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Het derde nummBr is uit'.
Fijn, dat we weer z6veel copy ontvinge�. Helaas moet woraen gezaBd
dat die meestal uit Uezelfde hoek sfkomstig is
Als je het er tot nog toe bij hebt ·Laten zitten, �rbeter je leven:
Ook O}J jouw bijdrage stellen we �rijs. �ve� tusser1 haakj8s, we zijn
vooral geinteresserd in a=tikelcn over de regionale geschieJenis.
Zoals je uit di ï .: nu.mrnE:r kunt opumk2:::-1,. städil �r ht::tè2.. wat plannen Of:!
sta_!Je 1 ( 1ees de 3kti vi tei tton, paginu 6) , 'i<1e rek cm er: O}J L::dèrs b 2rei dheid die te realiseren:
Graag horen we, :nu e:;_o r:J.ri e nuüuüurs zijn -verschenen, of we o 1-; de ze
voet moeten doorgaane} sn zo n:;__et; Hut Jt, verancler.:l wilt ziE:in. Als
je kritiek hebt, kom er dan me2 t� voorschijn'
Last but not least vvensen W8 icder8en 8cn LE:,,.;l prëttigt:: vakantie
met ve�l zoa toe ...
G.e redaktie

ZOALS HIJ 3IJVOÖ.H.BEELIJ OOK VOüh
se DbED ( ZI1 PAGI�A
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HBB'l' U BEN 'I'EK.EJ'(- EN /OF SCHIL-
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�asthuisstraat 23
Gorinchem
Dranken worden gratis
thuisbezorgd
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secretaris

Nieuwe leden:
Klaas de Boer; Binnendamseweg 79; Giessenburg; tel 01846-2413;
lid per 22 april 1971.
Maurits van der Graaf; Uoncordiaweg 15; Gorinchem; tel 01830-3425
lid per 2 2 a�ril 1971.
ilieuwe donateurs:
fam .!.:ivers; Koningin Wilhelminastraat 3; Arkel; tel 01831-2 2 4.
dhr 6.H.Veldhuizen; Nieuwe Hoven 44; Gorinchem.
dhr L,Casteleyn; Damrak 11 2 ; Amsterdam-U.
Dr.h,f;. van Gelder; p/a Koninklijk renningkabinet; Zeestraat 71b;
's-Gravenhage.
Adi:_eswijziging:
Iv1 .. �, Zaanen (donateur) van Pensionarisstraat 20, Gorinchem, naar
SoünenbIBrg, Oosterbeek (gem .H.enkum).
Samenstelling bestuur afdeling Gorinchem e.o. der NJBG
voorzitter/propagandaleider:
Claas van Kuilenburg; Kerkeind 36; Arkel; tel 01830-5064.
secretaris/�ice-voorzitter�
Rolf van Acquoy; tijsterbeslaan 5; Gorinchem; tel 01830-3240.
penningmeester:
Bob Nater; Kleine Haarsekade 72; Gorinchem; tel 01830-216 2 .
geschiedkundig secretaris (archief):
Bert �tamkot; Schepenenstraat 2a; Gorinchem; tel 01830-4662.
Assistent:
Adri Rijppaert; Kraaierstraat 16c; rtotterdam; tel 010-158426.
Bi.bliotheek �
D9uwe de Vries; Kleine Haarsekade 73; Gorinchem; tel 01830-2490
Gironummer:
Gironumm.er 2304 2 00 ten name van penningmeester NJBG afdeling
Gorinchem. e.o.
-o-
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DE Flï.'1ANCI�LE TOBS 1rAN:O VAN DE AF'DKLING
In het begin van het jaar, zag het er, wat de financi�le toestand
van cle afdeling b>etrefto1 niet zo rooskleurig uit"
Het bestuur had en heeft veel plam1.en, zoveel zelfs, dat wc--het riet
het geld niet tot het einde van het ja2r zouden hàlen, We hebben
daarom subsidie aangevraagdo9 zowel bij de hoofdband, als biJ de ge
meente. Van de hoofdband hebben we inmiddels subsidie gdhad (harte
lijk bedankt hiervoo:.c:); de gemeente laat echter op zich wachten.,
Het bestuur hoopt uiteraard deze zser goeJ te gebr7iken subsidie
alsnog te ontvangen. Voorlopig kuru1en we echter nog een tijdje voor
uit (waarmee dan ook alles w0l gezegd is),
Mede daarom, wil ik de leden 1iog eens aan cle ,;vrijwillige oijdrage 1
herinneren. �oals jullie weten ifo dat fl�-· IJer mäancL Uat kan er
dus wel äf,
Het bestuur is eensgezind van mening, dat dreze regeling afgeschaft
dient te worden 'l maar aangezien oLzc afdeling nog niet zo lang oe
s + aat" kunnen ·,ve 11 elke cent" gebruiken" Je weeto1 alle begin is moei-·
lijk. Iiit kan echter met een goeè.e fina:-iciële toestand (gedeeltehjz)
01-1ge lost worden.,,
Zoals gezegd komen we dit Jaar waarschijnlijk wel ronG, maar we re
kenen daarbiJ wel o� de leden. la3t de afaeling niet in de steek:oo
'

penrüngmeester

De afdeling iGorinchem der �aJ.� G kamyt met klein� moeilijkheden.
Dit komt; dc ordat er (nog') niet gsnoeg medewerking is van dE: leden,
Dit betreft voornamelijk het rondbrengen va11 verschillende berich
ten, zoals ons afdelingsblad en �onvocaties.
