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CASPINGIUM 

Blad -.oor jeugd en 9eschiedenis 

Losse nummers 1 1~cent 



voor eerr goed 

boek of reisgids 

naar: 

Wilt u goede boeken of platen 

voor een spotprijs kopen, dan 

naar: 

de PLATENJAGER 

HANDEL IN GEBRUIKTE 

GRAJVIMEFOONPLATEN 

PLAATJESARTIKELEN 

FEESTARTIKELEN 

De prijzen liggen ver beneden 

de helft van de nieuwprijs! 

slijterij 
'lUYLTJE 

GASTHUISSTRAAT 23 GORINCHEM 

Tel. 23702 

Dranken worden gratis thuisbezorgd 

fa. J .H. KNIERUM 

Gasthuisstraat 31 

t&. A.B. v.d. NADORT 
Langendijk 42 

fa. N.H. STEIN 

Westwagenstraat 7 

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

OOK DE MODERNE MENS WEET HET 

TE VINDEN. 

VERF BEHANG 

HANDENARBEID 

Kruisstraat 7 Gorinchem 

A.A. van OEFFEL 
Rijksgediplomeerd 

HORLOGER - JUWELIER 

Sohoutatraat 43 Piazza Cente:z 

Tel. 22236 Gorinchem 



 

 
 

 

 

    
    
 

   
     

  

  

 

    
 

  
 

 

   

  

 
 
   
   

   
   

  

  
 

 
  

  
 

  
   

   
    

            
    

 

        
 

 

      
      

 
 

     
  

    

 

 

 

 

. ' "'- . 

. 
~--,;,_~ •. ::.--~~--.:......~••--...:----•·;.~• --••V 

-���----,. >-•·--··- ·· 

� 

---�---·~vän 8en boze vrouw , • ; , -- -
·•oinrien-CrorincherJ f 4,-- pj. ------ ----· ·r i°r

JaarcJano 2-nr:; 
..,,, ....... 

HoÖfdr�dakteµ;r: 
. R'olf 'vo,n Acquoy' Lijsterbes

làanr5, G,orinchemdeL ?rr
3240 Rodákti�irr3o�-�ater 
Lay-out:r Rolf.van·11.cquoy 

: · Tekenin6en: Ber.t 
.Stamkot Technische 

-�:-.. ·'-c.?:ver����ing:r_?L0-:-;·r:-r7-·-:..·-J,.-r er_ �·��..J.,::.)�f 

SC is hetrorga�nrvanrderafd. 
Gorihche□reorvan:rderNederland,se 
·Jèugdbondrter Bestudering
-van \:ie Geschiedenis.:rr

SCrverschijntr6x perrjaar.
'l:,edénrenrdonateursrvanrder2.f
deling ontvangenrhetrblad 
grati.s o 

hh(JLl :jSOpt]ave 

2 
.••••••••• döo�r�� 
redaktie 

R:I.DAKTJ;EPRAET 

2 
BESTU:LJRSMEDEDELilfGE�T- •• ·• 
dçor dê-�O.S. enrderA.S.INF.O.RMATIErr•....•. · ..• :·:_. 3 
Wist je ..•. - door êlè rec:J. 

AFDELINGSAKTIVITEITEN • }-'-5
•r door derr0,S. enrrderr
A.S.HOO_F D:S:Ö:ÜDr... ; . . • • . • . . . . .rr 5 
Ka1i'pr"Grub_benvprst - H. Versohoor 
Kélr1prWeerseloor- D.rrde· Vries 
KamprLoeve�tei�r- R. v.rDonkelaar 

SANERINGrVANrGORCUMr • • • • 6 
doorrR. Stamkot, planrZuidw.rrII 

GORCUMSrHISTORIEr.r·r:..::.r·:..•r, ... .rr_r6.,.,.;..t2-
Gorg_1,J,D.S.---ofliwirJ:Tifigr:- - R. Stamkot -

·,'...bonner;ient n.�--·· ···- ···· 

BuitenrGorinchem �-5��-;pj. 
..... . R;rrv:· A��uoyr}: .. Gorc\,ltRS:, Ol'rb1s ta:an' en·:.�uBdrèrom:... -

t· .. ) · ' --�· .. L.r de Bok 
-•• - : •• -; --,-• • •\ ... t 

•• \ 

C STREEKG:SSCHIEDENIS _._, .. �.:.....:;...1-2-:.:_·1·5·':"' 
�irore-ke:i;J.infr:\, 2 304 :200 t . n. v. fMolenr"Nooitgedachtl rterWoüdri..:..r
p'ernnifîgri.. NJBGrafd. Gorinchem chreri,.r -JL v.rrAcquoyr(incl. tek,)
onderrveroelJingrv3n: NJBGr Woudrr..crr - T.r Cornetrdrrhen- 4

•1' 

• •, labonner;-ientrSC 
ALGErmNErGESCEIEDENIJ$r... '...-.l0�-1-1> .,.;. 
Viar.Appiarr A. J.rrMeul_s teAe. 

