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voor eeri goed 

boek of reisgids 

naar: 

Wilt u goede boeken of platen 

voor een spotprijs kopen, dan 

naar: 

de PLATENJAGER 
HANDEL IN GEBRUIKTE 

GRAJ-'lMEFOONPLATEN 

PLAATJESARTIKELEN 

FEESTARTIKELEN 

De prijzen liggen ver beneden 

de helft v~n de nieuwprijs! 

slijterij 
'lUYLTJE 

GASTHUISSTRAAT 23 GORINCHEM 

Tel. 23702 

Dranken worden gratis thuisbezorgd 

ra. J.H. KNIERUM 

Gasthuisstraat 31 

fa. A.B. v.d. NADORT 
Langendijk 42 

fa. N.H. STEIN 
Weetwagenstraat 7 

Verf en Kleur ..... 
VINDEN WE DOOR ALLE EEffivEN. 

OOK DE MODERNE :MENS WEET HET 

TE VINDEN. 

VERF BEHANG 

HANDENARBEID 

Kruisstraat 7 Gorinchem 

A.A .van OEFFEL 
Rijksgediplomeerd 

HORLOGER - JUWELIER 

Sohoutstraat 43 Piazza Cente:z 

Tel. 22236 Gorinchem 
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REDAKTIEPRAET 

VOORWO--OR D 

Allereerst �n�e excuses:voor het late uitbrengen van 6 se 's niet voldoen
verschij-1.en van SC 1, de gedrukte de bleek (door de dure voorpagina),
voorpagina liet nogal lang op zich hebben wij van het bestuur f 75,-

wachten, vandaar. De volgende nummers extra gekregen, met het advies een
komen, zoals gebruikelijk, wel op tijd. malige adverteerders te vinden, om 
Na het verschijnen van het eerste zo het ontbrkende bedrag van onge
nummer hebben wij van diverse kanten veer f 30,-- bij elkaar te krijgen,
positieve reakties gehad, een goede Daarom aan iedereen het verzoek: 
reden om op dezelfde voet vorder te probeer ook eens een adverteerder 
gaan. Wel zijn de artikelen met het te vinden voor se (alleen eenmalige
afdelingsnieuws iets vlotter gewor advertenties). Verder inlichtingen 
den, met, waar mogelijk, tekeningen. (zoals prijzen e.d.) bij de H.R. 
Verder zijn er twoe nieuwe rubrie- Als iets je niet (of wel) bevalt 
ken ingevoerd, nl. "wist je", een in SC, klim dan eens in de pen en 
kleine naamsvariatie op de rubriek schrijf wat je hebt aan te merken. 
uit het Gorcums Nieuwsblad, en Streek Ook copy over elk interessant onder
nieuws. werp is welkom. 
Omdat de begrote f 200,-- voor het - De redaktie -

BESTUURSMEDEDELINGEN 

T L...A D R F S S E N L 1._l S T +A K T I V I T E L. "-11\ 

Nieuwe Leden 

Ruud van Donkelaar, Laantje 2a, Werkehdam. 
Huub Mombers, Grote straat 128, Waalwijk. 
Evert Tielrooy, Paddemoes 7, Gorinchem. 
Mirjam Salet, Vissersdijk 63, Gorinchem, 

Donateurs voor het jaar 1972 

Fam. v'an Acq_uoy, Lijsterbeslaan 5, Gorinchem 
R.J.e. van Acq_uoy, Lijsterboslaan 5, Gorinchem 
M;e.e�J. Daverveldt, Leeuwerikstraat 55, Breda.·· 
Fam.-·van Kuilenburg, Kerkeind 36, Arkel.. 
J.v. Kuilenburg, Duinroos 8e1 Rodenrijs. 
T.e Cornet, Santcade 16, Sleeuwijk.e
A.P. van Nimwegen, Ijsbaan 275, Gorincheme
Mr. L.R.J. Ridder van Rappard, Arkel;�

<

lijk 60ei Gerinchsp
A.e Visser, Kleine Haarsekade 88, Gorinchem (donateur t/m 19f5)
Mevr. Zaanen-Houtka�p, De Sonnenberg, flat 100, Oosterbeek.e

Adreswijzigingen 

Dhr. A, Meulstêe van IJsbaan 281 naar A1brandswaardsedijk 74 R'dam-Poortugaal. 
Dhr. G.C.v. Nieuwenhuizen v2,n Nieuwe Gracht 42 naar Kievitsdwarstraat 36 Utrecht. 

Aktiviteiten in april en mei 

1.e Buitenonderzoek, zie pagina 5e
2.ePropagandaavond in de Rijksscholengemeensnhap Wijdschild, begin meie
3.e Puzzeltocht door Gortnchem, in de pinkstervakantie (waarschijnlijk)e

Jullie krijgen voor deze aktiviteiten vanzelfsprekend uitnodigingen thuis.e
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INFORMATIE 

J {, 
* dat het bestull' op 1 april de H.R. van dit blad in de maling-wilde nemen.e
' Ze wil0en hem naar Meerkerk sturen, naar een opgraving (die niet bestond).

De H.R. rook lont en het feest ging niet door. 

*dat dit niet de enige,door het bestuur uitgedachte 1 april mop was. Men bel
de namelijk op 1 april de afdeling Brielle op, met de mededeling dat enkelee
leden van onze afdeling als Gorcumse martelaren verkleed naar Den Briel gin
gen, en of ze maar afgehaald konden worden. Natuurlijk kwamen er geen marte
laren. "Hopelijk 11 hebben de Brielenaren niet al te lang gewacht!e

?(-dat toen de Pesthuyssloof ·op 29 maart het Pesthuys betrad, hij zich een on
gelD,k schrok. Wat bleek: alle zitkussens waren verdwenen. Samen met een ge
deelte van het bestull' ging hij op onderzoek uit. Na langdurige naspeurin
gen bleek dat een bestuurslid de zitkussens voor een feestje had "geleend",
zonder dat de bestuursleden of. de Pesthuyssloof hiervc..n op àe hoogte waren. 

*dat enkele nieuwe bestuursleden (Joke uitgezonderd), nu ze een sleutel vane
het Pesthuys in handen he'.Jben, denken dat het Pesthuys hun privé eigendom
geworden is (zoa1s o.a. blijkt uit bovenstaande "wist je • ,"). Hierdoore
heeft de Pesthuyssloof, na meerdere waarschuwingen en dreigementen, er ge
noeg van gekregen en m.i.v. 1 mei zijn functie neergelegd.e

*dat enkele aktieve ouders het Pesthuys grondig ontdaan hebben van al zijn
vuil. Onze hartelijke dank hiervoor.e

�dat na afloop van de exc�rsie naar Leiden (25 maart) iedereen bekaf was 
(.....• waarvan eigen�ijk?). 

AFDELINGSAKTIVITEITEN 

Lll/l?G /CL û IC J l /Cli< C U L TUU )7. 
füI!f(fftii 

(evaneeen van onze medewerkers) 

Op �rijdagavond 25 februari hield dhr. 
de Kok, van•.de A.W .N. Merwestreek, 
voor 17 belangstellenden een lezing 
over de opgravingen van de Ïdo�_ .Jker een klokbeker 
cul tuur bij Molenaarsgraaf. 
In zijn inleiding vertelde de heer de zaken. De voornaamste reden was echKok o.a. dat men vroeger nooit gedacht ter dat er genoeg kalk in de. grond
had, dat er van een vroege bewoning zat. Hierdoor was de kalk van het 

van de AlblassBrwaard sprake kon zijn menselijke skelet niet nodig als voed
(de waard stond nl. vaak onder water). sel voor diverse organismen.
Na de inleiding vertoonde dhr. de Kok Uit verscheidene graven kwamen zeereenaa.ntal dia's over de opgraving bij mooie po�ten te voorschijn met karakMolenaarsgraaf. Zo zagen we ei_kele teristieke klokbekerversieringen.mooie dwarsprofielen (vaneeen woon ( zie afbeelding hierboven). vlak met daarboven St. Elizabethsklei; Deze graven zijn vrij zeldzaam in Eudit is klei van de St. Elizabeths ropa en de belangstelling van deskun-vloed in 1421) en verscheidene graven digen was daarom groot.van klokbe�3rmensen, waaruit vrijwel De heer de Kok besloot zijn interesvolledige skeletten te voorschijn sante lezing met de opmerking, dat waren gekomen. de klokbekermensen een zeer hoog ontDat deze skeletten nog in redelijke wikkeld boerenvolk geweest moeten zijn.
staat verkeerden had verscheidene oor-

Î 
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Aktiviteiten 

lXCUiêS!{S 

(van een van onze medewerkers) 

Zaterdag 19 februari was het zover. 
-Een tiental NJBGers stonden op dee

verkeerde plaats te wachten op dee
bus. Na bliksemsnel ingrijpen vane
de coördinator konden we nog nete
op tijd de bus naar Werkendam halen.e
Na een korte rit in de buse

