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G:iro-reke'r·d.tig�2304200 
se SPECIALt.n.v. penningm�estereee

Gewijdt aan de geschiedenis vanNJBG afd Gorinchem eo 
de Grote- of Zuidhollandsche Waardonder vermelding van: 
-De St-Elizabethsvloed van 1421, �·nNJB� abonnement se 

-
-. .  , het ontstaan en weer verdwijnEëln _,
Oplage± 150 - van ·dee-Biesbos.ee

' -

Niets uit deze uitga-
' 

. .- - � �·-···· .. 
. ; 

SC-Special zal in november ui tkomeïleee
ve:- �ag gepuh1iceerd S C. VI 
·w -orden, zonder toe Zal geheel gewijd zijn aan deAlge
stemming van redaksie mene Ledenvergadering in December. 
en/ of auteur(s) van 

''het geschrevene. 
Met dankeaanehr w.v.d;Heijden,

. . . 
,

1_6 - 1 0 -- 7-' - voor zijn medewerking aan deze se 

�e�_�anK �an hr w.v.d.Heijden, 
voor zijn medéwerking aan deze se 
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Qp deze plaats wil ik ingaan op de bezwaren die enkele leden hadden 
1
· ' 

1'" 
1 têgen de plaatsing van het stukje over de derde wereldwinkèl in deeee
vorige se 0 

Er waren twee bezearen. Ten eerste had het volgens hen niets te makan 
met geschiedenis en ten tweede zat er volgens hen een 1 politiek lucht
je' aan. 
Wat het eerste betreft het volgende. (Ik ga er nu maar even van uit dat 

1 .d'.:',[lièt- oodoelde stukje inderdaad niets met geschiedenis had te maken)" De 
redactie ziet SC in de eerste plaats als een ledencontactorgaano 

. Dît: bet·eekent o.a. dat leden, die menen iet::: te moeten plaatsen wat vol
gens hen belangrijk is voor de anderen� ook al heeft het niets te maken 

- ·mèt geschied13nise
1 

daarvoor van de reiactie ruimte k:rijgenoeee
Ik geloof d.at ik mGt deze verwijzing naar de opzet van SC kan volstaan.eee
Nu het tweede bezwaar en alweer� ik ga er- maar even van uit dat er in-

, tier daad een I puli tie k lucht je I aan zat. 
Ik ben nog steGds niet overtuigd van de bezwaren die daaraan zouden 
kleven o 
In dit verband een ei taa t van prof. Bouma E � dat dunkt me, verdere 
woorden overbodig maakt. 11 De geschiedenis schenkt geen vrijbrief om ons 
op het gewordene -ce beroepen. Ze dwingt tot .zin geven aan het worden•• 
de, thans meer dan ooit tevorenoe11 
Duidelijke taaili, niet? 

� Geschiedenisstudie mag alleen dan zinvol genoemd worden als ze resul
teert of heeft geresulteerd in een politieke stellingnameo 

GRAAG REACTIES!! 

'1]: 1Pe §îtfu L!LJ § 

BAS� NENWALSïR. l i,.. 
(f'-,ST HLI IS -�TP-.;,.. I'-. i 2. ') 

(ïORI NC 1-1\:t"I 
ELKE J)ONDERDAS EN 

Ï)?\At-.lt<CN v,10RD1:"' �K/ÄT IS 

Trt\J, S. 6E'Z O R,;.c> 
1 

N Jtc, C-,E.8.ü U"" 1--�-- --------------------------------:-----:--
(A::lver �.e_,-, t:•�.:. � 

N oB o DE LEZING MET DIAe1 S VAN'GoC.v oN.IFUWENHUIZEN VERPLAATST NA.AR 
VR IJDAG2..2.._Q.KTOBER A_.s�.�.Llfil,f.DïU�

.,;;.
A.TI3{'.ZELFDE TIJD. 
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ADRESSÉ"NL!JST . sekretaris 

.. j 
J ! '/-j ' 

Nieuwe. leden� . ....,.,- f. ; 

• . J .,·

Loethe Olthuis; Gri�glaap 9; Voorschoten; tel. 01717 � 39331 ·-. lid per 6 septe�ber 1971;
Inge, :Evers; Kon. Wilhelminastraat 3; Arkel; .tel. 01831 - 224;

lid �er 15 september 1971; 

Nieuwe . donateurs� 
De :rrr 01830 23960.Fani. Krey; Vroedschapstraat36A; Gorinchem; tel. 

Aanvullende subsidie: 
, Ontvangen van de fam. Van Kuilenburg, Arkel (onze dank hiervoor!) 

·rS-amenstelling bestuur afdeling Gorinchem e.o. der· NJBGrrr
voorzitter /propagandale id.er: 
Claas van Kuilenburg; Kerkeind 36; Arkel; tel. 01-830_.;. 25064. 
se kretar is/vice-.yoor zitter� · · · 
Rolf van Acquoy; Lijsterbeslaan 5; Gorinchem; ·tel. 01830 - 23240. 
penningmeester: ..
Bob Nater r Kl_eine Haarsekade 72; Gorinchem; tel-.01830 - 22162.rrr· geschiedkundig--....arcl'.livaris: . ··. 
Bert Stamkott/ p.dhepenens traa_t 2a; Gorinchem; te 1. 01 830 - 24662. 

