SCRIPTUM

CASPINGIUM

Blad \()Or jeu~ en 9eschiedenis
Losse nummers 1 15cent

voor eeri goed
boek of reisgids

naar:

ra. J.H. ICNIERUM
Gasthuisstraat 31

f&. A.B. v.d. NADORT
Langendijk 42
fa. N.H. STEIN

Westwagenstraat 7

Verf en Kleur .....
Wilt u goede boeken of platen

VINDEN WE DOOR ALLE EEUWEN ;
voor een spotprijs kopen, dan
naar:

de PLATENJAGER
HANDEL IN GEBRUIKTE
GRAJVIMEFOONPLATEN
PLAATJESARTIKELEN

OOK DE MODERNE MENS WEET HET
TE VINDEN.

VERF

BEHANG

HA NDE NARBE ID

FEESTARTIKELEN

De prijzen liggen ver beneden
d e helft v~n de nie uwprijs!

slijterij

Kruisstraat

7

Gorinchem

A.A. van OEFFEL
'lUYLTJE

Rijksgediplomeerd

HORLOGER - JUWELIER
GASTHUISSTRAAT

23

GORINCHEM

Tel. 23702
Dranken worden gratie thuisbezorgd

Schoutstraat 43

Piazza Cente:z:

Tel. 22236

Gorinchem
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HAPPY 1\JEW YEAR
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Hoofdredak;teur:
Rolf van A6quoy, Lijsterbes-\'
laan 5, Gor�nçhem tel 23240
Redaktie: Bob Nater
Lay-out: Rolf van i�cquóy_
Technische verzortlng:
Bob Nater en Rolf.vàn ·Acquoy

se is het orgaan van de afd.
Gorinchem eo van de Nederland
se Jeugdbond ter Bestudering
van de Geschiedenis,

\'�.

·...

" .•. , ••nn
,fCERSTWENS .•.... "n
:nn
<loor R. Stamk ot

1

REDAKTIEPRAET •.....••.•
door de redaktie

3

INFORMATIE • . . . . . . . . • • • •
'Wist jE;! •.•• door de red.

4

INHOUDSOPGAVE VERSCHENEN
NUMMERS IN • ':7 2 •••••• ;-.

14

se

verschijnt 6x per jaar.
Leden en donateurs van de af�,
deling ontvangen het bla�
gratis.
Abonnementen 1973i··>nn
binnen Gorinchem f 5,-�•pj.
buiten Gorinchem f 7,50 �J·
··•i'

3

BESTUURSMEDEDELINGEN
door de Q�S. en de H.R.

JAARVERSLAGEN î'972:
Penningmeester . . . . • . . • • 5... 7;
Organisatie Sekretaris • 1-9
Algemeen 8.ekretaris .•.•· 9-11.
Geschiedkundig Sekr •..•îi-î3
Werkgroep Buitenonderzoek
doo_r_ Luuk de Bok . • •• . . .
îZ
13
B:oqfd·r·�aakteur . .. . •. • . •

Girorekening: 2304200 t.n.v.
penningm. NJBG afd. Gorinchem
onder vermelding van: NJBG
abonnement SC

Voor de laatste keer het bestuur 1972:

.

.

Voorzitter: Claas van Kuilenburg, Kerkeind 36 9 Á:t:kE)l. Tel. 0.1830-25064
-b-JgemEj9n S.e. kre_tar isJ AS): KlE:tas de Bóer, • Binnendamsë weg 79, Gies_senburgnn
_
Tel. 01846-2413
•
·· ·
,
i

·.

.

.

: •

'

·

..

31, Gcirjnchem
Orgänisatie
Sekretaris (OS): Wim VoogtnnZwartververstra�t.
1
·
of: �uikerstraat 1 �el: 01830-24562
:S:éJ,arsekade 16, Gorinc.hem.nn
Pe:nni:hgri:J.e.este·r: Henr:t:
. Vé
. r. ,folio.o:X, ;·,.Gorte
.
Tel. 01830-23171n
.
..
Geschiedkundig Sekretaris: Bert Stamkot, Schepenensträat 2a, Gorinchem
Tel: 01830-24662
----------

_,,_

Zijl de abonnementsprijB:�ap �--G· voo� yolgend jaar iets moeten
stijgen.\ Tie nieuwe Jirîj zen zijri àls volgt:
Abonnementen binnen Gorinchem f 5,-"
buiten Gorinchem f 7,50
De abonnementsprijs voor buiten Gorinchem is zo sterk gestegen
door de steeds stijgende portokosten. Dit jaar hebben we er al
geld bij moeten leggen.
Zie ook nog de opmerking op pag. 1 van se IV.

REDAKTIEPRAET

Dit is weer de laatste S.C. van dit
jaar. He� is nummer VI, hoewel num
met V nog niet uitgekomen is. Jullie
kunnen dit nummer echter zeer bin
nenkort verwachten. De laatste hand
wordt er.aan gelegd (hoewel de laat
ste loodjes wel het zwaarst wegen!).

Dit nummer staat geheel in het teken
van de binnenkort te houden Algeme
ne Ledenvergadering van a.s. zaterdag.
De verslagen van de bestuursleden,
de H. R. en van de eec�.van de WBO
kunnen }Uliie op je gemak doorlezen,
zodat jullie niet on�oorbereid op de
A.L.V. komen.ee
MEDEDELINGENee

Voor het'beleid van de H.R. in 1973
(als hij herkozen wordt).moeten jul
lie maar kijken naar zijn verslag
verderop in het blad.

Verder hopen we.dat iedereen op de
A.L.V. komt. Als je nog iets geeft om
de afdeling moet je hier toch aanwe
zig zijn om je stem te laten hor�n.ee
Tenslotte ben je lid van de vereni
ging en dien je de consequenties hier
voor te aanvaarden. Het minste watee
je kan doen is toch hier naar toe teee
komen.ee
- DE REDAKTIE -

Bes�uurs mededelingen
Nieuwe leden

Jan van Moersel, Julianaweg 13, Nieuwendijk ( N.B,.)
Michael Regenboog. Larikslaan 39, Sleeuwijk (Algemeen lid naar Gorcum)
Adreswijziging

Huub Mombers van Grooet straat 128, Waalwijk naar Slot Loevestein
La�tste aktiviteit van het jaar

De ALGEMENE LEDENV ERGADERING. Te houden op zaterdag 9 september in
Iedereen heeft hiervoor al een convocatie ontvangen.

1

t Pesthuys.