9 en nae
lang zoeken te voet kwamen we bij
het dorpshuis in. Werkendam aan.e
Geweldige mensenmassa's verdrongen
zich voor het gebouw om zo snele
mogelijk de tentoonstelling 550 jr.
Biesbosch te kunnen aanschouwen.e

·Na enig voordringen waren wij vrij
vlot binnene, waar we ons met dee
mensenstroom lieten meevoeren.e
Af en toe vingen we nog een glimpe
Q� van de tentoongestelde foto's,e
tekeningen en vondsten, die �r vane
verre leuk en interessant uitzagen.
Eerlijk gezegd was ik blij toen ike
weer buiten stond, en mezelf uite
de knoop kon halen.e
De schilderijententoonstelling ine
een ander gebouw was een grote te
genstelling met de net door ons be
zochte tentoonstelling. Zówel wate
betreft het aantal bezoekers, alse
de kwalitëit van de tèntoongestel-.e
de voorwirpen. We waren dan ooke
vlug weg. Na een vergeefse poginge
om de film "Biesbosch aan banden"e
te bekijken (helemaal uitverkocht),
zijn we ietwat ontmoedigd maar weere
met de bus huiswaarts gegaan.
Door de enorme drukte is de excur
sie wel in het water gevallen.e

Leiden 
EEN VERSLAG VAN JOP LOS EN WIM VOOGT 

Zaterdag 25 maart, 8.�5. Een naar kennis 
hunkerende horde mensen (13) stond gereed 
op 't station van Gorcum om zich per NJBG 
intercity-trein naar Leiden te laten trans
porteren. Aankomst in Leiden 9.30. Op weg 
naar het gemeentearchief pikten we enkele 
gelijkge�inde makkers uit Rotterdam op.
In het geme2ntearchief wachtte ons een 
lang, lang verhaal van de gemeentearchiva
ris, waarna de rondleiding door het gebouw.
Dit gaf ons een aardig beeld van het ar
chief. Na de archivaris bedankt te hebbem 
naar het plaatselijk park om de opgedane
indrukken te verwerken en de maag te ster
ken. Een nog onbevredigd h,istoricus tracht
te het aanwezige standbeel� te bestijgen 
om 't nader te onderzoeken. De Leidse po
litie had hier geen begrip voor. Jammer. 
Om 1 .30 betraden we het Rijksmuseum voor 
Oudheden. Ontvangen door mevr. Wiegersma, 
conservatrice, met een inleidend babbel
tje met dia's. Leuk. A.angestoken door de 
enthousiaste mevr. Wiegersma werden we op
de Egyptische afdeling losgelaten. We we
ken echter niet van haar zijde om zodoen
de niets van haar explicaties te missen. 
Interessant. 
Om 3 uur begroetten we de directeur van 
het spul, Lauwe Kooymans, Al even enthou
siast als zijn voorgangster. EErst een in_ 
leidende diaserie met commentaar, en daar
na de rondleiding door de Nederlandse af
deling. Speciale aandacht voor de in zo
mer '70 opgegraven Nehellennia altaren uit 
de Oosterschelde. Overal hij wel een in
teressant praatje, de meeste Gorcummers 
waren echte� �rg moe. Dit laatste deel 
van de offidi�le trip viel dan ook een 
beetje in het water. Om 5 uur onze gids
bedankt en als fooi een fles niet alkohol 
vrije drank gegeven. 
Na veel lopen, veel disputen en misver
standen, een chinees-indisch restaurant 
gevonden om weer een beetje op verhaal te 
komon.(Bonzo-diners bleken niet voorradig).
En Passant naar Gorcum in Rotterdam nog 
even een filmpje gepikt!
Aangenaam converserend met enige gastar
beiders kwamen we om î0.45 op 't station 
in Gorcum weer aan. Moe en hopelijk voldaan, 
En verder zijn we van mening dat alles re
latief is. Einde. 

SCRIPTUM CASPINGIUM MAART/APRIL 4 



v!ERKGROEPEN 

werkgroep BUITENONDERZOEK 
Beknop� verslag van de tweede verga
dering batr. het buitenonderzoek. 

Gehouden op vrijdagavond 3 maart. 
. :Aanwezig 7 personen, waaronder 2 
bestuursleden, de GS en de OS. Aller
eerst werd met algemene stemmen tot 
sekretaris van de werkgroep benoemdg
W.L.J. Voogt.e

De projektene

1.eHet klooster Oudenhage te Arkele
Bert Stamkot stelde voor een bezoeke
te brengen aan iemand, die meent ste
nen (kloostermoppen) thuis te hebben,
afkomstig van het klooster.e
Dit projekt wordt op de lange baane
geschoven.e

2.e Pro,jekt "keizerli,jke burcht"vane
de heren van Arkele

Zie de kolom hiernuast. 

3.eBinnenstad Gorincheme
Er is bij de gemeente een verzoeke
ingedienq om ons een pas te ·verstrek
ken, die ons het recht geeft op ge
meentegrond proefboringen te ver
richten. Dit verzoek is goedgekeurà.e
Ook hebben we gevraagd of men onse
wil waarschuwen als er tijdens werk
zaamheden van.Geneentewerken etc.e
vondsten gedaan worden.e

4, Verkeersplein Gorinchem 
We gaan een keer met dhr. de Kok 
proefborihgen doen bij het verkeers
plein. Verslag hiervan volgt hieron
der. 

De vergadering werd besloten met de 
mededeling dat Douwe de Vries.in het 
bezit is gekomen van een grondboor.
( hiermee kunnen proefboringen ver
richt worden, voor het verkrijgen van 
grondmonsters). 

Proiekt 4 

Op 5 april ziJn een zevental NJBG ers 
samen met de heer de Kok punt 4 van 
bovengenoemde vergadering ten uit
voer gaan brengen. Doel�van dit-uit
stapje was ons enige terreinkentlis 
en het determineren van scherven bij
te brengen:-. 
Dhr. de Kok hoopte dat op de stroom
rug, die langs het verkeersplein 

loopt, prehistorische vondsten ge
daan konden worden. 
We hebben vele scherven gevonden,
de oudsten dateerden echter van onge
veer 1200. Geen prehistorie dus. 
In ieder geval geloof ik wel dat dit 
uitstapje aan zijn doel beantwoordt 
heeft. 
Hopelijk kan de heer de Kok nog een 
keer de tijd vinden met ons het veld 
in te gaan. 

Projekt 3 

Op vrijdagmiddag 31 maart togen en
kele leden van de werkgroep naar de 
pompstraat, waar grondwerkzaamheden
worden verricht. We vonden vele 
scherven, maar niets interessants. 

Pro,jekt 2 

In aansluiting op bovengenoemd onder
zoek zijn we naar 't Wijdschild ge-
gaan. Hier heeft van ong.:1230-1412

het kasteel van de heren yan Arkel 
gestaan. In 1815, tijdens grondwerk
zaamheden voor de nieuwe dijk, heef± 
men de fundamenten hiervan gevonden.
Bij ons onderzoek vonden we in de 
sloot naast de dijk stukken van de 
fund:=tmenten. De aandacht van de werk
groep zal zich nu op deze burcht ves
tige,n � 

Op zaterdagmiddag 15 april worden al
le leden van de werkgroep om 1.30 
in het Pesthuys verwacht. Ook leden, 
die belangstelling hebben voor dit 
projekt zijn welkom. Nadat iedereen 
volledig is ingelicht over de te ver
richten werkzaamheden gaan·we naar 
het Wijdschild.
Allereerst zullen er groepjes ge
vormd worden. Eén groep houdt zich 
bezig met het opmeten van het ter
rein, en het op schaal uittekenen 
ervan, en een andere groep gaat het 
werkterrein schoonmaken en de zgn. 
prikakties uitvoeren. D.w.z. d�t 
we met ijzeren staven proberen de 
loop van de funderingen te volgen.
Als je nu eens aktief bezig wilt zijn,
in NJBG verband,moet je nu toch echt 
wel een keer komen. 

de werkgroep 
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HOOFD BOND 

De 

Jarenlang zijn contributie, abonne
mentsgeld etc. ongewijzigd g�bleven,
zodat het lidmaatschap van onze vere� 
niging uniek laag genoemd kan worden. 
En dat terwijl de meeste prijzen in 
de afgekopen jaren fors gestegen zijn.
Daardoor is de Bond op het ogenblik
nogal krap in zijn geld komen te zit
ten. Nu is het ook weer niet zo dat 
we een faillisement tegemoet zien, 
maar voor de gewone leden zal een te
ruggang in de financiële positie van 
de Bond toch wel, zij het geringe, 
consequenties hebben.De subsidies aan 
de afdelingen zouden wat kunnen ver
minderen, de kampgelden zouden ver
hoogd kunnen worden, of (maar dat 
uiteraard in uiterst noodgeval) er zou 
een Fibulaaflevering komen te verval
len. 

