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de N.J.B.G. te Bussem.

REDAKTIEPRAET

VCîORWOORD
Beleid Hoofdreêakte"t.IT 1972
Het doel van het uitbrengen van een
afdelingsblad is toch in d� eerste
plaats het kontakt tussen de leden
onderling en 'tussen het bestuur en
de leden te verstevigen.
Dit pu..nt zal ik dan ook het komen
de jaar centraal stellen. Om echter
zover te komen zal echter het kon
takt tussen leden en bestuur ener
zijds -en de ·redaktie van �C ander
zijds het komende ·jaar zo moeten
worden dat i·edereen ·regelma tig kopy
zal moeten gaan insturen.
Over de redaktionele inhoud van SC
kan ik het ·voigende med.edelen ( naar
aanleiding.van de enquete).
De verhouding; artikelen NJBG etc.,
en ander gesch. artikelen ·zal onge
veer fifty-fifty worden.
Geschiedkundige ·artikelen zullen in
de ruimste zin van het woord beoor
deeld warde�, 6m vo6r plaatsing in
aanmew;:ing te komen.
Verder ial ·de ie��uiielijke spel
ling gebruikt- worden (alleen deec
zal waar nodig door e�n k vervangen
worden).
De naam:·· Skriptum Caspringium zal
slechts een weinig veranderd wÓrden,
nl. Scriptum Caspingium.
Dit jaar z�ile�-6 nummers uitgebracht
worden met een gem. dikte van 16
Pagin.a's.

Openings�ij�n

Het vierde nummer zal een thema
nummer worden, en wel over :
·e"De heren van Arkel". Deze M .E. rid
ders hebben gedurende de tijd dat zij
heer en meester waren van Gorinchemee
een buitengewoon grote invloed gehaè.
Voor het samenstellen van dit nummeree
zoekt· de· redaktie enige aktiève· mede
werkers, die samen met de redaktieee
·voor de inhoud van dit t�emanummeree
k�nnen zorgen. Dit houdt in dat wijee
i samen bronnen moeten nagaan, foto'see
moeten. v.erzamelen enz. Als je be
. langstelling hebt voor d_it onder
werp en je wil meehelpen, bel of
schrijf dan zo vlug mogelijk naar
·mij.ee

Dit eerste nummer van SB bevindt zichee
. nog in de. exP,erimenteerfase, daa-ree
·euw nieu,we Hoofdredateur zich nog
;moet inwerken. �iettegenstaande dat,ee
hoop ik dat jullie,-äls je kommen
: taar hebt, niet zullen.aarzelen.mij
. te schrijvèn.
:Tot slot hoop ik dat de afdeling
. ook dit jaar weer
goed zal draaien,
l
• en dat iedërëèr ·aktfäf '.iïa1 fnèèdoën Lee
Voor ik·het v�rgeet: iedereen kan
:bopy inzenden, liefst echter heb
•eik a�tikelen die de geschiedenis vanee
Gorinchem of de streek behandelen.ee
+--,-Hoofdr.edakt.e.ur!'."-+
H • �

pE sTHu y s

i\

DONDERDAG; op deze dag worden de bestuursvergaderingen ge houden ( openbaar)
VRIJDAG
de werkgroepvergaderingen eri. andere aktivi tei;tert. '. ···
ZATERDAG
altijd geopend voor iè<lereen. Gezellig samenzi;jn, Open om 8 uur.
Het gebouw is geopend (meesta:1) vanaf 7.30, en open tot ongeveer 10 uur.

2

--=-

---=-

-- -

-

........

-----~..

..

-

BESTUURSMEDEDELINGEN

ADRESSENL 1JST
:Bestuur

Voorzitter: Claas van Kuilenburg,.Kerkeind 36, Arkel. Tel. 01830-25064
Algemeen_Sekretaris_(AS): Klaas de Boer, Binnendamseweg 1,, Giessenburg.
Tel. 01846-2413
Voogt,
Zwarververstraat
31, Gorinchem.ee
-Organisatiesekretaris_(OS): Wim
Tel. 01830-24562
Penningmeesteresse:Joke van den Berg, Schotdeuren 7, Gorinchem.
Tel. 01830-24234
Geschiedkundig_sekretaris: Bert Stamkot, Schepenenstraat 2a Gorinchem.
Tel. 01830-24662
Kaskommissie:

Geert van Nieuwenhuizen, Dorpsplein 1, Meerkerk. Tel. 01837-303
Bob Nater, Kleine Haarsekade 72, Gorinchem. Tel. 01830-22162

Bibliothekaris

Douwe de Vries, Kleine Haarsekade 73, Gorinchem. Tel. 01830-22490
Beheerder van het "Pesthuys" (de"Pesthuyssloof?:
Bob Nater (adres zie kasko□missie)
Afgevaardigden in de volgende instanties of verenigingen:

Bond Heems�hut (plaatselijke aktiegroep): Joke van den Berg
Historische Ver. "Ouà· Gorcum": Claas van Kuilenburg
S-treekhistorisch Centrum Nieuwpoort; Geert van Nieuwenhuizenee
Schoonheidskommissie: Bert Stamkotee
Ledenmutaties

Nieuwe Leden:

Helma Biesheuvel, Dr. Dreeslaan 340, Arkel
(Luuk de Bok, Abraham Kemplaan 39, Gorinchem
Dini Jonkman, Ijsbaan 303, Gorinchem
Ruud Klein: Kon. Emmastraat 61, Gorinchem
Frits Ton, Grote Haarsekade 13, Gorinchem
Henry Verschoor, Grote Haarsekade 16, Gorinchem

A k�ivi�ei�er1
25 febrari

Lezing, de heer H.A� de Kok vertelt over de opgravingen van de
klokbekerkultuur• te Molenaarsgraaf, waarbij de nadruk zal liggen
op de wijze waarop men de opgravingen heeft verricht.
Aanvang 8 uur, in het "Pesthuys", Bagijnenwalstraat 22.
Vergadering wei·kgroep buitenonderzoek, ook leden die nog geen
3 maart
l'id zijn van deze werkgroep zijn welkom. Aanvang 8 uur iû he't
Pesthuys.
25 maart(?) Ekskursie naa� Leiden. Samen met de afdeling Rotterdam gaan we
de hele dag in Leiden doorbrengen, en wel op de volgende plaat
sen: 's morgens in het gemeentearchief van Leiden, en 1 s middags
in het Rijksmuseum voor Oudheden. Je krijgt hierover nog nadere
informatie d.m,v. een konvokatie.
8-CRIJ?TUM GltSP. INGIUM

