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ÎHallo, 
. 

allemaal.
• . ,• • . .... ,i _;... . '· ' 

toch een SC1 'ritlmrfrèt- de ze maand!Ondanks- .fa'Ï-1:er l"ü vakant��,.P�r:0;L;lq:;l:en I 

11 Nog nooi"t hebben z.ovel�rf):,,zov8ela9 aan zo weinigen _;te .,d:a
• 

.?nken gehad"
0--··1 •· .:::..::.::.. - ·-·-- - · ·aBnke1 e o _pm.e r ki ng en � 

. ,:.. :��j" 
ruimte heschikbaar te stel 

een "ideëele :do_�.istel
De redaksie h�e;fj;;c,besiot.e:h-i(6ortaan meer 

· -�-i (:.�
of van groepen :mietlen voor artike.JJ..tjes over, 

( lekker 7aag hé). In dit rliltfillliher vind je een stukje over delingn 

.. " J ;·. stichting derde vY,er:�<L:ciw:j'.pke 1 �1::f"tél}l Bert Stamkot. 
l\latuurlijk_,, :{�· :_ge:�;1).i-e.d�nis; i9:nAArvy�rpen blijven de hoofdschote-:1� vor 

���-;�.:_�__:_�_:-�:.. .....-... �--:. ______.._..______.,_nio.u=n. 
Verder:s.:it�c�±ta1 �,rjfüt:staan, p.lari.nétr 0?1 in de tq��o)TuSt een thema-num
m.Br (se s�ecial) uit 

j1ê ; hl'e s bos c hges chi e deni s 
te gaan (gey,en.::, Wij _hadden: 'a

(Over�\ro��n�,a
èdacht stuk 

: 
g
p_f� Zu�,çlru, lla:mii� c he 
- ·. aaµ een . · 

fpoo �e-:-:-
4 

no�embe±,,.-J:..4'2-1.ra
•.�nmët"J a'l9 ·gevolg 

·� --�\. . ., . î .J,._, •

tijdens �t-Bli za bethsvloe.d. ;ivi
. 

,,' 
waard 9 

-

-
·· ·., .. ;_"· de Biesbo s).·het ontstaan wan 

redaksie 

.t> .s. Kopy voor het v:olgendc; nummer ( SC V) moet vót1r J,.5:)se:pte.m.be:r--- --· ....... -- -------
binnen zijn. Kopy dient versturen na_ar-he.t redaksie-adres:men te 

.• 

'J:eo Corneta

SaTut ca de 1_6 �� 4,,.::
Sleeuwijk 

i 
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N.ieuwe leden:·a
Albert Meu1$teAe; Lange,velderw$g 27;, Noordwijkerhout; t;eJ.'02523-. - .••; ' . ·� .. ,-l.;:.,;a 3141; lid. per 26 mei_,:,i.971.
Henk Hovenkamp:; Groote H1f.aa;\sekade 14; Gorinchem; ter:·0tè3-0-3014; __ _.. 3 t . . lid 11er 21 juni 19TH. · .,. ,·.- · , . : 

Voermanstiäalt 276; Gorinchem; tel 01830,-:-4-844;.L 
Astrid de Haan; lid.a · ·i•',,: ·.�i'i.•i:.('.:. :· 

· · .:.. I! .• :, \ '  .·liieuWe.·:·,clb,nateurs�:i ·-

Dr M.J.F.Robijns;,'fl'rins Hendrikstraat 4; Gorinchem; tel 01s3ol3sî2 
1 •;.,JJ.;_;Mevr. I.Meulste"e-Zij1lenmaker; IJsbaan 217; Gorinchem. . ' •.: . 

. "-' ,.:.,b :. 

N:iLco .:;0-1Perheul; naar Seringenlaan 2 7; Vuren. . , ; :{·_ '· .• 
Drs ,J •.. _W?P. Kui lenb.'ui!'.g; naar Duinroos 8; Rodenrij�., .. '" 

Samen$½�ii,�rig�b�stuwt 'ii·fide ling Gorinchem e. 0. de; NJ�G 
· · -.· ·, -1 t- , ··1 / -�, 'T , ; r. 

voorzitter/tropagändaleider: 
Claas -wan:Kûflê:libû.rg; Kerkeind 36; Arkel; tel 01830-5064. 
s_ekretari s/ vice-voorzitter: 
Rolf van Acqu_oy}11.i:i�1;te.rbeslaan 5; Gorinchem; t·el: oiè30-3240.a._

1penningmeeste·r: - � -: : · _._,.·s ·> . \:\ 
Bob Nater; Kleine�tiaar�ekade 72; Gorinchem; tel 01830-2162.a·geschiedkundig sekretaris (archief): ·. 
Bert Stamkot; Schepe'arienetraat. 2a.; .Gorinchem.; tel 01830-4662...' 

..'- • ·- • ' ) ,,_J :: 

i' :) _ · ·Assistent,.:.<.: �a · 

Adri Rijppaert,; Kraaiers,traat 16c; Rotterdam; tel 010-158426. 
Bibliotheek: 

i Douwe de Vries; Kleine Haarsekade 73; Gorinchem; tel 018�0-2490. 
1 

1 
G i r o :rliummJe r :

i 
Gi�onümmeF--2-}Q�OO; •ten-name van- penningmeester NJBG afdeling
Gorjincherrn e.. o .1 -o-\ ,: 

i 

'1 

\ 
· 1ijl SUBSI�IE " , 

i 1 • ,t,' 
25 ju�i j.l. �ient alseeTu belangrijke;��g voor de afdeling, in de 
annal�n te worden bijgeschreven. Op deie dag werd nl a...l·s p.unt ,26 .. 
oa?� ·df:;- Go,rkums:e gemeenteraad voorgeste.�p. de NJBG afd G�rïn.chem, . -
naast. \,:�e gewone subsidie (f70, voor de:"sti j ds 14 leden)· een aanmoedi-
gingsèubs:L�J,e Vft.Jl•.f_ä:5.0, - te verlenen. Dit voorstel haal�_l3_Q�-�--Jfü�_t ___ ..a
alle $temmen vóór wie hierna · 

· 
, _ _,.., l 1 . - · ......

(eehi uniku,m..i.i:1-Gorkums gemeent&raäaJ;.· 

om het voJgende punt aan de ordeate brengen,de ham�_:r,�l�/J�I'.Y"�chi;tff _
kwam ö.edrogèn' ûït / '�: werd. nl nog, gevraagd. ( door dhr Breen) hoe het 
zat met een eigen ruimte voor onz� t\teren:i.,ging (we hadden nl tegelij.k 

met de subsidie:-aanvrage, een verzoekvoor e.a .en Eügen ruimte ingediend
Als antwoord (door dhr De Ronde gerstrekt), kwam naar voren, dat er 
naar een geschikte ruimte werd �itgezien. Het resultaat hiervan is Ua
misschien reeds bekend lzoniet lees dan pagina 5 even!). 