B.1bl.10theek.. .r./i:.- .,·. ..rr
Douwe de:-Vr·tes; Kleine Haarsekade 73;- Gorinchem; tel.- 01830 · · 22490" 

;,..l" 

Gironummer': _ ;,, , . . .
Gi;rori:ütntie.t 2-304200 t. n.v .,"--'de pénni ngmees ter NJBG afdeling Gorinchem .. -

···--- ::rr::__-::_--..--.:-::::---
M E · D E D E L . I :N..�..:: E .N 

. . 

De 'rrr .on,t;limmer�,·voor de 'àbJ?_nnees in Go:;-inqhèhi. :Zijn veranderd•· Deteleforrr
voormalige ¼--ei jfè;rige nummei·s-·:Zijn .-5.:ci j fer:i\ge geworden, d.m.v.• .het 

= ·r'toevoegen van een,? voorrde nummers.·:�r::_�--:..-- •. ·.:;rrr
·rVoor degenen die nu lid we'nsen tecworden; :'.l)�s:taat een speciale rege-

ling. In geval U, in of na de maand, september ·uw:-:kontributie stort; /·rr ·rbehoeSt U tot eïhd 1972 niet meer .te betalen. :. --:.>··- 1 
Bij opzegging (?) dient U dat vóór 20 november te doen, na 20:·uoyeri:ibe:rrrr
vindt autómatis,_ch verlenging van lidmaatschap plaats. · >·.<.:: -

! 

NO� EVE\"'!
;, · E l'\l Dt: � 

. 

8/4 
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MOET �Ok 1 

BE2U1N�El\\� �
/·,·F�� U ZICH NU O�EFFT ALS LtUOF 
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1 .., u .•r" -� ï.>rrr \. o l , \,�
��{rrr

O .·r· ,j - ,. , \
f ., 1 1 , .-

1 _; !
, \. ,1.. 

(' · 1l i "'\r :urrr
·•{ o 

]} � �-���:.-:�;:�d� -0 ::-FÁq)�;; '�:}�;-��'d�:.-J:z/':;:::.?��V:!!�;_ 
Reeds  d. :i.verse  ::n le n hebbe n we U v :1 2  SC  e n  de p laa tse l i j ke b J.8. de n , op de
hoogte geho·•.1 de n 11 a n de verr ichtte e n  n,)g te veer ichten  a. c t i.v i te i te n e n  
werkzaamhe C1JH1 � 11 uura fgaande aan  de ::::e nt )ons te 11ing  e:ver de ge s chied<3 ni s  

, ')) '-:•rrr 1 )r1\rrr

va n Gor 1nehem , gehoude n in  he t b.s lgis che 3 t � Niklaa s .  
Nada t (u :Ltera a:cd ) ho t r.:iee s to \\T8J' k z :� �b to ch weer  in de 12.at. s te twee 
we ke n  v • )OY' de ops ning toe s p it s te > &aákke n )  ., kc�1 op  dins ...:r (en maa,:rrpláár
d a g  2 8  september de i/I'a chtwage n '1 ocr he t geme e nte ,--a r c::1:Î.ef e n  he t mu� 
seum (e kspos i t iema.ter' i ·:1a l .... v erza me lpunten )  v oorr i j de n ,  om  z ich me t 
haar k; s t;bare iflLrYu.d (-,;rer z waa1· de f 2 0 � 00:.) ., �, ) :r icht ing S t " NikJ.:i.a s  te 
be gevc t1 o  Op woe ns da g 2 9  gevolgd d.oo:r de e l;:spos :i t ie -v.rerkgrcep  (e rn ge 
s 0hoolur8 n  in Gor in-::he r:1 e n  Utr e cht 2 ehtE.:: rJ..a te nd )  .? die in he t Mel'.' ca tor 
mus e nm a au,;e k�)me "1 me �.:,e e n  2a n de s la g  ging . Er o nts tond we l •rnr tra g i ng
we ge ns he t u rn, iJ ·l'.'e v.e n van  sta ander s e n  v it:r: ine s  (we lke gebr uik t werde n  
v oor ee n te t1t ,)cms te lling ove r- Reynaert d e  Vo s 9 gehoude n in hat 2 tad= 
hui s  van S t . l(i Llaa s . Na ee n da g "i7 8. n v:ruchtbare arbe id toge n we weer  
hu iswaarts 

7 c, tr! 2dter· da g reR ds te::ug ·i:,c ke re ".7 om de  la 2.ts te ha nd te 
l0 gg8 n ns. n rie te rn: , , rj n_ s te ll :�ng o 

We z i. j n  �1 ttgc ga a n  ·1 a r  de vo lge nde ir:de Jing � in  he t m idde n v a n  de zaaJ 
de maque t te �rn n  Gork ...i lr; 

5 vuclrs te1le nd1=; de toe.s tand va n î 6û0 . V12 .r·volge ns 
e e n  weer gave va n de, ontwi kke lir: g  va n de woongemee ns chap Gor incne e  dmv 
ze l:fge \: eke ndr.:; ka ar te n q a uthe nt :i_e ke ka arte n ,  pre nte n e n  maa ue t te �; ,.
®pe c .:La le a anc: 9.cht we rr\ be s teec� aaYJ. hc-:; L, k1 2 te ê, 1  De B lauwe Tore n (m::,. cfü.e t ... 
1; c )  o n  Loeve :� ü: i '(1 " 3e t.. huici i gE. G,.,r kum wordt  in  be eld g2b.:-a cht door 
luc}ri:::fo to �" 1 t2 :r: w:.i j l \1 oor d j_s ns e conom::_e ,::i en  3 re c ia le hoe k  we r d  ü1gericht 