JAN/FEB

3

AFDE1:�!_,VITEI1;,.;T;,;;E�N:..-________________________

\-1rEN _Ë _LEDEhlVERGAOERING 1971
Lezing over Egy_Qte
s Middags begon de A.L.V. met een
lezing van mevr. E. Wiegersma, con
servatrice van het Rijksmuseum voor
Oud heden te Leiden, oven Egypte.
Deze werkelijk bijzc:,nder interessan
te en boeiende lezing met diae1 s werd
bijgewoond door 12 leden (waar bleef
de rest?).
Aan de hand van vele dia's ( waarvan
de meeste zelfgemaak:t) gaf zij een
beeld van het Egypte, zoals het was
tijdens zijn bleeiperiode� duizenden
jaren geleden.
Een bijzonder leuke vondst waren de
dia's met postzegels, waarop voor
stellingen stonden -uit het oude Egyp
te. Dit is een speciale liefhebberij
van mevr. Wiegersma.
Na afloop van de lezing werd de afd.
nogmaals uitgenodigd het eerder uit
gestelde bezoek aan het Rijksmuseum,
alsnog een keer te maken. Hopelijk
zijn er dan meer mensen die tijd en
geld voor deze reis hebben!
Mevr. Wiegersma, namens alle toen
aanwezigen, nogmaals hartelijk-dank
voor uw geweldige lezing en hopelijk
tot weerz::_ens.
-'- redaktie se 1

Notulen Algemene Ledenvergad8ring,
gehouden op zaterdag 1J december 1971.
De voorzitter opent de vergadering
om kwart over zeven en heet de aan
wezigen welkom. De verhindering van
mej. J. v.�. Berg wordt bericht.
Er zijn geen ingekomen stukken te
melden, zodat direkt kan worden over
gegaan tot het voorlezen der notulen
v2,n de ledenvergadering, gehouden op
17 december 1970. Na voorlezing wor
den deze door de. vergadering goedge
keurd. O p verzoek van de aanwezigen
worden de op punt IV a en b vermel
de jaarverslage� van het secretari
aat en de penningmeester niet opge
lezen, aangezien deze reeds eerder
gepubliceerd werden in se 6 (jaarg.
1971). Deze verslagen worden zonder
meer goedgekeurd. Hierop volgt het
verslag van de gesch. sekr.

4.

Hij zegt de vergadering toe zijn mon
delinge verslag alsnog op schrift te
zullen stellen en te publiceren.
Aangezien de hoofdredakteur afwezi§.e
is, wordt zijn jaarverslag door d�
se lccetaris voorgelezen. De voorzit
ter tekent bezwaar aan tegen dit ver
slagee, en na een korte diskussié
wordt het met 6 stemmen voor, 4 ont
houdingen en 2 tegen ter kennisgeving
aangenomen.
- ,
Het verslag van de kaskommi-ssie wórdf;
nadat het is gehoord, zonder opmer
kingen aanvaard. Daarna gaat men over
tot het behandelen van de begroting
1972, die zonder meer door de vergadering wordt goedgekeurd.

Het vijfde agendapunt is de behande
ling van het huishoudelijk Reglement
van de vereniging. Op voorstel van
a·e voorzitter wordt dit per kolom op
gelezen. Nadat dhr. v. Nieuwenhuizen
heeft gevraagd of 2 statuten van de
Bond ter inzage zullen liggen bij de
sekretaris, wordt kolom A goedgekeurd.
Bij de behandeling van kolom B blijkt
dat de punten 4 en 5 ide�tiek zijn
aan de punten 59 en 60! zodat deze
laatste, met· goedkeuring van de _y_er,-,, _
gadering, geschrapt worden. Kq],om B -
wordt hierna door de vergadering aan 
genomen, evneals kolom e. Bij de be
handeling van kolom� wordt door de hr. v. Nieuwenhuizen de vraag gesteld
of het voor de led�n mogelijk is van
meerdere afdelingen lid te zijn. De
voorzitter antwoordt dat dit niet in
strijd is met de algemene statuten.
De woorden "die geen lid zijn van een
andere afdeling" en 1.1overigens" in
artikel 8 worden geschrapt.
Bij punt 10 wordt opgemerkt door de
hr. Steers dat -donateu_-rs van de H.B.,
wier donatie ten goede komt aan onze
afdeling, het afdelingsorgaan voor
slechts vier gulden ontvangen. De
voorzitter antwoordt dat dit niet an
ders kan. De verwijzing naar punt 49
in punt 9 wordt punt 62. Kolo� E
.wordt goedgekeurd, nadat het woord
vergadering in punt 11 vervangen is
door vereniging.

-------------·------

_·_ ~<t i vi tei ten

Op voorstel va:i. ·dhr, Starr.kot ,;o:i;'dt
het woord· secr·etaris L1 punt 13 ver
anderd in algemeen sekretaris, Deze
wijziging wordt ook in het ze�volg
doorgevoerd; Punt î5 wordt geheel ver
anderd. Hier komt te 2taan: staande
de vergadering kan een lid zich, mits
gesteund door een derde van de aan
wezigen alsnog voor een best 0,;.urs
funktie kandidaat stellen. Dit op
voorstel van dhr.v. Nieuwcnhuizen.
Aan punt 17 en 18 wordt toegevoegd:
" en houdt een ledenJ.ijst bij". Hier
na wordt kolom Gin �ij, geheel aan
genomen. Er wordt voorr stcld het
woord "pesthuyssloof" in punt 27 on
der kolom H te veranderen in een wat
diplomatieker term. Met 3 ste�men
voor en 5 tegen wordt dit voo�ctel
verworpen. Wel de term �n het vervolg
in het meervoud gebruikt. Kolom I
wordt zonder oprr,er�:in5en co2dt,;ekeurd.
Punt 32 in kolom J wordt eescb: 1 apt.
Aaan de punten 3 3 en 37 ,�orc1-'.; toe
gevoegd: "etenzij do:)r overtJ1acht".
In punt 40 wordt het woo�d 'lee::,:•:-b
komende" tussen "de" on 11 3,.::_;·c:1da"
toegevoegd. Da prnten 46 c� 44 wor
den samengevoegd en aan p11nt 49.toe
gevoegd wordt: - --.·ic) te1.e1�s ar"c. 62e11 •
De rest van het R.�.�- wor:t �cnder
opmerkingen door de v�=z�Ce�ing
goedgekeurd. Hiern� �OlL� ec� nauze.
waarin door de aanwasicrn een ;nquete wordt ingevula.

�6m�issie, •di� bestaat uit de heren
G.C.v. Nieuwenhuizen en B.W. Nater.ee
Hierna worden de nieuwe bestuursle
den benoemd, t.w. dhr. W.L.J. Voogt
als O.S., dhr. K. de ]oer als A.S.ee
en mej. J�v.d. Berg als penningmees
teresse. De heren C.v. Kuilenburg enee
R.eStamkot, resp. als voorzitter enee
gesch. sekr. worden herbenoemd.ee
Dhr. v. Nieuwenhuizen dankt namensee
de vergadering het oude bestuur vooree
het op poten zstten van de vereni
ging en het organiseren van de aktivi
teiten,in het afgelopen jaar.
Dhr. v. Kuilenburg brengt dank aan deee
mensen, die daarbij geholpen hebben.ee
Als nieuwe hoofdredakteur wordt be
noemd dhr. R.v. Acquoy.
Hierna ontstaat een diskussie overee
de taak van de gesch. sekr. Deze taakee
is volgens dhr.v. Nieuwenhuizen hetee
organiseren van projekten op gesch.
gebied en het &anleggen v2n een ar
chief. Dhr. Stamkot spreekt hierop
de hoop uit dat van de kant van de
leden nog suggesties zullen komen.
Na de dis-:ussie wordt de vergadering
om ongeveer 10.00_uur gesloten, waar
na de verdere avond in een gezellig
samenzijn wordt doorgebracht.
- Algemeen Sekretaris -
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-----------------Aktiviteitenn------------------