-o-
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Dit is h�t adresa9 waar de NJBG afd Gorinchem e.o haar onderkomen 
heeft gevonden! .. 
Sinds -1 augustus is eèn groep van werkers ( ook die hebben we bij de 
NJBG ! ) bezig het pand op te ruimen en op te knappen. Als U dit blad 
ander ogen krijgt 1 zal het werk waarschijnlij1k reeds behoorlijk zijn
gevorderd.
Zoals in de aanhef is vermeld,· staat dit gebouw in de Ragijnenwal
straa t. Deze straat ont l.eend zijn :naam aan de zgn Bagi jnenwa 1 y de 
walater weerszijden van de Arkelpoort. (Ook de straat Bagij.nenwal.a
is in Gorcurn hekend, nl het verlengde van de Kortendijk). De Bagij
nenwal ont.leend haar naam weer aan het vroegere Bagijnhof, welke in 
1391 door 0tto wan Arkel aan de Haarstraat (op .de plaats van het tgw
Ziekengasthuis) werd gesticht. Dit Bagijnhof strekte zmch van de 
Hal;l,rstraat, t.ot de-middeleeuwse stadsmuur (welke ongeveer ter plaat
se van, de:tgw B.agijnenwalstraat liey), en van de Lindeboom in het 

. westen, tot de Katerstraat in het oosten, uit. 
In 1598 werd een deel van het üude Begijnhof, verbouwd toot Gasthuis 
of Nieuw Sieckhuys, dit ter vervanging van het(+ 1300 gestichte
Gasthuis aan de Gasthuisstraat). In 1602 werd er-een Pesthuis ge
bouwd, terwijl het bijbehorende Patershuis tot (Uude) Vrouwenhuis 
werd. 
Dit Gasthuis deed in z''n 17e .eeuwse vorm dienst, tot in de 19e eeuwaf 
toen het, vanwege de toenmalige vernieuwingsdrang, onder de slopers
ha.'mer viel, en vervangen werd door het nieuwe (nu chronisch) Zieken
gasthuis (1859), het overgebleven terrein werd later volgebouwd met 
woonhuizen, terwijl het Vrouwenhuis onderdak vond OiJ de Groenmaakt. 
Het ri ;j}t.j e huizen aan de Bagij.a waarin nu _op nr 22 9 denenwalstraa t, 
NJBG haar domicilie heefta9 zou ook uit deze tijd dateren. Het zij.n 

·aschilderachtige huisjes, met 17e eeuwse aandoende ramen (onderver
.: deèld in kleine ruit�es).

De indeling is als volgt: beneden een ha lletj.e, met links een kleine 
ruimte ( door de vorige hewoner � de _f-/AN.o.::.ziekenomroep, als regiekamer
gebruikt)a9 welke in de toemomst de funksie van keuken en garderobe
zal gaah vervullen, daarachter een grote ruimte, welke geschikt zal 
zij;n Vïoor. het organiseren van akti vi tei ten (lezingen, misschien dia
voorstellingen). Via een laddertje komt rn.en nu O},J de 11 eerste verdie
ping", èe.rst în een halletje� vanwaar men achtereenvolgens een ruim-.a
te, ,welke als archief en "studieholan zal gaan dienen, twrwijl tevens 

·onze bibliotheek er een onderdak kan vinden, een grotere ruimte, ge
.a 0 Ylschiktav.oor·het houden van bestuurs- en kommissievergaderiYlS,a en..·atenslotte een vlierinkje waarop men wat rommel (zo we die hebb6:..�a

kan kwijtraken.
T.enslotte dient nog te worden opgeme:rltta9 dat door de bouw het brand
gevaar groot, en, de onts:ri..appingsrn.oge li j,khei d gering is. Het wordta

·adan ·ook ten stie�ikste ontraden in het pand te roken! Verder dient mena
zich (ook alweer vanwege de veiligheid) niet in massale gf';:t•->le op dea
eerste verdieping te begeven.
Ondanks deze laatste, enigszins negatieve(?), geluiden (elk huisa
heeft tenslotte z'n kruisa1 nietwaar) willen wij de wens uitspreken,
dat onze afdeling zich in dit gebouw nog beter zal weten te ontplooia
en, haar aktiviteiten aldaar �en hoogtepunt weten te vinden, a1smedea
dat ons een lang verblijf in dit pand gegund zal zijn.a
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fende de geschierdenis van Gorin?hem De- zoveel aktiviteiten aan . de 

3 oktober tot 3 november, i� het Bel��se derdaad slechts schijn.r

voorberei- De in het leven geioepen, die leden konden zich opge-de 

.rdinaen en de organisatie van de tentoon- ven voor div komrnissies be 

zijn gesprekken gevoerd dhr H.:B,.van ITuet het funksioneren và,r(de afd� · '

gebracht aan Stadhuis, Museum �� Gemeen- ··hi'erbij was een verlichting 

exposi tis-materiaal (prenten, kaart�n, , stuur, hetgeen trouwens 
St-lhkrlaas�Bl.ületins, bevattende fit,edede- bén en ander bleek tot op 

se 
,,.,, 

A K T I V I T E I T E N 

Sil'i'l:·- NIKLAAS 

Zoals U reeds in het Nieuwsblad voor Go-
rinchem E::. o. he eft kunnen lezen, is de De afgelopen vakantiemaan-
NJBG afrd Gorinchem eo, uitgenodigd een den heeft de afd. ogen-
tentoonstelling te organiseren, betre�- schijnlijk misschien niet 

ze tentoonstelling zal 1Jlaats vinden :an 
doch dit is indag gelegd, 

St-lhklä.as. Dit alles geschiedt dan in Voor de vakantieuit reeds
het kader werd door het bestuur be-van het 25 jarig Culturerle 

wisselings Verdrag trissen Nederland en 
België. 
Van 

sloten een oud plan ten 
uitvoer te brengen,
instelling van werkgroepen 

nl de. 
een werkgroep.onze zijde is daarom· 

De werkstelling op zich hebben genomen. 
groep besfaat uit 
Mi�hiel Clerkx· 

treffende bv de favricage 
de volgende personen: 

en verzending ván SC, het
Tea Cornet; Astrid de buitenonderzoek,; de ekspo-. Haàn5 Claas va� Kuilenbll1.rg; Bert Stamkot si tie enz. < · ,,,,.

en Wim Voà,gt. . . De bedoeling ·ni·erv}i4 was,
Zowel op 25 j1uni als 01> 8 juli is doorr dat er meer mensen qiin al-
dezie werkgroep l!v:ruchthaar" vergaderd · leen het bestuu:ç·.':c �"s aktiefBr is een pré-ontwerp vastgesteld , 

:Peer Z'vàorzi tter "Uud Gor cum"), 

er. 

bezoeken 

zouden worden bEftiókKen b1J 

ben prettige bijkómstigieid 

te Archief, dit voor het verkriJgen van van de taken van het be-

etc); voorts verschene�·sr steeds noodzakelijkermaquettes 2 werd 

en voor de leden van de, . lingen gegevens heden een sukses, al thans 
�8 , werkgroep). · . zo zijn mijn ervaringen in 
_ .'.�)", Na de vakantie staat er voor deze w�rk- de eksposi tie-werkgroep . 
...-. --·" rgroep nog heel wat op het programma· ( bulletins hierover liggen 

ter inzage). Het buitenon-. BUITEH01{JJ1::;.RZ,OBK III ·.. derzoek blijkt echter nogal· 
. stagnatie t,e. on dervindenheeft zich vnl gericht op het voormalige 1 bij het verzamelen van deklooster althans11 üudenhage" in Ark�l, • nodige informatie en ver-wat het voorbereide�de archi��-onderz?�k! gunningen. Hoewel het voorbetreft. Gegevens hie!over ziJn en bliJ-1 mij als bestuurslid niet 

·,, ven echter schaars! 