Mededelingen

a.eeTot onze spijt zal onze aktieve O.S.: dhr. W.L.J. Voogt volgend jaar min
der aktief in de afdeling kunnen zijn, wegen_s zijn benoeming (na goe.dkeu
ring vande Algemene Vergadering op het C·ongrE3s) tot Kampsekretaris in hetee
Hoofdbestuur 1973. Ook onze voorzitter is gevraagd zitting te nemen in hetee
Hoofdbestuur en wel in de functie van hoofdredakteur van "Fibula". Onzeee
gelukwensen aan beide personen en veel succes in de nieuwe functies.ee
b.eDe nieuwjanrsinstuif zal wor�en �ehoû�en op 2 januari 1973 in hèt·Pesthuys.
Alle leden kunnen daar ook kennis amken met het nieuwe bestuur, in zoverreee
zij dit nog niet kennen. Aanvang 8 uur 's avonds. Een convocatie zal nog
verstuurd worden.ee
c.eeOok verlaat onze zeer gewaardeerde medebestuurder: Klaas de Boer (A.S.)
het bestuur, wegens bezigheden op een ander terrein. Wij wensen he·rn Vèe1 sterkte met zijn examen volgend jaar.ee
HET SCHEIDENDE BESTUUR DANKT DE LEDEN VOOR DE GENOTEN BELANGSTELLI NG

IN HET AFGELOPEN JAAR EN HOOPT DAT MEN ZICH IN 1-973 EVEN AKTIEF ZAL
i..

TONEN.
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SCRIPTUM CASPINGIUM VI

3

INFORM..A TIE

W I S T. Jl .. _ ..... .

X

X

X
;,i;:

dat "zelfs" in -Fibula fouten kunnen staan!
We keken wel op toen we uit dit blad mochten vernemen, dat Ceed Hartman
uit Rotterdam meç!e-o:rganisator was van hét werkkamp te Woudrichem.
De organisatoren (voor de duidelijkheid: Klaas de Boer, Wim Vaagt, Bert
Stamk0t, Mariëtte en Hans Vossen en Rolf van Acquoy) van dit kamp waren
hier niet van op de hoogte.

dat_ onze ambtenaar (niet hatelijk bedoelt) op de afscheidsavond van dit
zelfde kamp zich op een gegeven ogenblik zeer a-sociaal gedroe�, hoewel
dit geheel teg�n de principes van dit persoon indruiste (gezien zijn
partij keuzè).
dat N.J.B.G. ook op een andere manier voluit geschreven kan worden,
getuige de .activiteiten van diverse leden op· de avonden van 19 oktober
en 26 november

dat bij een proefstemming in -he.t _Pesthuys de volgende resultaten behaald
werden (u.d •e 26 oktob:r):ee
.
P.vdA: 1 (wie,
oh, wie)
P .P .R: 1 (radikaal bestuu.rsii,d) ,
v.v.D� 6 (had meer kunn0.1. zijn!)
DS 70: 6 ( en toch hebben ze zeteJ� �9rloren)
A.R. : 1ee (geen commentaar)

De 1.,\J • J. 8- . G .
1

afd.

vraagt 1-e kOCJ.p

Gor i h c h e-m
� 0

c:.. '---

hands ; �S T'C (( C / 1 Il? Cl C f( l---((--l- --·-:
i'- ----·-:- -- .. ..

--- -·-

VOOR .HET STENCILLEN VAN SCRIPTill1 Cf...SPJ;NGI1JM EN DE CONVOCATIES
Aanbiedingen met prijsoprraaf bij d� Hoofclredakteur (adres voorin)

4

JAARVERSLAG 1972: P.M.

JAAR\/EkSLAG PEI\IN I i\lGMEES TER
Een boekjaar van de N.J.B.G. afdeling Gorinche�e.o. loopt van 1 december tot
en met 30 november daaraanvolgend. Dit biedt de Algemene Ledenvergadéring de
gelegenheid de financi§le rekening en de begroting te behandelen en vast te
stellen voor het N.J.B.G. congres, dat altijd eind december plaatsvindt.
De financiên zijn in het verslagjaar (van 1 dec, 1971 tot en met 30 nov. 1,72)
respectievelijk door mej. J.M.. v.d. Berg en de heer H. Verschoor beheerd.
Gedurende het verslagjaar biddèn in �e kascommissie zittir� de heren G.C. v.
Nieuwenhuizen, voorzitter, en B.W. Nater, • lid.Rekening van Lasten en Baten over .1972
LASTEN

Begroot

Uitkomsten

Diverse commissies ............................. f
Gebouw I t Pesthuys .........................•... "
Lezingen en films ........•.........•.....•..... "
Bibliotheek en Geschie�k:urtdig secr•ee............ "
Administratie ............•..... , ...•............. "
"
Excursies ...
Stenciiwerk (Scriptum· éaspingium) ....
·
.'...... , .. "
"
g
Verzek8rin en ..
.
.
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Dive _se-n ••••••
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i
!
o • • • • • • • •

O

e

O

(1

••

0

o •

• o

• • • • • • • .•

o .

.

.

.

. . . ... . .

Il!

Il

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

•

0

•

0

•

0

0

0

Q

(1

0

Il

•

• • • • •

o • • •

o· o

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

Q

.

.

.

.

Il

�

O

Ó

O

O

Cl

O

O

'

e

O

0

!I

.

• • • • •

,

.

Q

•

•

.

.

.

.

..

e

O

Cl

O

Q

57,09
422,35
87,30
25,35
109,30
98,75
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75,-400,-75,-25,-50,-100,-200,-15,-50 ,-30,--
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f 1020,-f __ 1258 .:_ 02__ -�1------------

Saldo

Begroot

Uitkomsten

BATEN
................................
a.;. •··.-,. •••
.

f

-------

1

229,70
·"··, 51,55 1
Le zipgen en films
Stenciiwerk (Adverteerders) ................•... "
293,50 .\
Gebo11r,1: 1 t Pesthuys .............. , ....... , •. , ... " · ._66 ,.60.
1.1
Subsidies ...
t-.-.
" 238
Diversen
....
37,35
Nade1:ig saldö ... : ... � .... , .. : � .. ;, ............. Il
341,31
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10,-125 ,-60;-175,-75,-550,-25,--
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f 1020,-f
1 258 01 �• 1i -----------------L---Toelichting Rekening 7an Lasten en
Baten ovér 1972

LASTEN. De grote aktiviteit van de
afdeling heéft haar financiêle neer
slag niet gemist. Vele posten hebben
het geraamde bedrag overschreden.
Vooral het convoceren van de leden
legt een zware·druk op het budget. Dit
kost ca. f 5,-- per activiteit.
SCRIPTUM CASPINGIUM

VI

VERZEKERINGEN. In het verslagjaar is
de afdeling in contract getreden met
een verzekeringsmaatschappij. Het af
lsluiten van een brand/inbraak-ver
zekering bleek niet te realiseren.
De premie druk zou voor de afdeling
te zwaar zijn.
BATEN. D0NATElIBS. De afdeling kon zich
verhe�gen op grote financiële belang
stelling van de donateurs.