UITSLAG ENQUE_�E� gehouden op A,L.V
Van de 24 leden� die.we op het ogenblik hebben, hebben 19 de moeite genomen
het'dbor mij samenge�teide e��u�teformulier in te vullen. Eeen werkelijk ver
heugend resultaat. Daarom is de uitslag van déze enquete van groot belang
voor de afdeling. Als hoofdredakteur van se heb ik met deze enquete terdege
rekening gehouden ( zoals blijkt uit mijn beleid op pag �). IK hoop dat het
bestuur ook rekening zal houden met de geuite wensen ( dit vooral i.v.m.
de dagen waarop het "Pesthuys" geopendzal zijn).
Uitslag enquete

afdelingsblad se

6.nn Uit deze vraag bleek duidelijk
dat de gesch. artikelen (11) ietsnn
1.nnTwaalf leden lezen alle artikelennn meer geliefd zijn dan artikelen, dienn
in se, 6 lezen ze niet allemaal.nn
op een ander gebied liggen (politiek
Op de volgende vraag, voor welk soortnn enz.) 8 mensen wilden meer van hetnn
artikelen de meeste belangstelling
laatstgenoemde,nn
bestond, werden antwoorden gegeven
7, Vrijwel iedereen is bereid een
variërend van: mijn eigen artikelennn
stukje te schrijven voor se ( 5
tot korte of afd. en streek (gesch.)
personen). Slechts 2 mensen voelden
nieuws en de agenda.nn
hier niets voor .
,
2.nn4 personen willen meer artikelennn
Ik denk dat ik dit jaar�wel niet
in se over de NJBG, 6 willen het zonn
verlegen zal zitten om kopy ! !
houden en 9 personen willen �eernn
8.nAan op- en aanmerkingen over SCnn
alg. gesch. artikelen.nn
was geen gebrek. Zo werd er o.a.nn
3.nnOp de vraag welke spelling mennn
geschreven: dat het een prioa tladnn
p�efereerde werd door 4 geantwoord:
is (�), dat de gesch. artikelen innn
de moderne spelling, en door denn
de ruimste zin van het woord moe�Rnnn
overige 15: de (nu) gebruikelijke.nn
worden genomen (5), dat het blad
beter
verzorgd kan worden ( �enc·l
4.nnUit deze vraag bleek (tot mijnnn
wetk,
omslag enz., dus een bete�enn
grote vreugde), dat een verrassendnn
lay-out)
door 8 mensen.nn
grodt aantal mensen mee willen hel
i
per-me� het s�encilen en verzendennn
Afdelingsaktiviteiten
van se, namelijk 11 (als ze tijd
hadden) en 4 :altijd. De overigennn
9.nnDe voorbereidingen van de 2.kt�
wilden niet helpen.nn
viteiten in 1971 werden over he al
5.nnDe naam Skriptum easpringiumnn
gemeen matig tot goed gevonden 1 9nn
werd goed bevonden door 9 personen,
goed en 8 matig) 1 persoon-v0nd �eTnn
8 vonden het maar matig en slechtsnn
maar slecht.nn
1 vond het een slechte naam.nn
Waarom goed of slecht: H ierbij liepen
Bij de vraag welke alternatievennn
de meningen nogal uiteen. Er werd
men had bleek naar voren te komennn
zowel gezegd dat de konvocaties goed
dat ( vooral de matig-stemmers)nn
op tijd waren, en dat ze niet goed
men de naam liever veranderd zag,nn
op tijd kwamen (goed op tijd: 7 �iet
en wel als volgt: Scriptum easpin
goed
op tijd: 2). Verder vond men
gium ( c wordt k 1 en denr eruit).
de avonden goed georganiseerd, wel
Dit jaar is met deze wens rekeningnn
kon er meer propaganda gemaakt �or�en.
gehouden.nn
"10. De tot nu toe georganiseerde ak
Iemand schreef ook dat de naam senn
tiviteiten werden door 8 mensen goed
voor haar onbegrijpelijk was, Leesnn
gevonden, 6 matig en op rest was het
voor de verklaring van de naam se 1nn
niet van toepassing, omdat ze pas
nog maar èens door (van 1971), hetnn
lid waren, of omdat door drukke �erk�
allereerste nümmer. Hierin staatnn
zaamheden nog geen tijd was gevon
een artikel varr·�e gesch. sekr.nn
den een keer te komen.
over dit örde���±p.
inn

6,

Aktiviteiten
11, Er blijken toch nog wel ideën te
bestaan over ac.tivi te.it.en die we in
1972 kunnen hou,den. Iedereen heeft
wei iets opgeschreven, waardoor een
hele waslijst is ontstaan, die ik
heb doorgegeven aan het bestuur.
12.eeOp de vraag waarom men in 1971ee
nooit in het gebouw is geweest zijn
de gemoederen wel losgekomen, zoee
schreef een bestuurslid van 1971:ee
"Bien er tot nu toe altijd geweest,
alleen no· steeds niet aldaar ka
pot gegaa�. Uit de antwoorden bleek
a.eemen vond het een brutale vraag
omdat men er wel was geweest
b.eemen geen tijd had gehadee
c.eemen het n.v.t. vond.ee

13, Deze vraag sloot aan bij de vori
ge, Gevraagd werd 6r men in 1972 wel
van plan was om regelmatig in het ge
bouw te komen. ·Door 5 personen werd
regelmatig o�geschreven, 12 mensen
als ze tijd hadden en de overigen
alleen met een·konvocatie.
Nu maar hopen dat iedereen tijd heeft
wan:b dan kan het nog w.el eens druk
worden ! !

14.e Men zag heit li.efst dat het ge
bouw op vrijdagavond geopend was (11)
Hierna komt de zaterdag met 9 stem
men, dan de donderdag met slechts 2ee
stemmen. Het bestuur moet hier zijn
conclusies maar uit trBkken!ee

15. De antwoorden op de vraag watee
voor activiteiten er in het gebouw
gehouden kunnen worden,everschilden
.
nogal •.Zo werden genoemd: <liskussie
avonden, tentoonstelling, feesten,
gezellige bijeenkomsten om het kon
takt tussen de leden te verstevigen
en vergaderingen.
16.e Op de laatste vraag, waarom menee
vanavond (= ledenvergadering op 19ee
december 1971) gekomen was werd dooree
de meesten geantwoord dat men zichee
hiertoe (moreel) verplicht voelde.ee
Ook had iemand deze zeer juiste op
merking opgeschreven: "O'P een le
denvergadering behoort iedereen aan
wezig te .zijn".ee

CASP\ NG\OPR 1J S
Règlement
Ter bevordering van het onderzoek "':'an
de streekgeschiedenis heeft het bestuur
van de afd, Gorinchem eo van de Neder
landse Jeugdbond ter Bestudering van
de Geschiedenis in samenwerking met de
redaktie van SC, besloten een Caspin
gioprijs in te stellen,
2, Iedereen die de leeftijd van 26
jaar nog niet bereikt heeft kan een
inzending doen (dus ook niet leden).
3.eHet onderwerp van de inzending moetee
betrekking hebben op de streekgeschie
denis en eigen inzichten be�atten, ookee
moet het goed leesbaar zijn voor deee
geïnteresseerde leek.ee
4.e De inzending moet minstens de leng
te van 10 getypte kantjes (form. A4)ee
hebben (inkl. bronvermelding enz.),ee
en in drievoud ingeleverd worden.ee
5. De redaktie van se houdt zich hetee
recht voor inzendingen te gebruikenee
voor het vullen van een SC themanum
mer van 1973.ee

-·, De inzendtermijn sluit op 1 okto
ber 1972. Inzendingen moeten voor dieee
datum verstuurd zijn aàn de hoofdre
dakteur van Se, Lijsterbeslaan 5, Go
rinchem.