UT.KBCH'J: 

::in september zullen we �ls gasthee: o�
.· <1treden voor . de afdeling Utrecht, die in 

... , -·, Gor cum t:kóm.t ,.;:r buurten. Rondleiding door 
·· ·- ·"Gori�chem.errlekskursie naar Iroevesteinr

staan o:µ het vrogramma. 

op z'n plaats is om hier 
kritiek op te leveren vindr
ik toch dat deze werkgroepr
nogal geheimzinnig te werkr
gaat ••• Overigens bleek de 
animo voor deze werkgroeµm
vrij hoog, hoewel we niet 
alle aanmeldingsstrookjes. 
ingevuld terugkregen. 

l 
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er:éF.,Jwinke;L Gorinchem; • _l)e;Cde · L; 
. ,Bind 7; Go'rinéheriJ._;_2;:� .'.':,-. 
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1�'�!t:i�t�i:• ���;:3� 
. . /:: .;· ië-�'7 -: P.kend ook. eank: · · :· . .  i'.!r--�"..�•.·. ':. ' Tî,-, . ' J  

_Il�, l;lt::J_chting proi,agee:r� de verkoop
p:noduk ten en artikeler( 'w:i.t ..dë ontwikke- i be sloten tot nèt ·:einde van 
lingslandfêlhgr �die vanwege de ·mèe stal te ! dit: Bonds (=ka lend·er) jaar
hoge invoerrechten niet kl7cnnen konkurre- 1 l];_e.t _ gemeenteli J�: pand Ba--· 
ren met de p_rodukten ,uit- l�ederland of defgî\t;nenwiî}3"t.raa�:J'.2 te h·LDrn. 
E • .t;oG,'' · _,, .... - !'\fzi,e :'OOK p·ag\ 5) Z' Het bezit... 
Om maar eens enkele voorbeelden _t;_:;{ noe... lvan\.ge �n eige_p/huis9 een 
men� De rietmJiker, op de werf:;l;dn;i.arkt i •• aan_ n..Ç)t}(?.Zq.ke-Yijk heid greri-
goedkoper dan de bjetsuiker 9 - is' in Nedér zende ... �j�§0Ó•-8· hiermee be
l.and ( 11 dankzif! invoerrechtén efi ''.belà s-· waarheid. Ik wi1 en};::ele 
tingen) duurder dan de bi et suiker (verg; V?�rdelen hie:r;va17a ,n,oemen � 
bietsuiker 1Leder1and f 1,15g7 rietsuiker . b_i J:eenkomstiëil' J êh' --1..t��rgade-
Werel.dwinke-l -:fl} ;50, ·' rietsuiker Albert . :r;-ci}ngen,. ::cttè' ·-v'roè@é t: bij
Heyn fl, 65) -� :hetzêlfdèI geldt voor (in de "pr;;r:t;i:kti1±J:,:terl1'· pl1'iats von-
Gorku,mse weré�lt!rwiri:kei verk ocht·e) produk- de�_,, �-met. .:allJ; pg:-•obilJ::men 
ten als Tanzahie-'gküfi:ffe ::Of Céylon-thee ..· van, dJ;e.n,:·,;zu1leh nui evenàls:g
De stichting Wereldwi11kel koopt nu deze de 11:j_z;ingen fr-ekwefr tcr en 
produktem in-- ge'nó:ê'ni9-e. Îèriden (om de eko- eenvou_diger plaats kunnen 
n_omie va n d.,ie J.ta:ri&dn; en' _dus - althans hebben,.\ :H:s-t ghêel-- zal be
dat is. de .. hedoeli-ng:... de· Bevolking te hel. t,E,;r él.Bngepast ikunneh war-
.pen), en. verko·o,pt· déze 'a$n de Nederland- de.n, dan in 0.e •·schoolloka.. 

-:S� konsumeht; d� Dpbrertget wordt weer.geglen waatgi de�vr��gere akti
hruikt voor hei:, ko1>en van_nieuws produk- vi tei ten plaats von�en. 
ten, . . - 01,echts inq,idèriteel ·'zal 

r 

Naast genof.-:mde artikelen t s ook informa- voor grote:r(e,L'.\á.:v openbare 
-,, -,-. tèe rnateriaalhhei'k rij.gbaà'r� · manifestatié'� wèlli:1'.Yp.t nog.

lnli chting_"?n .}.;and0lij k: eens gebruik' :van eed scho::-1 
Stichtir.ilg Wéreldwi.r'1ke1g9 . . . lokaal· g:ebruik ge-maakt wor-
: sekratari3a t; ,JJe Vork 2; ·odi jk 9. den.. Ook kan· in- ·one _pand
telefoon;. ü3fó'5-2804. of 2358 de bi hliotheek · onder.' ge-,\ Inlichtingen

vJ-
ploats elijk� ·· .·c, •. . , 

·._ . ...,.... , rl .
:) CÁ ----.. �-----,------- ....-------·-... -·-- --·· -- ····1,,_r·,f", 

- cd-c;;;
( +-

�-:/�;��;:����n-,-; L' . DE K-t_ERHCl 1J� [�-
J ; . - ·}/-+ tu-L: ti :,: J }· : ,,,_J· ...... ,.\. ,·• {l / ,,,..-., !- ·-J 

. · L.,'. ✓'-�, :,,-:'-��- ,�_-:, : .:-· \ . · .. , 1_<":" \ \ l / ~' '--y\ /;::-
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-i Máandag 21 j:uni, heb ik een bezoek gebracht aan de NJBG afd Leiden,n

me-t;·riame aan de vroorzitter van deze afdeling, llieter Terwen .n
. ·--Na e�n kleine introduktie ov-er mijzelg en d8 afdeling Gorinchem e.o.n
,gege�en te hebben, vertelde Pieter mij, dat het bizonder slecht gaat
!n-�n Leiden, drie jaar geleden hadden ze nog zo'n 50 leden, nu nogn
_,Af§.ar 16. De laatstgehoudE:Il ,J:Jropaganda-avond, waar gratis 3 films wern

.._,,..n>·-den vertoond, werd door slechts 17 mensen bezocht; 16 leden eri m'n 
·nbroern1 die zich spontaan aanmeldde als lid.n
·nDe. afdeling Den .Haag he�;f.t_ met de afdeling Leiden kontakt opgenomen,n

ze wil deze afdeling overnemen, maar dit is, volgens Pieter, alleenn
o,m het geld te doen, "want daar hebben wij, geen gebrek aan" .n

. Geen rooskleurige berichten dus uit Leiden�n
_In het volgende num!iliL.er ZErl _het verslag over het kontakt met de afde
ling HaarlBm k men te staan. 

- Albert Meulstêen

. . 

i. Oplettende lezertjes hebben inmiddels.wel begrepen� dat het bestuur 
nogal autoritair in.deze belartgrijke{�aak�esl�st heeft. We willen 
de komende 5 maanden zien hoe het bevalt�,: en a.an-.rhet volgende be
stuur op advies va n -bv de ledenvergadering lateff·beslissen of,: en zo 
ja, hoelang wij di't pand zullen aanhouden�. 
Inmiddels zal er heel wat opgeruimd, geknutselà en getimmerd dienen 
te worden. Wat we nodig hebben: verf, witkalk ed,. meubilair, en wat 
heel belangrijk is, verwarming; kortom 8en hele uitzet� Kijk daarom 
nog eens op zolder, in de kelder of in het keukenkastje of er nog
iets is, wat we kunnen gebruiken en geef een seintje als het vervCBr 
je voor problemen stelt. 