·Bes.:tuu:rrrî 97 2r-

Voorzitter: Claasrvan Kuilenburg,rrKèrker0:rirl 36 r1 rl rkèL 11el'. 018r30-25•')64rr
·r

.
AlgemeonrSekretari. s (!"\.s):rKlaa1Sr derBoe"±;r·_".:Jinne!ldar1.èlü'ie1i 79_;, Gi·cs·senburrgrr_. 

. , .. · _rr _rr. TeL-01846.:..2413OrganisatierSekretarisr(OS): Wim Voogt, Zwartvérverstraat 31,r Gorinchem 

_ .r r. . _ Tel. 01830-24562rr
· Penningrmeester:. HenrirVersrc�c:i6r,Grote, E.aarsekad.e 16, Gorrr inchem. . .· Tel. 

Tel.r 018�0-24Ms2·•-•""01830-23171 
GeschiedkundigrSekr:etaris·:r BertrStamkot, Schep�ne�straatr2a,r Gorinchem 

MEDEDELINGrr

- Opzegging·rvanràbonpemèritèriruitsluitendrschriftelijkrvoorrl decemberrr
1972 .. Bijrnietrtijdigeropzeggingrwor:dtrhetrabonnement automatischrr
voortgezet. Bijrwijzigin&>'van naamren/ofradresra.u.b.r ditrdootageven·· ·aanrder,Hoofdredakteur.rr

hNieuwerabonnementGn ku:ri.:en · perr'èlke i:;-'ewenst datumrwordenropgegeven .1 



    

 
       
    

         
    

 

 

 

     

 

\ 

REDAKTIEPRAET . \ 

/ \. \ ! i 

VOORWOORD 
. 

,__ . 
. -;[ 

Eindelijk is er dan weereen SC in In dit nummer ..vinden jullie ook voor 
jullie bus gevallen. De oorzaak van het eerst enkèle pagi�a's, dii m.\.v� 
het late verschijnen van dit nummer foto-elektronische stencils. gemaakt 
is gelege� ib h�t'feit, d�t we �og zijn. In het vervolg zal vaker van 
al wat moeilijkheden hebben met het dit_,_geweldige hulpmiddel gebruik ge
uitbrengen-' van SC V, dat oorspronke maakt worden (als de financiën dit 
lijk nummer IV zou worden, toelaten!).
Het is de bedoeling dit nummer over Verder zijn er weer de: gebruikelijke
de Heren vari Arkel zo snèl mogelijk artikelen, In dit nummer zijn ook•·_ 
uit te brengen (waarschijnlijk begin. de laatste af�everingen van Woudrichem 
november). - Dit 40 pag. dikke nummer en Gorcums ontstaan afgedrukt, zodat 
zal ook via de losse verkoop te ver we volgend jaar weer inet een nieuwe 
krijgen zijn. Het allerlaatste num 1ie rvolgserie - over --de___streekge schie de-
mer�van �it jaar, se VI, verschijnt nis kunnen beginnen (wie schrijft 
begin d��e�be� (ong. 3 weken voor deze?) n 

-de A.L.V.) mel veel verslagen overee
he. afgelppen jaar.ee

REDAKTIE 

BESTUURSMED EDELINGEN 

ADRES SE 1\J L t.J ST + -A.K Tl V 1. TE l TE f� 
'Nieuwe Ledenee
WimePlanteeFébuneedeeV.ill-eeeneuve,eRaadhuispieine6, -Arkel. 
HanseVossen,eePeulenlaane 245,e Hardinxveld-Giessendain. 

'--

Aktiviteiten 

Hete·verslagevanehet -kampeineWmidrièhemezale ( wegensetijd- eneplaatsgebrek)e
in SCeV (alsebijlagG)e gepubliceerde wordèn:·· .. _ -

16 t/m 19 oktober Werkkamp te Woudrichem-
- Iedere·en he.eft hiervoor al een c_onvocatie ontvangen, Wij rekenen 

·� . op een massale ORkomst. 

Op het program�a staan verder: 
a.ePuzzeltocht langs historische bezienswaardigheden in deee

Alblasserwaard (o.a. langs kerken).
b.ePesthuys Praatavond nummer V over de N.J.B.G., d;i.t i.v.m.ee

het naderende Congres (wordt gehouden in november).ee

�ededelingen 

èft .e.ea.eJoke van den Berg'--he- als ·penningmeest,ere sse .e bedankt. Voor haar is in deee
plaats gek'.;lmen Henri Verschoor. Wij hopen ait ·h-f'.f"i:iiüî"ve:rtrouw-en in hemee
zal waarmaken!ee

b.eAls Pesthuyssloven zijn benoemd m.i.v. 24 au_gustus: Rolf van Acquoy enee
Bob Nater.ee

c.eWie nu lid wordt hoeft in 1973 niet nogmaàls zijn lidmaatschapsgeld teee
betalen. Een extra stimulans om nu toch eindelijk eens lid te worden.ee
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{XCURSJ{S naa R: 
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INFOR?'IATIE 