.5

-----��-------- Verslag 1972: P.M. --------------GEBOTM 1 T PESTHUYS. De aktiviteiten
van de keuken beginnen langzaam van
de grond te komen. Om de aktiviteiten
administratief in goede banen te lei
den heeft het Bestuur de "Regeling
administratief beheer Pesthuys" vast
gesteld.

STENCILWERK (Opbrengsten advertenties)
en SUBSIDIES. Reeds in het boekjaar
1971 zijn gelden ontvangen voor 1972,
Het is niet mogelijk deze in 1971 voor
1972 ontvange gelden op verantwoorde
wijze in de cijfers van 1972 tot uit
drukking te brengen. Hierdoor is het
Nadelig saldo zo hoog uitgevallen.

Balans per 30 NoveCTber 1972
Kas
Giro
Debiteuren

Toelichting Balans

s.c.

f 15ei - 
Crediteurene" 5,-
Vermogen
" 77,70

f 23,67
" 62,93
" 11,10

DEBITEîJREN. Te vorderen van de
heren C.B. v. Kuilenbu:rg en
J.H. Los resp. f7,60 en f 2,50
CREDITEUREN. Verschuldigt aan
W.ePlante f 5,--. S.C. Nog teee
betalen voor 2e jrg. ! 15,--

f 97, 70

f 97,70
Begroting voor het jaar 1973
LASTEN

Algemeen- en Organisatie secretariaat •••••...•.••.•....••••••.. f
:3ibliotheek en Geschiedkundig secretariaat • :, ........ , •.. , ...•.. "e
Gebouw 't Pesthuys
o Il o o o o . o o . . .. . o o

Penningmeester . . . . . . .. . .

1

" o • • � o • • • • o o e . o • • o o g • • " o .. . . . . .

o • " ., o o • • o .. . o o o o " o o .

Q

.

'

"

o o o Il Q " o o o o • . . .. g . o o .

Praatavonden, lezingen etc .e •..•.. , ......•.......•.....•......•. "
Scriptum Caspingium .........•.••..•.........•..••...........•.. "
Werkgroep buitenonderzoek •..........•....•••.••...•..•.•....••. "

90,-40,-400,-10,-75,-350,-35,--

!__1000,-BATEN
Afdrachten van leden .•.•••.•...•.•.••••..••....•.....•••..••••. f
Aktivi tei ten o " o o o o o " o Q • • o o (1 " o " o " ., = , o o o ,, " " Il o o " o Q " (1 " o s o o . o " o o Il o • • "
11
Gebouw ! t Pesthuys
Giften/donaties O . e O O O e • • • • tl 11 . 0 . o 1> � 0 0 0 0 0 e O O Il ('- 0 O O O O O O O O O II Cl e e e O e O O tf
Scriptum Caspingium:
Advertenties . . o o o ., .. o ., . o o Q " o o " o o • • ., . o " D . o . Cl ., .. ., o o " o . .. ,. . o "
Abonnementen, losse verkoop ......•....•.•.....•...•.•• "
Subsidie geme ente . o . .. . . o • • ,, .. o • • o o • o o • o • ., o o o • (! o • • • ., o f) • o • ., • o • • • • • "
Subsidie hoofclbond . . o • • o o ., .. . o o ., ., Q o c • o o " o . o o o ., ., o o o o ,, ., o o , "" .. . " o tl .. . "
o
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100,-40,-75,-200,--

250,-60,-225,-50,--

1__ 1000,-Toelichting Ontwerp begroting 1973

De tering zal in het komende jaar naar
de nering gezet dienen to worden. Daar
geenszins een sttjging van de inkom
sten in het vooruitzicht kan worden
gesteld. Consequentie hierv�n is dat
niet bijgedragen kan worden aan excur
sies, kosten geheel voor deelnet::ter.

6

Het is wenselijk dat de afd. de be.
schikking krijgt over een STENCILMA
CHINE. Dit zou het reizen naar Utrecht,
waar nu nog gestencild wordt, ogerbo
dig maken. De financiëring zal geheel
buiten de begroting tot stand moeten
komen. Nadere voorstellen hierover
kunnen op de A.L.V. verwacht worden.

------------------- Versl;ir:- 1972: 0. S .

VER

1

0.

AG

De aktiviteiten zullen allere rst in chronologische volgorde worden vermeld;
er wordt onderscheid gemaakt tussen door ons zelf geor1anise0rde aktivitei
ten en degene� die wij bezochten op uitnodiging van and�ron. De cijfers in de
eerste kolom verwijzen naar de grafiek op de volgende bladzijde.
Nicmw,j a2,r sir:s t üf ( Pe s thu.ys)
�erste ver3adering werkgroep archief/buitenonder�oek
Eearing bet�effende NJBG (Pesthuys)
4 februari
11 februari
Eerst0 var
erin� expowerkeroep (Pesthuys)
19 fet.Tuari
Excursie naar de t,:c;ntoonstelling"3iesbosch 550 jaar"
25 februs_ri
Lezing d(Dor H.A. (1'" Kok (AWJ\l), lietr. opgraving van de klok7:ck,�rC".,Ü tU"ir tij rcolenaa:rsgraaf (Pesthuys)
'.�er,;" ,d �r iLç we�c
::ie1J l:ui tenondc,Tzoç,k (P,? s thuys)
3 maé'i,rl
,ring expo/propa�andawerkgroep (Festhuys)
10 maart
Ver
12 maart
l0zoeken van Regionale V.A.V. te Rotterdam
25 maart
Excursie naar a::'.'chief en Hijksmuseum voo::'.' Oudhedun - L 0 iden
5april
Froe::frwrincc,n, omg,c, vin t�: verki::"='rsplein met dhr, dP Kok
1 2 mei
Pesthuys Fraatavon� I bntreffende de Derde Wereld
1 3 mei
VJrgadorin� werkgroep buitenonderzoek
Puzz ltocht door da stad Gorinchem
22 mei
27 mei
Fonduu-2vond (Pesthuys) - door de P.H.C. georganiseerd
30 mei
Frop:i.ganda.avond in de Ri,jkssch,al,:jngemnenscbap
20 .nei CTrn 7,f) G:ëaV1e'-:"c i�1 'r.s· L D::'.'O j-kt '/ijdschild (iedn.re z·èterda6midda[s)
9 ju:- i
?raatavond ove; ��Js i�nst II (Festhuys)
Excursie naar de afJelinG Utrecht
25 juni