7 
W•.rGI. (·•ra .rr1r- n ,-l , _  '..., r'1 L" 7

-J.. J '• .. ,J P 1!.··1 ....,. .U,a -,rrn Ho+�r:o,,,r... t!..101. nl. � De · o c• ...... � - \... _, " l l Jor�n-1..,.A, n ;,.A,. ,Il,  l u+- c ! 1 W7
...,1,.. go·rr -4\..._;; h e  '-'- . c.. Vr· i  Bo o' b'rr'r 'rr,rr r'l e F· _ 

, , :}

,::: :1 do in Gor :. n.chem 6E:'J e s t i gdo belgis ::::b.e fB.br iek Mas s ive 1 re r t0. ge nwoor -
d igd. z i ,j n o  Me e2 ·jrnformat ie ove .1:· G0:· i nche m e n  de NJ13G is te verkr i j ge n  
i n  ee c' daarvom· i nge r i c�îte 3 t2 nct ;; hier kinme n de be zce k=:;r s teve ns hun 
ha nd reke r.ing El he t g:1 s te nbce ;;;: p taa ts e n �  grati s  s te nc i ls me eneme n,  ee n 
e nque -•_.e l'or nn�lier 1. nv u:i_1e n e r. ey t o ee n ga lcî.e li j ke bi jdr3.ge  levere n inrrr
ee n v oor de z,,-, f;e lege nhe ld ::1 2 ngE, ;.', (.J eht spaénvar ke n c 
Na GUS sen  de ·Jsdr i_ "hj e n  Jour A ntwe::'p8 �1 be ke k0 n te hebbe n �  S t . Ni k1aa�: 
op haar  (CJy1 nco se ) · :::: te 1 te n ge ze t to he obe n (ee n in A ntwe r pe n  è.oo'!.' de 
H i j .l:sw2, c;h1; �angebodD n inv ita t ie hGbte ".1 ws he laa s moe te n a fs laan • .  o , ) � 
e n  'J C  n m. r:n ::. ,p  d8 ( zeer ) ha :"dEJ grond v a n  he t mus e um door ge brac"l.t to 
hebbn n � ·,I ond op z0nrta. g 3 o i.i:::to·t-er de 0 ff i. s ,j e le ope ning p laa ts  van  do 
dubbe le te ntoc,ns te lling � waar-va n  he t e ne dee l door de Gor lrnmse kuns te 
naar :, e n  he; t a nde:,:· c de e l c:oo-;.' on.s wer d  inger- i cht , A chteree nv olge ns 
name n de be lgie se  ku1t ure e l  a:t:. tn s jeer., Gor 1cums eer s te bur ger dhr S chreu
de:r e n  �, "t.adso  r ch:! v2r j_s dh-r Bus eh he t ·  ',voordr. Hier na. v o nd e e n  be z ieht iging
door he t ge z,2. .ls r:h2. p va n de te ntoons te ll i ng J:)laélt s ,  e E  ve :-voJ.gc Ds be gaf 
me n z5 ah n3. ar  de  mU.i; eumtu i •1 ,  ·wJ.2.r he t g la s  ( in dit  geva l gevuld me t 
R oya l Pétilrla. nt dP.s C av e s  ::3er narci-Has s ard •- hoe we e t  je  da t goe d , r r r
BE., .,.. + '?·w·• , 

zorr
·- 'rrc- c,he� ·  ,:, 'l , ,-;::., ·r·d  ) G '-' .� ,_/ C• .. V✓ ·-' . • 

E lder s  :L n S i., o :J :,.rk lB.a �'. wer d  ee n Loud buffe t gE; S erveerd � ,.,,,raaraan ook wi j 
ke n c, ns wJ. t d it be tre :::t to t he t verme .l.de n van  de uita ::i. nza tE: n 1 ·we bepe:::r-

s teke nd,::, k,,;a �:.. i tG i t 
de ze se 

(e e n  gas tro riomis ehe bG s chr i jv ing zou de  re s t  van  
en  he t gev e n  va n ee n wi j zer r aa d �  goo i  noo i t r·in  be s la e;  r,e rr.s ,1 )  5

Uw e i ge n  g J.a .'3c n i r1 o  
De t,Hngr e is EJ.2.:� C�,n. nche m vc ": ! _;,c,p minder v lot 1 (de laa ts te tre in 
s topt i n  Rcosündaa .rr;:;-1aa r e nr(e .l�:>. minu te n  :.. . p ,. v . de gebrui ke l j_ j ke ne ge n 1 
V . .  L v ( ,. L.t ·..1 V ..!. . .� . l ..J  J.- �· ,- _;; v  -►. �- \.. 1 v .:)... ,I -' �:i.. o 9 •J· er'·W 'r - · ..,_. ).. · -�, OC) .., + ::, a n be +· ·C) -" t nl 11~ ,: 1. c; "') ;·, o ··� }, , .. ç, ';r .; p ki' J0 7:J::;, t' C laas 1 '·1 +rrr 'lrJ. -1 in  G, 1'"' kln .n 