W / S--T 
\· 

* datade W.B.O. ( voor niet insiders: Werkgro,3p Buiten Onderzoek) na eenaa
jaar ·voo�bereiding·eindelijk aktief geworden is! En hoe_ .......• 

- dat de C2spin1;iop:;:aijs (weet je nog w;--.t dat is?) volledig in het W8,tPr gc
vo.llen is ( figuurlijk bedoel'. uiteraard), Er is geen enkele inzendil'_g 
ontvangen, voorw�f�·een droevig resultaat.aa

* dat de omwonenden van het Pesthuys tevreden ziJn over do gang van zake·naa
in 't Pesthuys, gezien het feit dat. er niomanél verscheen op de zgn, buurtavond.aa

* dat eraeen motie van de leélen_o1n te pas moest komen om het (ingeslapen?) 
bestuur weer w�kker te m�kon. Deze �otie spreekt nog�l afkeurend over een 
tweeta� bestuursleden.aa

* dat ons "niemve" bestuur de leden verrast heeft met een scala van 
aktiviteiten. Zou dit misschien het Gevolg zijn van bovdngenoemde motie? Danaa
heeft deze motie toch wel zin geh�d ..aa

* dat de Pesthuyssloven tijdens het bezoek van cJe ,.,_fd; Rotterdam voor een 
verrassing hadc1en gezorgd. De Gorcurn'onrs hebben uiteindelijk het karwei 
afgerond, daar de Rottexdaooers blijkbaar minder ervaring hebben met zulk soort 
verrassingen.aa

* dat de Wist je's niet bijaiedereen in goede aarde schijnen-te vallenaa
dat dit ook de bedoeling �s van deze rubriek. We proberen ons d.o.v,aa
deze rub:::·iek kritisch op te stollen tcgünover allerlei wantoestand\cn in de afd. 
Dat er dan op zero ten�n getrapt wordt, is niet te vèrnijden,aa

AFDELHTGSAKTIVITEI rrEN 

UTRECHT ·25 JUNIaa DORDRECHT 

Na een voors�oedig0 reis met dG bus Op zondagmiddag 8 oktober,j.l. vertrok 
kwamen wc omstreeks 12.15 aan in een vijftal leden van onze afdeling
Utrncht. Het ontvangstcomit� van de naar ·Dordrecht om daar de ten
afd. aldaar bestond uit de heer Otto toonstelling over d8 eerste 
�ttcwaal. Na het bez�chtigen van het Statenvergad�ring te bezoeken. Dit 
Kloosterhof, werden we naar de beroem_ geringe aantal deelnemers vindt o.a. 
de Domtoren geleidt, dewelke wij onder haar oorzaak in de �erschillende 
gekreun en gesteun beklommen. buitenlandse reize-naadie Gorcumse 
We bezichtigden aldaar de schone oude scho.len hebben georganiseerd en waaraan 
zalen, evenals het fraaie carillon, dat een vrij groot aantal van onze leden 
speciaal voor ons werd bespeeld. Na een aan deelnam. 
snelle afdaling zetten we G&l1'1<kig troffen WB in Dordrecht 17 
koers naar de NJBG kelder, waar we Rotterdammers aan, .waardoor ons aantal 
ons meegebrachte voedsel consumeerden. op 22 kwam. DezP excursie was ~l. in 
Na dit oponthoud v0 rtrokken wij naar de samenwerking m_et de afd. Rotterdam 
Alexander Numankado, waar het plaat georganiseerd. De tentoonstelling in de 
selijk archief is. De goed dpgtzette en Augustijnkerk w2s interessant voor de 
uitgebrei�e tentoonstelling viel goed belangstellenden, Na afloop werd alw��r 
in de smaak, evenals d� hierna bezochte de Chinees {zie hiernaast) bezocht, 
Chinees. Al met al een geslaagde dag. waar we onze honger konden stillen. 
- Klaas de Boer - - Wim Voegt -
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OUDER- EN BUURTAVOND 

Op dinsdagavond 12 september werd in 
1 t Pesthuys een ouderavond gehouden, 
om de· ouders van de leden wat meer 
bij de NJBG afd. Gorinchem te be
trekken. De opkomst was redelijk;
de aanwezigen waren zee-r geïnteres
seerd in de activiteiten van de af
deling. Na het vertonen van dia's 
werd het Pesthuys bezichtigd. 
Naar de reakties van de ouders te 
oordelen kunnen we wel spreken van 
een geslaagde avond. 
Eenzelfde opzet hadden we bedacht 
voor onze mede Bagijnenwalstraatbe
woners. Wat de oorzaak is van hun 
verstek laten gaan is ons onbekend, 
maar w� hebben niemand gezien! 