-o-

De slotreg�ls van deze klephoorn wil ik wijden aan,_ het einde van 
dit bondsjaar, ons o�richtingsjaar. Aan het begin van de herfstvakan 
tie wordt, �en algemene ledenvergadering gehouden. Voorm�amste hier-

, van is dat- 1 het liB een overzicht geeft van haar hele_id, waarop dan 
_ kritiek ·uitgeoefend kan worden;· Ook worden de boeken dan gekontro�

leerd. �an groot belang is dan ook de verkiezing en het beleidspro
graan van h�t volgende HB (hoofdbestuur.), •J.1enslotte worden dan de af

.. gev.aardigdén voor het kongres gek()zen. _ �i t is >de 'algemene ledenverga 
..dering van ·de bond,. gehouden enkele dagen voor de jaarwisseling. Ben 

afgevaardigde brengt namens een-afdeling stemmen uit. Iedere afde
ling heeft 2 stemmen en voor ieder tienta:1 led8n meer, één. stem ek

.,�,tra..· Het is dus uitermate belangrijk om .o:i,; deze vergadering aanwe-
zd.g: te zijn. Het t.ongre·s is trouwE::ns een. spektakel apart,, evenals de 

1:F-ibula. Het is nodig daar dieper op in te gaarL;. maar dat. kan betern.. ------··· <;in,denvolgendenSC. ,. _ 
:; . ";:,nEn. daarmee sluit ik dan de klep,. maar niet-�·nadat ik degenen die weer 

héginnen, of reeds met fri,$se �genzinhegonnen zijn aan hun school 
bf werk, veel sterkte toegewenqt heb! 

-elaas-
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HOE KUNNEN VJE EEN VONDST DAT�REN? R?lf VB� A_cq11o"lf 

l)it� zij_n de verschei
dene rotslagen in een 
g�deelte van de Grand 
Cari.yQlli tUSA) :-
De meer.recente lagen 
-boyenaç1n- zijn a ll:e-

. rnaal..verdwenen.r
L ' ( � , ·-.. ; , 

.zlst= zachte leisteen 
klk.st:;: kal' ·steen 
zdst= .zandst.een 
kw:;: kwarts . • 
gr= gra,nie t . 

Er is l:en oorspronkeli j,ke aardkorst y het graniet, :die verhárdd0, 
taoen het ,a<2,t.rdqppervlak afkoeld8. Weer en water werkten er op·'vele 
plaatsen cip·in, en werd het puin àls zand, kiezel·e.d. ·naar'ándere 

. �elen van ·hBt aardoppervlak gevore:ed( .Hier verhardden,zand en kiezel 
tot. rotslagèll' wèlk;El. hoven op. de oorspronkèlijke_ aardkorst lagen . 

.'.f:,aen het leV�ri.·,orttstond, droegen de levende wezens'. er ook -het. hunne 
toe pij, tervhj 1 mod<l.er en aarde weer andere soort-en -grondlagen . 

·rvormden. . . . . 
b;lk van deze iagen-rapyorteert-nu aoh,w hoe het leven op aarde was 

,:.�.r over zee.r -s◊h.elpdien:,,di� ti)d, Kalksteenbeddingen vertellen ën -'VoI,-
. /ren. ��rd geworden mengsels vo 1 met kiezelstenen spf{;;k.-_(:;':Q. :�Y§h'�::ti vier 

·r.· 9edding$n en zeestra:nclen. Kolen- en olievo.orraden.ve::rtell:é'h ,O:verr
éngrrrfe prehi stQri sche wouden .. -
H'et vastst�lle'n 'vlan d_e werkelijke y absolute tijden ,is;lwèe;r een heel 

'.; ·ándere zaak�-: Dê-- ontwikkeli:t:1g van de laatste tijd op. J?:�Jj'_g��-i�d�r van 
natuur...:: · en scheikunde heeft de �ij dsbepaling een .. stukf nàuwkeuriger·· gemaakt. Enkele m:ethüden tot da tering: ; .,::. . ,;:: •· , __ ,. 

1) _ D_o()r µe scheHtun.dige _ samenstelling van de -grond-ro-t-&e-fl---"v'B:-fi het 
aardoppervlak te bestuderen en door bv de tijdsduur te beteke
nen, dié een zekere hoeveelheid_r uranium nqdig heeft om tot lood 

"af terbreken'; hebben de geJ-eerd:èn ?p:tdek:t -�_at deroorsprontel1Jke. , . _st.eenibodem v.an - het aardoppervlak ruim ·2 · mi.lrjard Jaar oud is. _r
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2)s Een soortgëb:j,k,J rruethode word-t ne toegepast om lage.n' van lateres
. t,ijden l1eel nauwkeurig te kunnen dateren" Deze metbod8 stuat be-

l 

__., -kend ahJ kooJ_stof l4 (C14). C14 i:::; een radioaktieve :3oort kool 
stof die altijd in geringe hceveelheid gemengd is door de gewone
koolstof. ��,e·;,r;ende orgarü sme:n nemen beide soorter;. op.- ]ji t upnemen
eindigt b�j de dood. br is dan in het dode overblijfsel een be
paal.à.e �erhoudtng aanwezig van gevrnnc koolstof en het koolE,tof C 
1-4-. Jjj e werhouding verandert evenwel. langzamerhand omdat het ra
dioakti��e C14 vervalt.t

' Als bv iei)Jw.nd 6000 ;taär geleden eE-,n hoorn omhakte 5 or.;1 i2en hut te 
bouwens9 dap.sgaat het materiaal dat hij gebruixtes1 koolstof 14s.
verliezen. De geleerde kent de snelheid, waarmE,e ko,o1stof 14 ver 
dwijnt (dit gaat erg langzaam� in ong 5700 jaar 'is het gehalveerd
11a weer 5700 is er nog ¼, na weer 5700 jaar li/8 ove:r enz),
Met behulp van zeer kostbare en ingenieuze miebta:çrparatuur (Ji:l.:r1 Ne 
derland staat deze opgesteld in het Groningse Biologische-·Archeo 
logische Instituut) is men in staat te meten hoeveel er nog van 
over i.s ::_ni het stuk hout. :Daarb.u hoeft men allf;en frJg maar enke-
le bereken.=:.ngen te maken, enkele tabellen na te slaan" en dan is 
men in E:taat te ·verkl arensy dat het st,uk hout eens deel uitmaakte 

.,1an een, hoomsf r1ie laten we zeggen tussen 4200 i�n "3800 v Chr werd 
omgehakt,
Hufüsbrandsteenkool wordt geda'.,:eerd op een ouderdom ,rnn 23000 jr.
De hoeveelheid nog aanwezige radioaktj_vitei t is na ong 70000 j:r 
zo kleü1s9 dat. de huidige instrumenten het niet meer kunnen regi-·
st.reren. 