Zover is het nog niet, maar dB Fibu
la lezer z�l het toch opvallen, dat 
het tweede nummer van dit jaar vier 
pagina's minder telt als voorheen. 
Voornaamste oorzaak is het geringe
aantal advertenties • 
Hoe kunnen we hier nu iets aan doen? 
Er zijn vier manieren om de NJBG te 
steunen: 
a. Win een nieuw lid ( liefst voor 

de afd. Gorinchem uiteraaid)
b. Win een nieuwe NJ:SG - donateur of 

als u al NJBG donateur bent, ver
hoog dan uw donatie 

c. Win een nieuwe abonnéé op Fibula 
d. acquisiteer een advertentie voor 

de Fibula. 
In het laatste geval maakt u goede
kans in één klap NJBG - VIP te wor
den! 

6SCRIPTU:M CASPINGIUM MAART/1\FRIL 
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GORCUMS SANERING 

sartci?-Ji?G J /(( rt c (( s ra 1J 

In samenwerking met het PvdA orgaan "Contact" zullen in de eerstkomende·num
mers van se de verschillende bestemmingsplannen van de gemeente voor de bin
nenstad ·van Gorinchem onder de loep genomen worden. 

l3estemmingsplàn binnenstad noordwest 

Het bestemmingsplan Binnenstad Noord
west, is door de stedebouwkundige
D.e Zuiderhoek uitgewerkt, op basise
van het door de gemeenteraad op
14-12-1965 vastgestelde struktuurplan.
Het plan omvat dat deel van de bin
nenstad, gelegen tassen Lingehaven/
Hoogstraat/Gasthuisstraat/Westwagen
straat en de NW stadswal tussen Kan
selpoort en Korenbr�g. Men kan dite
plan weer onderverdelen in 3 secto
ren: het Kortendijkkwartier (tussen
Arkelstraat; Hoogstraat en Lingehaven)e
; het Blijenhoè-kkwartier ( tussen Ar
kelstraa t, Haarstraat en Gasthuis
straat) en het NVJ-deel (gasfabriek
e.d.).
Volgens het ontwerpplan is er eene
rondweg gesitueerd, deze zal vanafe
de Ko:- ·nbrug (Korenbrugstraa t, Wal
straat waarvan de bebouwing aan dee
nooidzi�de zal verdwijnen) naar dee
Arkelstraat lopen, en �en verl�ngdee
vinden in de nieuwe Walsteeg (be
bouwing zuidzijde en loods noordzij
de verdwijnen, alleen het flatgebouw
blijft staan), en Bagijnenwalstraat,e
waarvan de volledige bebouwing (die
deels nit 1940 dateert) zal verdwij
nen. Dit betekent dus een verminde7e
ring van het goedkope - en doorstro
mings woningbestand.
De weg zal verder via een wijde booge
over de te saneren gasfabriek en Ho
venierstraat/Heerenlaantje kwartier,e
tegenover de Porl=straat uitkomen.e
Het woningbestand, dat door sanerin
gen danig zal slinken, zal weer wor
den opger.oerd door flatbouw tussene
de wal en de rondweg ( in 2 on 4e
etages, de oors�ronkelijk geplande
sterflats o��breken).e
De parkeergelegenheid wordt uitge
breid door aanleg van parkeerplaat
sen in d� keel van bastion II ( dee
gashouder aldaar verdwijnt), tussene
de Oude L�obardstraat, Melkstraat ene
Heerenlaantje, en aan de Katerstraat.e

Volgens het plan blijven alle monu
menten gehandhaafd, zoals de RK kerk, 
de molen op bastion I en de Kapel.
De panden Haarstraat 27 en 31, die op
de monumentenlijst staan, alsmede het· 
pand Arkelstraat 56 oostzijde (inmid
dels afgebroken voor de bouw van een 
winkelcentrum) vallen wel onder de 
slopershamer.
Andere monumenten, die niet op deemo
numentenlijst staan, maar wel afge
broken dreigen te worden zijn bv. het 
Ziekengasthuis uit 1860 en andere 
gebouwen.
Het Ziekengasthuis zag ;de heer van 
Peer, voorzitter van de vereniging
"Oud Gor cum", graag ingericht als 
museum� Iets waarbij ondergetekende
zich graag aansluit: men krijgt dan 
immers een cultuurwijk met het zieken
huis als museum, de Nieuwe Doelen en 
de Varkenmarkt, die de heer van Hoorn 
(ex-voorzitter JIJ( en VW) graag als 
kunstmarkt zou ziene" een Parijs 
pleintje in optima forma" - Gorcumse 
Courant 2-3-1972. In plaat� van een 
parkeerplaats achter het ziekenhuis, 
een museumtuin, waar eventueel con
certen gegeven kunnen worden, dit 
als vervanging voor de Kolfbaan. 
In het zgn. Blijenhoekkwartier is 
reeds driftig gesaneerd ( met als ne� 
gatieve kanten de afbraak van het 
huis "De drie Bloempotten", en de 
bouw van het GEB gebouw) hetgeen re
sulteerde in de bouw van o.a. de 
fraaie s�aarbank. - - Van het pleintje
Blijenhoek kan men misschien een 
(ondergrondse) parijeergarage maken, 
met bovengronds een alternatief 

plein zoals dat voor de Doelen in 
Rotterdam het geva1 is. 
Het Kortendijkkwartier gaat zo goed
als geheel verdwijnen, di± betekent 
het verlies van een karakteristiek, 

maar sterk verwaarloosd, stuk Gor
cum. Uitgebreidere informatie hier
over in se, 1e jrg. nr. 5 , pag. 8. 

- Bert Stamkot -
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GC)RCUM ,S 

GORCUMS HISTORIE 

M.Eeuwse omTT)uring 

Gedeelte van een kaart van Jacob van 

DOOR BERT STAMKOT 

Tijdens de voorbereidende werkzaam
heden (grondboringen, heien) voor de 
bouw van 25 woningen aan de Keizer
straat/Blauwe Torenstraat, is men 

·eaan de zijde van de Keizerstraat op
6m diepte op fundamenten gestoten,
welke naar alle zekerheid onderdeele
hebben uitgemaakt van de M.E, stads
muur, die Gorcum vanaf de 13/14e eeuwe
tot de uitleg van rond 1600 (huidigee
omwalling) beveiligde tegen indrin
gers en wateroverlast.e
Hoe heeft deze stadsmuur nu preciese
geloiien? Om dit enigszins uit de doe
kert te do�n, is bij dit artikel dee
kaart van Jacob van Deventer gevoegd.
Op deze kaart is duidelijk het stra
tenpatróon te herkennen (neem er maare
eens een kaart van 1972 naast, ene
vergelijk).e

SCRIPTUM CASPINGI UM Mil.ART/ APRIL 

Deventer 

Ook de stadsomwalling is goed zicht
baar, en deze gaan we nu aan de hand 
van de kaart volgen:
Beginnend bij de Peterbrug (eind �4e 
eeuw vermeld), de onderste (zuidelij
ke) van de drie bruggen over de Lin
gehaven, oostwaarts komen we direkt 
bij de Hoofdpoort, welke toegang gaf 
op de stadstimmerwerf. Deze poort 

werd in 1592 afgebroken. De stads
muur (Robberstraat) volgend komen we 
aan de Robbrechts-tooren, waaraan de 
Robberstraat zijn naam ontleend heeft. 
De stadsmuur tussen Hoofdpoort en 
Robbertstoren werd in 1412 opnieuw
gebouwd door Hertog Reinout van Gel-

der, daar dit stuk muur in 1407 bij
het beleg van Willem van Arkel veel 
geleden had. Noordwaarts langs de 
Kalkhaven (oorspronkelijk stadsgracht)
bereiken we de (Oude) Borchpoort
(in 1541 ook Dalemsche Poort genoemd). 