BEZOEi AFDELING ROTTERDAMee

Op zaterdag 23 en zondag 24 septem
ber mochten wij ons verheugen in het 
bezoek van een 17-tal leden van de 
afdeling Rotterdam •. 

• Nadat . men hier '.s mi.d.d ags was. gG ar
r îve er d werd meteen aan een stads
wandeling begonnen, die onderbrokenee
werd voor het nuttigen van koffie en.ee
thee in de wereldwinkel. Na �floopee
van de ze wandeling beLmdden we inee
't Pesthuys, waar gezamelijk gegeten
werd, waarna dia's vertoond werden.ee
Hoewel het �ivol was, kon dit aan deee

-- gezelligheid niet te kort doen. 
Zondag om 12.00 vertrok men naar 
Woudrichem waar o.a. on11 buitenonder
zoekprojekt werd bezocht. Vandaar 
ging het per motorvlet naar Loeve
stein, waar Huub Mombers, de gids
aldaar en tevens lid van'.onze afde� 
ling, ons rondleidde. 
Om tien over half vijf voer de pont 
ons weer terug en werden de:Rotter
dammers op de trein gezet�
We mogen, zoals-Rotterdam duidelijk
l�et blijkener terugzien op een ge
slaagd weelctmd.ee

PESTHUYS PRAATAVOND III 

Op 15 september werd j_p, III gehou
den. Onderwerp: KUNST. Na het ver
tonen van een serie dia's werd er 
door dee± 15 aanwezigen een weinig
gediskussieerd. ++ Wim Voogt ++ 

4 

D� OPGRAVING TE WOUDR ICHEM 

Na de zomervakanties was er eerst het_ 
plan om verder te gaan met het projekt
in het Wijdachild. Daar er echter van 
dit projekt niet zo veel interessante 
resultaten te verwachten waren, werd 
e� door enige leden van onze afdeling
het plan geopperd om eens in Woudri
chem te gaan kijken. Hier zou dan 
misschien gegraven kunnen worden naar 
de fundamenten van een uit 1662 date
rende molen. Na enige voorbereidende 
gesprekken met diverse instanties 
werd er van de kant van de eigenaar,
staatsdomeinen, en de pachter van het 
stuk stadswal, waarop deze fundamen
ten liggen geen bezwaar ingebracht 
tegen ons p:)Jan om er te gaan graven.
En zo gingen er op zaterdagmiddag
26 augustus eei 18-tal leden van de 
afdeling naar Woudrichem. Op deze 
eerste zaterdag werden een groot blok 
baksteen en beton, een aangrenzend
stuk vrij oude muur en een gedeelte 
van de ingang blootgelegd. Het blok 

·ebaks·t·een en beton diende als f-unde- -
ring van een fnotör (deze stond in eenee

·elater aangebouwd gebouwtje).ee
Na deze eerstè zaterdag gingen er ie
dere volgende zaterdagmiddag wel min
stens 13 leden graven. Zo werden alee
snel de oostelijke muur, de vrij nieu
we funderingen van het bijgebouwtje,
de·eeaanslui tirig liiervan aan de zuide
lijke muu.r en- een ge deel te van deee
zuid-muur zelf blootgelegd. Ook in deee
zuidmuur bleBk een leemte tussen-- deee
2 ·muren te zitten. Waarschijnlijk
heeft de molen, �oals gebruikelijk�
2 tegenover elkaar liggende, groteee
deuren gehad, waaronder niet ge-fun
d,eerd was.ee
Omdat de winter aJ snel voor de deuree
staat, werd ·er besloten om in deee
herfstvakantie een werkkamp te orga
niseren. Tijdens dit kamp moet deee
rest van de fundarnenten blootgelegd
worden, waarna ze beschermd moetenee
worden tegen de naderende winterkou.ee
We hebben tijdens onze graafcampagne
geweldige hulp gehad van pastooree
GroothÛizen (o.a. koffie) en dhr. deee
Boer. Ook de gemeente (dhr. de Kok)ee
werkte goed mee. + Luuk de Eok ++ee
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Ook dit jaar waren Gorinchemse 
NJBGers aktief in enkele werkka�-

- :pen Van de Hoofdband. Van Ankelen 
' ki°i'n.t ü hieron.der hun bevindingenGrutJbé·nvorsl- lszien .. 