2 januari
28 januari
1
2

3

4

5

6

7

8
9
îO
11

In de zomermaander �arer e::c- r�gcnoeg geen aktivitciten. Wel was het Pcsthuys
zo nu en a� n geop,�LJ, mi::.c:,:c het Lle:of hiertoE: b,:;pm1 kt. Enk0lc 1e:c:den "n,czocl1tr;n
de door de Boofde1 :cnd georg3.11ic::,>?rde kamy?n.e
Ook werden êoo:>1 c1, voorzi ttET ,.m c1? •,J,S, ,:;nk<,lc e,vond�n ve:rzor1::'d ti,7d,::, ns h �t
1

1

1

12
13
14
15
16
17
18

19

ts2ptem1Jer ( vn.r:af) Dpgr•�.ving vrrn de, achtkar1tige str,llingmolcm
Ou::kravon'.3 (P2sthurs Î
12 sept'.?':11,er
15 sept,•rribsr
Frc.at0.voncl III ::ivc,::_' kui.st (rc0 sthuys)
19 september
Buurt,;vonr1 (Pesth11:.·s) - g'e2n Tnsponsc•
23 september
.Afdelint�: Eo�.c,::,rdê,::: op -o,::zoe-::, 1=
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Bij deze grafiek ·dient opgemerkt tè worden, dat het ledental in de loop ,Tan
het jaar varieërde (zie grr.fiek verslag A.S.). Ook waren op de aktiviteiten
een groot aantal niet-leden a;:mwezig ( gemiddeld 5 personen).
Nu volgt eon korte bespreking van de verschillende aktiviteiten:

PROPAGANDA-AVONDEN
EXCURSIES
A.nOp 30.mei werd in de RijksscholenA.n De eerste excursie werd gemaaktnn
gemeenschap de eerste gehouden� He
op zaterdag 19 februari naar Werken
laas weinig belangstelling, ondanksnn
dam, waar oen tentoonstelling werdnn
hét aántrekkelijke programma.�nn
gehouden over de Biesbosch en herin
B.nOp 30 november werd een propagan
nerde aan het feit dat 550 jaar ge
daavond in het Gymnasium gehouden.nn
leden de St. Elizabethsvloed dit
Opkomst viel helaas alwe�r tegen.nn
krekenstelsel veroorz�akte.
B.n De tweede was op 25 maart en werdnn
PESTHUYS-PRAATAVONDEN
gemaakt in samenwerking met de afd.nn
Vori�
jaar ontstond het idee disbussie/
R'dam. We reisden per trein naarnn
avonden in het Pesthuys te organiseren.
Leiden, waar allereerst het archiefnn
werd bekeken. Daé1rna·bezochten we hetnn D�ze avonden werden dit jaar onder: bo
venstaande naam gebracht. Behandeld
RijksmuBeum voor Oudheden :::,an· het -
Rapenburg, Na afloop chinees en film;nn werden o.m.: NJBG, kunst en godsdi'enst.
C.nDe derde excur�ie was naar Utrecht.nn
PE S '11HUYS 001'-'.[MI SSI E-A VOUDEH
Per bus W(Hd daar op zondag 25 juninn
Door de Pesthuyscommissie bestaande
naar toe gereisd. Bezocht wer�qp o.m.
uit: Claas v;-m Ku.ilènburg, Wim Vooit,
de Dom, het Gemeentearchief en de
Rolf van Acquoy en Bob Nater ·werde;'n
kelder van de afd. Utrecht. Jammer
�e India-avond ·en de fondueavond Ver
genoeg was er van Utrechtse zijde
zorgt.
niet ve�l aandacht= aan bes�eed.
D.nnZondag 8 oktober sa�2n met afd.nn
R·'·dam naar Dordrecht, ·2,lwaar een ten
RESUMEREND kan gezegd word"en dat dit
jaàr vol aktiviteiten is geweest, de
toonstelling over de eerste Staten
samenwerking tussen de leden was goed.
verg2,dering'werd bezocht.nn
8

�J ,� -1 r \/ 2 r:?: ! 3 q
A,.: Het bestuur

Op 18 december 197� werd op de toen
gehoud�n a:geme�e ledenver�adering
,,2n nit1u·,,· ':Jc,;tuur ieko'78n, AllE:' k:an
didaten werden zonder opme�kingen uit
de vorgad8ring &ekozen. De zetelver
deling was als volzt:
Voor:ü ttçr: ,; ,B. var. Kuilcnburg
Algemeen sccr�taris: K. do Bosr
Organisatie secr�tar�s: W.L.J. Voo�t
Gcschi2d�. s��ret�ris: R. Stamkot
p{�nnir1;�c�c·,estc:J�'C-S;�- 0 ! (_,; �I·l�
d � Er�-.rg
Op 20 ,1ug1rnt·.1s _c:of :-:2 r,,:.:niüng,r,eoste
resse te kenL�r ni�� langer �aar func
tie te kunnen 1 -<=l-, hn in vei•:-1ard rrwt
haar vertrek na�� �tr9ch�. lldar ont
slagbrief werrl :,--_:v,-'1,;"'r op 5rJ au,;·,rn
tus en op de be�--=�JrsTergaderin� van
24 aL�gust"'.ls ·,n=·,r·5 do-)r het ·00stuur 1Je
sloten pe� 1 ae;�?�ie� als vervang0r
voor haar de hePY �- v�rsahoor te be
noemen. Op dee a:ge-�nr ledenvcr�ade
ring van S s�fte0�: 2r betuigd de ver
;adering haar i: strm�in� mat Je�a ver
vane;ing.
1./

0

De heer van Kuilenburg werd afgevaar
digd naar de! verenig·ing "Oud Gor cum",
de heer Stamkot na�tr ö 1 1 schoonheids..:
kommissie, de hr•(=,:r Van Nievwenhuiz,:-n
na 01r dE3 StreekstLchtine-, f,n mej. J .M.
'I.D" c:c-?rg nadr :J� tiond "Hc�err_schut'.'

E.