7" I� de �iry hebben zitting: de ge
schiedkundig sekretaris, de redaktie
van se en de heer van Peer, voorzit
ter van de hist. ver. "Oud Gorcum".
G.eDe easpingioprijs voor de besteee
inzending zal bestaan uit een prijsee
ter waarde van minimaal f 25,--, enee
zal worden overhandigd· op de Algeme
ne ledenvergadering in december 1972.ee
9.eDe jury is geen verantwoordingee
schuldig voor de benordeling van deee
inzendingen en het toekennen va.n deee
Caspingioprijs.ee
-- 0 -- 0 --

De naam was door 12 personen inge
vuld, de leeftijd ook door 12 pers.

- Rolf v.:::,n ,Acquoy-

C
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JAARVERSLAG

G[SC'f(.
Het jaarverslag van de geschiekundig sekretaris over 1971 was niet in SC 6
geplaatst, daarom wordt dit �lsnog geplaats�.
AJ.gemeennn

Aktiviteiten die (toch) plaatsvondennn

Men heeft mij verzacht een jaarverslag
Le maken over mijn ver�ichtn
werkzaamh':':den in ·1 ;71.
Mijnerzijds bestonden hiertegen enig3
bezwaren; er wordt d.m.v. zo'n
- ·er slag al gauw de indruk gewekt van
·'kijk eens wat ik allemaal wel nietnn
gedaan heb!", eennindruk dienn
absoluut onjuist is. Mijn werk op
ditnn
gebied is slechtsneen onderdeel vannn
de algehele organisatorische werk-.nn
zaamheden dit jaar v2rricht.nn
Uw GS bleek in de eerste plaats be
stuurslid, en op de laatste plaats
geschiedenis-hobbyist te zi�n.nn
Hieruit konkluderen� mogen wenn
stellen dat een verslag, vaLl de innn
1971 verrichte aktiviteiten op
geschiedenisgebied een m.�. zinlozenn
bezigheid i s. Nuttiger zou het zijnn
een verslag to maken vannn
aktiviteiten, è.ie IJ.ietnverri cht zijn!
Geschiedkundi g 2.ê"c'biefnn

8 lezingen, vnl. diavoorstellingen
met kommentaar.
�r werden bezoeken gebracht aan het
gemeentearchief Gorinchem; museum
"Dit is in Bethlehem"; stadhuis
Gorinchem; stadhuis Arkel.
De eerste 3 stonden i.v.m. de voor
bereidingen van de tentoonstelling
in St. Niklaas (België), de laatste
i.v.m. een onderzoek naar hetnn
fflooster "Marienhage" te Arkel.nn
Een vergeefse tocht werd ondernomennn
naarnde Nelismannenwaard in de Bies
bosch (klooster Eemstein).nn

�ennelijk volslagen onbekend is het
bes:it;:i.an van een ( ze,3r) bescheiden
geschiedkundig archief (vnl. streek
historie), waaraan v66r de
oprrichtin:s VcJ_n· de afdeling, reeds
een be-gin was gemaakt. Ni et alleen
het ar�hief, maar ook de
bibliotheek deelt in deze malaise"
Ook.eet de aanleg v2n een topogra
fisch archief is een aanvang gemaakt.
Dit houdt in het verzamelen van
foto's en kranteknipsels betreffende
de woongemeenschep Go�inchem ( en
Zo mogeli jk om6eving).
Aanbevelingswaardig zou het zijn,.
inJien meerdere leden hun medewer
king aan het uitbreiden en
verbeteren van èit archief zouden
geven.

8

�epubli ceerde artikelennn
In de volgende bladen en
tijdschriften werd gepubliceerd ( in
archief en bibliotheek aanwezig):
Gorcumse Courant; Nieuwsblad voor
Gorinchem eo;
Scriptum Caspringium; Signum Nostrum
(Alblasserdam); schoolkrant OBS Arkel
en de Wijdschildwacht (RSG).
Een apart stencil werd ten gemeente
huize in een oplage van 1000 vervaar
digd, betreffende de gesch. v.
Gorinchem (tbv St. Niklaas); in de
schoolkranten van de Chr. SG en de
Chr.
MAVO worden (hopelijk) binnenkort
artikelen geplaatst.
Slot
Wil een gesch. vereniging haar doel
stellingen nastreven, dan dient ze
toch uit te �aannvan het feit dat be
oefening en bestudering van de gesch.
althans één (rekreati eve) faktor is.
Een geschiedkundig sekretaris dient
d�arbij een duidelijk (in HHR) om
schreven taak te bekleden ( ho6rdina
tor tussen bestuur en gesch. activit.)
- BS _nn

HOOFDBOND

KON GF,ES·
Onder bovenstaanede kop "Hoofdband", zullen in het vervolg de ak.tiviteiten van
de hoofdbond kritisch bekeken worden of zal �r informatie over de hoo!dbond
gegeven worden. Dit om de leden van onze afdeling betere
_�e laten kennismakenee
met de hoofdband, zodat jullie je in het vervolg (hopeliJk) nauwer betrokken
zullen voelen met het doen en laten van de hoofdband.
NJBG kongres van 2 tot en met 30
dece.mber in de ;ie
"Kasteel
_
_ _ _ _in
_Bunn
_ _i _k_ (.._b_i ..._
.j _U_____
Rhiinauwen
trecht ) •
Op 27 december togen weer vele NJBG
leden per trein, bus, duim, fiets
of lopend, naar het middeleeuwse
kasteeltje Rhijnauwen, gelegen aan
de oevers van de Kromme Rijn. Onder
deze kongresgangers ook een viertal
NJBG::ers uit Gorinchem.
Kongresthema
Het kongiesthema luidde dit jaar:
Het schoolboek en het geschiedenis:
onderwijs" (een onderwerp.,waar_ met
name a.s. pedagbg�n zich bp konden
werpen!). Dit thema werd irigeleid door
een drietal sprekers, waarbij_ met na
me eryaringen met zelfwerkzaamheids
projekten in het geschiedenisonderwijs
( Dr. P,F.M. Fcntaine) en het verge
lijkend onderzoek van div. school
boekjes (kritisch leraar B. Feis),
ter sprake kwamen. Met de aansluiten
de dikussies werd hierdoor de eerste dag volledig gevuld.
Dinsdag 28 december volgde een eks
kursie-naar de Stichting Film en
Wetenschap-(SFW) te Utrecht, alwaar
de film: "De slag om Arnhem" vertoond
werd, en een rondleiding door het hy
permoderne gebouwenkompl®ks plaats
vond, De avond werd gevuld met het
invullen van een enquete over een
ieders geschiedenisonderwijs. Ook
werd de indeling van de groepenbe
kend gemaakt, die in het kader van
de zelfwerkzaamheid, diverse boekjes
zouden gaan vergelijken over onder
werpen als: Vietnam, EEG en fascisme.
Woensdag werd er gediskussieerd en
een verslag opgesteld. Hopelijk zul
len deze verslagen , gebundeld en van
kommentaar voorzien nog eens gepu
bliceerd worden ( zoals werd beloofd).