De ruïne 111 t Gebroken Slotn te 0 rub
benvorst (bij Venlo) heBft·dit jaar 
wederom een twintigtal N.J.B�G.-ers 
een aangenaam werkkamp•vérsch/iî,ft.
Het omstreeks 1600 onhe±s�elbaar ver
woeste kasteel, heeft bij het vertrek 
der Duit�er� �an het einde van W.O.II 
een �orenruine moeten prijsgeven, 
Da werkzaamheden stonden onder leiding 
vap de heren Renaud en Roc�schild-Ko
ning, Het werkterrein was voorzien 
�an een pui�-waaier, het�een het werk 
verzwaarde, _De vele grnnd die verzet 
werd, resulteerde in het blootleggen 
van muurres.ten en o.ra. een kelder. 
De graafwerkzaamheden beantwoordden 
enkele vragen, doch zij riepen vele 
vragen op. Volgend jaar zal weer een 
campagne dienen plaats te vinden om 
meer over de historie van dit kasteel 
aann_nhet daglicht te brengen.nn

·n-- door Henri Verschoor ---

\Jeerselc) 

Voor de derde keer organiseerde de 
N.�.B.G. een kamp in de intieme dorps
gemeenschap Het Stift, een hervormdenn
enclave, die een flink stuk buitennn
het katholieke Weerselo ligt.nn
Ons onderkomen was gevestigd in eennn
voormalize pastorie·(�731), tot voornn
enige jaren in gebruik als vakantieoordnn
en sindsdien verwaarloosd.nn
De opgravingen, o.l.v. Drs. A.L. Huls
hoff, directeur V'.1n het Rijksmuseum
Twenthe, richtten zich dit jaar op denn
fundamenten van de kloostergang, dienn
èen groot binnenplein moest omgeven.
D.m.v. vierkante rechthoeki�enuut-en ' •, 0 -L: . 

jes, waarvan we er ongeveer vijftien 
gegraven hebben, slaagden we-erin de 
muurresten.voor het grootste gedeelte 
te volgen, maar er zijn nog genoeg
vraagtekens voor een nieuwe campagne.
Specifiek voor dit kamp zijn m.i. wel 
dè p?ettige kontakten met de plaatse
lijke bevolking. 

�ominee, kerkbestuur en inwoners leg
deq veel b�langstelling voor onze 
werkzaamheden aan de dag,
De_laatste avoµrl werden wij zelfs op
pannekoeken getrakteerd,
Tenslotte wil ik niet vergeten te wiJ
zen op de twee excursies1 georganiseerd 
doór de heer HulshoTfn9 waarop wij
veel historische bezîenswaardigheûen.
ook over de grens, te zien kregen. 

--- düor Douwe de Vries -

Le) e v es rei ri 
Aantal doelnemers aan dit kamp bedroeg
20.nHet eten was uitstekend en geva
rieerd.nn
De eerste dag was erg rommelig, omdatnn
or nog geen kooktoestellen en niet 
genoeg tenten waren. De dag hiernann

werden we door het kasteel rondgeleid, 
en hebben we de omgeving verkend. We 
kampeerden buiten de wallen, waardoor 
we vrij ver moesten lopen voor we bij
het kasteel waren om _bijv. water te 
halen. 's Woensdags hebben we de puz-
z· ltocht dóor Gorkum gemaakt ( door 
onze afdeling uitgezet) en de tentoon
stelling Oud Gorkum bezocht. De dagen
hierna hebben we gezwommen en wat in 
het kasteel rondgesnuffeld.
Vrijdagavond hebben we een feest ge-
had in de keuken van het slot, we h"''
deri 's middags hout gesprokkeld en 
daarmee de haard van de keu.ken gestookt.
Do -me�ste deelnemers zijn om ongeveer
î 2 u1 1r I s nachts naar bed gegaan, be
halvè e6n paar vrienden van mij en 
ik�elf .. Wè hebben heel de nacht rond 
het kasteel geslopen en veel lol ge
had. 
Zaterdags gingen we huiswaards, na
dat alles was opgeruimd.
Het was een erg g�zellig tamp en ik 
heb me erg goed geamuseerd. 

·· ++ Ruurd van Donkelaar++ -+nn
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Bestemmingsplan birmenstad Zuidwest II 

�et.bee�e�mingspi�n �W I± is het eer
ste �an e�n reeks bestem�ings�linnen' 
1?etreffende de binnenstad van- Gorin- ; 

chem. Al.§_ zodanig __-yrnrd__ z_i_j o_pg'èsl�Ïd
door de Dienst Gemeente Werken van··· .. , 
Gorinchem onder s"upervisie van dé 
stedebouwkundige D. Zuiderhoek. Het 
plan (goedgekeurd door de gem. raad 

op 25/10/68) is uitgewerkt op basis 
van het struktu"urplih (goedgekeurd
door de gem. raad op ·14/12/65). Het · 
plan �eslaat·ahet gebied tussen� Lin
gehaven Wz, googstraat-Gisthuisstraat

.