8 
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Deze gaf vanuit de Burgstraat komen
de, toegang aan de weg_n?,ar de Keizer
lijke Burcht der van Arkels, gelegen
in het Wijdschild (gebouwd tussen 
1230 en 1267, afgebroken in 1412).
Aan deze burcht ontleend de poort (en
de Burgstraat) haar naam. In 1597 
werd de poort afgebroken, de laatste 
resten verdwenen in 164î. Voor deze 
Joort, stond aan een rondeel een voor
poort de zgn, Quellingpoort, 
De stadsmuur liep verder Noordwaarts 
langs de Keizerstraat (in 1600 nog
Wal straat genaamd), '-ot aan de tgw.
Blauwe Torenstraat, .tiier stond weer 
een 3tadst01�en (Blauwe Toren of Roei
enborch?), waarvandaan de stadsmuur 
wo. twaarts de Blauwe Torenstraat volg
de tot aan de KoiL�brug (eerste ver
melding in 1435). Aan de westzijde 
van de Lingehaven, bij de Korenbrug
wardt in 1565 en 1573 melding gemaakt
VRn de c�adstoren Duyvensteyn.
Aan het eind van de Kortendijk stond 
de Hoog-Arkelpoort, ook wel Goede- of 
Goddepoort genaamd. Deze poert gaf 
toegang tot de Arkelsche Dijk, en 
wordt voor het eerst 'n 132G vermeld, 
waarna het pas in 1630 afgebroken
�erJ, In deze poort, zo wil de legen
�e, zou Jan van Arkel de Sterke (re

geeJ'c:c van 1234-1272) zich met paard 
en al aan de balk van het plafond van 
de poort: oJgetrokken hebben, 
Verder westwaarts, aan het eind van 
de Arkelstraat stond de Laag-Arkel
poort, die later vervangen �erd door 
de Arkelpoort, die in 1857 afgebroken
werd. De stadsmuur liep vervolgens 
westwaarts, met een boc�t naar het 
zuiden tot de Kanselpoort. Dit stuk 
muur telde 3 s·�ad storens, waaronder: 
de Quekelentoorn (vermeld in 1544-
1583), waaraan de Kwekelstraat zijn 
naam ontleend heeft; en de Baghijn-
toorn (verffield in 1581-1640) achter 
het Bagijnhof (het tegenwoordige
Ziekengasthuis).
De (oude) Kanselpoort zou reeds van 
voor 1300 dateren, er wordt namelijk
in die tijd reeds melding gemaakt van 
de O.L.V. Capelle naast de Canssepoort.
Poort en Kapel werden in 1589 afgebro
ken, de naam van de poort is overge
gaan op de nieuwe poort, welke verder 
westwaarts werd opgebouwd. 
Nu naar het zuiden gaande treffen we 

tegenwoordig het enige overgebleven 
restant van de Middeleeuwse omwalling, 

·enl. de Schuttersgracht (vroeger stads
gracht); vermeldingswaard is wel,e
dat deze gracht in 1815 reeds "Stink
g�,agt" genoemd werd!e
De stadsmuur kwam in het zuiden uite
bij het kompleks van kasteel de Blau
we Toren, welke zich tussen de Krab
steeg en de rivier bevond.e
Voor de stichting van dit kasteel ine
1412, lag de stadsmuur verder noord
waarts, langs de tegenwoordige Revet
steeg, met aan het einde van de Mo
lenstraat de Wolferensch� Poort ( ine
1412 afgebroken).
Op het eind aangekomen zien we, date
de stadsmuur het Eind verdeelde ine
een binnen- en een buiten de muur ge
legen gedeelte (van noord naar zuide
gezien). Binnen de muur stonden dee
woon- en pakhuizen, daarbuiten wase
de handelskade. Er bevonden zich op
het Eind dan ook 2 poorten: de St
Christoffel, ook wel Steyger- of Wa
terpoort genoemd, stond het meeste
zuidelijk, tegenover herberg 't gul
den Vlies (1557). Deze pooIDt werd ine
1573 afgebroken en vervangen doore
de Wat�rpoort (die in 1894 naar hete
Rijksmuseum in Amsterdam werd over
geplaatst). Tegenover de Bormsteeg
bevond zich de Blau�- of Leypoort,
die eind 1573 werd afgebroken.e
Het stuk stadsmuur op het Eind werde
in 1595 afgebroken, om plaats te ma
ken voor de vismarkt (tot 1606); 
waarmee we weer op het punt van uit

gang, de Peterbrug, zijn uitgekomen.
Hoe oud is de stadsmuur? Uit de ge-

noemde jaartallen is reeds gebleken
dat we vrij nauwkeurig weten, wan
neer de oude stadsmuur vervangen
werd door de nieuwe omwalling.
Van de aanleg van de oudste stadsom
muring is echter vrijwel niets be
kend. Aangenomen mag worden dat Gor
kum (sinds ongeveer 1284 stad) ronde
1300 omwald was.e
Deze omwalling, aanvankelijk bestaan
de uit aarden wallen, versterkt mete
paLe�,:�/!en en gracht, groeide uit tote
een gterke ommuring met poorten ene
torens. Deze voldeed tot in de 16ee
eeuw, maar toen i.v.m. de gewijzigde
krijgstaktieken, gewijzigd moest wor
den in een omwalling met bastions ed.

-0-



------------------Gorcums historie 

GûiêCU/(( S on1-s1-aan en

Theoriën over Gorcums naamsoorsprong Theoriên over Gorcums ontstaan en 
ouderdom 

Over de naamsoorsprong van de stad 
Gorinchem zegt Abraham Kemp in zmjn
"Leven der Doorluchtige Heeren van 
Arkel ende Jaarbeschrijvinge der stad 
Gorinchem", dat bij een kasteeltje 
op de Heerlijkheid Wolferen enige ar
me vissers woonden, die men Gorrekens 
noemde, omdat zij zo gorrig (=arm, 
simpel) waren. Hierdoor noemde Heer 
Jan X van Arkel deze plaats Gorrekom, 
of kortweg Gorkom. Dit woord betekent: 
Huis of Woonplaats van de Gorrekens. 
Ook de monnik Johan Gerbrandsz. van 
Leyden hing deze theorie aan. 
Van Zomeren zegt op pagina 6 van zijn 

."Beschrijvinge der Stadt Gorinchem 
en Landen van Arkel", dat anderen zeg
gen dat de a,d naar "Gorischem" van 
het "Huys" o f het "Heim van "Goris" 
of ."Joris" van Arkel is genoemd, m2.ar 
nergens wordt in de stamlijst van de 
Heren van Arkel de naam ,;Georgius"
of "Goris van Arkel" genoemd.
In Frans van Mier is 1 "Groot ChéJr·ter
böek der Graven van Holland, van Zee
land en Heren van Vriesland" vinden 
we in een naamlijst over de bezittin
gen van de Utrechtse kerk in 866 de 
namen "Jodichem" en "Godolfhem", 
waarvan er �én de oorspronkelijke 
naam van Gorcum kan zijn.
Gerard van Loon zegt in zijn ''Aloude 
Hollandsche Histori, enz.", dat 
Gorinchem afstamt van de naam van de 
Romeinse legerplaats "Grinnes'J, die 
hij aan de monding van de Linge plaatst,
da .. t hij uit Tacituse1 geschiedschrij
ving heeft begrepen, dat er door de 
Betuwe en de Albl�sserwaard een Ro
meinse heirweg liep langs de leger
plaatsen "Caspingium" (Asperen?) en 
"Grinnes". Later zou Grinnes, via 
Grinnichem, Gronichem en Gornichem 
tot Gorinchem verbasterd zijn.
Volgens LeJi;ans lag Grinnes bij het 
tegenwoordige Rossem (Oude fort St. 
Andries). Leemans laat de heirweg ten 
zuiden vari de Waal lopen.
In de buurt van Gorcum zijn wel enke
le Romeinse geldstukken gevonden, doch 
de vondst is te klein om met zeker
heid te kunnen zeggen, dat bij Gor
cu� een Romeinse vesting gelegen was. 

Volgens een "klassieke opvatting" be
staat Gorcum ongeveer 7,5 eeuw. Vol
gens latere theoriën 1000 jaar of 
zelfs langer, als Gorcum ook tijdens
de Ro□einse overheersing in ons land 
heeft bestaan. 

Bij het ontstaan van woonkernen (ste
den dorpen enz.), zoals Gorcum, spe
len zeer veel factoren een rol: geo
grafische, economische en sociale, 
de behoefte aan samenwoning, de drang 
naar veiligheid, enz. 

Eerst leidde de mens een zwervend be
staan en als de factoren daartoe 
aanleiding gaven trok hij naar een 
andere plaats of streek. De mens 
leefde dicht bij de natuur en was er 
ook van afhankelijk. De verspreide
hoeven en de eerste woonkernen wer
den omringd door eenvoudige heggen, 
primitieve wallen en eventueel een 
soort gracht. Bij voorkeur vestigde 

men zich op de hoger gelegen delen 
en zo was er een eenvoudige afweer 
tegen roofdieren; �anvallen van an
dere mensen en de bedreiging van het 
water. Ook bij marktplaatsen was dit 
de eerste beveiliging. Pal later wer
de de muren, torensei bastions, poor
ten, enz. aangelegd.
Deze ontwikkeling wordt ook door Wolf 
Schneider beschreven in zijn "Eeuwig
Babylon" (De wereld der s±eden).
Ook Gorcum zal zich op deze wijze wel 
ontwikkeld hebben. 

Gorcum's ontstaan en groei is het ge
volg van het samengaan van een aan
tal faktoren. Een belangrijke ontwik
kelingsfaktor is de gunstige ligging
"aan of bij een grote verkeersweg en 
die verkeerswegen waren oudtijds, be
halve enkele heirwegen, de viae re
giae, onze grote riviren" (Brugmans 
en Peters, deel I pagina 142). 
Volgens deze heren vinden wij onze 
pudste steden daar, waar een heirweg 
een rivier kruiste en dus een over
zetveer aanwezig was. 
Waarschijnlijk was er op de plaats 
waar nu Gorcum ligt, een inham aan 
de Merwede (de Linge?), die een goe
de ligplaats aan verscheidene schepen 
bood. 