1, ls

���!��;L�

Pe s t;1nysslov2r. we:rden achtereen
volgens a�ngeHteld:
-per 6 januari de heer 8.W. Pater;ee
ontslag verleend 15 msiee
-por .2,� 1nei d,, 1,e.-=,r Stamlrnt totee
�)o juniee
-per ·2,4 augustus de heré,n R.e1. Acquoy,
J=,,11T, l'Tater 911 li.J. Meulsteê.ee
Als leden in de Festhuyscommissie wor
den aangesteld Je heren van Kuilen
burg, Voogt, alsmede de Pesthuyssloven.
0

F.eeKommissi0see

I. Als leden van de statutencom�issieee
werden lenoemd: W.L.J. Veegt en C.B.ee
van Kuilenburg. Zij kn,gen de taakee
J1et H oH .?.. "tt:: l1e�·zir--Jn en een PPsti1:.1jrs
re err10nt te ontwerpen. 0E)t h"'rZi'°r:Eee
HHR is aan alle leden t.egesondnn enee
Er werden in 1972 acht bestuursverpa�
het F0;c;thu:rs-re&;ler;ient w0l'� op 2 r:-,;c::_ee
deringen gehouden, �n wel op:
en 25 :nGi door het bestuur aanvaar:1.ee
6-1; 13-2; 21-3: 2-�î; 25-�); 2'1-Rej �-"1ee
II . .Al�� :c: d ;��11 d :7l1 }:as\:owc:i.s si-? ,.�,1�:r: d 8r�
2n 23-î 1 .ee
op de al ie:·EJ ue ri e l r d P r_,,r.:0:r' ga,:J er ing 7aLee
�ctie, koo n
Daar aanl�idi�g va� e
18 decemî,rc.r î�)7: dP L,:,:r•en ' 12,n Ni,? .1w0n
de uit da lede0�, we�d verder ov G sep
huizen en Nater çekozen.ee
t,eml:er een alt3err_eno lerleffv"'r;2·aderiT1,S'ee
IIl. AanRezion de aktivitciten van :leee
gehouder,-_. Op de'.'.'.'� V':rf;aderirg w:--!I'e;ee
.e � lJ P- k, 1_/,c;:;n'i
,,�-----,--•. �� 1,,
1' ton
� , , 0 n ,-,,
, l -, r ,:,
,, e 1 L iê, L '} '-" l-' ,_, '.l _
\, , · _ ; t 0 t
wcrè. ber3loten d8
'ee
i 7- lederc aarn-rcsi[ er1
het r:-,i.nirr_1-1rn 1 -»=,p0Tl:t l,lcv ·L werd op de
_:'
�]otie v2..r1 ,..._Tar,tro:1 .'ee
:; :1 te �•/�_jzi,?··�J1 i1�
î,estuurs·.·erg:Jdcring van 2 mei boslotEIT1e
een motie van afkeuring t0gen twee
ren tea�uur van deze werkgrorp in te
-:_·Jestu1J_r s :eden.
stellen. Dit bestuur moest d aktivi
Op elk der r_Jestu1;_rsvc:rga/lurir,,c:;en warer
teiton van de werkgro0p voorbereiden
alle bestuurs:eden aanwezig, uitgezon
en he";ft verrîor geen enkel E; macht.
derd op die van 6 :aruari: toen de
Dit bestuur - d0 naam is op� novem
penningmeesteres�c verstek moest laten
bei veranderrl in co��issie werkgroep
buitenondcrzook (m r Ec)- was als-vol�t
0�

0

1

0

1

.:

Jp 6 januari waraen de aktiviteiter
voor het komende jRar gepland, en wel:
2 e:=cursies, tw?e lezingen, bie,:, p,lz
zeltochten en enkel� propaganda-avon
ien.
Voor een verslag vac a� aktivi�ritrn
raadplege men het jaa�verslag van a�
�rganisatie-secrct�ris.

voorzitter: K. de Poer
secretaris: L. de Eok
ledPn: H. Verdchoor, F. ToLe1
R. Stamkot eu R.v. Acquoy.
In verbacd m0t ds voorbereidingeL �=or
het werkkamp te Wo11drii:>1'iem ',,-erd de,
heer F. Ton vervangen door dP ��er
J.A.A. Voss8n. De kom�issie heeft, iL
samenwl:rtir,g met anderr- leden :r;rü::-

---------------- Verslag 197 2: A.S.----------------acties naar de keizerlijke burcht der
heren van Arkel in het Wijdschild uit
gevoerd, alsmede een opgraving geor
ganiseerd naar-de fundamenten va€ een
oude �olen te Woudrichem. Tijdens de
·ze opgraving werd, iD samenwerkingee
.
Rottèrdam door deteee
met deeafdeiing

kommissie een kamp georganiseerd,
waaraan ongeveer 20 leden deelna
men.
G.e Het ledental

Een opmerkelijke stijginE'S' in het 1·e
.
dental is te zien in de maanden maart,ee
april en mei.
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D.d. 23-11-1972ee
Grafiek van het ledentalee
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Het aantal leden is van 25 in januari 1972 gestegen tot_40 in november 1972.
Nuttig is wel op te merken dat een groot gedeelte alleen op papier lid is en
de opkomst op aktiviteiten is in verhouding tot het aantal leden vrij gering
te noemen. Voor de opkomstcijfers raadplege men het verslag van de O.S.
De leden, die op de propagandaavond van 30 november lid werden zijn niet mee
omdat dit verslag voor deze datum werd' geschreven.
gerekend,
..
van de geschiedenis. Verder hoop ik
H. Nawo.ord
dat de door.het bestuur meestal met
In de loop van het jaar ziJn nieuwee �
veel moeite en inspanning georgani
ideën ontstaan·aangaande de soort ak
seerde aktiviteiten mee� leden be
tiviteiten, die de vereniging kan or
zocht zullen worden.
ganiseren. Zo werden enkele praatavon
Over het instellen van de Caspingio
den georganiseerd over onderwerpen,e
prijs is in verbánd met de geringe
die weinig of soms niets met de ver
resultaten (NIETS!) niet gesproken.
eniging te maken hadden. Het bestuur
Opgesteld d.d. 20 november 1972.
achtte het echter juist dat het Pest�
huys ook voor andere aktiviteiten
De A.3.: KLAAS DE BOER
werd gebruikt dan vobi het bestuderen

10
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vers lag G_esChLe_çj�__urldfg Sekrel-ar.faar

der NJ:BG afd. Gorinchem e,o., door de geschiedkundig secretaris: Bert Starrikot
KommissiA W.B.O.
E'.en

van de belangrijkste feiten van
het afge!open verslagjaar, was het
opricht-en en (nog belangrijkèr) func
tioneren van de kommissie Wer_kgroep
Buiten Onderzoek, die begin dit jaar
werd geformeerd. Elders zal door de
sekretaris derzer comRissie een jaar
verslag van de WBO geplaatst warde�.
Gehöuden lezingeL, gepubliceerde arti
kelen etc.