Zz, Kruisstraat-Krijts:fJraat-Boerer�sfa.
Oz, en ten noorden van de Krabsteeg.
Voor het verkeer Js van belang dat 
de Bornsteeg verbreed zal worden (met 
name de huizenrij aan de Zz zal ver
dwijnen) deze verbreding is tevens 
van belang (aldus de töelicntj.ng van 
het plan) voor de situering van de 
Oude Doelen. De Bornsteeg Z�L tevens 
een winkelstraat worden (sluitstuk
in het winkelcircuit Langendijk-�or�
steeg-Molenstr.). Voor de veräere 
verkeersstraten worden geen i�grijpen
de wijzigingen v�rwacht, wel zijn er 
een aantal loopstratan gepland, zoals 
de Revetsteeg en een aantal stegen
(de Gasthuisstr. en de· Langendijk zijn 
reeds van verkeer gevrijwaard). Expe
ditie- en parkeerhoven zijn gesi tu•
eerd achter de Revetsteeg (voor de te 
bouwen flatwoningen daar); aan weers-

- zijden van de Zustersteeg; rond deaa
Ev. Luth. kerk (te �ereiken via deaa
Bornsteeg) en op de hoek van de Helm-•aa
en Kraansteeg. H�t aantai parkeerplaat-

� --sen zal ± 425 gaan bedragen ( waarbij 
opgemarkt dient te worden dat de 
Grot� Markt-parkeerplaats opgeheven 
zal worden).
De bestemming van het gebied wordt 
bepaald door de huidige ei ty--funktie. 
Er wordt gestreefd naar een komp�kt
winkelgebied (Langendijk, Molenstraat� 
vanaf de Bornsteeg, Bornsteega

7 
Grote 

Markt, Hoogstraat, Ga8 thuisstraat, 
Kele�straat, Kerksteeg, Kruisstraat, 
Achter de Kerk-Groenmarkt Nz.),
Ook voor wat·betreft de kantoren. 
showrooms en ambachtelijke bedrijven,
wordt uitgegaan van de bestaande toe-

sta�d,, met dien 'v�rs-�ná.e· dat':m.n. '·-..; 
bij het Zusterhuis (Zz) gestreefd zal 
worden naar een straat met kleine 
ambachtelij�e b_edrijfjes (i�p.v. win-:

kels). De bi-,jzolldere bebouwing_azal C ' 
zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.
Dit_ ge�d:J:; rn,n •.. voor het· s}adhu�ljl. da;t., 
te,_-r}üei,fl._:_gew·0rd�n ui tslui ten.d. vo.o;z:..

9 

repre.s�:n:t�tieve, doe lei!lden ge bru,:pd_ · 
zal. word,en�- De Çhr. MAVO aan de Boe
re.nstraat ·z_a1 :u.itgebi'e.id worden, en 
opgaan in ,een _;_schoolko[)lpleks dat mede 
�en lagere- e�·een kle�terschool zal 
herbergen; en dat \le gehe-le opp_er
vlakte tµ�ien Zusterstr., Boerenst�., 
Revetsteeg en Doelentuin zal beslaan. 
Trouwens deze Doelen wordt door de . 
plannenmakers zo iereerd� dat daarvoor 
naast de verbrede Bornsteeg ook de Re
vetsteeg eeh gehele verandering zal on-

dergaan (het we�t�lijk deel va� de 
Revetsteeg zal uitzicht moeten geven 
op de Deelen en tevens paar een plein
achter deze Doelen leiden. Dit zal. 
ten kost�gaan van vele goe�kope, en 
m.n. in h·et 0-deel van de steeg ka
rakteristieke woningen). Het aantal.aa
woningen in het gebied zal+ 300aa
bedragen. - · -:- -
Enkele gedeelten van het plan wordenaa
nader onder de loupe genomen, zoalsaa
de Grote Markt. D'eze diént "als zJjn
de goed van schaal, ui tstekerid als.aa
gezellig stadsplein in te richten" alsaa
parkeerplaats opgeheven te worden.aa
Sierbestrating, fontein, vitrines,aa
terrasjes en aangepa_ste ver:J_ichtingaa
moeten het geheel aantrekkelijker ma
ken. Ook achter de Oude Doel�n wil menaa
een- soort binnenhof projekteren, dieaa
vanuit de Revetsteeg en Zusterstraataa
alleen V©Or wandelaars te �ereiken zalaa
zijn. Iets.dergelijks is men van pl�naa

- aan weerszijdeo van de Gashuisgang
(toegang via 2 historische poortJ·es

. ' 
-

en via de achteruitgang van het Dames-
huis), restauratie van de achterkanten 
van dè belendende percelen kan inder-

-daad bijdragen tot een aantrekkelijke
binnenplaats. Ter diskussie is momeri
teel ook de Groenmar�t ( het al àan·.aa
niet verdwijnen van de "puisten"),
onzerzijds lijkt het aardig om d�m.v •aa

. sierbestrat•ing de fundamenten van hetaa
kasteeltje·der Benthems (?) weer te 

-geven. -- Bert Stamkot --
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.Alvore'ns een besch:c.t_j'!�ng 'te geven van de hu.ièl-;ige\ toestand der Gorkumse s±ads
omwal�ini3 lijkt he:� mij. gewenl3t>,eerst een oveiz,icht ,te geven over de ge schie
denis•.ider vesting vanaf J813, w'aardoDr een bete'+e relatie met mijn vorige ar-
tikelén in S .C. o,ntstaat ,' · ·. 