(. t':,., '-' .l. 9

ze lf d<"':: :fj et3  v a n  r:.rndE:: EgütekG n,:1,) ir.  hogere s fe r e n  ble e k  ts ve :�· 1-rnre n o r r r

https://bijdr3.ge
https://m::,.cf�.et
https://urn,iJ�l'.'ev.en
https://NikJ.:i.as
https://gemeente,--arc::1:�.ef
https://a.cti.vi
https://P�tilrla.nt
https://bijdr3.ge
https://m::,.cf�.et
https://urn,iJ�l'.'ev.en
https://NikJ.:i.as
https://gemeente,--arc::1:�.ef
https://a.cti.vi
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Een ekskursie naar Leiden (als er genoeg ani--�dee

l
��a

k
pperd gez�menl ijk o 

1aa
Een pr

h
opagaanda-avona

)
n de Chr. Scholenge-iaa kwamen er diverse aktivi-Haa

d 

(0aa daa

onze afdeling (gepland op 17 of 18 december), G�:ku�J ek��
g

O'e:nasl;cht 

se 

A KTIVIT 2 I T :C N 

Utrecht 
Op zondag 26 september mocht de afdeling Go�� 
rinchem, voor het eerst in haar bestaan , als 
gas the er optreden voor een andere NJBG afde
ling, in dit geval de afdeling Utrecht. 
De Utrechtse delegatie was ca 15 man groot� 
en werd direkt na aankomst in Gorkuo naar 
het Pesthuys (Bagijnenwalstr) geleid, alwaar 
koffie geschonken en brood genuttigd werd. 
::en rondleiding door Gorcum's binnenstad volg
de, waarbij het de Utrechtenaren opviel, dat 
Gorkum eigenlijk nog niet eens z6 klein is. 
Na de rondleiding wachtte de veerpont naar 
Woudrichem (alles precies volgens schema!) 
en Loevestein. Na terugkomst in Gorkum werd 
bij 11 Kam Wah 11 (synoniem voor lekker eten)
ouderwets speciaal II gechineest". Alvorens 
terug te keren naar de Domstad. (We hopen 
nog eens een Utrechts' verslag hiervan te 
plaatsen). 

PESTHUYS 

Zo luidt de officieuze naam voor ons pand aan 
de Bagijnenwalstraat. Het zal elke donderdag
en vrijdagavond geopend zijn van 7 tot 10uur. 

L:;3ZIN G  

Op 2� oktober a.s. zal Gerard van Nieuwen
huizen weer een lezing met diaa1 s houden over 
zijn reis naar Rome. 

se 

Zoals in het vorige num
mer van se was beloofd,
zo!Îl.den in èsit artikel de 
"Fibula 11 en he t Kongres 
aan de orde moeten komen. 
Gezien de gew�jzigde si
tuatie ( o .a. het ontslag 
van de hoofdredakteur van 
Fibula) is mij terecht aan
geraden deze k.ci tische be
schouwing op te schorten. 
Vandaar dat ik nu begin
met een verslag van de ver
gadering van afdelingsver
tegenwoordigers q ditmaal 
een regionale vli.v. om de 
band van de afdelingen on
derling te versterken . Zoa1 n 

VAV wordt vnl. gehouden 
om de afd�tingen van el
kaars doe n en laten op de 
hoogte te stellena9 an orn 
allerlei problemen r.riet 
het HB (Hoofd.Bestuur) 
door te praten"
In het kader van het 

K O M :::::; N D E A K T I V IT :C IT :C N eerstgenoemde werd de 

Jaar lJ s eena:regio naa· .mo en ld is·1a).,ge 

meensc ap u e oven ; 
blad uit te geven. Ook 

teiten a::in d 8 rdeaaanEn uiteraard de ALGEMENE LEDENVERGADERING van d .rb" ;l 
z 

� ·af
d

e 

0naast het NJBG kongres op 27-31 december '711 figuu�Onze volgende SC (SC VI alweer) zal geheel· · • • • De k .1. ont.ak-1-l, en met ons be •-aan deze vergadering ziJn gewiJd. stuur met het HB zijn
dacht ik wel positief be,MIDDEN BRABANT IN ROMEINSE TIJD invloed . He laas was de AP 

Op 4 november a.s. houdt het Nederlands (Algemeen Penningmeester) 
Klassiek Verbond afd. Gorinchem een lezing niet aanweziga7 op het ge
over de Romeinse tijd in Midden-Brabant. bied van zijn afdrachteh 
D8ze zal plaats vinden in het Gymnasûmm, voor onze afd. leden laat 
aanvang 20.00 uur. zijn beleid zeet te wensen 
Alle leden van de NJBG zijn hiervoor door over. Maar ook hier zal 
dit verbond uitgenodigd. wel een regeling voor te 