SCRIPTUM CASPINGIUM

De Algemene-vergadering
Deze werd gedurende de ochtenden ge
houden. Het was voor niet ingewijden
(waartoe ik mezelf ook reken) ni�i
goed mogelijk deze vergadering te
volgen. Dit, daar de verslagen niet
van te voren aan de kongresgangers
waren toegestuurä. Het was dan ook·
onmogelijk zich van te voren van. het
gebeuren op de hoogte te stellen
( een, ideale manier om oppositie de
kop in te drukken). Dit nam niet weg
dat het aftredende bestuur flink aan
de tand gevoeld werd, terwijl ze ook
ónder een flink aantal moties ( waar
bij ook de afdeling Gorcum zich niet
onbetuigd liet) werd bedolven.
Toch werd het .oude bestuur onder
dankzegging en applaus ontslag ver
leend, om plaats te maken voor het
nieuwe HB, dat er als volgt uitziet:
Voorzitter: Laurent Mostard te Venlo;
Alg. sekretaresse: Mirjam Kooger,
Amsterdam; Alg. penningmeester:
dhr. Lorjé, Rotterdam; Organisatie
sekretaris: Reinier Vroomer; Gesch.
sekretaris: Willem Boon, Den Haag;
Kaampsekretar�sse: Marina Kosmis,
Amstelveen en Ho�fdredakteur: Hemmy
Clevis, Eysden.
Met name Fibula en de nieuwe redak
tieleverden nogal wat gesprekstof op.
In de redaktie heeft ook voor�itter
Claas van Kuilenburg zitting genomen
( voor de lay-out van Fibula).
Algemeen
We mogen stellen dat di� kongres zeer
nuttig geweest is. Er zijn met div.
afd. kontakten aangeknoopt en afd. bla
den uitgewisseld.
Op 30 dec. om 3 uur werd het kongres
afgesloten en ging een ieder zijns weegs,
+eeBert Stamkot

+ee
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't Pesthuys
Toen het afdelingsgebouw eenmaal ge
opend was, stond het bestuur voor
het ·proble�m een geschikte naam te
vind�n. Gevonden werj toeri de naam:
"' t Pe·s thuys". Ik zal ·trachten in het
onderstaande artikel uit de doeken te
doen, waarom wij deze naam hebben
gekozen.
De pest was in vreeger tijden een
veelvuldig wederkerend kwaad. Ook de
bewoners van Gorinchem bleven hier
van niet gespaard. Zo werd Gorinchem
al in 1349, 1360 en 1368 door deze
vreselijke ziekte geteisterd, en ook
daarna bleef ze I'egelmatig ten1gke
ren tot het jaar 1667, toen de laat
ste gevallen gesignaleerd werden.
Het j;s begrijpelijk dat de overheid
1.(1

iets prbeerde te doen, ter bestrij
ding van de ziekte, en ter behande
ling van de zieken.
ee werd een pesthu:ts gebouwd,
Hier.toe
dat reeds in 1502 voor het eerst ge
noemd wordt� Uit het jaar 1523 is
bekend, dat de stad een huis buiten
de stad koopt, voor het onderbrengen
van de pestlijders •.

In 1555 had dit pestilencie huis ook
een eigen begraafplaats. Het gebouw
wordt in 1572 afgebroken i .v.m.---4e
aanleg· van de nieuwe ve- stfrrgwer!t'en.
Bij resolutie van 6 september 1598
wordt het "Nieuwe Sieckhuys van den
Baghijhenkercke" aan -de Haarstraat
als nieuw pesthuis bestemd. In 1602
wordt .reeds� een apart pesthuis op
een deel van het voormalige Bagijn
hof (sedert 1598 ziekengasthuis) ge
sticht.

Gorkums historie
Het nieuwe pesthuis had, met name in
het j�ar 1606, een drukke tijd •.....
In 16�6 werden nl. 1713 dodelijke ge
vallen van pest gekonstateerd ( dit
op een bevolking van 7000 zielen).
Angezien na 1667 ge�n gevallen van
pest meer gesign�leerd werden, werd
op 1 juli 1681 besloten het pes�
huis te gebruiken als "Dolhuys"
(voor de verpleging van geesteszie
ken). Nadaic-Än 17 44 ter plaatse een
nieuw "Dolnuys" werd gebouwd, werd
het "Pesthuys" in 1819 omgebouwd tot
kazerne.. OP 4 augustus 1820 werden
zowel het "Pest-'-" als het "Dolhuys"
opgeheven. De krC.:1kzinnigen werden
daarna in Dordrecht verpleegd.
Zoals gezegd stond het pesthuis op
het terrein van het voormalige Ba
gijnhof, alwaar rond 1600 het zieken
gasthuis gesticht werd (het nieuwe
ziekengasthuis uit 1857 bevind zich
nog steeds aan de Haarstraat).

Om nog nauwkeuriger te z1Jn, het
pesthuis stond achter het Gasthuis,
aan de Katerstraat. Bekijken we een
kaart uit 1813, en vergelijken we
deze met een kaart van nu, dan valt
het op dat de vorm van de fundamen
ten van het pesthuis overeenkomt met
die van de Gemeentelijke Beschutte
, Werkplaats (voor minder validen),
aan de Katerstraat. Deze werkplaats
ligt vlak achter de huisjes van de
Bagijnenwalstraat. Zoals iedereen
weet heeft in een van de huisjes
onze afdeling haar domicilie.
- Bert Stamkot Litero.tuu.:r":
Gorcumse Oudheden V
Kroniek van Gorcum
Gezicht op Gocum