Geschiedenis �inds 1813" 

De oin'walling heeft,m.n. in het N.W. 
sinds dat jaar g:ç::ofie wijzigingen on
derg�an. Door�a�n�eg van het Kanaal 
van SteenenhoiK (J�18) en het Merwede 
Kanaal (of Keul'se· Vaart) met de -bij
beho,rende werk.en. tot 1897. Belangrijk
is ypor de stad ·-0ok, dat de zgn.
"ve,rilioden kringen" 1) (cijfers verwij.-
zen :ri,aar opm. aan het slot van dit 
art;) rond de vestinig�leidelijk
wetrden opgeµeyen (1S-9.9t 1919 voor het 
geÎ7o � ten :N/:;an dé.vesting i 1926 en 
te.rislotté ria W.O. II ·:voor het geb.
t�n O. van de omwallil}g) .. Hierdoor 
kon Gorinchem ook buit�h�aar wallen 
woon- en industriewijken -s-tichte,n .. De 
ge $chieqe:nis der vesting loo:._0t ,f�p 
slotte af în f967., _wänneer '•zij' ·als 
zodanig wordt opgeheven. Docr het. ,v:er ,,, 

trek van vele militairen ne hun gezin
nen, daaldE3 toen de bevolking (iets 
wat sindsWO II niet meer voorkwam).
Ook werde'n militairë gebouwen als de 
Willemskazerne uit îB_26 en de Citadel
kazerne uit 1900 afg�broken, of kre
gen een andere be�temming (Tolkazerne). 

Bagi,jnenwal 

Van de huidige vestibg r�Bier�n, de 
.. voor Bastion I gelegen st�n-�p Beer 

(jaartal 1772). Déze be�r had als 
funktie het keren van het Lingewater;
Om een overtocht overde beer voor de 
vijand onmogelijk te �aken, wä.�en op
de beer 2 zgn. monniken 2) geplaatst. 
De buitenzijde van Bastion I is aan 
de Lingezijde met steen bekleed, Aan 
de zijde van het Paardenwater bestaat 
zij ·uit aarde (evenals trouwens de 
rest van de wal tot de beer bij de 
Pelwal). De tussen Bastion I en II 
staande Arkelpoort werd in 1859 afge
broken en vervolgens werd de coupure
3) in 19.53 verbreed (ingeme-tseldeaa
steen herinnert hieraan)�
Bastion,II werd gewijzigd1 Bastion IIIaa
verdween geheel door de ianleg van deaa
Keulse Vaart. Hiervoor in de plaatsaa

SCRIPTUM CASPINGIU1vI IV 

kwam eèrî i'èchte wal•;: .bok dè Kansel
poort (.aa en IV),tussen Bastion ÎIJ 
reeds in 1818 afgebroken; werd ve�
br eed ( in 1 9 7 2) . 

, ,aa
:·
Wolphe;renwal 

t 

-Op de plaats van Bastion IV verreesaa
·een degeli,jk fort, da;·tc diende 'ter è3. k
king ( of beschieting) ·van de :MP-rw:ed .,... 
slu�s en de toegang '0-an de Kans'el ... -•aa
poort. Het fort dateeit (venal� fteaa
sluis) uit 1893/97,' ,;;ij wordt: oei.gevenaa
door \een gracht met ophaalbrÛg,' ter-
wijl J1e diepte van de schietgaten deaa
dikt�-van de muur �antoont. Tussenaa
het fort fD'de Kanfje-lpoort ston4 eenaa
ijzeren.hek, dat 

i
vom.-zie:n van ij-zeren.

p'un ten,<' �l's .verclEd 1.gingswerk c1·iende laa
Onder ·ae Wolpherenwal bevindèn zich.aa
gang�,:ri e'rikazer,1a tten 5) die met hetaa
fort in-�verbinding staan.aa
De vorm van het aarden bastion V. (Wil
helmi�aplein) is nog goed te herkennen,aa

Pelwal 

Voor .Bastion VI· li,gt ook een stenen 
Beer, die diende ils ;aterkering tus
sen de wal en de voorm. Wolpherense
dijk (de Punt). Zij is i.p.v. monni
ken vo9rzien van een ijzeren hek, 
Aardig zijn de 2 heulen over hè f "wi;:.; 
tertje aän de binnenkant der, wal 
(aan het eind der Schuttersgracht en 
bij het Tolhuis, de laatste draagt
he� jaartal 1598) en <le ·poort frit 1813 
die toegang gaf tot de gé'mgen onder 
de wai (recentelijk dichtgemetseld).
Fraai i� de stenen bekliaing van de 
wal bij Je Duveltjeagracht en het bol
werk"rönd het Tolhuis (in 1924 t.b.v. 
het Verkeer �fgeschuint).
De Wate±poort werd ih 1893 afgebroken 
en verplaatst naar het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

Altenawal 

Aan de Oz. van·ae Lingehaven, aan de 
buitenkant bekleedt met metselwerk. 