Als esn paar leder: een aantal nummers rondbrengen, dar;, is dat hoog
uit een half uur werk,, 'i'ot nu toe weru Jj_ t rondbrengen. door één
man gedaan, wat deze een hele avond kost. WorJt dit rondbrengen
van SC mede ê.oor een yaar leden g:'jdaan, da11 scheelt dat enorm"
Het besyaart de afdelin� ook nog g�la, want anders gingen een paar
kranten via Tar:.ta .t'osCt;" Eet b9stuur vraagt daarom aan '1c �;�r'"'n:
hun medewerking� zij dienen zich dan tot oni:: te vrnnden, opdat :r 7"
afdeling (organisatorisch) wat soepeler kan lopen
het bC::stuur
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In de paasvakantie is de dia-serie overnve vorige klephoorn is zà
Gorinchem gereed gekomen, en eind aprilnnin de smaak gevallen, dat
aan leden en donateurs vertoond. Onder ik tot rubricist gebombar
tussen is de fotokommissie nog steeds
deerd ben.
bezig met het uitbreiden van deze seriennEr zijn wel veel brieven
en t,elefoontjes binnen ge
Op Hemelvaartsdag is er ook een serie
_van 25 dia's bijgekomen over de histori komen met de vraag wat nu
sche objekten in Woudrichem's oude v�s eigenlijk een klephoorn isnn
te. �ezijpertijd zal deze serie, samen
Sommigen meenden een soortnn
met de bijgemaakte dia's over Gorinchemn schelp, maar dat berust opn
vertoond worden. hr hestaat ook de mogen1 een misverstand. Als we
lijkheid om losse dia's of een serie
het woordenboek opslaan,
van 36 te koyen.
vinden we te midden van
"klepbroek" en "klepjJerman"
BUITENONDERZOEK
de volgende eksplikatie:
"Muziekhoorn met kleppen'r
De plannen voor het buitenonderzoek vernnhetgeen niets aan duidelijk
keren al in een vergevorderd stadium.
heid te wensen overlaat,
De plannen bestaan om.. naar het oude ka dacht ik.
steel van de Heren van Arkel in het WDdnnBchter, als er onder U mu
schild te gaan graven. ]oor de gemeenten sikologen schuilen, die mijn
archivaris is nl. een fotocopy gemaakt
over de historiese achter
van een kaart uit 1815 waaro� de ligging gronden van dit instrumentnn
van de fundamenten te zien is. In 1815
kunnen inlichten, houd ik
werd nl. de Dalemse Dijk aangelegd over·n me aanbevolen.
een gedeelte van deze fundamenten, die
Maar zoals uit bovenstaandnn
bij de voorbereidende werkzaamheden aannngek lep zal blij-ken, mag �--'nn
deze dijk eerst warE::n blootgelegd.
het ook symbolies geinter
preteerd worden.
�en heel ander onderwerp
LbDBNVBRGADERING
zijn de �enge Archeologennn
Omstreeks 15 juni zal er een ledenve;ga!nuit Alblasserdam. In on3
dering gehouden worden. De juiste datum! vorige nummer was er spra
en een agenda zullen worden toegestuurd! ke van dat er in deze
plaats een NJBG-afdeling
In de periode juli en half augustus zallnin oprichting was. Dit
er wel niet veel georganiseerd worden, 1nbleek echter onjuist, er
daar de meeste leden met vakantie zijn înopereert daar een zelfstannn
of werken.
1ndige jonteren vereniging
met wie inmiddels door hetnn
bestuur bizonder plezieri
EKSKURSIE ROTTERDAM
1 ge kontakten zijn gelegd.
Heeft op zaterdag 22 mei plaatsgevondenjnbit zal ook blijken uit h::�nn
Een verslag kunt U elders in dit blad
publiceren van wederzijdse
aantreffen, evenals een verslagj� over :nartikelen. Mogelijk komt
de �JBG-paasreis, dat wij van Paul de 1 het tot een nauwere samen
Kreij en �rik �vers mochten ontvangen. : werking in de toekomst, ernn
er hleek trouwens ook zeernn
v�el interesse in de �JBG
te bestaan...
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ln de v;orige :se ben ik zo vrij geweest rn.iJ
aan een v;oorspelling te wagen, over de
- V��-·-uitslag van de tweede-kamerverkiE:ozingen.
'/
:::::n
Wat
betreft de komende ak
Ik bleek er hier en daar nogal enigzins
tiviteiten; deze zijn al
nuast ( voor degenen die mijn politieke
o_tJvattingen kennen, zullen begrijpen, dat door Rolf verteld in dit
nummer ..
ik dat allerminst betreur ! ) We zullen
Ik wi 1 nog wel iets schriJ
daarom nogmaals de uitslagen weergeven,
v
en over de kampen, maaree
,
d
de
lling
toestan
en
alsmede mijn woors�e
·
daar
wordt een apart aTti
zoa1s die
· op 27 mei was.ee
kel aan gewijd . .tin dan
PARTIJ
27-5 VOORSP ZETELS NA 28 ME:.. doe ik de kley dicht met
�-��-�.a•-,_wde wens dat iedereen een
hele prettige en vooral
36
39
35
9
K.V.Pee
zeoee
nnige vaksntie heeft
3ee
35
34
P.v.doAee
of
krijgt.
V .V"Dee
16
18
17
A .. R .:a,
13
15
14
-ClaasC,H.U
11
10
12
11
12
D •'66
7
C oR'. 1�
5
6
7
Ter oi.,vulling van deze ko
l:"00.r
2
2
4
lom hebben wij eens een
.l2 .� .R
l
2
3
top tien uit de oude doos
0 � G • ..lt'
3
3
4
gehaald,
en wel éém uit
DoS'70
8
6
3
februari
1966,
hier komt
B ,. H
3
ie:
1
B"�
1
2
7
2
G.l!"Vee
1
1)eWe can work it out/
1
V Velsenee
Tiaytripper
±
Tiem 2000
TH:E BJ:i;ATLES
1
Bejaarden
2)e Rubber soul L . .r·
1
"Kabouters
·.1:Hh BnA'C Lb0ee
N ".M� r
2
3)eethe whom it concernsee
CHRIS ANDREVTS
- - ·-· - - -· - - - - - - - - - 4)eeThat lJay
Iets anders: Ongeveer een maand geleden
THE GOLD�N EARRING
gingen 2 panden aan de Westwagenstraat in 5)eNiichelleee
vlammen op, en zijn nu (vanwege het in
TTYl?l-îSee
THE 0V}:BT,ó_T\e
stortingsgevaar) zo goed als gesloo�t.
