de V';J,, te::rvvi 1jl ·dè· VA::i{··l;i.êre'id-_was 11}2 miljo
te spende reil, en de ovei"ig-e UN,t;0CO-lc'derf qé reI,ü van het beo
drag. L\/ajaàr 1963 begon men met de werkzaç1n.1heden. vet geheleo

· kolllJJleks · werd 180m landinwaart -� vërp1c?ta t st; . �ri 64ri hoger. Deo
,f tèm:i:iels liggen nu ·12om bov8n de ze�tiipiêgèl. .o

:Ue tempels w ordep,nu weer bedreigd, nu niet door het Nijlwa
ttor ma:::ir door meedogenloze zo.ndstorr11en. De :fiJne zanddceltj2so
die met krocht door,o de woDSstijnwindEiYl t2gen de tern:pelfacadeno
worden geslingerd, werken als zandblazer op hbt weke zand.o
steen van de tempel. Om dit gevaar te keren, bestnon er plano
nen om de omgeving van de tempels te bebossen, om zo een na
tuurlijke bescherming op te richten tegen de slopende windeno
De �ederlandse regering heeit als dank voor de g6bodcn hulpo
van de Egyptische regering een tempelvan het Aboe bimbel pro
jekt gekregen. De tempel van Taffe zal in de loop van 1972o
op de binnenplaa�s van het Rijksuruseum van Oudheden te Lei
den worden oJJgebouwd. Dit a3n de godin Isis 5) gwwijde heiligo
dom, met t,�n afmeting van 8 hij 7m en eE::n hoogte van 4�5rno
weegt 300 ton (verv op pog 13)o

https://dol;l.ar
https://Nefefrta.ri
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2:i .Arnon,-·de gesriiiêrde i de ·na·ti:öná"le zonnegod, d0 god Q§I.. gog
,. den,,.···,tn w- ·:îe:·'lié ·Ei:n anderé"';g_öd}ieclén _01jgingeri{. Hij; was<àe 

. .v�.d_er:·\ffer_g
7 

'. 'fa '.,-fa o+'s en ����êi.: 'vo_qf_gfs t,�ld als __ee.fä cr.a.m of�::,een 
.• ,:::,ra:ens,,.m&t-d-e'kop--v:aïr-'ee:n. ram. • _, �1L-

--- (": Ha'- (:Re) ,0 Go-tl · 'v8:n de -' ;v01 fe ·mïdaä6zon,} . bè·s c }:le :nn.er .lira n>J:1E1-:tg-
mensdori1 en o-werwinnaar vç1n het kwade. _., ,., '':_ .. -� ::" "-�. 

J ; •• ,; ., ne>,--tJ,a:taeht'èl:"vvà s1 
"J éen -'z on;p:·ego'd . ·g ·6 Ji., .è ::; 1 

J?tah:. G-öd ·-vé ln/J\Ji-èmphis 1 patroon van k.unstenaé ;irS ,enr ha.h,d:�r8:rg· 

:: kersg,- -�:cl.e·-àrrchi:•u�kt·"onder'_' de' goden en pouwer :Vflfi': hei;,:, irni-" 
/ ve:r:sü.u'l.. ,,_,-·t_:-,. ,).,�: ;r ,::J .. tt 

· s - --..-t...· .�_..__;:_j ,")' ,.: ;_r . 
:.o3., . Os::bris is E:,Gn der be-:fciamde goaen ·vnn bgyptt::. Hij vvas t.d0g.,.g .g

·. .red.hter.,Viärn- de onderwereld. . . · _;- · _,,: ,:
Horus, e(.;11 1:,gy .Pt4-.s,cbe ... .h.Bme.lgodg? veelal af gehé e ld .,als. ':V2l'lk 