vindfen zijn. 
\ 

\

' 
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De derde dinsdag 1ran s2ptember (11 Prinsjesdag11 ) 
heeft ons ve8l (slecht) nieuws gebracht. We 
zullen ons oaar niet aan algemene bespiege
lirigen van clez.r3 miljoenennota wagen, maar 
volstaan met siechta enkele punten hieruit, 
punten resurterend onder het ministerie van 
ÖRM(voor deze regering een dankbaar objekt 
om op te bezuinigen).
Voor het komende regeringsjaar worden de vol
gende regelingen van kracht� Allereerst de 
musea, hiervoor zal meer betaald moeten 
worden (nuttjge wenk� leden van de NJBG 
he1:Jben reduk::-,ie of gratis toegang in tal 
van musea.!).
Het bibltotheekgeld mag van gemiddeld J5,
tot gemiddeld f10�- verhoogd worden. Ge
lukkig is d.e afd,.Jling zelf een bibliotheek 
(uiteraard op het ge'.Jied van de geschiede
nis) rijkl
Een flinke bezuiniging treft de monumenten
zorg; de ko;ne11.de vier jaar zullen g_§en
nieuwe aanvraj;e:·1 voor restauratio in behan
deling genomen worden (dit betekent het ab
solute einde va!.1 'Jele monumenten� die nu 
reeds bouwvallig zijn� of op in::;torten
staan!). Met è.e lopende aanvragen is beslag
gelegd op de beschikbare middelen. Het Neder
lands Historisch Instituut in Rome blijft
haar subsidie b::,houdeno Het Rijksarchief 
mag veertien nieuwe personeelsleden aan
werven. 
Samenvattend, mogen we konstateren, ,lat 
geschiedenis en de bestude�éng van de Ge
schiedenis zich bij CRM niet meer in die 
belangstelb ng :na,;:� verheugen, als voor
gaande ja�en. 

-BS-

In het Pe:3trn1y3 kan ° Kunnen) nog gebruikt(oo
worden: �afel(1x2m),lamp,dressoir,ladenkast
jes of a'.r chiefladen/kastjes ,studeerlamp, boe
kenplanken,v:Loe-rbcdel:king, kussens en matrasm 
seno

:, 
vei1.ingi:\j_s ten, sc�1emerlamp 3 pe troleumkach

el � kJ.o'i{,afwasbak� ê..rieue gs te l�ker, fles se nrekje 5 

geldkistje,ventilator,gekleurde lampen (10 à 
20watt) enz. enz. 
Bovendien allc,2 wat T,evGel (?) bij U is aan� 
sherryo

3 pils,wljn,sinaso5 seven up etc. 
Indien U tiér:. of me8r dezer artikelen aan de 
NJBG wen3t ove:· te dragen, wordt vriendelijk 
verzocht kontakt co te nemen met de sekreta
ri� o Deze z.a�- dan beslissen of ze esthetisch 
ver,ri'f:;woord zijn om j n het <:;lubhuis een plaats 
te vinden. Na�uurlijk wordt indien gewenst
alles �huis cpgghaal� 

Een oprichtingsvergade
ring die al serder ge

houden werd was die van 
de 11 S t ichting S tree khis -
tories Centruri 1 ,, Enige
maanden ge.LedeL vroeg het 
gemeentebestuur van 
Nieuwpoort aan de cultu
rele raad A1blasserwaard 
en V ij fhere n.L-1. nc.e n of 
deze er voor zou .,,,oe'len 
aan het Raadhuis een 
nteuwe bestemming te 
geven. E� werd toen ge
dacht aan een streEdGnU•· 
seum. Uit deze gedachten
is tenslo©te de genoemde
Stichting ontstaan, Ze 
wordt een brede taak 
toegedacht� in die zin 
dat ze de gehele bevol
king bij alle fuogelijke
facetten van de streek• 
historie moet betrekken. 
Het Streekhistories 
Centrum zal geen staties 
centrum moeten worden� 
integendeeloode sLic.h�9

ting zal als overkoepe
lend orgaan djenst doen 

'waarbinnen een uitge
breide uitwisseling op

'alle historiese te;reinen
plaats zal vinden (bijv o 

expositie-materiaal). 
In het kader van de ver
tegenwoo�diging van de 
jeugd in het algemeen
bestuur is ons verzocht 
daartoe iemand aan te 
wijzeno Door :1e.ot bestuur 
is daarin voorzien t/m
december. Op de alBemene 
ledenvergadcl'ing zal de•• 
finitief iemand aangewe
zen wordeno 
Wie nog meer w.il weten 
wende zich ais altijd
tot onso Dat wordt 
trouwens m.i, toch nog
te weinig 88dann. Of zijn 
we nu �cht zo du:delijk
als we willen doen gelo-

'?veri. 
�-. 
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DE NJBG EN DE SANEHING VAN GORINCI-IF:M 

Het is belangrijk, dat de sanering van Garinchems binnenstad, door de 
NJBG krities gevolgd dient t,"' worden" Om dit □ogelijk te mRke:1 is het 
moi. wense ., . jk een aktievc topografiese (zo U wilt, sanerings--)werk
groep in het leven te roepen� die de bestaande·- of nog te ontwerpen
saneringsplannen beki;kt, en eventueel met alternatieve saneringsplan-
nen komt. 
Het is dacht iko