.e6 ) Till the ena 0�
Maar wat bleek het geval; beide _t-landen
day
bleken op de monumenj;enlijst te staan:
THE KINKS
:Pand \Jestwagenstraat ''dateerde uit de 18e
7)eefhis strange effectee
eeuw, met een achterhuis, vermoedelij,k
DAV b B.t,11.RY
uit de 16e eeuw; pand Westwagenstraat 69
8)e Marmor, Stein und �i
uit de 17e eeuw. Ik vraag me nu af of slo
sen brichte
�en de enige oplossing was;e temeer daar
9eeDRAFI DEUTS CHER
ik geen verschil zag. tus8en (deze ver
)e l'm gonna take you
waarloosde huizen) voor en na de brand.
there
Hetzelfde is trouwens geschied !\et JJa.nd
:DAVE BBRRY
Langendijk 71 (afgebrand, vervolgens ge
0)eBen gl3asje Madeirae
slooJJt), dat uit de late middeleeuwen da
TED ])E BRAAK
teerde, Het lijkt wel of Gorcum uan haar
-0(weinige) mDnumenten afwil �
j_
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0� 29 april 1.15 uur, was het verzamelen geblazen □J het station terr
Gorinchem. Zelfs ClaAc was op tijd 1 al was het üen zoncl,;r de vurig
gewenste zoute hollen.rr
Het doel van de reis was Rotterdam.rr
Onze secretaris liet ons alle tijd het Centraal Station aldaar terr
bez.ichtigen, waarvan velen -nwt een dankbaar hart-· gebruik maakten.rr
O:n kwart voor drie gingen we dan op s-cap, _.ó,.l.lerëerst bezochte::.1 werr
het Histo::-i sch Museum, het vroegere 0chie lanclshui s ( ló62/65) ,
Bnkele leden wilden in een daar aanwezj_ge bsdstee 2en. middé:1gdutje
:2;aan. doenr1 maar dit werd door een dap_per optreclende museumsuppoost
·,,.-8 :rln nó. er cl ,rr
Ons volgende doel was de 15e eeuwse Gro-ce--· oÏ �iuc Lmn·en,skerk, verrr
woest in mei 1940, maar nu weer volledig herbouwd. Vp de nabijgele-,rr
gen bint-Laurensplaats konden we het standlieeld van r,rasmus bewonderr
ren, de schrijver van de 1 1 .Lof der Z.othei d ;, , h<:;t beroemd1;; boek waar···
ir:. h:i.j de gebreken en misstanden van de R:-Ckerk op de korrel neemt.rr
H�j werd in 1469 in deze stad geboren.rr
foBn met de tram naar Delfshaven, een nog echt oud stukje Hotterdamrr
V:u::.. hieruit vertrokken de Puriteinse :>:ilgrimfathers i:n 1-620 m8t hunrr
s::;heepjje
de;'Mayf.lower 11 y waarmee ze de oceaan overstaken naar Bostonrr
i
(2ar . het water te zien heb.ben ze bij hun vertrek wel wat gemorst)
J::.;r b.estaan pl.:J.:aner� om van dit stukje Rotterdam een 9penluchtmuseumrr
tl'; m2k en.rr
Na een lange, lange t;ocht bereikt8n vve het chinese restaurant "Wah-
Jfan 11 (n.21ar het zich OJ:! dit m.oment laat aanzien zulle.cl er 12nkele le-·rr
,jc;n bim1.en1{ort in het ziekenhuis moe-een worden opgenom(:::n wegE:::ns hetrr
forcer,,Jn va.:-1 de beenspieren. Sturen we ze et:::n kaartje?), 1n 11Wah-1:;crn i1 dP-ed i,:;dereen zich tegoed aan de bami of de nasi. om daarna metrr
nog �eer moeite naar het centrum te str□mJ:Jelen, waar koffie werd ge
dyonkeri en waar in àe C '70--vijver pooi tje werd gebaaid (lJe Vo V "V.rr
wordt vriendelij� verzocht er waslijnen aan te bren@en).
We :namen afscheid van onze gidsen en gingen ieder zijns weegs, fWll·
mi;:i:cn na2r huis, anderen naar de ::ilm of näaT :Dorjt,
fJ'crug op het station wachtte Rolf een "J.tmke'i verrassing; z'n brom
mer was ongeduldig geworden en alvast vertrokken. Schijnbaar heeftrr
Let ding de verkeerde richting ingeslagen 9 i:i i ec.lt.,:r g<3'.ra 1, h:;. j isrr
:rnleJ.. r.e'î (.
�1� gaat er met de pet rond?rr
!
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Wij zouaen dat grang veranderd
z,ien,, vandaar dat gironummer�
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Maandagm�'rgê-.rir
9 · 5 apri 1, vertrokken }�rj_k :t:v0rs �n. ondergetekende van
uit Utrécht naar Bentheim. (We. gingen orri.;,·8.30 uur� weg, een half vur
te laat dus) Om circa 11 uur kwamen-we ïn Bentheim
aar1ry waar wer
.rr
eer�t iets dronken, àlvorens het Benth�i��r-Sloi ie bezoeken, waar
·
ik via' allerlei gammele trapjes de slottoreri-opging½i maar.·.metrveel
1
r
m.oei-tèrkwam ik er. Bven 1.ater viel mijn oog op het bordje ' Lebens·· · ''
.
· ·
·
gefahr",
.