SCRIPTllM CASPINGillM MAART/APRIL
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Gorcum is dus vroeger een rivier ne
derzetting geweest;· waarna het zich 
via marktplaats tot stad heeft ont
wikkeld; We spreken hier van ontwik-

keling, omdat van dé stichting der 
stad, zoals vroegere geschiedschrij
vers schreven, geen sprake is, daar 
de steden niet naar een vooropgesteld
zijn gebouwd, doch slechts langzaam
zijn ontstaan, doordat sommige gehuch
ten door een goede ligging (aan rivier 
of heirweg) uitgroeiden tot steden. 
Abraham Kemp zegt over Gorcum's ont
staan: Omstreeks 1230 kocht Heer Jan 
van Arkel op aanraden van zijn vader 
Jan IX, een stuk grond, de heerlijk
heid Wolferen, aan de monding van de 
Linge, •r :.1 de graaf van Ben the m. 
Op dit stuk grond stonden enige hui
zen, die Jan liet afbreken om er 
nieuwe te bouwen, samen met een kas-

teel en omringd door een muur met 
torens, om als hoofdplaats van het 
land van Arkel te dienen en om een 
sterkte te hebben tegen de Graaf van 
Holland. Hierna laat Heer J�n de 
huizen afbreken en gebiedt nieuwe te 
bouwen rond de toren in de vorm van 
een stad. Verder liet hij de stad 
ommuren en sterk maken met hoge, dik
ke torens, vooral aan de westkant 
tegen H-olland. 
Sinds de tijd van Kemp zijn er veel 
nieuwere theoriän over ontstaan en 
ouderdom van Gorcum bijgekomen. Pauw, 
van Zomeren en van Gag� geloofden nog
in_de t�e0rie, dat Gorc�m.ehaar ont
staan aan de van Arkels dankte. 
Van Gogh zegt in zijn "Van Arkels 
Oude Veste": Op de plaats waar de 
Linge in de Merwede �itmondt, moest 
zich, vroeg of laat, een stedelijk 
centrum ontwikkelen. De vissers kwa
men er vanwege de visrijkdom (samen
vloeiing Waal, Maas en Linge) en de 
kooplieden vanwege de veilige lig
plaats, die de Lingemond bood. In 
1224 kregen de lie den, die aan de 
Lingemönd woonden, van Graaf Floris 
IV he± recht· oo overal in zijn ge-
bied handel te drijven, zonder tol te 
betalen. Van 

er zal hoogstens 
eenes t a d  was toen nog 

geen sprake; een 
dorp of gehucht zijn geweest. Het ge
bied behoorde aan de Graven van Bent
hem. Het werd echter bijna geheel in
gesloten door het gebied van de Arkels. 

Het was voor de van Arkels dus van 
belang dit gebied te verkrijgen om er 
een sterkte, als hoofdplaats Tan het 
Arkelse gebi_ed te bouwen; Heer Jan X 
(1227 -1234) lukte het om het stukje
land van de Graven van Benthem te 
kopen. Men is het niet eens over het 
jaartal van de stichting van de stad. 
Aart Ke·up neemt het jaar 1212 aan. 
Johan Gerbrandsz. van Leyden, Wouter 
van Goudhoeven en Abraham Kemp menên 
dat Gorinchem omstreeks 1230 of 1231 
gesticht werd. De "Grote Kronielt van 
Holland" zegt 1236. Van Gogh zelf wil 
het jaar 1230 als �tichtingsjaar zien. 

Van Gogh voert als reden de oorkonde 
van Floris IV aan, omdat dit het 
oudste document is, waarin de naam 
Gorinchem voorkomt. 
De tekst van deoorkonde komt voor in 
Frans van Mieris' "Groot Charterboek 
van de Graven v�n Holland, van Zee
land en Heren van Vriesland". 
Hierin staat (uit het Latijn ver
ta2.ld) : 

"Ik, Floris, Grae1.f•van Holland, doe 
kond aan allen, die dit zullen zien, 
dat ik de 1 i e  d e n v a n  B e n e  1 , e
bij Gorinchem, dezelfde tolvrijheid
bij voortduring verzeker, welke zij 
van mijn vader, goeder gedachtenisse, 
ontvangen heboen, zodat zij door heel 
mij� gebied, zonder tolheffing, vrij
verkeer' hebben". 

Deze oorkonde is gedateerd: 1224. In 
dit jaar werden de mensen, die op de 
Heerlijkheid Wolferen woonden nog
"hominibus de Benel'; (=Benthem) ge-· 
noemdeen nog geen: "Lieden van de 
Heer van Arkel". 
Hieruit blijkt, dat Jan X in 1224 
het stuk land nog niet in zijn bezit 
ha.èl, -dus kan de stichting der s t a d 
nooit in het jaar 1212 hebben plaats
gehad. 

- vervolg op blz. 12 -

voor SC III graag binnen voor 10 mei 
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De werkelijke stichting zal tussen De heer van Hoogdalem gaat in "Van 
1227 en 1234 hebben plaats gevonden. hoeve tot Torenflat" (in "Gorinchem
De stiqhter, Jan X, is wel aan de parel aan de rivier" pagina 9) ook 
bouw van de stad begonnen, maar heeft ver terug, als hij zegt� "Zeker meer 
hem niet afgemaakt, daar hij in 1234, dan tien eeuwen scheiden ons van het 
tijdens een veldtocht tegen de Sta tijdstip, waarop Goro en de zijnen, 
dingers sneuvelde. Zijn opvolger: de Gorincs, hun hoeve bouwden en de 
Jan XI, bijgenaamd "Ie Sterke", heeft "landsheerlijke" wildernis nabij
de bouw afgemaakt. Zodoende mogen we Wolferen in cultuur brachten". 
GORINCHEM t�t de oudste steden van de "Vanuit hun hem, dat ongëtwijfeld sa
lage landen bij de zee rekenen. menhangt met ons heem en het duitse 
Maar na van Gogh kwam W.A. van der Heim, brachten zij de grond in cul
Donk, en deze gaf een gevoelige trap tuur". 
tegen het voetstuk van de theorie van Nog verder gaat de heer Voogd in zijn
Kemp, Pauw, Van Zomeren en Van Gogh. artikel "Hoe oud id Gorcum?" (nieuws
Hij stelde niet, dat Gorcum door de blad voor Gorinchem en Omstreken, 6 
Van Arkels gesticht werd, maar ging december 1957). 
er van uit dat Gorcum reeds v66r het Hij zegt hierin, dat wij in de plaats
tijdperk van de Van Arkels ( 12 •• - naam Gorinchem een ingaheemformatie 
1412) bestond. ontmoeten, die tot de oudste Germaan
In 1930 komt hij tot de conclusie! se laag van een bewoonde plaats ge
dat Gorcum in 1222 al bestond. Drie rekend moet worden. Volgens hem heeft 
jaar later, in 1933, zegt hij, dat de marktruimte in Gorinchem geheel 
Gorcum al rond 1160 bestaan moet en al de vorm en afmeting van een 
hebben. In 1956 gaat hij zelfs nog Romeinse legerplaats en hij acht het 
verder als hij zegt, dat Gorcum als werkhypothese waarde'lol, dat die 
zelfs al rond het jaar 9oo·bestaan lgerkampplaats gelegen was aan de weg 
moet hebben, daa� �ussèn de 8e en de van het Romeinse Bagacum (Bavay bij 
10e eeuw veel plaatsen met het ach Mons) naar Trajectum (Utrecht).
tervoegsel "heim" of "heem" zijn Zo zijn er naast de kroniekbeschrij
ontstaan. Gorinchem zou dan het heim, vingen veel veronderstellingen bijhet heem, het thuis vart de familie gekomen. Welke van deze theoriën is 
van Goor zijn, waarbij de letter juist? Het is moeilijk·te zeggen,
greep "in" duidt op "zoon van". daar veel feiten en gegevens uit deGorinchem zou als naam tot de patro middeleeuwen 6f niet opgeschrevennymica behoren. zijn 6f verlo�en zijn gegäan, zodatDaarnaast st_elde hij ook nog, dat het waarschijnlijk altijd wel onzeplaatsen met een aan St. Martinus ge ker zal blijven, wat de waarheid om
wijde kerk, zoals ·Gorinchem, op een trent Gorcum's ontstaan en ouderdomJs.grote ouderdom kunnen bogen.
Hij stelt dan (in 1956) heel concreet: In het volgende nuomer (se III) zul
"Gorinchem heeft zijn stichting en len we nu aan de hand van bekende 
opkomst in geen geval aan de Heren feiten proberen de oudste datum te 
van Arkel te danken. Voordien oe� vinden waarop Gorcum heeft bestaan. 
fenden e� Heren van Benthem hier het - Luuk de Bok -gezag uit\en zij d-roegen de plaats 
aan de van Arkels over. Ma�r ook zij 