3)s Er i::J dus een groot tijdvak r wäarin alleen rnae.r volg21u:, schat
tingen kan dateren. Deze manier van dateren heet; het geven vans
een nb.et.:rekkelijke- of relatieve 11 tijdstavel, di·:: :i.n tegenstel
]ling--a-üs ·'1-:-o-t een "absolute". D.w.z dat hij niet aangeeft� hoes
oud een fc<=1sie1 ,t1reëies is, maar alleen: d.eze soort is jonger ofs
ouder dan ,dj_es? of dit soort behoort tot een bep. periode y cües
wel een naar:n: hee:fts9 maar op zichzelf ook niet nauwkeurig te dates
ren valt.s

4)s 0nlan"gs hee:t:t een Britse scheikundige een oude methode doe:rl her
leven,, H.et is ook een relatieve methode, maar ?.:ij verschaft meers
zekerheid dan b.ovengE:noemde.
Ri 1 deza m.ethode meet men hoeveel fl.uor zi.ch in de tot fos,sie1u -------•�
geworden botten, gedurende de jaren dät ze in de aarde lagen,
hee..ft opgehoopt. AJs men deze. methode inc de p.::·2ktijk wil brengen
dient men natuurlijk 1:-)recies te weten wäaT een fo:::;sj_elbot van
daan kom� en hoeveel n0tuurlijk fluor·er jn het water van de dess
betreft�ende streek aanwea;ig was.s
tot dusveT is de methode alleen maar b:ruikbDar -b�Lj het oy,rk,v,·1 

np 

verge1ij3:en ,mr:. de hotten in één en dezelfde E,t:reek. Zo k:u.r.mens
oudere en jongere botten van elkaar worden önderscheiden, zelfss
a1. ztj;n ze door omntandighedEn·in de loop der tijden o:p één rusts
plaats sem.o.r.,.geworpe·n, of zelfs 9 als ze nonchalant opgegraven 1Ners
den� '7,0nder dat hun oorspro:;_1.kelijke 1:Lgg:Lng prec:Lc:3 werd va.stge-
steld.s

5)s Een andere lnvlpvvetenfichap is de pollen analyEóe of het stuifmeels
onder?·rlck, ..Het ou.de OJ:Jpervlak onder bv een g.ra:Eheuv-e1, bevat nog
het-·fot;sTel stuifrr1eel, dst hier is neergcvaJ:len in het jaar voor 
dat .:de· grafheuvel w�rd 01J�eworpen .sDoor het 2,an9 Vc:? de heuvels. _kon ·e:r-. op deze .p1.aa-rs later geen nieuw stuifmeel. 01 ;J komen.s

i, "/(? t' ',/. v r' . f' o C l � ) ' 
·- .-.J 
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s .t eraa®, aang8z0c4i. HslJ ��I-�-_,) ·sO , - -.-,·, 
êen organisa-

_, � 
�,,-,.-

tie di..e t:racb<c het 1 A\heeft het over Amnesty In-
terne.t:ional; 

' 
<Ilot:s van -poli tj_eke ge VB.ngenun( overall :\in de wereld) te verzachten; , > 

_ ·-N-[�\ \ ---{-'(-Zelf maakt. hi J (uiteraard) i ,'Jl-.,- �>,.-\·�, \--:'\ .:.......-_��:- \,_
_, _ 
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,-u: .·;:Jn het b�gin -wan d.E;; 178 ,_,�ellW 9 ·tiJde:q.s,:shet twaalfjarig bestand.s9 werd 
..<J�L,,-Hugo d8. Groc"L ge\lang0i:-: :gE::zet op Loevë:s4ein. Hij was ·geert misdadiger 
:n ,;1 maár .kwarrL doo:r de religi�us--pölitfe,k�: :�trijd tussen de Remonstran-

ten� 1Nnartce hij met, Uldenbarne-v:eldt 'behoorde , en de Kontrdremon
,s_tranten o, 1" v. p:rins Ni.auri i; s 9 onvri jw:i llig oP het sl9t terecht. 

iHij wj_ss+. met h'!.J.lp '.mn bu:.i.tenaf in de 9lom bekendé.b1óe;lc-enkist te onts
·s:~snappen e.rll ontkwam 7j_9 Gorinchem naar .-1':r?nkri j k • ;... _ -_s ..

Iiet j_s opvalJLeDJ.d dat er door de eeuwen'hêen steeds mensen bereid-
blijken i,t; zijn · nd.é:ren te helpens9 •,q.ie- Vé;lnwege bun opvattingen ge

-- vangen zitten. Hugo. de Groot was;_seen-. 1_' gevvetênsgevangene". Ook nu 
,. ., j

n 
:og: _zi.jin er. :vele n gewetensgevar.igerien r1 , _ na9:r; � men vermoedt ongeveer.'-;·-een:c·kwar.ct miljo.en,, �Meestal ge:niete;n_ze ·eeh-t-ér- niet zo'n bekendheids

-,_ ·tillssi Df?' G:toots vooar ons onbekende- ;Russen:,.:.. Griékeh, Brazilianen, enz. 
�-zit-ten,' al dan ntet gemar1:eld jicht er d�- ;tràlies'/, omdat hun_ opvat-

.<,.. -ting.èn ;niët .ge:duld worèen door de heerse·n�ë aüt?ri,teiten. 
De boekenkist is wat uit de mode geraakt'.· be:h hed'e'!idaagse vorm van 
-hult> a8,n ..1 'gevvetensge7af.:.genen", o.f met e�n meer,.gangbare term, poli-

1·'' -- ·fae:ke gev,c1.ngenens1 i.s. _:;i_et_ werk var1 Amne,?î:;y ·international._ ;· '. �· 
Op 28 mej .L96l r:.chre\:;f ene Benens.on in_·eeri Bngelfte' krant· è'en art:ikel 

·wä,arin:s hij zich bez:::;rgd toonde over. dë maniser wäár6p v�le::1andens
-·' met: de.: Rechten '.Tél.YJ; de Jvfèilj3 omspJ:'ingen_., Kort' däár,o_p kW/3Ill _A�esty In

;L___,2 :.,'ternational tot stand, mE.:� de Univers_�l�- yer.kläring·-vaµ'·de_ Hechten 
· · 

0de Men"' a" s ba,.._s..;----11 · ""'sV.' a-n·s· • 
. i.-:> -L.. • • '., r 

. . _, , /,, .. , ; ; 

maar 'e:ï.étenJijk _. kak ei' niet 
Voorn::ic:Hnst'e doel iS het hëlpep'._·v�n :'pólj tieke ge

De recht�n vari dé 'mës

.