Na een Ch'ristus--beeld uit de lle eeuw ·gezien te _hebbenr1 en om circa h
1 uur bij. Raus Walhergen voor een gesloten deur kwamen te staanr1 to \,
gen '1ite 1 rià1r Metelen, waar de Gotische-· Hàllekerk (met middensclüp en
2 zijs�heperi) bezocht werd.
urn 17c30·uur fut,,ámen we in Nutteln bij de Jeugdherberg aanr1 alwaar
we de groep.rr
SEXY 3 stichtten" 's-Avonds werûen we met de bus naar
het - dorp geb:ra ch t, waar we werden II losgelaten" . SEXY 3 vond een al··
leraàrdigst cafeètje met idem waard. lgedronken
werd hier ook natmr
·
·
lijk!. )
_ ·· �- :
Op 6�april �eid om 9 uur vanaf de Jeugdherberg vertrokken, richting
Hau·s Havixbeck, alwaar we een rondleiding kregen; vervolgens naar
Münsterr1 maar ook de do� dàar ter plaatse bleek gesloten te zijn.
Dan naar de Stiftskerk van Freckenhorst lmet mooi interieur) en de
ha1lekerk te Rhedarr om weer naar de jeugclhe,rberg terug te_ keren. '. '.>-<.1I�[E ·r
_rro
Voor de 7e april storu:1 een bezoek aan de stad lJetmold op het p
gramma. brik en ik raakten hier de groe� kwijt, doch we slaagden er
·
met veel moeite in de bus weer te vinden.
..
"s-Middags werd'de stad Paderborn alsmede haàr Dorurf ·met een b:ez.oèk
vereerd. baàrna gingen we.naar de hunebedden in Kircheborchen.
Overnàcht werd in de j,eugdherberg van ::5oest.
-'
Op 8 ap: ril tenslotte bezochten we het lkonenmuseum (.h1.i.ssische.
kunstvoorwerpen) in Recklingh8'Usen en het Romeins-Galli'9ch Museam
van Haltern,
Onze· reis werd beëindIDgd 9 - waar we haar b_eg2�nen waren, in. Utrecht;,
1
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DIA-AVOND 29 ABRIL
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DE OPBNBÁlili MAVO
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Op 29 �prtl konden•we. de eerste dia'� zien_yan een serie ov r r �i�
torische ge;bouwen in Gorinchem. tn belangrijk: initiatief van \Jim
Voogt . (f:o;f.9:grafi'e), Rolf van Acquoy en Be:r:t tJtamkot.
:Pijnlij_ik.:wa9, he,t_ te zien, hoe slecht veh.:,gebouwen .worct-en ondêrlióu.
den, ho ê• :rionchalant · er - mee wordt omgesprongen.
Niet all�en' g�ldgebrek, ook een verkeerde mentaliteit is daar de
oorzaak Vian. O p dit gebied ligt een belangrijke taak voor ons wegge
•
legd. .
De dia's waren �an een uitstekende kwaliteit, de opkomst van derle
den was niet overweldigend ••.
•.reo Cornet
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De propaganda-avond,gehouden op dinsdag 25 mei j.l. is een onver
wacht sukses geworden. Aanvankelijk leek dat niet wä.arscl).ijn:1·:i;jk,
aangezien de organisatie kort na·de eindeks9mens niet zo pé:rfekt
was als we gewend zijn. Ook pet artikel in de krant kwam i.v.m He-·
melvaa�tsdag te laat in de p�blisieteit. Gelukkig verlèende� divei
se direkteuren en;of sch6ol1::)esturen hun zeer' gewaardeerde ciedewer
king, zodat in verschillende scholen een artistiek propagandabandje
via de interkom ten-gehore kon worden gebracht..
Zo kon het dan gebeuren dat we dns in een 50 --: .ko.l!pig 1JUbliek (dat
niet koppig was, begrijp me goed) konden ve:rheugèn.
Allereerst vertoonde Adri Hijppaert een dia-serie over �e NJBG (met
dia's over diverse kampen en reizen). In de pauze �erden er vrij
veel vràgèn gesteld door een kennelijk geinteresses::rdpubliek.
Na de pauze gaf Bert Btamkot kommentaar bi-j de door dè afdeling ver
va�rdigde dia's over Gorkum, als voorbeeld van één van onze aktivi
teiten. Het leukste was d8.t na afloop velen geneigd bleken een lid
maatschap, ahonnement te nemen, of een donatsie.te geven.
Dit alles met dank aan de Rt>G en de heer ltobijhs voor hun bereidwil
lige medewerking en steun.
Claas van Kuilen1::)urg
-oBIBLIO'I'HEEK, op naar de 100 !

Douwe de Vries

lfog even geduld, dé�n krijgen jÜllie allemaal de lijst van boeke11n9
die ik op dat ogenblik geruhri.ceerèl
n,nn
zal "hebben .. be Yeden,: _dat jullie
zo'n lijst nog niet door de bus· hebben gêkregen,. is ·dat· nóg tang
niet alle leden een lijstje ingeleverd hebben.:met·boeken, die ze wel
uit willen lenen. Het aantal uitleenboeken van de ledèn, dát nun + 75
bedraagt, zou dan snel boven de 100 uitkomen� Maak dus -vlug een l�st
jene� geef het bij gelegenheid even �an mtj_of_een ��stuurslid� . . n
Naast de boeken, die leden beschikbaar stellen 9.an de bibliotheek
(de leden houden die boeken thuis, als je dat niet meer wist) hebben
we nu ook boeken, die voor 100 jo'van onze afdeling zijn. Deze boeken
komen ook op de lijst te staan, gewoon tussen de andere boeken. Bij
het rebruceren maak ik namelijk gèen onderscheid tussen deze twee
soorten boeken. lJaarom nu enige opmerkingen, hoe we aan onze eigen
boeken gekomen zijn.
' ..