W.A. vd Donk
W.F. Emck
H.F.v. Peer

·----------------------------------------STREEKGESCHIEDENIS

ALT�l�A en WOUDRICHEt\/l
Geschiedenis Land van Alt�na
Het land van Altena werd begrensd:
ten noorden door de Merwede, ten
oosten door de Maas, ten zuiden door
het land van Heusden en ten westen
door de Grote Waard van Zuid Holland,
en later, sinds de overstroming van
die waard bij de St. Elizabethsvloed
van 1421, door een onafzienbare wa
tervlakte, welke eerst langzamerhand
wederom ingedijkt werd. Zijn naam
ontleent het zonder twijfel aan het
slot Altena, dat bij Almkerk stond.
De vraag, waaráan op zijn beurt, dit
slot zijn naam ontleende is moeilij
ker te beantwoorden. Men heeft hier
over verschillende meningen gehad.
De laatste mening hierover, die van
Jhr. van Rheineck Leyssius, heeft
veel aantrekkelijks. Deze schrijver
leidt de naam af van een water, Al
tena (=oude water) geheten, waarin
vroeger, voordat de Merwede de hoofd
stroom werd, de Waal zich zou hebben
voortgezet.
SCRii''illM CASl1INGIUM
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De mogelijkheid blijft echter be
staan dat de oorspronkelijke heersers,
de heren van Altena, zich niet zijn
gaan noemen naar hun reeds sinds
lang aldus geheten kasteel, maar dat
zij, van elders komende, de naam van
een van hun bezittingen in het land
van hun hèrkomst hebben gegeven aan
het slot, dat zij bouwden in het
land waarin zij zich vestigden.
Men is dan reeds dicht tot het duit
se Altena genaderd en enige samen
hang tussen beide Altena's is der
halve niet uitgesloten. Eerst in
de 14e eeuw wördt de naam "land van
Altena" aan.het.hierboven aange
duide gebied regelmatig gegeven.
Enkele malen, vooral in het begin
van de 14e eeuw, vindt men over het
"dominium de Altena" of de heersèhap
van Altena gesprokeri.
Het grootste gedeelte van het late
re land Altena wordt in die.tijd
echter aangeduid als de Woudrichemer
waard. Dit vindt zijn oorzaák in het
feit, dat de rivier tussen Neder� .
11
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Hemert en Woudrichem eerst in de
13de eeuw ontstaan is, Brakel en
Poederoyen _lagen oorspronkelijk rii�t
in de Bommelerwaard en behoorden aan
de Heren van Altena. Het land van
Altena, zoals wij dat kennen, heeft
zich gevormd uit 3 verschillende
stukken: het grootste deel vari de
Woudrichemerwaard, een stukje van de
Zuidhollandse Waard en een deel van
het eiland Krate, dat ten z�iden van
de Alm lag.
In het land van Altena lagen de vol
gende plaatsen: Woudrichem, Sleeu
wijk, de Werken, Rijswijk, Giessen,
Andel, Uitwijk, Alffikerke1 Emminck
hoven, Waardhuizen en Babiloniën
broek. Andel bestond uit Op- en
neer Andel. Onder Emminckhoven be
hoorde Uterspijk, hetwelk ook wel
Spijk heet. Babiloniënbroek behoor
de slechts ten dele tot het land
van Altena, maar ook het tot,,Altena
behorende gedeelte had, evenals alle
overige hierboven genoemde plaatsen
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een afzonderlljk gerecht. Het is
hetzelfde ambacht dat lator da Hil
heet.
Bij het handvest van 1476 stelde
graaf Jacob II van Horne �en col�
lege van negen schepenen in, dat
vrijwel alle zaken uit het gehele
land van Altena zou beredhten.
Woudricheme1 s ontstaan
Woudrichem was en is de hoofdplaats
-v�n het land van Alt na. De �raagee
wanneer en hoe wij ons haar ontstaanee
moeten denken is moeilijk te beant
woorden. In oudere gedrukte werkenee
kan men lez�n dat de heilige Suid
bertus of Surbertus hier ,- 700 eenee
kerk-gesticht zou hebben.-Zou ditee
bericht geloof verdienen, dan gaf hetee
ons de eerste vermelding van Woudri
chem in de hÎstorie. Gaat men echteree
na waaraan het ontleend is, dan blijktee
de bron,. een zeer troebele te zijn.ee

Str�ekgeschiedenis

Er best· ,at nl. een "Vita GF._1di Suroer
ti", welke reeds in 1668 door de Bol
landisten als een vervalsing is ont
maskerd. A�s a1:teur van dit, produkt
he�ft Hulshof Theodericus P�uli aan
gewezen Een Gorkums geestelijke en
historieschrijver uit <le 15de eeu'.,,.
Bijzondere oelanbstelling voor en
oekendheid met de omgeving van zijn
woonplaats kan Pauli ertoe gebracht
hebben het aan zijn brein ontsproten terrein van de werkzaamheid van
St. Suidbertus hoofdzakelijk in de
omgeving van Gorinchem te leggen.
Immers volgens de 11 Vi ta" zouden de
kerken van Zo.:1,:rijk bij ïiel, Arkel,
Hoornaar, Schoonrewoerd, 0udheusden,
Aalburg, Woudrichem, Giessen·, Alm
kerk, Malsen, Erichem en Avezaath
door Suidbert zijn gewijd. Het is
duidelijk dat deze �ededeling waar
deloos is. Auth�ntieke bronnen weten niets van een stichting of wij
ding der Woudriclle::ioe k2::..k door Suid
beTt. Laten wij di� ver�iaal voor wat
het is, dnn is het de blaffert van
Je goede,:,cn c1er S·c. I': a2.rtenskerk te
Utrecht, die het volge'1éle punt van
bespreking zal �ceten vormen.
Wij vinden d2ar, zij hèt zeer ver
s�reid, gesproken v�n Risurch,
Hattna, Werken en W�lricheshem. Van
deï: Aa meende hierü1 Rijsvijk, Alte
na, de Werken en Woudrichem te mo
gen lezen. Hij kwa□ daarmede tot de
konklusie, dat de oudste vermelding
van Woudrichem datee�t van 866, het
jaai·, vaarop de ze akte door Van Mie
ris werd gest 1:!ld. I'{:�. L;A.C. van den
Bergh deed in 1852 een heel ander ge
luid horen. Hij zetcc uiteen, dat ge
noemd stuk eerst uit+ 960 kan dag
tekenen, en ·verder VGtte hiû Risurch
als Rijswijk aan de Lek op (indde
NeJerbetuwe teg��ovcr Wijk bij Duur
stede). L2,ttna als Houten bij Jut
faBs en Werken als het huidige Werk
hoven bij Houten. 0·rer "alricheshem
schreef hij woordelijk: 11 1'1en verstaat
er wel Woudrichem door aan de Merwe
de, doch dear dit in een gehhel an
dere streek ligt, i□ het twijfelach
tig".
Zulks ondanks het feit, dat hij zelf
erkent, dat de c2:�ve zonder enige
orde is, In zijn uitgave van "Het

oudste. Cartularium van het sticht
Utrecht", bracht S. Muller Fz. het
dokument weer ter sprake. Hij toon
de aan dat de mening van Van den
Bergh niet geheel juist wasi wel wor
den verschillende bezittingen van de
kerk genoemd, die haar eerst in· de
î0de eeuw geschonken zijn, doch dit
zijn latere interpolaties. De kern
dateert uit de 1e helft van de ,de
eeuw. In deze kern, waartoe ook de
vermelding van Walricheshem hoort,
is de volgorde der genoemde plaatsen
geenszins zo verward a1s zij na dedd
interpolaties geworden is. De door
Van den Bergh, geopperde twijfel aan
de identiteit van Walricheshem met
het huidige Woudrichem wordt hier
door echter slechts versterkt.
Zou men dus, deze identiteit wel
aannemende, na de beschouwingen van
Muller de ouèste vermelding van Wou
drichem zelfs nog ·vroeger mógen stel
len dan Van der Aa deed, nu wij zulks
niet durven doen, zullen wij die
oudste vermelding later moeten zoe
ken. -- .