? 
onze taak (en plicht) om onze visie op dit gebied 

aan pers en gemeenteraad kenbaar te maken[
Voorgesteld wordt om zo sroedig mogelijk eon rapport op te stellen 
inzake de sa nering in het lî Kor'te ndi j k�k-wartier" 5 waar op het ogenblik
de slopershamer driftig rondzwaait (hiervan j_s ook het op de mommen
tenlijst staande pand )\rkelstraat 56� een patri12lërshuis uit de ·18e 
eeuw, het sla�htoffer gewordenl 
De Kortendijk is vermoedelijk in de 13e eemv als stadswal opgeworpen, 
en ging later als waterkGring 1-angs de Lingeh,1ven dienst doen. Als 
zodanig wordt zij in 1329 voo:r het t�e:cst in d8 annalen bijgeschreven.
Na het verdwijnen van de HûOf>A:rkelpoort (nu Bagijncnwal), verloor 
zij haar funksie als verkeersader� welke werd overgenomen door de 
Arkelstraat (door 5 tal Oost,-West 1ope�1dt::: stegen met de Kortendijk
verbonden). Mede door de ligging a2.n.de haven was hier vnnouds veel 
handel en nering (brouwerijen;o') de steigers en pakhuizen herinneren 
hier nog aan. Rond de laatste eeuwwisseling was de Kortendijk één van
de belangrijkste winkelstraten van Gorcumoj doch werd later overvleu
geld door de Langendijk. Hierna trad verval ino'l met als gevolg dat nu 
vtijwel de gehele straat onbewoondo5 en rijp voor afbraak is, of .•.... 
Of herstel in de stijl en sfeer die karakteristiek is voor deze straat. 
Want hoewel deze straat slechts-�én pand op de monumentenlijst heeft 
staan (nl. pand Kortendijk 8o') tuitgevel uit de 1 Be eeuw) zijn er ook 
nog wat pak- en woonhuizen uit de 18e eeuw eo met name de 19e die m.i. 
ook waardig genoeg zijn 'Jrn op de monumentenlijst te zetten. Het meest 
ideale zou zijno') wanneer deze Kortendijk als winkelstraat de voort
zetting gaat vormen van de Langendijk (hierdoor krijgt men.een soort 
Voorstraat idee (dordrecht). Oude en karakteristieke panden en pak
huizen dienen gerestaureerd te wordeno'., terwijl de (vele) nieuwbouw 
beter opgetrokken kan worden zoals men dat aan de Sarisgang en het 
Statenplein in Dordrecht heeft gedaan. Met het vrij fantasieloze 
"Beurscompleks" (Kortendijk 2--6) ben ik niet zo gelukkig! 
Het is de bedoeling dat over deze ·Kortendijk-problematiek' via SC 
en/of de NJBG een diskussie ontstaat (terwijl we ons voor voorstelleno

5

ideëen en suggesties uiteraard aanbevolen houden) en dat de topogra
fische werkgroep zo gauw mogelijk operatief wordt (leden kunnen d�ar 
toe kontakt opnemen met hun Geschiedkundig sekretaris). 
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- KAMP SWALMENe-

Dit onderzoek, in samenwerking met prof" Van der Waals van het B . .B..I 
betrof het verkennende en aanvullende onderzoek van grafheuvels bij
Swalmen (bij Roermond), 
Het werkterrein was landschappelijk zeer fraai gelegen op het hoog
terras van de Maas, daar waar de Swalm de ze doorbreekt. Ddit onderzoek:. 
werd dit jaar afgesloten (zoals in SC reeds werd opgemerkt was er ook'. 
in 1970 een NJBG-kamp). Op het programma stonden� na-onderzoek in twee 
van de in 1937 ten dele onderzochte heuvels uit de middenbronstijd aan 
de rand van het hoogterras, aanvullend na--onderzoek van de grafheuvel;
met dubbel inwendige ringsloot waarvan vorig jaar reeds een part werd 
onderzocht (destijds kwam hier een hoofdgraf met crematie.-ntsten aan 
het licht) en van een heuvel op het middenterras, en tenslotte een 
verkennend onderzoek op bescheiden schaal van een heuvel (''IX'') op
het middenterras. 
Er waren veel profielen te tekenen, zoveel dat iedere kampdeelnemer 
aan zijn trekken kwam; voor belangstellenden was er de mogelijkheid 
tot het leren werken met een waterpas ( 1 landmeters 1). Enkelke interes-

. sante ekskursies naar Venlo en Asselt hielpen mede mee dit kamp tot 
een succes te maken. 
Dat de deelnemers het uitstekend naar hun zin gehad hebben moge blij
ken uit het voornemen t.z.t. een reünie te houden: 

·- KAMP G RUBBENVORSTee-
Dit kamp (26juli t/m 7 augustus) werd gekenmerkt door een uitstekende 
ac commoda t i.e. 
De ruïne was gelegen bij de fruitkwekerij 111 t Gebroken Slot", dat 6 
km ten Noorden van Venlo lag. Dit kamp werd geleid door Dr. J.G.N. 
Renaud en dhr Roodschild-Koning. ER waren 22 deelnemers, die in de 
hete zon gedurende 6 uur van de dag aan het graven waren. 's Avonds na 
het eten, dat altijd goed heeft gesmaakt, ging men de dorst �at lessen 
in Venlo of Grubbenvorst, of wat zwemmen in de Maas. 
In het wwekend was er een excursie naar Maastricht via enkele beziens
waardigheden zoals het dorpje Thorn. 
Nadat we wat gegeten hadden aanvaardden we de terugreis;zondag was het 
luieren geblazen @n maandag begon het nharde 11 leven weer. 
Dinsdag kon het eerste profiel al getekend worden. 
Donderdagavond werd het Venlose museum bezocht waar ook een ontmoeting
plaatà vond met het kamp Swalmen. 
Vrijdagavond werd er een kampvuur aangelegd dat tot diep in de nacht 
brandde. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden reeds enige kui
len dichtgegooid, zodoende was er zaterdagochtend nog maar weinig te 
doen. Zatermiddag konden we daarom ook terugkijken op een zeer ge-•
slaagd kamp. 
Dit was fie� eerste maar niet het laatste kamp in Grubbenvorst! 