lzijn niet de ousste dynastie, die 
,..... "' .. . . over Gorinchem geregeerd heeft. Do 
l__ asp1ngtopr-1Jsoudsten zijn de Graven van Teister

bant, waarvan de �er�ldlijke ·Heren 
van 900 tot 1027 hun gezag uitoefen Jullie werken toch zeker ook al aan 
den, terwijl daarna het beheer in een inzending? Iedereen (tot 26 jr.)
kerkelijke handen van de Bisschop- kan meedoen, en misschien f 25,--
pen van Utrecht overging. Teisterbant of meer verdienen. Als je het regle
werd gesplitst in verschillende heer ment wilt lezen moet je op blz. 7 
lijkheden, waar-van Wolf eren er ·een- wasn . van SC î kijken. 
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STREEKGESCHIEDENIS 

cas?J!(G 1urn raadsel voor

archecloqen 
In december 1970 kozen wij voor ons afdelingsblad de naam "Scriptum Casprin
gium"; .de onderstreepte r was· een raadselachtige vergissing van de G.S. T die 
de naam bedacht heeft). Op de Peutingerkaart staat immers Caspingio, wat 
"vanaf Caspingium tot ..• " betekent.Gelukkig bleek, dat bij het verschijnen 
van het eerste nummer van de tweede jaargang deze fout gecorrigeerd was. In 

de afgelopen maanden vroegen verschillende nieuwe leden en donateurs, waar
om ons orgaan bovengenoemde verheven naam droeg, Door een artikeltje over 
Caspingium met zijn omgeving, zal ik proberen hierop een antwoord te geven. 

EEN ARTIKEL VAN DOUWE DE VRIES 

De Peutingerkaart, voluit Tabula Peu
tingeriana, is door een monnik in de 
13e eeuw overgetekend van een kaart, 
die teruggaat op een reiskaart van 
Marcus Agrippa (vlootvoogd van Au
gustus). Opdat reizigers deze kaart 
makkelijk konden gebruiken, was er 
een verschillende schaal voor leng
te .en breedte en wel zo, dat in de 
breedte alles was samengeperst en in 
de lengte alles was uitgerekt. Op
die manier hoefde men, als men van 
een bepaalde plaats naar een andere 
wilde reizen, de kaart slechts even 
op Qf uit te rollen (alle wegen be-
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ginnen-in Rome). Bij een haak in een 
weg staat meestal een naam en tussen 
twee haken een afstand. De. naao ±s 
die van een Romeins castra � kleine
re militaire post). De afstand wordt 
opgegeyen in Romeinse mijlen ( één 
R. mijl is 1500 m.) of leugae, Gal
lische mijlen (leugae=2200 m).
Door Nederland lopen in de Romeinse
tijd hoofdwegen van oost naar west,
één langs de Rijn, Kromme Rijn en
Oude Rijn en de andere langs Waal en
Maas. De eerste wordt de noordelijke
weg genoemd, de tweede de zuidelijke.
Volgens de meeste archeologen zijn
de afstanden langs de noordelijke weg
in Romeinse mijlen, maar langs de
zuidelijke weg in leugae uitgedrukt.
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De zuidelijke weg 

Caspingium is een �astellum aan de 
zuidelijke weg geweest. Tot Grinnes 
(Rossem) heeft men de weg met vrij 
grote zekerheid kunnen reconstrueren. 
Maar het Traject Grinnes (Rossem) -
Flenium (Vlaardingen), waaraan Cas
pingium en Tablae liggen is hypothese. 

De eerste die zich aan een reconstruc
tie waagde was de heer van Rheineck 
Leyssius (1940). Hij veronderstelde, 
dat een merkwaardige weg, die "Grave" 
heette, en voor de St. Elizabeths
vloed door het L�nd van Altena liep,
de vroegere Romeinse heirbaan was. 
De loop van deze weG was als volgt:
Meeuwen - kruising van de Alm bij
Oude Veer - ten noorden van de Korn
sesluis en ten zuiden va-n Werkendam 
langs - Kop van 't Land eh vervol
gens via Reeweg naar het Zwijndrecht
se veer. Het is opvallend, dat van 
Nijmegen af het oversteken van gro-_ 
te riviren gemeden wordt: eerst 
volgt men de linkeroever van de Waal 
tot Rossem, vervolgens de rechter oe
ver van de Maas tot Meeuwen e:µ ten
slotte steekt men door richting Zwijn
dr.n veer ( de Nieuwe Merwede isechtse 
pas na de Sint-Elizabeths�loed ont
staan). Als men aanneemt, dat "Grave" 
de oude Romeinse weg is, dan zqu men 
Duble (=Dubbeldam) kunnen identifi
ceren met Tablae. 
Op de Peu;ingerkaart staat als af
stand tussen Tablo,e en Flenium XVIII 
aangegeven. Omgerekend van Leugae in 
kilometers, komen wij dan op onge
veer 40 km. uit. Deze afstand komt 
overeen met die van Vlaardingen naar 
Dubbeldam. Passen wij vervolgens 12 
leugae (�,6 km.) af van Tablae tot 
Caspingium dan bereiken wij Hees
been, wa�r aan 't Oude Maasje erg
veel Romeinse oudheden zijn gevonden. 
Wat dat betreft zou het dus geen on
gegronde. stelling zijn om Heesbeen 
mèt Caspingium te identificeren. De 
afstand Grinnes - Caspingium (18
leugae of 40 km.) is echter in de 
verste verten niet te rijmen □et de 
huidige afstand van Rossem tot Hees
been, die 27 km. bedraagt. 
Als wij bedenken, dat ook de opgege
venafstand (23 leugae of 50 km.) van 
Grinnes naar Noviomagum niet klopt 
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met de huidige 40 km. tussen Rossem 
en Nijmegen, is er volgens mij reden 
om of te twijfelen aan de betrouw..
baarheid van de afstanden op de Peu
tingerkaart of van de interpretatie 
van de archemlogen van de afstands
maat. Vondsten, die duidelijke taal 
spreken, zoals bijv. dakpannen met 
legioenstempels, zijn dus bijzonder 
belangrijk. Er is echter nog steeds 
geen werk verschenen, waarin de na
oorlogse Romeinse vondsten op Neder
landse bodem in hun samenhang behan
deld worden. Van de heer de Kok (
A.W.N. de Merwestreek) hóorde ik,n
dat waarschijnlijk pas in 1975 een 
proefschrift van drs. Bloemers in 
deze leemte zal voorzien. 

Een tweede hypothese,van dhr. Voogd 

Aaangezien ik niet in het bezit ben 
van wetenschappelijke publikaties 
over opgravingen in deze streek, 
ben ik voor een tweede hypothese 
over de ligging van Caspingium voor
namelijk �fhankelijk van de in onze 
streek bekende amateur-archeoloog
H.n Voogd, die helaas al overleden is.n
In de vijftiger jaren ontdekte □enn
verscheidene Romeinse woongronden,n
waarvan die in Wijk en Aalburg erg
belangrijk waren. Hier vond men be
halve terra sigillata, een fragmentn
van een gestempelde dakpan. Omdatn
dit soort dakpannen-alleen voor mi
litaire gebouwenngebrui�t werd, isn
het mogelijk, dat in Aalburg eenn
militaire nederzetting is geweest.n
Overigens is het opvallend dat menn
slechts ��n dakpan met e�n stempel
vond. De stelling, dat Aalburg eenn
castellum is _geweest, wordt door eenn
filologisch arg�mêrit 1;1eer geloofwaar
diger: Wijk is afgeleid van vicus,n
dat dorp betekent en-burg van castran
of castellum; met andere woorden:n
Wijk is de burgelijke nederzettingn
van kooplieden, die behoort bij den
□ilitaire nederzetting Aalburg.
Een dergelijke naamcombinatie tref
fen wij ook aan in de plaatsen Wijk
bij Maastrichts Wijk bij Duursteden
en Katwijk bij Valkenburg.
Wat houdt ons tegen Aalburg met Jas
pingium te identificeren? De Peutin
gerkaart. De in leugae opgegeven af
standen naar Tablae, dat de heern
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Voogd met het in 1421 ve.rdr �rtkèn. Tal
loysen meende te kunnen.gelijkstellen 

en Grinnes kloppen absolmi"t p:;i.et met 
de huidige afstanden. Als 'mêyt . in · 
plaats van leugae Romeinse·fuijlen 
neemt, komen de afstanden wel'µit!
Het blijft moeilijk om Tablae terug 
te vinden ( zie noot), omdat door de 
St. Elizabethsvloed .al het land in 
deze omgeving met een dikke laag slib 
werd overdekt. 
In 1963 publiceerJe de heer Voogd 
weer een belangrijk artikel: "Romein
se wegen door Brabant naar Utrecht". 
Op het kaartje ( op blz. 13) staan 
behalve de zuidelijke weg die we ook 
op de Peutinger kaart aant�effen, 
twee noord-zuidverbindingen getekend,
die beide naar Trajectum lopen.
De Romeinen hadden namelijk ook een 
uitgebreid wegennet in noordelijke
richting, dat niet op de Peutinger
kaart is aangegeven door het verschil 
in lengte- �n breedteschaal. 
De weg van Bagacum (Bavay) e,-/ier Bre
da naar TrajectuD ,(Utrecht) kruist 
volgens dhr. Voogd de zuidelijke weg
bij het dorpje Almsvoet, dat ver
zwolgen is door de St. Elizabeths
vloed en vroeger gelegen heeft daar, 
waar de Alm in de Maas uitstroomde. 
Als wij vanuit Grinnes 18 leugae 
(40 km.) uitmeten langs de oude Ro
meinse weg, waarvan men in de jaren
vijftig door vondsten en bodemonder
zoek de loop vrij nauwkeurig heeft 
k,.mnen vaststellen,komen wij onge
veer in Alosvoet uit. 
De hypothese van de heer Voogd oD 

sten zullen evenwel zij,n stelling 
moeten bewijzen. En indien die er 
zijn, zitten ze onder een laag
Elizabethsklei. 
Kort geleden h�d ik een gesprekje met 
de heer de Kok ov-er de kwestie Cas-