Lezingen werden door uw G.S. gehouden
op 30-5 (propaganda-avond RSG); 12-9
(ouderavond NJBG ; 1 5-9 (Pesthuys- ·
praatavond over kunst); 23-9 (bezoek
afd. R I dam); 30-1 � (propaganda-avond
Gymnasium).
Rondleidingen o.l.v. G.S. op 2-9--dnor
Woudrichem (voor de ".B.O.); 23-�
door�e binnenstad van Gorinchem (voor
Bfd. R'dam) en op -7-10 tijden� het
Kamp Woudrichem, de excursie doo.r het
Land van Heusden en Altena.
.Artikelen werden gepubliceerd in het
Brab2,nts Dagblad en het Nieuwsblad
70Q� het Land van Heusden en Altena
(door dhr. S.H. Bar)i alsmede in het
Nieuwsblad voor Gorinchem e.o.; de
Gcrcumse Courant; eeL vaste artikelen
reeks in de schoolkrant van de OBS
Arkel; de Fibula (door C�B. v. Kuilen
burg}; de Boernstraatpraat ( school
krant chr. MAVO) en S.O.
Overleg

Dit overl0g heeft op zaterdag 8-1
plaats gevonden met dhro1 v.�. Beemt
van het R.O.B. (Amersfoort)oolater
is
1
ook'met dhr. de Kok van de AWH en d:r;.
Lauwe Kooymans door de afdeling kon
.,,
tffikt opgenomen.
Va:1 belang voor de toekomstige leef
baarheid in Go�kums centrum is de ak-.
.tiüg:êoep binnenstad Gorinchem, waar · _
uw n,s. mede zitting in heeft. Daar
:,aaGt werd onze afdeling koi'lektief
donateur van de Stichting 1Jiterwaar
jenpark, en de Zuidholl�ndee Molen�
stichti�g; terwijl de hist, ver.
"Oud Gorcum 11 - juist weer kcülektief rl.n
r._a-i;eu:r van onze afdelin� werd.
SCRIPTUî;l CJtSPINGIUN

VI

Arèhief en bibliotheek

Het afdelingsarchief onderging het af
gelopen jaar eéh geregelde uitbreiding.
Het bevat honderden krante:roto' s en:ta:r'
tikelen, in verschillende sektoren
gerubriceerd, Tbv, ons archief werd
tijdens het werkkamp Woudrichem een
topografis�h onderzoek gepleegd. De
resultaten van zowel dit onderzoek,
als naar het onderzoek van de molen
zullen t.z.t. gepubliceerd worden.
Voor het archeologisch archief werden
m.n. over de molen "Nooitgedagt" teoo
Woudrichem; gegevens ingewonnen.oo
Het afdelingsarchief omvat:oo
a, Een topografisóh archief; onderver�oo
deeld in de sektoren:oo
Binnenstad Gorinchem
Buitenwijken Gorinchem (Wijdschild
en Lingewijk apart)
Streek
Woudrichem
Kaartenmateriaal
Kranteartikelen (w.o. ,.,e serie "Weet
uowaar het was" uit het Nieuwsblad)oo
ca, 150 diao1 s van Gorkum en Woer�umoo
b.oGeschiedkundig- en archeologisch
archief. Dit omvat diverse geschiédkundige verhandelingen en uitreksels�
alsmede gegevens van onze buitenonder
zoeken.
c.ooVerenigingsarchief (w.o. dia's van·oo
verenigingsaktiviteîten; NJBG plakboek;
plakboek St. Niklaas; archieven vanoo
het _se'k_retariaat).
Daärnaast is in de archiefruimte vanoo
het Pesthuys nog een verzameling vont
sten ondergebracht van.de div. buiten
onde�zoek projekten.
De ·bibliothee� is het afgelopen.jaaroo
niet noemenswa�rdig uitgerreid (behou
dens alle Fibula ja�rgangen en veleoo
toegezonden tijdschriften). Zij bevatoo
nu totaal ca. 150 banden,oo
BELEID 1973

Geschiedkundige aktiviteiten

De k0mmissie W.B.O. zal (in gewijzigè.G i:;amenstelling) ook in het nie-1.�we
j2.a:r v<>lop aktief kunnen en moeten zijl\.·
Vermoedelijk zctl zij ziah voor kome.J?-}tf
buit0nonderzoeken weer op Woekum richten.

..._:
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Daa·rnaast besta2-n er plannen om in
het komende jRar o.l.v. Dr. Louwe
Kooijmans, aan een dorpskernenonder
z6ek in de Alblasserwaard.en Vijfhe�
renL\nder te gaan beginn·en.
Het ii ook�ewenst, dat er nu eens·
�e�èlmatig topografisch- en archief
onderzoek vêrricht gaar worden (op
de A.L.V. nadere modec'lelin6en).
Belangrijk is ook dn_t wij onze ge
schiedkundife kennis in praktijk moe
ten rbengen m.n. met betrekking tot
de sanering van de binnenstad van
Gorindi.em ( verstevig_en vau kon takten
met aktieë,;roep binnenstad).

Archief en bioliothee'k

Zowel archief als bibliotheekdienen
opnieuw geinventariseerd te worden.
Een voorstel mijnerzijds (meer gelden
t.b.v. het geschiedkUndig sekretariaat,rr
het archief en de bibliotheek beschik
baar te stellen) zal op de A.L.V. terrr
goedkeuring worden aangeboden. Gewenstrr
is het ook, dat de foto-kommissie (dia's)
weer-aktief wordt.rr
Besluit

Al met al is het te hopen, dat cn�e
vereniging een nuttig en aktief jaar
tegemoet gaat.