Alle 39 boeken, die nu.afdelingsbezit zijn, hebben we gekregen ·door
schenkingen. Vhr van der .Graaf, rektor van ons Gymnasium, schonk
spontaan een prachtig werk ovèrde hunebedden, getiteld: 11 De Hunebed
den in Nederland, deel I en deel IJ Jt. Dit boek werd geschreven door
�rof dr A.b.van Giffen, een groot �eskundige oy archeologisch gebied
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Deel I verscllee-1 in 1925 en tel.t 24::'.' _!Jc:1gi:na 's. Van Giffen geeft
hierin een ,J..i tv. -rndige beschriJving v2m àe hunebedden, gerangschikt
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Hadden we in ons vorige
nu!IlillJer · wan ;:j G, · dr H. hnnoee
van Gelder (direkteur v.
het Kon �enningkabinet
in Den Haag) met zijn ar
tikel "De munt te Gorin
chem" als.gast, nu is
dit __dhr H. Ji'. van l'eer,
eérL,:hekend· "Oud Gorcumer11
,r,a:p..-2.iJn hand zijn reeds
_yfle artikelen in kran
ten en tijdschriften ge
publieeerd, alsmede div
boeken over stad èn
streek.
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Gorinchem heeft een Rloem}Jotsteeg gehad. Door de stadssanering is
deza verdwenen en de t>paarbank in de Arkelst11aat staat nu gedeeJ,.te
lijk op het territoir van deze steeg. De steeg liep van de hoek Kwe
kelstraat, Bloempotsteeg, Vijfzinnenstraat naar de Arkelatraat. Je
had vanu3,t :'deze steeg een prachtig en karakteristiek kijkje op de
H.Geestkapel, die er m.et zij.n ranke torentj.e gelukkig, in watee
nieuwere vorm. nog staat, als een voor mij, aanvaardbaar samengaan
tussen oud en nieuw. Bewaar je oude gebouwen, maar zet er geen kwa
si-oud bijee
, rdi t)s kitsch en verraad aan de stijl van vandaag. Van
daag houw Je.modern, maar je bewaart wat oud is en waard .om behou.: ·, .
den te bli jvén.
Straten en stegen wisselden met de tijd soms van naam. �r,was·geen .
straatNA.AMGbV.t;ND, maar de namen ontstonden uit en door het .volk.·.Zo
kon het gebeuren dat de latere Bloem1>otsteeg achtereenvolgens;heette
(VJ.F.1:'.;mck "Oude Namen van huizen en straten in Gorinchem"-, 1924,
�ag 16): 1326 d'Uude ;:jchuytssteeg
1551. Symon Outschuytsteech daer Claes Karreman inwoont
1602-1.692 Claes Karremansteeg
�/ l.692 Claes Carremanstege nu de öwinscopsteeg en nog later
de Bloemyotsteeg, doch in 1798 weer de Swijnkopsteeg.
1,, g ia•· de dertiger jaren v;,an deze eeuw was de of:ficiele naam van de
ze steeg op .het .straatnaamib.ord Bloempot- of Zwij.nskopsteeg. Die dub
hele namen trof ·men in Gorinchem op verschillende punten aan.
1.Je straten en ·stegen kregen v;aak de naam van bewoners of eigenaren
van panden, en'.werden ook wel genoemd naar panden die er stonden.
Vandaar de Symon Outschuytsteeg en de Claas Karremansteeg. Huizen
hadden aanvankelijk geen huisnummers maar huisnamen. De naam Swijn
kopsteeg was.afkomstig van het huis·"Het Swijinshoo:ft" 1602-1624,
dat aan de noórdzijde van de -steeg stond, terwijl direkt om de noor
denhoek van de Ar}ce lst:raat 11 Het Gulden ·Swi jnshooft" l65 l-1670, la
ti,er "De Swijnsk
,eeop" 17.04 voorkwam. ])e Rloem1-1otsteeg kreeg zijn naame
van het huis "De Drie Bloempotten'�. 1676, later ·"De Bloempot" 16981724. Dit huis stond a·an· de zui.d�ijde van de steeg en werd pas afge
braken in de zestiger jaren, toen aen:hier ging saneren.
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�at betekende het einde van da� oude huis, met ziJn interesHapte
trapgevel en het jaartal 1625 in gebrekkige smeedijzeren cijfers.
Gelukkig heb ik nog foto's van gevelfragmenten van dik huis, die
men overigens niet bewaarde ( om het eventueel elders op te bouvJen)
Zelfs het tegel tableau "ln de 3 Bloem}Jotten", bestaande uit 12 te:•·
gels, is in scherven uit de afbraak tevoorschijn g�komen. Dat tegel
tableau had 8 tegels met bloem-, blad- en rankmotieven; en 4 �egels
vvaarop de naam en. de drie bloem_µotten voorkwamen. :De pl"aatsiri5 van
r:.eze 12 tegels was: le rij 4 tegels met bloemen en. bladen naas'.:: 1�:
kaar.
2e rij een bloemtegel, 2 tegels met de naam 2L
de bloemen die uit de potten komen, dan nof
een bloemtegel.
3e rij een bloemtegel, 2 tegels met de d:�e
bloem�otten en dan nog een bloemtegel.
Dit tegeltableau was echter niet het oorspronkelijke� maar kwam 1�
de plaats voor het tableau, dat zich in het Victor.ia en Alher-t. NilJ::,e
um in Londen hevindt. Op de foto ziet men het enigszi::1s prirr:i.tjr:ve
tableau, dat ook uit 12 tegels bestaat.
(vervolg op pagina,;)

Vi_ctoria und Albert Museum, JJondon. Giebeldekoration vom Ha:.rn eJ..ne::::
i3mnenhändlers in -der Blumentopfstrasse zu Gorinchem, Lie _t,;ckr:ieEJt. -m
tragen die Wappen der 8tadt un der Familie van Arkel, den �chutzherren der Stadt. 17. Jahrhundert.
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GEZIEN het-tijdstip waaro_l.l deze se verschiJnt, lijkt het me nuttig
wat over kampen te vertellen. Vooral voor die leden, die nog nooit
daaraan meegedaan hebben. �nnop Bob 2n m�j na is dat geloof ik ie-dereen.