·pingium. Volgens hem ooest je-de ar
tikelen van de heer Voogd met een 
kprreltje zout nemen; vele woongron
den in het Land van Heusden en Alte
na, die hij Romeins had gen�emd, ble
ken later Merovingisch of Karolin
gisch te zijn. 

Noot: op het ogenblik is het vriJ 
zeker dat men Tablae in Mijnsheeren
land moet situeren. 

De heer de Kok VBrtolq_e. mij, dat 
nieuwe onderzoekingen erop wezen, da'nt 
Genderen het Romeinse Caspingium is 
geweest. Hier werden namelijk vele 
Romeinse woongronden ontdekt, waaruit 
heel wat aardewerk te voorschijn kwam. 
Drs. Lauwe Kooymans sprak deze veron
derstelling echter weer tegen.
Het is nu wachten op het proefschrift 
van Drs. Blo8mers. 
Laten we ondertussen hopen, dat Cas
pingium zo dicht mogelijk bij Gorcum 
ligt, dan slaan wij det de naam van 
ons afdelingsblad de plank nint al ten

'nver mis! 

Literatuur 

Nederland in den Romeinschen tijd
(3e druk-1945) deel2 - Dr. A.W.Bijvanckn
Romeinse vondsten in het Land van 
Heusden en Altena (kranteart. dd 21-10-53)
Romeinse wegen door Branbant naar 
Utrecht - H. Voogd.
Zie ook se 1e jrg. nr. 1 het artikel 
over Caspingium van Bert Stamkot 
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;-.._�--�Almsvoet met Caspingium te identifi
ceren is dan ook aanlokkelijk, Vond

, c./U.. 0 )

HlT 1-; l S TH U YS .... 
is ceopend op de volcendo dagen: 

vrij�agavond, tijdens werkgroepver-
g2.derincen

zaterdagavonJ, voor iedereen 

Het gebouw is open vanaf 8 uur totn
een uur of tien. 
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WOUO.RlCHEM 2 

l 

De naamscorsprong van Woudrichem 

Over de naamsoorsprong van Woudrichem 
zijn talrijke veronderstellingen ge
opperd. Men heeft het vermoeden uit
gesproken, dat een zekere Walric z1Jn 
naam aan de plaats zou hebben gegeven, 
maar ook heeft men gemeend Woudrichem 
van het woord "woud" af te kunnen lei
den. be plaatsnaam zou dar

i 

de herin
nering aan een eertijds hier gelegen
woud levendig houden, zoals ook Alte
na of Haltena met "hout" zou samenhan
gen. Uit het feit dat de oudste zegels 

van Woudrichem een boom vertonen, mo
gen we afleiden dat men deze verkla
ring-in de 14ê eeuw voor de juiste
hield. Bij nadere overweging lijkt 
deze stelling echter niet houdbaar: 
talrijke stadszegels vertonen een boom 
als zegelfiguur. Het in 1386 en 1452 
door Woudrichem gebruikte zegel ver
toont de··boom met daaraan opgehangen 
twee wapenschildjes met de ,rapens van 
Altena en Horne . Dit gebruik van de 
boom als schilddrager is een algemeen
Brabantsverschijnsel. Dr. C.R. Hermans 
meent, dat Woudrichem zijn naam ont
leent aan het woord. ·"woerd", waaruit 
dus zou blijken dat de plaats waar 
Wourichem ligt, een woerd is geweest.
De schijver baseert zijn veronderstel� 
ling op de m�erlevering met b�trekking 
tot de stichtin� van het klooster te 
Berne en besluit met de woorden; 
"Meermalen wordt in� dê:zie geschiedenis 
"der abdij melding gemaakt van het 
"nonnenklooster bij de weert en altijd
"eals in de nabijheid van Bern gelegen. 
"Ook kan men nergens een plaats weert 
aanwijzen, alwaar een nonnenklooster 
"gestaan heeft, behalve de weert thans 
"Woudrichem". 
Van weer eeh apdere opyatting heeft 
Jhr. v. Rheineck L�yssius blijk_gege
ven, door verband te zoeken tussen de 
namen Woudrichem en Werkendam en daar
uit te concluderen tot de mogelijk�
heid, dat het riviertje de Weike oor
spronkelijk de W6lderik.heeft geheten, 
en zijn bovenloop ten zuiden van het 
land van Woudrichem heeft gehad. 

SCRIPTUM CASPINGIUM MAART/APRIL 

Het wapen van Woudrichem 

Uit hetgeen werd medegedeeld Lv.m. 
de goederenlijst van de abdi� van Wer
den, is al gebleken dat in deze de 
voorkeur uitgaat naar de reeds oude 
veronde�stelling, dat Woudrichem van 
de naam Waldrich, Walrich of Wolderik 
moet worden afgeleid, evenals de stad 
Gorinchem haar naam zal ontlenen aan 
een zekeren Gering of Gerung. 

Wij komen dus met onze beschouwingen 
tot·het volgende vrij povere resultaat. 
Waarschijnlijk in de 1Öe eeuw, moge
lijk nog vroeger, was een zekere Wald
rich gegoed op de plaats, waar later het 
naar hem geheten Woudrichem verrees. 
Vervolgens werd daar vanwege de kerk 
van Oudmunster een parochie gesticht.
De Woudrichemse kerk werd hoogstwaar
schijnlijk gebouwd op grond, welke aan 
o ·udmunster toebehoorde. Wanttot ± 1280e
hoor�e het land van Altena kerkelijke
nog niet tot het aartdiaconaat vane
St. Salvator, maar tot de prepositura
Thylensis. Dat de tienden van Woudricheme
zoals hierboven bleek, aan Oudmunstere
opgebracht werden, kan dus niet zijn
oorzaak vinden in het feit dat het ker
keiijk daartoe behoorde - hetgeen la
ter· wel liet geval was - , maar is al
leen te verklaren wanneer men aanneemt,e
dat de grond waarop de kerk werd ge
bouwd haar eigendom was.e

Hoe zag Woudrichem er omstreeks 1280 
uit? 

Waarschijnlijk was in deze tijd Wal
rich eigenaar van een villa, een groot
domein. Dat de schout van Woudrichem 
i� 1241 villicus genoemd wordt, wijst 
erop, dat de plaats haar bntstaan aan· 
een villa te danken had. Afgezien <laar-
van, ..kanem.en er zeker van ziJ·n, dat 
landbouw en veeteelt de voornaamste 
middelen van bestaan waren. 
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Het is de gunstige bodemgesteldheid 
gewèest, die de oudste bewbners heeft 
aangelokt en zich hier blijvend doon 
vestigen. Daarnaast zal de visserij 
al!ijd beoefend zij� .• Men zou zich af 
kunnen vragen, of ook minder vrede
lievende neigingen tot het on±staan 
van Woud_richem zouden meegwerkt kun-
nen héfr8èn. Beziet men Thans een land
kaart,. dan ziet men daar Woudrichem 
aan de linkeroever van de Maas en de 
sterkJ vesting Loevestein rechts. 
De toegang naar de Waal sluiten z� 
samen volkomen af. Geen schip, Maas 
cf Waal afvarend, kan deze beide stel
lingen voorblj varen zonder opgemerkt 
te wo�den. Zou het stadje wellicht 
zijn ontstaan te danken h�. 2an een 
roofslotn1 op dit strategisch zo bij
uitstek gunstige punt gebouwd, -om de 
passerende kooplieden te brandschat
ten of uit te plunderen?
Oo� al lijkt deze romantische veron
derstelling aantrekkelijk, z�nder 
�wijfel is zij in strijd met de hjs
torische werkelijkheid. In d� 1De 
eeuw. stond de ridderstand nog in zijn
kinderschoenen, roofri�ders �aren nog
onbekend. Bovendien: Loevestein be
stond nog niot, het zou pas omstreeks 
het jaar 1360 door Diederik Loef van 
Horne gebouwd worden, en de Maasarm, 
die nu van Andel komende bij Woudri
chem in de Waai uitmondt, ontstond 
pas. in de 13de eouw. 