Wli?KGi<ûl1') ;JU/Tlflû((1Jl1clûlK

dool' de seèretaris van deze werkgroep: Luuk de Bok

·d.1 Aan het begin van hét ,jaar ·werd onder de leden van onze afdeling een �ten
cil verspreid, waarin stond dat ze zich in een viertal werkgroepen voor hetrr
pelang van de 0fdeling konden bezighouden. Eeen van deze' werkgroepen was derr
buitenonderzoek/archiefonderzoekwerkgroep (WBO). En dit is de werkgroep ge
worden, die w61 het beste uit do verf is gekomen� volgens de aktiviteitenl�strr
·r. hieronder.rr

0

1.rrDe. vergaderin/�enrr
; .}. Op.vrijdag 28 januari.vergader

de de WBO voor. de eerste maal. De
belangsiellende leden wérden hier ge_,. infor�eord 6v�r doel, vorm en taak
verd-eling van de werkgroep.
1 .2. Vrijdag 3 maart" vond de tweede
vergadering plaats.
1 .3. Zaterdag 13 mei vergaderden een
achttal aktieve leden van de WBO,
waarbij w�rd besloten om eon co6rdi
natiecommissie voor de werkgroep op
te richten. Hierin kregen zitting:
als voorzitter: Klaas de Bo�rrr
. (A�},
als secretar î s!. Luuk ae Bo,;k, al-:e. le
den: Henri Verschoorr1 Frits Ton en
Bert S�imkot (GS). Projekt Wijdschild.
werd toen ook gestart.
1-.4. Vrijdag 18_ augustus vergaderde
de ccommissie voor de· tweede maal.
Hoofdpunt was (18 YOorbereiding voor
het projekt Woudrichem.
1 .5. Dinsdag 26 september was de
derde commissievergadering. Het ging
nu om het organiseren van het werk
kamp Woudrichem. Henri Verschoor werd
tijdens deze vergadering, op eigen ver
zoek, vervangen door Hans Vossen.
Tevens werd Rolf van Acquoy toegevoegd.
12

2.rrDe pro,iectenrr

2.1. Het. eerste projekt dat de WBO
organiseerde was dit projekt. Begon
nen op 20 mei en beëindigd half juni.
Zie voor meer gegevens se II en III.
2.2.Het tweede erote projekt was
het blootleggen van de fundamenten
van de molen "Nooitgedagt" te Woerkum.
Begonnen op 26 augustus en in begin
_novembei beëindiGd, Speciaal hiervoor
we�d van 16 t/m 19 een succesvol kamp
gehouden, getuige dè reakties.
Meer gegevens in se III en IV.
2�3. Voo± het komende jaar staan weer
enige nieuwe p;rojekten op stapel.
O�a. dorpskernerionderzoek Alblasser
waard, ·graveh proefsleuf voor de kerk
te Woerkum·en klooster te Arkel.
3.rrDe andere aktiviteitenrr

3.1. Op 5 april gingen een aantal NJBG
ers olv dhr. Kok nabij het verkeers
plein proefborincen verrichten. Een
erg instruktieve middag.
3.2. Ook de Pompstraat werd door eni
ge leden op 1-7 juni onderzocht.
3.3. 13 November bezochten enige leden
een hearing over bestemmingsplan Woerkum.

�----------Verslag 1972: H.R.

Het afgelopen jaar werd een S.C. uitgebracht, _,die in hoge mate verschilde van
de S.C. ��n 1971. Er mag geloof ik wel gesteld worden dat zowel qua inhoud als
qua vormgeving �n technische verzorging het blad er in 1972 op vooruit is ge
gaan. Dit zal voornamelijk komen doordat er dit jaar meer aandacht aan besteed·
kon worden, doordat we nu een hoofdtedakteur hebben, die berekend is voor z�n
taak, te:r:wijl vc:r:�;; jaar de G.S. voornamelijk voor het werk opdraaide. Maar nu
heb ik geloof il;: azelf wel weer genoeg opgehemeld, laten we de feiten eens be
kijken:
î. CO?Y, ,ian copy habben we dit jaar
gelukkig geen gebrek gehad. Regelma
ti� ontving ik van je leden artikel
tjes. Vooral de G\S. was buitenge
woon produktief en in elk nummer stond·
minstens 6�n artikel van zijn hand.
Cok werden meerdere keren niet-NJBGers·
a�ngeschreven met het verzoek om copy,
waar in het algemeen positief op w8rd
gereageerd.
Er w�ren dit jaar een aantal vaste
��brieken en een aantal vervolgseries:
Getr�cht is een zo groot mogelijke
v2�scheidenheid aan artikelen in het
blad te plaatsen (topografische-,
informatieve-, sociale, maar vrijwel
altijd geschiedkundige artikelen).

2, TECHNISCHE VERZORGING. De lay-out
�an het blad was erop gebaseerd een
zo overzichtelijk mogelijke pagina
�e creëren. Hierbij ben ik geïnspi
reerd door de kranten, getuige de ko
lommen en de streep boven de pagine,-.
S.C. is elke kee� opnieuw in zijn ge
heel door ondergetekende ingetypt,nn
wat hem menige vrije avond gekost
heeft. Hiervoor zal volgend jaar eennn
andere oplossinggezocht _ dienen te wor
den, omdat je wel erg veel tijd ver
liest met al dat getyp.
Het blad werd gestencild in Utrechtnn
o.p het NJBG-bureau ( onz� dank aan denn
H.B. leden voor het gebruik van denn
stencilmachine). Met het. stencillennn
,ran een nummer waren twee personen
,,,el een dagje zoet (incL bursreis),
m�ar het werd elke keer weer met ple7
:üc-• gedaan. Vooral redakteur Bob
Nater heeft zich hierbij ·erg aktief
i;etoond.
Na het in elkaar zetten van het blad,
moeAt het nog verspreid worden ook.
Gelukkig heb ik dit janr ve"'l steun
geh�d va� Paul de Krey en Henk Hoven
kamp, die het blad in Gorcum rondbrach
ten,
Ct.:lUPTUM CASPINGIUM

VI

3.nnvan ARKEL-SPECIAL. Het zorgenkindnn
van dit jaar was de SC-special. Oor
spronkelijk was gepland om dit_ nnm
mer in augustus uit te brengen. Doornn
allerlei omstandigheden komt het ech
ter pas in december uit, hopelijk nognn
voor het NJBG congres. Het was en isnn
een geweldig werk dit ongeveer 50 pag.
dik blad uit te brengen. Talloze moei
lijkheden deden zich voor. De meestenn
zijn nu gelukkig opgelost.nn

4, S.C. 1973. Met jullie goedkeuring
zal· ik volgend jaar weer hoofdredak
teur worden, en nog in het bestuur
komen ook. Dit laatste heeft echter
wel als consequentie dat er minstens
één kritisch redakteur zal moeten ko
men. Daarnaast moet er nog een redak
teur komen, die de technische ver
zorging van het blad op zich neemt en
daarvoor enige helpers aanwerft.
Er worden mensen gezocht, die het blad
willen typen en voor de verzending
willen zorgdragen.
Tehslotte acht ik het wel noodzake
lijk, dat de afdeling de beschikking
krijgt over, een eigen stencilmachine,
omdat het gereis naar Utrecht ook niet
alles is (zie de advertentie elders
in het blad).
Copy voor 1973 verwacht ik van jullie
binnenkort te ontvangen. Vooral ver
volgseries betreffende de streekhis
torie zijn erg welkom.
In de SC-special over de van Arkels,
die binne:kort verschijnt, zullen jul
lie ook een enquete vinden over S.C.
Mede aan de hand van de uitslag van
deze enquete zal het beleid en de
inhoud van SC 1973 worden bepaald.
Hopelijk werken jullie allemaal mee
en wordt ik overstelpt door inzen
dingen!
- HOOFDREDAKTEUR -
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.AIDE 1 ING S1HE1MS
Excursies·