:Da.t 'klinkt en mooi, ') 
1 zo- erg idealist_i.sch 

veel gedaan worden.
vahgener.i. overal ,tG_s

. 
hwereld. zijrn·.;gê'e.n reali

handhavËi'rî\ Hég'èringen 
dat des

r - s·_ 
•teit. Geen land,.::ka"n verpl;.icht worden ·:ze, te 

echter.s �L.oppassen "a� v8rkláren' -van de mens�ull.en ,:tEtchten·vves . 
:ssde kracfft ·vé1n' A:'m:t?,e:s

qp($Y?,bare 
s·t.y Intcrnas

uitspra

;
Onzin z:Ljn __ -}i;n daarin ligt nu. :preci�J-f:::c\ 

_. 
' -tiona;l.: Men herinnert ,0r voortdlu_s end 9:an dat_

! ken LVàn regeringert in somrni ge 1-?nden niet iri.j 

met wat in bet land zelf gebeurt. 

ve,el:. ·'�--01-· 
.. j;:;;:s 10,ve:reèr�steajmtng zijn

Uit ervaring is gebI�ken dat 
van bui tena_f: 

er 
t�me.lij:k gevoelig is voor kriti�k 

maal,niet 
__ j �: 1·n,afîgt nu éénmen 

buiten.� .._·gr:'?,ag de ,r,uile was:r . 
denkën� 

_s
·Het is natuu:rltjk. niBt ju:l.st te dat:fege:ringèI}.-•4.ifi ngezon

digds11 hebbens? dit ruiterlijk toegeven en mètiën huri ·pqlit:i:eke ge,.· 
vangenen ;vrijlaten. Zo. ze zic1' E(L t.?t§.,aaritrekken vari het_:werk van 
Amnesty; ( en a ndere inst2.nties), z1.1llen "ze dat nooi t"opefilijk ver
tellen .. 
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Daarom ià het moeilijk vast de konkrete resultatenwatte stellen,
zijn wan de door Amnesty Internati onal uitgeoefende druk. Van de 
tussen 1961 en 1970 11 geadopteerde'! gevangenen ( 6000) is ruim een 
derde (2200) inmiddels V;rijgelaten� maar er i s geen zinnig woord te 
zeggen o-ver de invloed van. Amnesty pi E;rbi j ! .... 

·tBij dj, t alles moet opgemerkt wordeny dat Amnesty Internàtional al-
. ·•:_'.leen gevangenen aksepteèrt, die geen gewlf;ld. gebruikt -of gepro�ag::erd 
:·- : .. hebben. Df� .komt niet on,i�at Amnesty principiëel tegen geweld onder 
; :, ·: álle öm?t�p.ciighcden -zou zijr_:J.,• lVlen i s van mening da:t er, ·met • di ploma
·:-··· 1 tieke eri morele druk veel,. ,te ,bereiken is; gE::vangenen die geen go
·:,.:c weld hebhen gebrui kt� koinên. hiervoor het meest i n aanmerking.·t

:-: ÓV'erigèns staat net elk Amriesty-lid vrij, aktief te zijn in andere 
.:t: •.' ·organisaties o:f)t g:iroepen, die we 1 · steun verlenen aan b .v" ·gewapende 

;!.•:. vérzetsbewegingen.. . .. , .· . ..· 
:J r îenslotte wat konkrete informati e over de werkwijze van Amnesty. In·t

Londen is een internatru.oháal . sekretariaat gev�-stigd, dat · voor de 
ná'.ti. na le afde.lingen g.egévens verzamelt en na nauwkeurig· onde-rzoek 
gevangenen uit.zoekt, die door Amriesty geholpen kunnen worden. In 27 
landen zijJn er hij elkaar meer da,n ..1000 groepen, die elk dri.e.:ige
vangenen adopteren ( 1 uit het wes--ten, 1 ui t het oostblok e·n "T-ui t 

... 
de d_e;r.de wereld}. J)ez,e .aqp,pti e-gr1:\epen1 _le;ggen kontak-ten .met de fami_

L:,.. li,i ;�:)'à�n, \de verda'.cllt,eri,' .�Il ·�çhri j :-{:én naar: de.. r.espekti eveli:jke rege
eh, gevang{nip�t met't ·t u-t8�i'iifriten,:: verzoeken om vrij lating oft

-
f.f;ng�èn:·t a_ 

:�•\ �'i
:. � .-��·n betere. behande.li r1.g.• 1, . e 

, -, :J'.iiqs 'hiervan Îunktion8.Efrf, de maande;lijke kaartenaksie: ied're maand 
0 . ·::. ·· ·wbrden d:r;i e gevangenen. uitgekozen en alle deelmemers schrijven 

·.J_:: ··:H,riJJ,fkaartqp. naar de staatshoofden of minist�rs van het land waart
_: :: .. füEe' géyangeneh zich bevinden. Meestal, krijg..tj"e geen heri cht terug,

--u ,u·na 's trié"st, maar betekent ni et, d:i.t. je brief>hiet gelezen is • 
. Voor het, y-,e:(K ,Vï/:3.n_ Amnesty International zi jn leden. nodig die af en 
•ttoe iets.,. WiJ·J.en·t : doen, b.v. een })ri ef schrijven of .rn.eewerken in eent

. ' .. ,, adoptie�girnep.· Uiteraard is a',]..leen geld ook wej]Jkom .. 
Informeer·· e"ens: AffrèËi: Amnesty lnterna_tional'"· ' Jacob van Lennepkade 13 

Amsterdam 
giro: 48 92 37 

:.,.,{, · 
�·:�;M�t dank voor de plaatsrui mte, 

; .. Lo Cast·eleyn. 
. . - .. 

) : ·,: � �} .. _;_ u 

. L[·/··,.i'i.. :_,� . ff ···.1 _ ,\' -.i _11.. • ·:• .-.•.i. , . 
, • :  . 

: ;·,, .Mikroskopisch -onderzoek, va:n?dèze. oude humuslaag geeft' een 'nauwkeurig 
- ::.,<. · b.ëe1d va:p.Jder·plantengroêi ·:rn ·die·' tijd. Het stuifmeel kan ook een zet
·.· · kere·.,-dat'ering gev;Em, öniidat m.e.l:frfEldor �·talri j·ke onder zó�k:ingen op dit·t

gebied weet wanne·er ::'bèpaa 19:é :'boom:.: :'.erf;p'.t'?-n tesqorten 'b�r 'pla?,ts,tj_ zijn
uitgestorven •. Ook "i-S•:Jfie;t s·tuifriiéfol,dndEfrz:öek vati belal'l,g om· i,e·ts :te 

•J:: weten te komen v:;;_;i.)n•>dè lálndbouw :in·'éên_ h�pa'tal:de'·:perio<Xè�'.. :,, ·t·•·t · 
. . 

•· • Noord Bra bant· ' van 
, .::.U' 

G. Beex•• '1 . ,[;J./'i ·.,,,,."'"-·'· 
' •· .i ch t Archeologisch oveor ?'t...-'.

�1..seviers �nç.ye;16':P de ArcheDPl gie; dr ARA.v .. Aken .eqi e van 
' ....:. . . 
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DE IER.SE KERK EN EURO PA II G.C. van Nieuwenhuizen. 
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De Ierse ra.onniken hadden, zoals hiervoor ook gesteld·i'si �fwijkende
�kerkélij,ke gebruiken met die van het kontinènt. Rovenqien·o hád .het 

•' ·. ikloosterwezen - tevem:so. door toedoen van .t'atrick - st�rk� geltjkef:.is
•o·met het oosterse type· ·van streng ascetisme. 'Als ui tvloeise 1 hiervano

-- moet truen de II c:onsuetudo _t->eregrinandi" heschotiwen, een soort yrijwil
lige ballingschap als boete-element in dit as.cetisme, Door de kombi
natie vari deze peregrinatio en een grote· bek�.ririgl3ijy8ri voJJ�de:h er 

·.:.:, L na: 560 enkele grot.e missiegolven, die zelfs.·:to.t in IJs�an,d_;�n Noord 
Italië reikten 7). Voordat de Ieren naar .lfaropa oversta�en/ -werden

feerst de Schotten gekerstend door Co lumba ( c J ûu�ere) �,'i6ncf563. Hij
stichtte het belangrijkste klooster Iona op ��t eilarid�Hi aan de 
Schotse Westkust; later werd aan de Oostktist"het kloóster Lirtdisfar-· ·::-LJC<· ne een bloeiend kerkelijk centrum. ·· -J:' 

•••'_ •_.). i�� �; rr � ,; . ....__ .:., �) ..l. 