'""";'--�:g--·-: .,,,.,,.. •,T·-of·' als' ..eefy valkhoCJfdige godheid,_, h9:r,us' speel·k j,,J'.1: de: . .Egyp.
', .:, {!�', .. '- ·-. ';• t is C��-l}1Y:tg_c:rrogre -e.�-_grot�: ro,1, ; &1 lf·;•,,,zpnnegQq ,ht;';,v-e<ftit l;tJ J .
N:·�·)'j,, "-,.-'\:: zi i..n,::-o.:roê:r 1 _ct e-.:.g'.qd,. def.,.d1J-'f,s:.t"er:b.,gs. }!or1.;ts ,ov,é:rr1.1dnt 

. 
ryyhong1 .. . , ,..__ , '· -: / ::i ,,;,,r / ....... ' ·- �- . ,_ _.,,,�_-.... ,... :J .1 }

: · /t ·>;; , :JypJ:fon el5_ç\1,a�1::g_en, maar '-�--,�iv)r,�,1·s,:,v�93'. t ,n,�lJ ·ytt;,�r �:'tor.won 
_ "·, •-_;.,- ',,,...,';-( .·/ ,.�.,11en e .1· 1 . ) _ - _',.._� ·,, .' ,.-:: . s·/ / t . ·.. , · _L. 
·. - ',._ tJ!",··y:;�/� Als heerse-t.1 ti}rër; de ç:18-2;';.g_e (voî;·g_(:;nS '_.ë'en ! andere Opvatting)

i--�· ._ /// is· Horus rf-t:
, 

v'èforbeéld d�Il f3:rè,,,).).fs<:�n <Re nationale God 
'.Lt- �-?·' van._B:&ypte. Dêr·kcmiii'g .h-Oè"ril-d'G zi�½�e

1
lf �orus ·of zoon van 

,/.'/ _He i�:�V�/lgens. deze OJ:-!Vt=r(t':i.11;fzou Ho._�s d� zoon zijn van: .O si

/// �-:t�;t:�{\vag\� s�\·>,� . : <-� ;; ) \ \1 i , , - •·, ,...
i -

.

_!/! 4.g Hatq(y:r is ·8en J:;gyptische gódin, 11vier" I1aam eigcnl:i.jk .·u 
nhuis--(d.i �-\,moeder) van Horusg11 betG\kenii. Zij werd,in: ve.__;_

ei vorm' vereerd; boom �i ;i ler;Lg .al
·:�="i:::--:;ti:.-:
s.-koeg? 

' 
� e- natuu:rkr:.1 cht(;1• 

Opmerkingen� - - ·-- ·---------

1.g Ranwes Il leefde van._,i,·.1X9.2;-1225 v Chr, hij was de klei:':'1-
zoon van Ramses 1, '- hij-::.':në'.ëf=l z8er lang geregeE::rd. ünder 
hem werd de _t<_;gyp:t:i,sch� mach.'t;. in };EJ.JJ:s:tjn1;1, en tiyr.ië althans 

- �<;:�.'.. gèhándhaàftl, ;a r'.w{\re4'· ztJ n. ;c/verw�fwingcn-, daar geenszi•ns 
·_ zo,,ver10lettcrériö. ··'àls- zijh îns:ç:ri;p:bies ons. wi 11.en do-ê·n,, ge-. · -. r ,_ ,.,. · ,-· , :..; ,_ 1. � 

-
:i · - ;_ "" _;_ ).._, · · r· · _,,

1oven. ··· , ., - · · · . 
Zijn bouvMoede kende geen grenzen;·terwijl hij zich boveng
dien dikwi jj lS we:r;.ke.q ya.µ ander(;) ,konjngen heeft, toègeifj:gmag