Hoe"gaat II nou zo'n kam.!!'? VJe 1 al lereers"t informeer"t het hoofdbes"tuur
( HB) en meesta 1 speciaa 1 de organisatiesecretaris (OS) bij de be-
trokken instanties (.h.OB, BAI, enz) aan welke 01Jgravingen de NJBG
dit jaar mee kan doen. Vervolgens worden de mogelijkheden zoveel
mogelijk over de hele vakantie u1tgesprei6, zodat 2r allicht wel
·een kamp bijzit, waar je aan mee kan doen. Over de kampen wordtn
trouwens binnenkort nog wel een konvokätie bij jullie bezorgd; 111e "tn
informatie over de proj.ekten, Je kies-c d.a:n een kamp u:Lt wat je ge
schikt vindt, en stuurt j,e aanmelding,ss trook op.
Wat moet je zoal meenemen: Uiteraard de gebruikelijke spullen zoalsn
tandenborstel (dan is tandpasta ook wel makkelijk); toilets1,ullen,
11
lijfgoed"; voora1 beginners heb ben er GGH handje van om voor i ede-
re dag een andere pet en een nieuw �aar schoenen mee te nemen, maarn
dat is een beetje overbodig. Neem wel kleren mee die flink smerign
mogen worden. Laarzen zijn in de meeste kampen dan ook gewenst. Vern
der: een zaklamp is erg handig, evenals .8n slaapzak en/of luchtbedn
Als je dankt dat je gitaarspel gewaardeerd zal worden (evenals anden
re muziekinstrumenten b.v, kle_t->hüorn) is het leuk die ook mee te nen
men.n
Als je dan wat onwennig op de bewuste déig het kamp binnenkomt, aln
of niet met de af delingsleden, tre/ je daar met:sta l de kämpleider sn
aan, die je beslist niet met 11 U il moet aanspreken, Ook staat 8rn
meestal een grote NJBG-tent of een boerenschuur, waar gegeten wordtn
koffie gedronken en meestal de eersta iag ee� lezing gehouden wordtn
over het projekt wat aangepakt gaa� warden.n
In zo'n kamp kan je alles lere11. rrofielen steken, landmeten, teke
nen, determineren, 11 scherver.. wasse.:i:1 11 en k,Jken:, ·want het is niet de
bedoeling dat het plaatselijke hotal ons in de kost heeft.n
's-Avonds heb je meestal vrij. maar je hoef1:; beslist geen boek me2n
te nemen om de tijd te doden, want je hebt (is mijn ervaring) tween
weken lang aan áán stuk door (dikke) 2ret.n
In het weekend wordt er hlees�al eeü ekskursie georganise�rd, en tenn
slotte vindt iedereen het erg verdrietig als het ka�p is afgelopan.
Ik zou wel een boek vol verhalen kuwi.en ::ichrijven over de belevenisn
sen 5.n een kamp, maar dan krijg ik Jast met de redaksie.n
Tot slot zal ik over kampenn9 �aar j_k iets van weetn1 een kleine toe
lichting geven, vooruitlo�end op de k□nvokatie. Als je nog meern
wilt weten, kan je altiJd even belle1i of lsngs kome11.n
BLITTERSTIIJK (Limburg). In 1969 ben ik hier geweest, Bob een jaar
later, die weet er iets meer van. br wordt daar een ruine van eenn
kasteel oi-)gegraven, die vrijwel aan het oog ontrokken was doorn
grond en struikgewas. 1:,r liggen �,k Vèel kastelen in de buurt, dien
een bezoek waard zijn. Ondiep, maar heerlijk zwembad werd voor onsn
privá oyengesteld. Vondsten betref� vnl keukengerei e.�.n
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DORESTAD, Voor zover ik weet duurt het een week. bi.zonder inte::r:-es
sante ovgraving. hrg veel vondsten, waar je ook veel van mee mag 11e
men. Vooral voor de jongere leden een goed begin, da�ht ik. De op
graving naar deze nederzetting duurt al enige jaren en blijft spek
takulair.
SWALMEN. üpgrav;ing neer neolithische grafheuvels; in een prachtige
bosrijke omgeving. Vorig jaar werd er niet zovee 1 gevonden (vva t bij
mij de pret niet kon drukken trouwens) maar toch bizon.der in�eres
sant.
BURGST. Hier ben ik niet geweest,
maar ik heb wel uitgebreide doku
mentatie. Burgst (bij Breda) was
e�n Brabants leengoed en heerlijk
heid, en wordtn+ 1300 voor het
eerst vermeld. □�gegraven wordt
11 JJen Grooten Hoeve",
kom1>leet met
grachten, schuren, wallen, enz.
Wie meer wil weten over de kampen
_Däta kampen 19]1�_
of over een bizonder kamp, kan al
tijd bij mij (ons) terecht. Wat
Blitterswijk (�imbJ
L
")8/1 6 ..- 7....L\.,?
''/1'7
we niet weten hebben we zo opge
Dorestad
12/7-19/7
vraagd. Dus: Misschien tot kijk,
Grubbenvorst D r rtenaud26/7- 6�8
in een NJBG kamp!
Kamp olv :1.r vdiiJaalL','",',�- 2/r::_ -, /8
-- -J1 7-�1!
1
·---1 ,· Buras·
t'
'})n
,_.
1wente olv drs Hulshofl618-28/8
(Y,eerselo)
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IN DE DRIE BLOEMPOTTEN '-vervolg van 1-'ag
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De drie Bloempotten ziJn gelijkn9 maar de bloemen in elke pot zijn
verschillend. Links boven het wapen der Van Arkels, rechts boven
het stadswapen van Gorinchem. Het geheel was gevat in een tegelrand
met tulpmotieven.
Het verhaal wil, dat
deze tegeldekoratie werd verkocht en dat
men er voor in de plaats het latere tableau kreeg. Het eerste is he
waard gebleven, ook al is het dan in Londen. Het tweede sneuvelde
door een ondeskundige hand.