,.... .'I Eer�te zendingsgolf l! 570 - ! 630) 
_. 

.U:lc.l •lia + 570 trokken monniken vanuit iierland ·riaaro1-.f.11röpá' om daar 'de hei
. denën te kerstenen. De b.o (de Jonekendste:missionàt{s is 'wel·Coluinba 

-:!� gere). C}weral in Buropa stichtté hij kloOe;ite'rsf ·590 liuxeuil · in de 
Vogezen; 610-,612 vestigingen aan de Bo,den?�� fll,4' �Rob bio' in 1� oord

bm:T,,,Ita li'ÉoL Vari'ürt<clèze kloo;sters werd ;dE; ;1fol'otisèhEf kerkkul.tuur onder de 
:hëÎáêrlè'ii �erspf{.éid en het kerkelij1C lèvën :in Bu.:röpa kreeg· nieuwe im.i.o

';f.'. ··pul1sèni-Andere'"Keltische missi6narfssèn·waren Kilian, Willihald en , 3,;:_r-r, ;rGitil.us�••fDéze: ,Gallus is de stichtér vari net -:herdèmde klooster Sankt-
• G:à:11en:',,'Ï11c.''Ü0s-f: . .:Zwits èrland.·· · : ' 

f'.C• 1; Iri t�e}3éb:K!1J:;d�ters · 'werd . de zgn "Regula Sancti ;Columba'ni 11 ingevoerd,
rE<J ::r�efl 3rêgè1:1�"-l.ifan(,Cölumb.a de Jongere die een ·no,o .o ascesega l rigoristische 

op1.egt, o pgêtè1fond in een "Li her J? oeni tent ia lis" 8). Dmv hun kloos
ters en missie-m.,onniken werden grote delen van Euroyä ·gekerstend. 

�otsing tussen de Romeinse en de KeltiBche Kerk 

Naast deze Keltische. missionarissen, die over heel buroya zwermden, 
, .•twas ei!- nog steeds vdè:16Wde christelijke, oy Rome georiënteerde Kerk, 

'.\He· ó6k bekeerlingen maakte en kloosters stichtte volgens de Benedik 
tijnse regel. Zoals hier�oor vermeld waren er in de loop der tijden
verschillen ontstaan .tussen kerkelijke gebruiken in Ierland en de 
rest van J!,;uropa, - .o .se Kerk lange 'ti'Jd onkundi� bi\:/e:f vanÓÏndat de Iero
veranderingen die Rome he1-1aalde. En toen men deze veranderingen leer 

·;r::.::._,_,}_}+_e,kE;;pnen, was men al té zeer ge1;>_on_den:aan de ·oud_e geibru.ik·en, terwijlo
. :. i: 1.,d� (I�rse) Kel;ter;i, _tevens nog st,�;eQ.:§: b,aa,t koesterden:.o t!egen Sde l'Romei

: .i:: n.enll: die eens pup. landen waren ;hj;pp.engE;vallen. :;De.::'tWleEt '1ke.:cl(en" werk 
[il ::o. ,, ten �zo l�ng�. e,lka1:3-r heen elill som� o,q}ç,: teg�n el}cc3.ar; :ün. :·-, .� d J3·: 

-, , l:'.a�s Gregor:_11+s, aie ter_ech t de ·I'lJ_qqm, / 1 de,_-_Gr:.ote 11 hee.:f_o t.--�g�kr�,gEft]l, daar _., hij het was.-d,ie de ke.o : en he,t. Pé\1f.:�,q-9p1_de-1 :'gJ,?on,dslagen gaf",:;vvaarop derko .o
macht -van de kerk èn het pausdom in de latere eeuwen gebaseer,d was,.o
begon met de he'rkerstening; t.irr' �Eri!gé--laricfi' Ih; :Y"9:6 · zönci.�-i:ii.-"J��-±�oJA.i±gusti
nus, de aht van een Romeins�·k1oc:iBîH:/r'/li\iBn-{me+ é·ën. aantal monniken.

<�, ;,�:: :.�<./:::·-;,,: ,: ... · ;ii�\_;�)�fiA;5��� I �r:.�·-,J: .. ���}�t,,Df1�• , .'c 

r::y-'l'\-/,, 
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Door de relaties äan het hof van é0n van dé óngelse-.':::\�.6n:I-i;gen en een 
zeer subtiel ◊�treden - mede door toedoen van een zendingsinstruksie 
van. G:ç��_o�ius, -vvaarin. hij de abt dé!,: r?t:d gaf zo behqed i3/':'.ê:m mogelijk.
te werk te gaan 9) - wist _il,.,ugustinus zijn m.,issieoi->dr2cpt,-m..et sukses 

_;_,_ ,' - té volvroerèn. eanterbury we!'d de' zete1 van het nieuweo
'. �rigelse bisdom 

Door moeilijkheden met een t.;ngelse vonst leek het er een tijd op,
l. IC 

dat het :H.omeinse Christendo,m toch vveer in 1'�ngeland ·verloren zou gaan
m�ar de moeilijkheden - die over de Christelijke ioiaal t.a.v. het 
huwelijik gingen - werden OJJgelost 10) .,.

.: ,.1_. :: • 

Vanuit het gekers.tenide Schotland had :Lnt,issen · de Keltische Kerk een.:-: ,,;_ . - kerstening ondernomen en zo botsten op. ee1J gegeven moment de twee 
richtingen, 1ani één godsdiynst O}l el.kaaror -��l was de k_onfrontatie en

,;.,.:: _i <i: 
.- onverzoenlijk aanvankelijk de houding de.i· 'beide richtingen .

; .:>::. 1 
. ::, ,.• -:,)�e_B�ri.eà.iktij'nsè t m.onniken van Augustinus eri .hun ·J�VO�gers, die een 
.. •'·· ·-weel lagere' 6ntwikkeling qeza·�en dan hu,n lerse 11 broede:rs'' moesten 

. zich nu wel 1'. o_pwerken11 tot het ni vea.u van hun tegenstanders. Dit ver 
-·1:,,·:; .ns;,:l���(;;, �en: enorme:ointellektuele insp3n�,irlg., · 11:et.o ge·volg'·hiervan was,. :o .o. .LJc: -'_&_§0 �por �eze n_��rijd o,m h�t �Shte ge1.oo:f' i:;ngeland �en ui tstralingso,,,.·· ....o, :.ç.en-�run+.voor Eu,:r.o.iJa werd. In 8en _8euw (596--696) ontwik_ke'J._den de .brigel 

.:, ..·,·;���.,.·B.enediktîjne_p'.: zich op geweldige wijzë. De gelÓofsstrijd was hier 

. J., dus. eéri -voordeel voor d.e ontwikkeling der t.;hristelijke kul tuur� 11). 
r',;'J' ., .. ;Toi;,.een v,erzoening kwam het i;E;nslotte o:p de .synode van Whitby in 

· ;.'��é/tJyjrib�ia in 664� waàrhij de k?ning ,r,ar:1.dit �ando9 • Os�in, door Wil-:_,;; .:0 · ·-----fnéd, ___ de aht ..-varLhet.klooster_B.1.pon, .o_p godsdienstige gronden over-
reed werd aGn de :H.omeins0 richting de voorkeur te geven.
's-Konings stem was beslissend en"hiero:p gaf de Iers_e Xerk in Enge
land haar verzet O!J (ln 704 - honderd jaar naode doö"lil: ·van paus Grego. . .rius -.. aanvaardden ook de Ieren zelf de Romeinse gewoonten). 
Nu de beide richtingen verenigd waren, kon me� met kracht verder 
gaan met de verbreiding van het Chrj_st;e.n.dom in_ Eu!'.opa:_. 