.: ,_: ,br i:s ..1Jj}jita- ge'èrt .Lt-er�11rt Y}·
"ê
l;_;g:z�tf _of' H?,m�eq he� ft e.� é:;811

gebouvrd. Vaak w_qra,t-�h:[J als_ de.,.:t:ar�q -der onder:.ct.ruklnng 
,_, . : .vian a:e ,Tsräe1ièt\�-n frés'cn9uwd..•Rier, zijn ec.hter .geen bewij 
· "L; · zeri voof-1;'fiiJ 'tiehoorèl:"E; .'_tot de--:19e �ct.ynasti e. _- .. 
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Hier is de eerste tegel met beschr:jving van een "Vervolgse
rie". Het is nl de bedoeling dat ir:. iedere öC _een tegel
wordt afgebeeld met daarbij een beschrJ:jy'ing .iY.···-
Hier volgt de eerste: 

-- -----, .  ·· ·-----
Dit is een bloEmpottegel in een medàillon. lk zal nu eerst 
wat zeggen wat betreft de afbeelding.
De bloemp-ot is symetrisch en is eenvoudig van uitvoering. De 
kleur is meestal blauw �f paars� ne acht�rgiond is in gebro
ken wit. Het hoekfiguur (l) heeft "geleden"· onder invloedn
uit China. 1.Je Chinese invloed is .hier gekdsnH:m door de handel 
üprn: In de eerste helft van de 17e ·eeuw was,de invloed uit 
China zeer krachtig. In de tweede helft -v-a:rî ·'de 1 7e eèuw is 
de invloed uit China reeds afgenomen. De· invloed had betrek
king ·ol) de totale afbeelding. Bij' deze tegBT is het hoekfi-
guur alleen Chinees. ,
Wat betreft de oudheid van de tegel is weinig te zeggen, aan 
gezien: het figuur niet veel "verklapt" hier �::omtrent. De oud
heid kan men meer bepalen aan de hand vàn-�e hoekfiguren
(klein hoekfiguur: tegel vrij nieuw) en de( dikte (tegel van 

,dik, 16e-e€uw, naar dun; 18e/19e eeuw) Ook'.kan men de oud
heid bepalen ann de hand van de invloedenlui.t bepaalde lancm.a
(Hier·komt dus wel het figuur aan te pa@�j 'Het is echter 
moeilijk om de invloed precies të bep�Jt::Hl,-.... : 
Men. heeft een in •· · ·n·· ·- --;-,-, -r------------
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(Advertenties): 

U EUNt5 \/AN �OR I NCHE f'1 

; OLIEPRODUKTEN 

--haardolie - huisbrando.lie - gasolie -

benzine - motorolie - smeermid.d�len - enz 

3f: H E R L I - C�.H E M I E 

�uinige, zelfwerkende industriële 

reinigingsprodukten voor elk 
w-ervuilingsprobleem. 

I M P O R T - E X P O R T - G R O O T � - . K L i<.i I N H A N' D E r; 

MEER D A N 1 5 0 J AA R G :t; L E D E N . . . •-

werden de eerste spaarbanken opgericht. îot nut 

-van 't Alg-emeen. Als BONDSSPAARBANKEN zijn het 

nu spaarinstellingen die hij de tijd zijn. 
Zo gaan een rijke hi.storie en een !il10derne visie 

h�rmonieus s�men. �n nog altijd tot Nut van 't 

Algemeen. Met een dienstbetoon, dat zich uit--: 
strekt van het babyboekje tot de inni�g van het 
ouderdomspensioen. 

•russen de wieg en hete

pensioen liggen vele interessante spaarmogelij-k� 

heden. De Zilvervlootspaarregeling bijvoorbeeld 
10 % premie over gespaard bedrage+ rente. 

Ga eens inlichtingen vragen bij de 

tioo:fdl:rnntoor: Arkelstraat 37 GORl.N CH..e.;lVl. l?ijkantoren in Gorinchem:_ 
K'.on.WilhelmnaJ.aan ·62 en Gilderiweg 135. GELD:b;R.MALSBN: llr Bernhard 
laan 2, LEERnAM: Meent 4. Zittingen in HARDINXVELD/GIESSENDAM 