Gorinchem heeft geen II In de 3 blompotten 11 meer. De zaadhandel v. d,
familie Pik werd verplaatst naar de Kwekelstraat en is nu gevcs�igè
in een opnieuw gebouwd huis in zogenaamde oude stijl {maar het is
nep).
Erkende tegelboeken als blseviers Tegelboek van dr Arme Berendsen
(Amsterdam 1965) en Altholl�ndische Fliesen van belco M.Vis en Com
mer de Geus (Amsterdam 1933) ziniem er alleen de lof nog over.
Het kan raar lopen met Gorcumse tegels uit de Bloem}'otst�eg. Mer
kan dat stukje Gorcum in Londen bewonderen. Wij doen h�t met de he:
innering en een enkele foto.
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Red.8. VenGrabilis vermeldt in ziJn 11 Historia bcclesiastica Gen-cis
P.nglorum,; 1) dat het jaar 407 n. Chr. in het .H.omeinse leger in Brit·
ts::ini ê CoLstantinus, de matht grijpt en zich tot keizer laat uitroerr
:µen. Om z:Ljn keizerschap in het gehele rijk te doen geldE,n, vertrEktrr
deze Constantinus kort daaro.i? naar het vasteland� tezamen met allerr
Romeinse bezettingstroepen van Brittannië. lJe Britse provincie vanrr
het Romeinse Rijk ligt nu OJJen voor de invalhm der Barbaren en om
streeks 450 steken dan ook de Angelen en baksen vanaf het vasteland
11
·ov.er naar het eiland. lJe 1 1 oorsJt,>ronkelijkerr
2) hewoners van Britta:a
ni�, de Kelten, zijn niet bij machte zich tegen deze invallers terr
verdl�digen en trekken zich terug in de moeilijk toegankelijke gebierr
den van WaleG en Noord-�chotland. �6ze K�lten waren afstammelingenrr
van de Keltische bevolkingsgroepenrt die zirh reeds lang v66r Chris
tus,- geboorte zowel in Noord-Italië als in :B'rankrijk hadden geves
tigd en die zelfs in 390 v.Chr Rome hadden geplunderd. Deze Keltenrr
nu warer. va:rn.ü t li'rankrijk overgestokE:m naar �ngeland en Ierland. Narr
de. bezstting van Brittannië door de Romeinen in de loo.i? van de eer.,rr
ste. en tweede eeuw n. Chr volgde ook de kerstening van dit eiland,rr
missch:ten wel vanuit Klein-Azië. Britse bisscho.f!pen vertegenwoordi
gen :Later ock hun diocesen oy westerse synoden 3).rr
Ierl.and echter bleefr1 ofschoon de Romeinen het bes�aan van het ei
land w•a1 kenden - zij noemden het hibernia - 1 toch onbezet en zerr
óók s:.,ngek1:;rstend. De Kelten aldaar bleven dus bui t,en de invloed derrr
in J::,nge land. gevestigde Romeinen en hun kultuur, zodat zij hun tradirr
tie� handhaafden, zoals de indeling in stammen, het religieu�e lei
aersohap der druiden en de traditie der rijk geornamenteerde, ab-· :·rr
strakte goudsmeedkunst.rr
op het vastelandr
Ker2tening ,;,;an lerland-· lJe verschillen. ,net-��kerk
.r
Vanuit de berggebieden -van Wales nu stak in 432 de Keltische Britrr
.1?8tr.ick ( 389-461) over naar Ierland. F-atrick was omstreeks 400 aanrr
de kust van Wales door Ierse plunderaars gevangen genomen en alsrr
slaaf naar Ierland gevoerd. Hij wiet echter te ontsnappen naar Gal
lië en ging naar het klooster bij Lerinurn (Lerins), een middelpuntrr
van oosters kloosterleven. Na daar geschoold te zijn keerde hij te
rug naar Wales en vandaar naar Ierland en werd apostel van het groerr
ne eila�d 4). Overigens was daar al in de vierde ee�w door missionarr
rir3:::;en uit Wales een begin gemaakt met de kerstening der stammen Eatrick voltooide deze kerstening en droeg er in grote mate toe bij
het Christendom in lerland zijn eigen stempel te geven; door de ge
isoleerdheid van het eiland en de oud-christelijke gebruiken, d0err
1-'atrick ,:inui t Wales meebracht, kreeg de Ierse kerk enkele afwijkenrr
de gebruiken �an die van het vasteland, waar de kerk sneller evolu
eerde�rr
�-1
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er was verschil in de �aasberekening en in de tonsuur(= geschuren
kruin, hoofd) met de rrwnniken van het vasteland; d.e pauselijke ju-
risdiktie werd afgewezen; de kloosters waren de centra van de kerke
lijke macht en de abt was er het hoofd van; een biescho� was wèl
·::ianwszig, maar had alléén 'dijdingsmacht en liet de bestuursm9cht inaa
de handen van de abt, dit in sterke tegenstelling se� de situatieaa
op het kontineY1..1t, waar de bisschop de oppermacht ha'l over de kloos--·aa
ters. �eze verschillen zouden later nog aanleiding geven tot grote
onenigheid met de kerk oy het kontinent,aa
KuL1ï1::.:r ele bloei

..