NOTEN 

' . .  -1

7) d e B:rüi.n.�; .' p • 3 . 
8) de Brui·m-,: .Poc 3. Over de boetebo8ken� _z.ie ondéraan ·ct,eze bladz1Jde.o
9) lvlaurois',/ p ;_ 34.
10) .t'ainte;r,; ·p_� 85-86. 
1.1) Bugenh�1-t.z)'-6e kol lege eerste halfjaar 1970. 

. ' 
,..: ,. 

Biji noot 8{: lJeze boeteboeken� dmE:: eigenlijk_: de oo'rspronk&lijke geest
'·va-n het sacrament deden vergeten (de genade van de Ver

J,,-èX,ss�r en het bestaan van htê.t persoonlijk geweten), ·,zi'j.n 
lat

f 
r geheel omgevormd in ,de 'geest van,de oude, :H.omeinse 

KerK1eer, Zie hiervoor� J oBoussard � De 'K9.:;:oolingische Be-
r�scp.avirtg1__. . were ldaka dem.i. ('; nr. 32; ]Jen Haag J., 968; p. 118-' ' )1.$:6. 

Dit artikel wordt vervolgd in se V 
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·' - TEGELS (II) Bob Nater 

Dit is ·dán alwe..er de tweede tegel in .OZ8 serie Tl!:G:t!iLS. Deze tegel is 
van vva t jongere da turn dan de vorigè · ( zie se II, yag 14·) ,-- het-geen __ ..:.-..::._o
vooral te.zie� is aan de kleine hoekfiguren.
Deze 'h'�è��gurè:n heetten biijtjes · of .spinnekopjes, . ze)�._omeh. vrijwel
alleen vpo:r:· tn · de· · +8/19é·o eeuw. Ook de dikte van df;.. teg�l is· vrij_,(!ûril<.: 
�en sch.�rf van ·e'en tegel mèt-.•deze voorstellin.g is, o}!gejiomen in·Lirtirjn "
verzameli,rig,;, vandaarodat het voor· mij moge lij� i:à- om te. zeggen dà'ii�' ':. '..
deze tegE/:1 çiûPwäs,'·hetgèen niet inhoudt,. dat __al.qeze .tegels dun-i)jn
De qJkt'e is, f?�,, '. z� _kunnen 20 mm dik zijn. , _o --. . 
Verde:rr is belêen;do,' da,'t in de 18/19e eeuw de wijze van 

dit 
échi1,.dere'p ·i§'et •�:(

net: ;:fijn is� fs hij mijn ekseniiplaar ook het geval •. Dë kl�:ur van 
figuu,r en .de. ho.�kfiguur is blauw. De .achtergrond is' gèbroke,n :wït .<·. ·:; r :· 

1 '.:;Het figm.ir stelt een krijgsman-voor. •··· , .··. · ..o · .. :o ·_:,;.::_: 

... •,o 0. : : ; .. :i '.; �' /) �.-.,'_! 

·,·.,, 

_ 
:rli"ngên,

door zie je ·nog ·wel eens dat er ergens. een paaitj'e of·'�eh :stip<i.sLJ �:. t .v:ergeten, oi a.�:t iets veel 'te dik of te dun is gever:ra,·. D�:'rn.eèijtè:rê ,_ ..,,:
schil9-ër'deri het:\figuur � dit is vaak zee.rg9ed · gèdqàh,_.ivo6ràl · ä.è-tegels .' 
met Bijbelsè.:y;o'drBtèllingen zijn zeer knap.. •. , . · ···.o · ·:'o'. ':: .,:, .. ·:,.·: ... ,, 
Bij.. hè'f. schJ_lde:h�n·maàkte men gebruik van een·, spons,_'·o.i't'is ·e-éh -t-èk,e� L 
ning.'o t' 'o :j:es > Men'·legde deze teke:n,i_ng, op·, de ·teg'e'l�. 'è'n'.

: 'o doïdeJ'oT•.Li:c 
·oer ·-wcir�olgeh�:

houtsköo,fpÇo

'. .

t"" 

Ik zal mi ,v\lEj.,"); ,qiep•èr o-p-'dè �oekfiguur ingaan;
1Je hoek:n.i�reri werden; meestal geschilderd çloor · de "leë'o a'd ár-- · 

,me·o si'r.o·---- ', 
' 

ga,ato . . .; , ,:_ ·o' +·:.. ,, . o .: .J '· ·• ' . •" l ,, •. ' ,·, , .
) : :.�on ·.:::·.o

\. 

_ _o
·.�do '.,o c:i'- ''L

. 
:·er · , .o

'1 ..... ··-' !,

'
A'l 

' 
V8 r. . . .s. .me'•".IL '.d · !\JI'�·,_ 

Le . ·, 
·, .• .,,. ·.. .. 
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1..[ 
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_,,:·. ,-��-;
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, .. -,--spons, v/egha.aidè' 
ble:wë:n Efr ·�wa'fté \,.) · , .. , 

.-:� ,c.;.
puntjes ovér. ·Deze 
werden de 

J .- ','c·· ,::. l ·;, 

:... .trek ·ge-' 
Stond ·'ctenoemd.•, :-

steeds ·.w�l�om: Kl.· 
1 

1 · 
Ha.arse kade ,72. 

trek o� de tegel,
dan was het'-een· 
kwestie van kleu
ren invullen..o
De eenvoudige hoek 
figuren werden 
vaak direkt op de 
teg�),. :geschilderd. 
Het �as echter 
sDms nog te moei
lijk voor de leer
li,Ul.gen! 
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haardolie - huisbrandolie - gasolie -
benzi::.e - motorolie - smeermiö.delen - enz 

* H B R L I - C;__H E M I E 

~uinige, zelfwerkende industriële 
reinigingsprodukten voor elk 

vervuilingsprobleem. 

I M P O R T - E X P O R f - G R O O T K L b I N H A N D B 1 

M E E R D A N 1 5 0 J A A R G E L E D E N • . . . 

werden de eerste spaarbanken opgericht. fot nut 

van 't Algemeen. Als BONDSSPAARBANKEN zijn het 
nu spaarinstellingen die hij de tijd zijn. 
Zo gaan een rijke historie en een moderne visie 
harmonieus samen. ~n nog altijd tot Nut van 't 
Algemeen. Met een dienstbetoon, dat zich uit

strekt van het babyboekje tot de inning van het 
ouderdomspensioen. 

Tussen de wieg en het 

pensioen liggen vele interessante spaarmogelijk
heden. De Zilvervlootspaarregeling bijvoorbeeld 
10 % premie over gespaard bedrag+ rente. 

Ga eens inlichtingen vragen bij de 

oo ~s antoor: rke straat 3 R NCH M. ijkantoren in 'orinchern: 
on.\ililhelfuinalaan 62 en Gi ldenweg 135. GELDERMALSbN: :t'r Bernhard 
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