Van Walderinghem wordt gesproken in
de blafferd van de beztttingen �n
inkomsten, aan de abdij van Werden
toebehorende, in of pabij Holland,
daterende van± 1000 ! Zou men mogen
aannemen, dat hier het tegenwoordi
ge Woudrichem bedoeld is?
In beginsel zou men hier even goed
twijfel mogen koesteren als t.a.v.
het Walricheshem uit de goederen
lijst van de St. Maartenskerk.
Waldrich of Walrich was een in die
tijd veelvuldig voorkomende naam.
Hoe licht kunnen wel meer nederzet
tingen naar een Waldrich zijn genoemd?
Wij vinden hiervan ook voorbeelden:
Workum in Friesland heette oudtijds
ook _wel Woudricum, dus waarschijn
lijk eveneens de woonplaats van een
Waldric ..Toch schijnt het, dat wij
hier eerder mogen aannemen met Wou
drichem te doen te hebben, daar d�
andere in deze lijst genoemde plaat
sen alle in dezelfdé streek liggen.
In het volgend nummer,SC II,zal ver
der gegaan worden over dlt onderwerp.
- Teo Cornet -
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Dit stukje is geschreven naar aanleiding van miJn bezoek aan de tentoonstel
ling over Masada in het Haags Gemeentemuseum. Om Masada te plaatsen binnen
het kader van de geschiedenis van het gebied, dat toen Palestina heette, wil
ik mij eerst even in de geschiedenis van deze streken v66r en tijdens de Ro
meinse overheeising verdiepen.

..

Voor ge schiedeni �
In de zesde eeuw voor Christus ein
digde voor de Joàen de Babylonische
ballingschap. Een gedeelte der Jo
den trok toen naar Juda terug. Dit
rijkje leidde, tot de verovering er
van door Alexander de Grote in 33 2
voor Christus, een zelfstandig be
staan. Na de dood van Alexander in
323 en de driedeling van het Hel
lenistische rijk, maakte het onder
de naam Judea eerst deel uit van het
Ptolemeische Egypte, maar kwame+ 200
v.eeChr. onder het bestuur der S�leu
ciden. In 166 v. Chr. kwamen de Jo
den echter tegen deze overheersing
in opstand en wiston zij de Syrische
legers te verslaan. De leider vanee
Juda sloot een verbond met de Ro
meinen, In 63 v. Chr. kwam Judeaee
(Palestina) onder Romeins opperge
zag door Pompeius, de veroveraar van
het Syrische rijk. Vooral op reli
gieus gebied behielden de Joden ech
ter een zekere mate van zelfstamdig
heid. De koningen regeerden in naam
van Rome.
In 37 v. Chr. werd Herodes se Grote
door Romeinse hulp koning. Zijn re
gering staat als zeer wreed te boek.
Hij was bij het volk gehaat. Dit en
het feit dat Cleopatra er bij Marcus
Antonius op aandrong haar Palestina
ten geschenke te geven ( het Romein
Chr. tot 31ee
se rijk is van± 35 v. _e
v.eeChr. verdeeld in oost en west!),
brachten hem er toe de schier on
neembare vesting Masada aan de Dode
Hier begint dus de
Zee te bouwen. _e
geschiedenis van Masada. Herodes
stierf in 4 v. Chr.
Omdat zijn zonen twistten over de op
volging, namen Romeinse gouveneurs
het bestuur over Palestina in han
den (44 n. Chr.). Langzamerhand werd
de haat tegen de Romeinen groter.
Een explOSiè•ko�·niet uitblij�en.

1.4

Deze kwam in 66 n. Chr. Na aanvanke
lijk successen te hebben behaald,
werden de Joden in 70 n. Chr. door
Titus, de zoon van Vespasinus , ver
slagen. Op één vesting na echter!
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Palestina pij het begin van de jaartelling.
-S·.;72Masada, de bergvesting
Deze vesting heette: Masada. Hier
hielden 980 zeloten, fanatieke be
strijders van de Romeinen, stand.
Wat er gebeurde, toen Flavius Silvius
de opperbevelhebber van·het tiende
legioen op het punt stond de ves
ting in te nemen, zullen we nog niet
verklappen •..........

Alg. Ge schiede"riis
De g�gevens., -waaruit dit. verhaal
ovek�MaB�da i� samengesteld, zijn
ontleend aan de geschriften van Fla
vius Josephus (37 n. Chr. tote+ 100
n.Chr.), de belangrijkste Jood�e ge
schiedschrijver.ee
Josephus wordt± 70 n.Chr. als Joodsee
opstandeling in een bergversting ge
vangen genomen. Hij maakte de krijgs
verrichtingen; die na deze verove
ringen volgde, min of meer als g�
dwongen oorlogsverslaggever mee.ee
Dus ook de belegering en de val vanee
�asada. Eén merkwaardige episode inee
zijn verhaal hierover, leidde ertoe,ee
dat men zijn hele verhaal naar hetee
rijk der fabeltjes verwees!ee
De opgravingen rond Masada
Yigal Yadin is in Israêl een voor
aanstaand archeoloog. Hij was het
die in 1963 na een uitgebreid voor
onderzoek een archeologische expe
ditie op touw zette, om Masada, zo
als beschreven in de geschriften
van Flavius Josephus, op te graven.
Op vallend is, dat behalve Israäli
schi vrijwilligers,-ook enthousias
te. amateurarcheologen uit 28 landen
aan deze opgraving deelnamen.

Wat kwam er in die jaren van inten
sief werken, in een bar klimaat met
·een brandende zon, boven de grond?
We kunnen de vondsten globaal in 2ee
perioden verdelen: die van Herodesee
en die v�n de Joodse opstand.
Langzamerhand werden de fabeltjesee
van Flavius Josephus waarheid !ee
Allereerst kwam het paleis van Hero
des te voorschijn, dat gebouwd wasee
op drie terrassen aan de koeleee
noordzijde varr de schipvormige heu
vel. Wat men aanvankelijk voor eene
onbelangrijké grenspost had gehou
den, bleek een zeer strategischeee
vesting, die van �lles voorzien was,
Er was een badhuis met warm en koudee
bad in klassiek RJmeinse stijl, eree
waren fresco's, voorraadruimten, on
derkomens, wapenkamers, kazematten,ee
afweertoren enz.ee
Bovendien·werden aGn de voet. van deee
rots .de �esten van acht(!) Romein
se legerkampen teruggevonden; eenee
bewijs dat de Romeinen heel wat moei
·te hadden moeten doen om de.vesting
in te nemen.ee
SRil'TUil/1 CASPINGIUM.

JAN/FEB

Zo kömen-we àan het chapiter van de
980 zeloten. De vondsten uit hun
tijd zijn wèl minder spectaculair,
maar veel interessanter dan die uit
de tijd v�n Herodes. Het meest be
langwekkend zijn de papyrusrollen
met apocriefe teksten, die voor een
gedeelte zeer veel lijken op de Dode
Zeerollen, vooral wat betreft de li
turgieën verbonden met de hemelse
sabbatoffers.
Verder vond men zowel Romeinse als
Joodse munten, waarvan vooral laatst
genoemde opvallend zijn� Deze werden
gevonden in een bijna vergane leren
zak en dreegen voor _een groot deel
het opschrift: "Voor de vrijheid van
Zion". Krachtiger kan de zirj. voor
vrijheid niet uitgedrukt worden.
Tegelijkertijd werd in het Romeinse
kamp een munt gebruikt, waarop stond:
"Judea Capta" met een afbeelding van
een Romeinse legionair en een Joodse
gevangene onder een boom. Immers, op
Masada na, was heel Palestina weer
onder het Romeins gezàg gebracht.
Bovensta�nde munten getuigen op ui
terst treffende wijze de felle strijd
tussen de fanRtieke Joden aan de ene
en de heerszuchtige Romeinen aan de
andere kant. ___-- --·----.,......._
. ,.,,.("'" ,.iJ;;.,\
�

,- "'-- , ---....· !