In Ierland beleefde de kerk door haar kloosters een zeer grote
bloei. Hier zochteL geleerden van het vasteland hun toevlucht in de
turbulente tij den - Ierland ·bleef namelijk wonderlijk genoeg ge
spaard voor invallen vanuit het vasteland: Zo bleef de vroeg-chris
telijke beschaving, die in West-1:'.,uroi,a bijnu geheel op de achter
grond was geraakt, in Ierland levend. '.l�alrijke verluchte handschrif
ten danken wij aan àe monniken van de kloosters. fü.::roemd zijn de
1etterversieringen in het prachtige 11 Book of Kells 11 . l';r is hier ëen
sarne�gaan van eer� ,pj_rtuoze ornamentiek rnet verwaarlozing van alle
pogingen tot een natuurgetrouwe uitbe�lding van de mens 5). In deze
kunst komen onvloeden van de Kelten zêlf, maar ook van de Angelen
en Saksen, Scythen en Sarmaten en Romeinen tot uiting: de Kelten
hadden immers op hun zvverftocht varmit het Oosten invloeden var� de--
ze volkeren ondergaan en motieven uit hun kunst bewaard. Deze kerke
lijke, Keltische kunst heeft later weer op de Romaanse kunst in ge-·
heel �uropa invloed uitgeoefend 6).
Ook bleven door hun toedoen de schrijvers van de Uudheid (zow�l hei
dens als christelijk) bekend en leesbaar. �ij onderrichten hun leer
ling�n in de bijbel en de kerkvaders.
He� voornaamste klooster in Ierland was wel Bangor, gelegen in het
nooi'den van Ierland en uitgangspunt voor de zendingsreizen naar
Schotland.
1)a Beda Venerahilis: historia .6cclesiastica Gentis 1-1.nglorurna1 1a9 11;,aa
Jit fragment is te vinden in: MaHadasa1 Geschiedenis van Rome;
Elsevier G. ll; Amsterdam 1962; p. 241.aa
2)aVóór de komst der Kelten 'cestond er in Brittann:i.ë reeds een kul
tuur die waarschijnlijk verwnnt was aan die welke langs de noordaa
Yvestkust van Gallië bloeide 9 getuige de stenen monu:nenten vanaa
StonehGnge en earnac, welke dateren uita+ 1500 v.Chr.aa
Zie voor de overeenkomst tussen Stonehenge en Carnac:aa
J "J. M .. 'raeymens: VJ onderen der Ouûheid-.1!.iuropa; Amste-r·à.am 1960;
p,13-18. Voor de vroegste geschiedenis van �ngeland L . - ·
A.Maurois: Geschiedenis van bngeland; Ams�erdam 1960; y. 15aa,r
3)a De Bruin, y.2.
4)a J�hsen, p. 25,aa
•
5)aVisseraap�
83.a
9
6)aZje voor de invloed van de christelijk-keltische kunst op de Hc:-
maanse kunst: �-h.Korevaar-Hesseling: De wereld van het Romaans;
Elsevier A 98; Amsterdam 1963; p. 28-43.aa
0

Dit artikel wordt vervolgd in �C IY.
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DE CENT

De cent is de naa� van de munt, die de waarde van 1/100 gulden be
zit. De cent verving de duit tijdens de invoering van het decimale
stelsel.
Hij werd na 1816 in Nederland ingevoerd. ten tijde van Willem I,
kende de cent twee uitvoeringen.
Van 1819-1837 was het muntmeesterteken een fakkel (geslagen te U
trecht) van 1821-1828 met muntmeesterteken een palmtak en een let-
ter B (geslagen te Brussel).
Tijdens Willem 111 veranderde het aangezicht van de cent zich, dit
_geàeurde in 1877. De grote w met daarboven de kroon, verdween en
daarvoor in de plaats kwam er een §t�Jnde leeuw.
De waarde van de munt kwam in een lauwerekrans te staan tot de
tweede VJereldoorlog toe. In de oorlog verscheen de zinken cent, en
na de oorlog de cent die we nu nog hebhen.
Het muntmeesterteken van de cent die we hu hebben is in 1969 veran
derd van een visj8 in een haan.
De één cent filet het jaartal 1966 bestaat uit twee typen; namelijk
in
type I

type II

Bij type I zien we dat de T van h8t woord Cent, binnen de laatste 6
blijft van het jaartal. Dit is bij type II niet het geval. Hier
steekt de f er buiten.
HET bltlDB VJU� DB CbNT
In een krant van een jaar geleden, las ik in een artikel, dat de
cent zou gaan verdwijnen, net zoals dat met de halve cent gebeurd
is. In het artikel stond, dat de verdwijning van dç cent na 1980
het geval zou zijn.
De waarde van het koper van de cent was verleden jaar al 1,2 cent
en door de toenemende inflatie kan dit verdwijnen nog wel eerder
plaats vinden, dan de schrijver van genoemd artikel voorspelt.
De schrijver had het nog over een aluminium- of plastic munt t8r
vervanging van de koperen cent.
De cent dic:mt vooral als pasmunt en al zou de cent verdwijnen, dan
werd het brood niet één maar vijf cent duurder, bij een prijsstij
ging. Voorlopig zal de cent nog wel blijven bestaan, maar binnen 15
jaar ziet de schrijver de cent verdwijnen. Over 15 jaar weten we of
hij gelijk krijgt.
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�uinige, zelfwerkende industriële
rein�gingsprodukten voor elk
vervuilingsprobleem.
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werden de eerste spaarbanken o,l)gericht. 'lot nut
van 't Algemeen� Al.s BONDSSPAARBANKEN zijn het
nu spaarinstellingen die bij de tij_d zijn.
Zo gaan een. rijke historie en een moderne visie
harmonieus samen. .b.;n nog altijd tot Nut van �t
Algemeen. Met een dienstbetoon, dat zich uit
strekt van het babyboekje tot de inning van het
ouderdomspensioen.
r.russen de wieg en het
pensioen liggen vele interessante spaarmogelijk
heden. De Zilvervlootspaarregeling bijvoorbeeld
10 o/Ó premie over gespaard bedrag + rente.
Ga eens inlichtingen vragen bij de
oo . antoor: rke straat 3
N C nNl. Bijkantoren in orinchem:
on.Wilhelfuinalaan-62 en Gildenweg 135. GELDBRMALShN: .:t>r Bernhard
laan 2, LEERDAM: Meent 4. Zi ttin en i_n HARDINXVBLD GIESSENDAM
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