Douwe de Vries 
(ingekort �oor de redactieeee
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DE IERSE KERK EN EUROPA III G.C. van Nieuwenhuizeneee

Tweede zending�golf. (± 670 - ± 770) 

Vanuit een goed georganiseerde, levenskrachtige, nu Keltisch-Angelsak
sische christenheid verspreidden zich na 670 wederom monniken over Eu
ropa. Vooral op het Noorden was nu hun zendingsarbeid gericht. Ofschoon 
reeds in 630 in Utrecht al een kerkje gesticht was door koning Dagobert 
der Franken, was dat kerkje door de zo nu en dan opdringende Friezen 
weer verwoest. In 678 deed de hiervoor reeds genoemde Wilfried, de abt 
van Ripon en later aartsbisschop van York, een vergeefse zendingsreis 
naar het gebied der Friezen. Meer succes hadden Willibrord, ook uit 
Ripon afkomstig, en Bonifatius; zij kwamen naar onze streken omstreeks 
690 en 716. Willibrord kreeg de steun van de Frankische vorst, die dmv 
de missiearbeid zijn invloed in het Noorden vergroot zag. In Utrecht 
stichtte Willibrord - door paus Sergius I in 695 in Rome als bisschop
in het land der Friezen gewijd - een kerk, gewijd aan Sint Martinus 
van Tours. Binnen enkele decennia wordt Utrecht een bloeiend kerkelijk
centrum. Echter door Friese invallen werd in 714/715 Utrecht verwoest 
en moest Willibrord uitwijken naar het Zuiden, naar een van zijn andere 
kloosters, die hij daar had gesticht. Hij ging naar Hchternach, waar hij
in 739 stierf. Nog steeds ligt zijn gebeente daar, in een prachtige
crypte onder het hoogaltaar.(12)
Bonifatmus trok ook naar het Oosten, over de Rijn en stichtte onder 
anderen het klooster te Fulda. In 754, bij een van zijn laatste. zen
dingsreizen (hij was van plan wegens zijn ouderdom zich blijvend in 
Fulda te vestigen) werd hij bij Dokkum, in het gebied der Friezen,
vermoord. Hij werd in Fulda begraven. Beide missionarissen hebben in 
onze landen de grondslag gelegd voor de christelijke cultuur, welke 
onder Karel de Grote pas weer zou opbloeien.
Naast de hierboven genoemden, zijn ook nog als missionarissen bekend 
Ewalde, Lebuinus en Suidbart. 
Nae± 770 is deze tweede kolonisatiegolf afgelopen, wat overigens niet 
wil zeggen dat de invloed van Ierland op Europa dan ook plotseling op
houdt; de kloosters bleven centra van de christelijke cultuur en nog
lang onder Karel de Grote is de Ierse invloed groot, getuige onder an
deren de aanwezigheid van Alcuinus aan het hof van de Frankische kei
zer, een geleerde van Ierse afkomst. 

Conclusie. 

Zoals we gezien hebben predikten de Ierse monniken over geheel Europa 
het Christendom. Hun kloosters werden brandpunten van beschaving. HeG 
is de verdienste der Ierse monniken, dat zij een stuk cultèlurgoed van 
het Christendom wisten te bewaren in hun kloosters ... Paar werd geleerd,
gedoceerd, gecopiêerd en geschreven. Genicot zegt (14),.dat-wij de cul
turele invloed van de Ierse monniken op Engeland en Europa overigens
niet moeten overschatten; Hij stelt dat zij niet zulk een groot aandeel 
hebben gehad in het overdragen van de antieke cultuur, als wordt ver
ondersteld. Wèl kenden zij Latijn en Grieks, de Bijbel en de kerkva�ers, 
maar het is zeer onzeker of zij de profane en heidense schrijvers uit 
de oudheid gelezen, gecommentariëerd en onderwezen hebben in hun kloos
tersGholen en abdijen.
Belangrijk was zeker de kunst, welke de Ierse monniken verspreid heb
ben. In Europa vonden zij een ornamentale kunst, die aan hun Keltische 
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aanleg verwant was o Door synthese van deze twee kunstuiti_r1gen; ontstond 
een prnchtig,3, primitieve kunst, die de voorloper is geweecS:t·!:Jan de 
Romaanse (15) o . _ •.. 

Ook u:� t aeJ.ünistratief oogpunt zijn de nieuwe Ierse klo:ç;>,$t?:+.1$2 in Europa .aa
belangrijkJ de kloosters namen als bestuurscentra naas,t•-ó�r oy,ergebleven 
cité's een belangrijke administratieve functie ino Zij :v:uJ,,-él-en•mede de 

het Romeinse' J).e?.--tu-µrsapparaat ru:i.m-:e op; welke door het ineenstorten van 
ontstaan was, 

Ier�;e monniken hebben op ·aaa -eriis vanDe een kritiek punt in de ·geséhi�daa
het Chï',iëtendom mede hun kennis en energie aangewend om Europlà niet te 
laten ondergaan in èen totale culturele nachto Zij zijn met Btlderen de 
we·agbur'eÎders geweé.st van de Karolingische Renaissance�-- A.iciiir.ii:'ls de 
11 steunpilaar van de Karolingische Renaissance11 is eeri pracht_i:g voor
beeld van een door de Ierse traditie geschoolde geleerde: 'Eén� man echter 
hee'ft t1ó'f '.lang ,nà Karel de Grote invloed op het danken en clo-èh van de 
mensen_ g_�_had � hij schreeft het eerste historische werk ·1/�in d�!iMiddel-·,·· ee'.J.W8rl�a: verbazingwel-{kend door zijn scherpe en zekere kM,.ttEl){/_-E;Jn zijn.aaa
machtigP 3ynthese ,, Tot in de dertiende eeuw oefenden zi'jn ge'S'thriften 
nog een. grote invloed uit en zijn voorbeeld had veel na.v-Qlger,? (16),
de rian,, die het mt;)r'oernde werk ,uj_t, de vroege Middeleeuwen " 11 H_istoria 
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TEGELS (3) Bob Nater. 