Praatavonden en
Lezi ngen
Buitenonderzoek
DiVE;,J'.'sen

HOOFDBOHDNIEUWS

JAARVERSLAGEN -1972

GORCUl�S HISTORIE

GORCUITS SMi!"ERIJ\TG

STREEKGESCHIEDENIS

DIVERSEN
Alg. Geschiedenis
14

door

se

Verslag excursie Werkondcm
R.v. Acquoyoo
II
Excursie naar Leiden
J.Los en W.VoogtoII
Puzzeltocht 22 mei
B. Näter
III
Exeu��ie naar Utrecht
K. de Boer
IV
Excur:.ie naar Dordrecht
W.L.J. Voogto
IV
. :P,ezoe.: Il..' dam 23/24 sept,
W.L, J. Voogtoo
IV.
Lezin: door H.A. de Kok (25/2) B. Nater
II
Pesthu;rs-Praatavonden g
R, Starakot
1.ooDerde wereld (12 mei)o
III
2.ooKerk en geschiedenis (9/6) B. Nateroo
III
W.L.J. Voogto
IV
3. Kunst (15 sept. )o
Verslag eerste ,FBO verg.oo
R.oSt2.mkotoo
I
Verslag aktiviteiten VBOoo
R.v.Acquoy_oo
II
Verslag WBO (1Jijdschild)o
III
L.de Bokoo
Werkkamp en opg:r. Woerkun
IV
L,de Bokoo
K.ode Boer ..oo
Verslag A.L.V.oo
I
Uitslag enq_ueteo
I
R.van Acquoyo
Caspingioprijs 1972oo
R.van Lcquoyo
I
Jaarverslag 1971 G.S.oo
R.Stamkotoo
I
Verslag prop.avond puzzelB, Nater en
tocht en fonduwavond
R.vun Acquoy
III
Inforra. tent. Gorcum 400 jr. R.van Acquoy
III
Verslag ouder- buurtavond
W.L.J. Voogt
IV
Verslag NJBG-congres 1971
Financiële beslommeringen
Paasreis 1972
Kampen zomer 1972
Verslageng kamp \Jeerseloo
k&'llp Grubbenvorst
kamp Loevestein
Penningmeester
Organisatie Sekretaris
Algemeen Sekretaris
Geschiedkundig Sekretaris
Werkgroep Buitenonderzoek
Hoofdredakteur S,C,

R.oStamkotoo
C,v. Kuilenburg
P.oode Kreyoo
e.v. Kuilenburg
D.oode Vriesoo
H. Verschoor
R.v. I)onkelaaroo
E.o Verschooroo
W.L.J. Voogto
K.od_e Boeroo
R.Stankotoo
L.de :Bokoo
I-L v. Acquoyoo

blz

4
4

4

3-4
3-4
3-4
3
3oo
3oo

4

16

5

4
4&17

4-5

6-7oo
7oo
8

I
II
III
IIIoo
IV
IV
IV

4
5
4

9
6
6
6
5
5
5

5-6
7-8

VI
VI
VI
VI
VI
VI

9.:.10
11-12oo
12
13

I, III
Altena en Woudrichan in 4
-d�lenoo
II,
IV
T, Cornet
Caspingium, een raadsel?
II
D, de Vries
Molen "Hooitgedagt 11 te , roerkum R.v. Acquoy
IV

10-12oo
14-16oo
10-12oo
6/7oo
11/16
13/18
13-15oo
12oo

Het 1 1 P-esthuys 11 vroeger en nu
M.E, ommuring van de stadoo
Gorcuras huiaige ol!lwallingo
De Go�cums martel�renoo
Gorcums omvalling (2)o
Van een boze vrouw ••..oo
GorcumG o"ntstaan en ouder
dom in 3 delenoo
Gorcurns s[1J'.'1ering in 3 delen

De V.O.C.
Mas2,da, èle bergvesting
Via Appia

R. Stamkot
R.ooStam.kotoo
R.oSt2"mkotoo
A.ooBuschoo
R.oSt&mkotoo
R.van Lcquo�,roo

I
II
III
III
IV
IV
II
L.ode Bokoo
III
IV
R. StamkotII, III ,IV

V e <L Graaf
D.ode Vriesoo
A.oHeulste'èoo

1'![.

10-12oo
8-13oo
8-10oo
11-13oo
6-7oo
8

III
18oo
14-16oo
I
III 15-17

TEUNIS VAN

ANDEL N. V . GORKUM

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

* herli -ch emie
ZUINIGE, ZELFWERKENDE INDUSTRIELE
REINIGINGSPRODUKTEN VOOR ELK
VERVUILINGSPROBLEEM

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

Sinds 1919

radio
�elevisie
muziek

8 SPECIAALZAKEN
GORINCHEM
SLIEDRECHT

DORDRECHT
WERKENDAM

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

LAAT

uw

MAAR

RUST

1 IET
UIT

OP

UW

U I T R U S T E B •••••••
FIETS

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
r-------...
VOOR IEDER VAK
HET JUISTE PAK

Ook voor

VERPLEEGSTERSUITZETTEN
MAGAZIJN

1,

de werkman,.,

Langendijk 10 - Gorinchem- Tel 22789

Uw voordeel in dranken
SHERRY
2 .1 1
~PAJ..NSE TAFELWIJN

van

2 .1 1

9.95
9.95

GOOL 's

SLIJTIRIJ -

VIJIJIAIDEL

!vljnde1' ■ uaat

lonnenTeld 10

3

tel. 24266
tel. 22685

byoutiek - kunstnijverheid - · luxe
huishoudelijk - posters

Piazza center 37-39
tel. 25155

Gorinchem

m□~Di ~:kp~~,:t~.~.~ ~

~V~\J

LlillTIQ

pentekeni~gen
affiesjes

~

~.

...

~

BIRT

STAMKO'l' '.

Sohepenen1tr.2'
Gorinchem
Tel. 24662

Blad ""
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