�
1
·
--�� 1 �: r,. _·.,-f ,-r. .,-

\ji �-\,�,T � !1�1-;.t','�\ll .i, <·lf":t�\ '·J�;t
;1.'. :
��•«.. '
1.:;-- 11�_,i

,......

I\\_

- ·-:,·

.

-� .• \'\ ,,:-

ît \.:, < .

,("",:-.

';,s·

�
.
1 ·.-�'_ ......-. --/'

' ,. \" .it:!:�:1

\·.--:.. :�/: t �. �1·.�"�"_
:·
1
<:::, . 1 _f\ � . �\ �'-,ry\;
!&_

""\..
.• ---..
·. .

i,

;\j ��.:.x" 5> ··:_ ,\,_ Y-r &�/.
\/t

' ·-;,�----- \�

-- -�

-'.ç. � - ' .s.,.,,,;
8 .--:,• �
� �...7

��,:,;;.c
��

De stri,jd rond· Masada
Ook Masada viel; in 73 na Chr. Daar
verbaast niemand zich over. Immers
Rome beleefde het hoogtepunt van
haar macht: Vespasm.anus was een goed
en krachtig keizer, de legers waren
het grootst en het modernst van de
toenmalige wereld.
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Alg. Geschiedenis
Masada was een stipje in het grote
imperium. We kunnen ons daarom slechts
hierover verbazen, dat dit kleine
stipje zich heeft kunnen v�rzetten
tegeh zo'n imperium.
])e belangrijkste oo:kzaken hiervan
zijn: de zeer strategische ligging
van de vesting en de onverzettelijk
heid van de Joods Zeloten.
Deze onverzettelijkheid culmineerde
de avond vooE de inname van de�ves
ting, loen duidelijk was geworden
dat verdere strijd zinloos was.
Die avond overlegde men in Masada
of men de dood moest verkiezen bo
ven de slavernij. Men koos de dood

Zo werden tien mannen door het lot
aangewezen, die eerst de bevolking
in de vesting moesten doden, alvo
rens aan hun eigen leven een einde
te maken. Aldus geschiedde, en toen
de Romeinen de volgende ochtend bij
het krieken van de dag achterdmch
tig de vesting binnenslopen, von
den· ze daar sle�hts lijken.
Nee, toch niet. Er waren twee vrou
wen en vijf kinderen inleven geble
ven, ])e konden aan Flavius Josephus
de ongeloofwaardige daad vertellen.

Tijdens de opgraving zijn elf scher
ven met hamen er op tevoorschijn ge
komen en men vermoedt, dat dit de
namen van de _laatste elf overleven
den waren,
Deze vondst geeft bij de meest on
gelovige mensen de laatste twijfel
weggenomen.

Een rriooier "bewijs" van het verhaal
van Flavius Josephus kan men zich
dan ook nauwelijks denken
- Douwe de Vries -
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binnen voor 16 maart.

WERKGROEPEN
Deze kolom zal ook in de �olgende
nurl}ffiers ter beschikking staan van de
werkgroepen.
_ee
De werkgroep _archief/buitenonder'zoek
heeft zijn eerste bijeenkomst (28 jan.)
weer achter de rug. Wegens de geringe
opkomst werd tot een definitieve vor
ming van de werkgroep nog niet over
gegaan. Wel werd een ontwerp werk
programma opgesteld, waarin de vol
gende punten:
1.eeProjekt klooster Oudenha'ge .te Arkel.ee
Eeen voorbereidend archiefonlerzoekee
heeft, evenals div. oriäntatiebezoe
ken, vorig jaar reeds plaatsgevonden.ee
Desondanks zullen de spaarzame gegevens
door Douwe de Vries nogmaals gebun
deld worden. Pas als alle gegevens
(en toestemmingen!) binnen zijn, kun
nen we aan proefboringen gaan denkenee
(op z'n vroegst paasvakantie).ee

2.e Pro.jekt keizerlijke burcht van Ar
kels in het Wijds0hild.ee
Ook hiervoor heeft reeds een voorbe
reidend archiefonderzoek plaats gehad.
Bit archiefonderzoek dient verder uit
gebreid te worden (vnl. in verbandee
met een ev. drive-in tentoonstelling).
EeB buitenonderzoek zal waarschijn
lijk wel tot de onmogelijkheden beho
ren (het projekt ligt nl. onder deee
Dalemse dijk, en die kan je nu een
maal moeilijk weghalen!). Wel schijntee
er sprake van te zijn dat ergens nogee
een stukje muur van de fundamentenee
boven de aarde uitkomt. Dit zal nog
nader onderzocht worden.ee
3.eeProjekt binnenstad Gorinchemee
In het kader van de saneri�g van deee
binnenstad, proberen wij, in samenwer
king met de gemeente, toestemming teee
verkrijgen de braakliggende terrei
nen in de binnenstad "onder handen teee
nemen".ee
4.eeTenslotte nog twee projekten eenee
et�dje van Gorinchem vandaan, nl:ee
Altena (bij Almkerk) en Neder-Hemert.ee
Hierheen zullen exkursies georganiseerdee
worden om deze kastelen te onderzoeken.ee
+eWerkgroep buitenonderzoeke+ee
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FIETS

Koop een nieuwe fiets, of laat uw oude goed nazien bij:

HAGEMEYER
bromfie�sen
rijwielen
GILDENWEG

137 - GORINCHEM

Te l. 24036

Als speciaalzaak in bedrijfskle
ding brengen wij
r-------VOOR IEDER VAK
HET JUISTE PAK
Ook voor
VERPLEEGSTERSUITZETTEN

MAGAZIJN
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de werkman"

Langendijk 10 - Gorinchem- Tel 22789
Uw voordeel in dranken
SHERRY
2.1 1
SPAANSE TAFELWIJN
2.1 1
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WIJRHABDEL

Tvijnderatraat 3
Bonnenveld 10

tel. 24266
tel. 22685

byoutiek - kunstnijverheid - luxe
huishoudelijk - posters

Piazza center 37-39

tel. 25155
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GillUa

Gorinchem

r
pentekeningen
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affiesjes
:BERT

STAMKO'l'

Sohepenenatr.2.A
Gorinchem
Tel. 24662

TEUNIS VAN ANDEL N.V. GORKUM

* olieproduk�en
HAARDOLIE - HUISBRANDOLIE - GASOLIE
BEZINE - MOTOROLIE - SMEERMIDDELEN - enz.

* herli -ch emie

ZUINIGE, ZELFWERKENDE INDUSTRIELE
REINIGINGSPRODUKTEN VOOR ELK
VERVUILINGSPROBLEEM

impor� - expor� - groo� & kleinhandel
Havendijk 74A - Tel. 24944
i

radio
�elevi sie
muziek

8 SPECIAALZAKEN
GORINCHEM
SLIEDRECHT

DORDRECHT
WERKENDAM

UURSTEEN
HANDEL
V.de Groo�& Zn.
Handelskade 5
Gorinchem
Tel. 22815