Dit is dan de derde tegel uit deze serie. Deze keer is het een ovaal
tegel. Reeds in de 16e eeuw komen ovalen als tegelmotief vooro 
Deze tegel is echter niet zo oudo Deze komt uit de 1e helft van de 17e 
eeuw. Vooral de grootte van de hoekfiguur toont deze datering aan. Het 
zijn hoekfiguren met het zgno teken van de H. Vaak zijn er variaties op
de figuur. Dit is gedaan door de makers, om hierdoor elkaars klanten te 
winnen, althans proberen te winnen. Het grondmotief blijft echter steeds 
ongewijzigd. Bij ovaaltegels begon men met ingewikkelde figuren, maar 
langzamerhand werden deze vereenvoudigdo
Dit komt o.a. door de soms zeer vele tegels, die geleverd moesten wor� 
den. 
De afmetingen van de tegel liggen tussen de 13 en de 13,7 cm. Er zijn
echter ook veel grotere en kl�inere maten. Ze kunnen bijvoorbeeld ook 
S bij 8 cm. zijn.
In de eerste helft van de 17e eeuw komen de eerste tegels voor met di
recte beschildering. In -'e 16e eeuw werkte men met spaartechniek, dwz. 
men maakte gebruik van een spons. (Zie se no. 3, TEGELS 2).
De invloeden van buitenaf in de 17e eeuw waren niet groot. In deze tijd
vindt de opkomst plaats van de typisch Nederlandse voorstellingeno 

De gegevens voor deze beschrijvingen van tegels haal ik voornamelijk 
uit het boekje Tegels, geschreven door D. Korf. 

I'"' 7�-@'\ .
1 ,.,-. <Jh 
il,

r� 

� ��� 

I 

� 

, 

g 

" 

. l 



-

-

VOOR EBN GO.ED BOEK Oli' REI S'}IJjS 

1, 
11 
1 : 

1 

! 
1 

1 

1 
l 

1 

11 
11 
' 1 
1 

1 ! 
1 

··Als spe~~t?l~~-~~ :in be dri j fs

kleding hrengeu wi j 

VOOR J:EJJJ<~E VAK ---1 

H.E1J: JUI STb J:! AK
-----------'1 

Uok V!OOr 

VERPLEEGSTERSUI~ ZETTEN 

J\fiAGAZIJ N. i 
'\- \ i \-- r \ \/ \\11 /\ \\ 1 , !1 ,.Ln\= \,,v t. 1-, ~ \ ) 1 r,,\\J , 
1 

Langendijk 10 - t e l 2789_ ;]! 
-~- -:..... . . ,i "i 

--------~ , \ 1 

- 11 1 

i l 1 
' 1' l. 

Voor :Port...'1b l e :s, 

Stereogr ammo f oons I,: 
' i i 

Ga sthu i sstrac.t 31 

1 

f s A,Bov, o.. NADO.RT . i 
• 1 

--o --

H.ILND;~:L I N Gi~BRUI KT.L 

f r ij zen liggen v e r b en e den 

d e he lft v:::in · <ie n i euwp r ij\; 
-, 

LUIS 'FEREN AAH DB .DISCOBAR : 

--O-· 

WeS"twagenstra a t 78 
! 
: 

! 
1 

( T!:il, . 3186 ) 



 

 

 

 

(.Advertenties) 

c-:i

lt ELINIS \/A�I 

M O L I E P R O D U K T E N 

haardolie - huisbrandolie - gasolie 

benz�Le - motorölie - smeermiddelen - enz 

3€ H E . R L I - C _H E M I t: 

�uinige, zelfwerkende i:adustriële 

reinigingsprodukten voor elk 

�ervuilingsprobleem. 

I M P O R T - E X P O R T - G R O D T 0... Klr.0INHAN:DEnnL 

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

werden de eerste s�aarbánken o�gericht. fot nut 

van 't Algemeen. Als BONDSSPAAlillANKEN zijn het 

nu spaariristellingen die bij de tijd zijn. 

Zo gaan een rijke historie en een moderne visie 

harmonieus samen. hn nog altijd tot �ut van 't 

Algemeen. Met een diensthetoon, dat zich uit,.. 

strekt van het babyboekje tot de inning van het 

ouderdomspensioen. 

ïussen de wieg en het 

pensioen liggen vele interessante spaarmogelijk

heden. De Zilvervlootspaarregeling bijvootbeeld 

10 �o premie over gespaard bedrag + rente. 

Ga eens inlichtingen vragen bij de 

td.oof.dKantoor: Arkelstraat 37 GvH.l.N CdElVL Bijkantoren in {jorinchem:
ton.Viilhelminalaan 62 en Gi ldenweg 135. GELDBRMALS�N: .t:>r Bernhard 
laan 2, LEERDAM: Meent 4, Zittingen in HARDINXVJ:;LD/GIESSEN'DAM 