Heeft in Woudrichem een kasteeJ gès-i:;aàn?
=..c...;..;;;;.-=-._�-------- ----------· ----

Er is nog een andere mogelijkheid, be� 
halve de hierboven genoemde, die on
der de cigen gezien moet wo�den. Heeft 
Woudrichem al niet zijn ontstaan aan 
een kasteel te danken, dan 7,ou het 
toch nog kunnen 7ijn, dat het zijn op
bloei, van een nederzetting van land
bouwers en vissers tet marktplaats, 
tot stand kwam onder de beschutting 
van· ,een aterkte. 
Schutjes deelt mee, dat zich in het 
westelijk gedeelte van de stad het ou
de slot bevond, dat rrieds in het laatst 
van de 13do eeuw genoemd wordt. Men 
doet ook een beroep op het feit, dat 
er te Woudri:ehem- ver"iêlchi'llende belang
rijke samenkomsten zi;jn gehouden: 
op 3 september 1318 deed graaf Willem 
III daàr in tegenwoordigheid van tal
rijke edelen uitspraak in de geschil-

len tussen graaf Reinoud van Gelre en 
diens zoon, en op 3 november 1348 
werd te Woudrichem een verdrag geslo
ten tussen Willem van Beieren en her
tog Reinoud II. Wanneer talrijke
aanzienlijken ergens verscheidene ma� 
len samenkomen voor het tot stand 
brengen van gewichtige overeenkomsten, 
moet er wel een kasteel geweest zijn 
om deze heren een passende verblijf
plaats te verschaffen, zo redeneert 
men. Wat hebben wij hiervan te denken? 
De -2.rgumenten, die er voor het be
staan van een kasteel worden aange
·;oerd, schijnen uiterst zwak. Dat den
graven van Holland en de graaf (la
ter hertog) van Gelre in Woudrichemn
samen kwamen., �chijnt voldoende ver
klaard uit de omstandigheid, dat de
ze plaats op de grens lag van beidern
gebieden, een neutraal terrein boven
dien, toebehorende immers aan de heern
van Horne, leenman zowel van de Hol
landse als de Gelderse landsvorstn
(Weert en Monnikenland). Zouden dien
verdragen niet op het stadhuis ge
sloten kunnen zijn? 

Reisden sommige edelen misschien nietn
terstond na de plechtigheid af, dann
kohden zij toch altijd als gasten,
der heren van Herne op het slot Alte
na te Almkerk hun intrek nemen.n
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Blijft over de mededeling van Schut
jes, dat reeds in het laatst van de 
13e eeuw melding gemaakt wordt van 
een kasteel te Woudrichem. Nergens is 
echter in de bronnen hiervan het be
wijs te vinden. Wel wordt herhaalde
lijk gesproken van het slot Altena 
maar, zoals reeds gezegd werd, dat lag
onder Almkerk. 
Ook in de oorkonden van belening met 
het land van Altena wordt niet over 
een slot te Woudrichem gespoken.
We zouden er nog aan toe k1mnen voe
gen, dat dit resultaat van onze over-

7/ç Op 15 mei a.s. is het precies 700 
jaar geleden (1272) dat Jan van Arkel 
de Sterke gestorven is, en werd begra
ven in het Lieve Vrouwenchoor in de 
3t. Janskerk. Over deze M.E. reus 
zijn fabelachtige verhalen te boek ge
steld, zoals het verhaal dat hij met 
een paard tussen zijn benen geklemd

zich optrok aan een balko Dit ta� 
fereel kan men nu nog zien in de Wa
te�poort, die in het Rijksmuseum in 
Amsterdam staat. 
Hij was het ook die in 1267 de laat
ste hand legde aan de "keizerlijcken
burcht" in het Wijdschild.
Maar meer hierover in het 4e numoer 
van dit jaar, de SC-special over de 
Heren van Arkel. 

��Voorede leden die zelf een onder
zoek willen instellen naar een of an
dere belangrijke zaak ( voor hem/haar 
althans), volgen hieronder de adres
sen van de archieven die voor hen van 
belang zijn: 
1.eAlgemeen Rijksarchief, Bleyenburg 7,

Den Haag.
2.eArchief van Gorinchem, Molenstraate
17, Gorkume
3.eRijksarchief in Gelderland, Markt 1,e
Arnheme
4.eRijksarchief in Noord-Brabant,e
- --,.+:e7'.'st'..':c'°; ·20; 1 s-Hertogenbosch. 
5.eRijksarchief in Utrecht, Alex.e
Numankade 201, Utrechte
De toegang is vrij, en alle archievene
zijn openbaar en liggen kosteloos tere
inzage.e

wegingen volkomen rationeel schijn±: 
waarom zouden de heren dezer heerlijk
heid een kasteel te Woudrichem gehad
hebben, waar ze toch immers het slot 
Altena hadden? Eén woning in dit land 
was hun toch zeker voldoende, �e meer 
omdat zij meestentijds te Weert�er
blijf gehouden schijnen te hebbe�. Na 
deze uiteenzetting zal het de lezer 
verwonderen, dat niettemin moet wor
den toegegeven dat:er een slot te 
Woudrichem geweest is. Hierover meer 
in het volgende nummer (se III) 

-- Teo Cornet --

*Het streekhistorisch Centrum ine
Nieuwpoort. Deze stichting, waarin 
onze vereniging een bestuurszetel 
heeft, heeft een folder uitgegeven 
met daarin informatie over de stich
ting. Volgens dit foldertje dreigt
de historie en de streekcultuur ons 
door de vingers te glippen door de 
stroomversnelling waarin de technische 
ontwikkeling geraakt is. De stichting
Streekhistorisch Centrum wil hier iets 
aan doen door het hen ter beschikking
gestelde; fraai gerestaureerde stad
huisje van Nieuwpoort te gaan gebrui
ken als ontmoetingsplaats voor mensen 
die geïnteresseerd zijn in de streek
geschie�enis. Iedereen die belangstel
ling heeft om lid of donateur van 
deze stichting te worden kan zo'n fol
dertje bij de H.R. afhalen. 

*Nu we toch aan het reklame makene
zijn voor stichtingen nog het volgen
de: In Gorinchem is enige tijd gele
den de stichting Uiterwaardenpark
opgericht. Deze stichting tracht dmv 
voorlichting of desnoods door harde 
akties een verdere ontluistering van 
het rivierenlandschap van Maas, Waal 
en Merwede tegen te gaan.
Verder vernam ik van het bestuur dat 
onze afdeling oolilectief donateur is 
geworden van de stichting tot instand
houding van de molens in de Alblas
serwaard. Hopelijk zullen velen dit 
goede voorbeeld volgen!
Verdere inlichtingen over deze beide 
stichtingen bij de H.R. 
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TEUNIS VAN ANDEL N.V. GORKUM 

* olieproduk�en 
HAARDOLIE - HUISBRANDOLIE - GASOLIE 

BEZINE - MOTOROLIE - SMEERMIDDELEN - enz. 

* herli -chemie 
ZUINIGE, ZELFWERKENDE INDUSTRIELE 

REINIGINGSPRODUKTEN VOOR ELK 

VERVUILINGSPROBLEEM 

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

radio UURSTEEN
�elevisie HANDEL 
muziek 

V.de Groo� & Zn. 
8 S PECl·AALZAKEN 

Handelskade 5 

GORINCHEM DORDRECHT Gorinchem 
SLIEDRECHT WERKENDAM 

Tel. 22815 
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LAAT uw PIET S 1 I E T U I T R U S T E N 

M A A R R U S T U I T O P U W F I E T S 

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

HAGEMEYER 

bromfie~sen 
rijwielen 
GILDENWEG 137 - GORINCHEM 

Tel. 24036 

Als speciaalzaak in bedrijfskle

ding brengen wij-------
VOOR IEDER VAK 

HET JUISTE PAK 

Ook voor 

VERPLEEGSTERSUITZETTEN 

MAGAZIJN de werkman'",,, 

byoutiek - kunstnijverheid - luxe 

huishoudelijk - posters 

Piazza center 37-39 Gorinchem 

Langendijk 10 - Gorinchem-Tel 22789 tel. 25155 

Uw voordeel in dranken 

SHERRY 2.1 1 9.95 
GPAANSE TAFELWIJN 2.1 1 9.95 ~□~Ui ~~p~r~r~t~e~e~ r 

-pentekeningen 
affiesjes 

van GOOL 's ~V~IJ :BERT STAMKOT
SLIJTERIJ - WIJIHAIDEL 

Sohepenenatr.2A 
Tvijnderatraat 3 tel. 24266 Gorinchem 

Tel. 24662Nonnenveld 10 tel. 22685 GillUQ 

https://Sohepenenatr.2A