0 
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In de keel 6) van Bastion ·vrI wordt 
:qy. het nieuwe ziekenhuis gebouwd .. 
Verderop de laatste van de 4 stads
poorten die Gorcum rijk was,de Dalem� 
poort, Gebouwd in 1597 en gewijzigd
in 1770 (zie steen). 

Dalemwal 

Op Bastión VIII'staan naast molen 
"de ·Hoop", ·2 r:iagázijnen àlsmed� .. de 
rest.anten van de·gebouwtjes van de 
marechaussee, die• in 1970 zijn afge
brand. Tussen bastion VIII en IX is 
een coupure t.b.v. de Da:lemse dijk
(aangelegd :;in 1815) aangebracht.
Bastiàn -IX wordt voora1 gekerimerk'îe·ee
door de schietbanen met bijbehorende
gebouwen, welke nu voor de B.B. zijn
ingericht. In de hoofdwal tussen Bas
tions IX en X:iijn n6g Z sorties te 
vinden waarvan de eerste aan de bin
nenkant een· poort'uit 1813 heeft. 
De tweede (bij �e B.B. zendmast)is 
aan de binnenzijde diuhtgemetseld.
De gebouwen op Bastion X dienen t.g.w.
als garage voor het rollend materiaal
der B.B. 

Ook tussen dè Basiions X en XI vindt. 
men aan de stadszijde een walingang
( gebouw B). De ruimte op Bastion XI. 
wo:rdt door div. gebouwen gevuld w.o. 
gebouw A uit 1168 en diep verscholen 
een bunker uit 1930. 
Aan de buitenzijde strekt zich de 
Oostgracht uit, waarin 3 ravel_ijnen 7)e
bevinden. Het geheel wordt afgesl'iJtèn·
door het-glacis B). Opge�erkt·dient
wel te werden dat de hier gevestigde
volkstuintjes het geheel er niet fraai
er op maken; wel is dat het geval met 
de begroeiing van de wal en de buiten
zijde van het tlacis. 

··eNotenee

1)ee"verboden kringen!! : gebieden buiten.ee
de vesting, waar-het verbod�n wasee
stenen bouwwerken te maken.ee

zie voor de o�erige noten SC,III blz.9i 

Geraadpleegde literatuur: 

"Nederlandse Vestingen" C.A. de Bruyne
trKroniek van Gorinchem" W.F. Emck 
++ Een artikel van Bert Staokot ++ 
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In veTe foude ver-ha'.T-eri ui·t d\:l volks- ' 
overleve.r.î_ng korrit de·· dui v,,el - i:n ve
lerlei ·gedaa-riten ..:: om de hoek kijken, 
en dit is beslist het geval wannee� u 
op de wal bij d� Tolkazerne staat aan 
de grn,cht die hEidèn ten dage nog Dui
velsgraeht or" DU:veltjesgracht heet. 
Aan die Duivelsgracht is natuurlijk 
een pracht verhá�l verbonden� Er wordt 
verteld ·dat hier eens een kasteel stond. 
Deze burcht h�eft �een enkele ver�and
schap met ,de ká:st·elen van Willem van 
Beyeren e:r'J. Kárei de.Stoute (De Blauwe 
Toren), die hier eens "eéht" · stondf!))'J 

maa� dit slot is er terwille ian het� 
verhàal, 
In dat kasteel nu woonde een ridder die 
ter kruistocht trok, Zijn gemalin
bleef achter in het slot aan de Mer
wede. Maar ••• niet ingetogen en boet_- , 
vaardig en deemoedig zoals u zou ver
moeden. Oh neen,, zij bracht de dagen
door met �eesten en vrolijk zijn en· 
telkens was er een· andere aanleiding 
om feest te vieren. 
Zij leefde in zonde en toonde zich te
genover het volk beslist niet edel
moedig, Hèt was een harde vrouw, •die 
velen in haar verdorvenheid �eesleep
te. 
Het ts nu kerstavond, nog enkele ogen
blikken en man zal herdenken dat he�' 
Christuskind iri Bethlehem werd gebo
ren. Op het kasteel bereidt men zich 
op dit feest ebhter niet voor, men 
heeft het te druk m�t zijn eigent·fee�� 
ten, en luid klinkt de vreugde op, · 
bokalei�gaan rond en men hoort bijna.
niet dät àan de slotpoort· de klopper
gaat. :31��hts een p6oitwachte� heeft 
het gemerkt en hij ontdekt een arme bo
de laar, die om "een dronken melks" 
vraagt. De kasteelvrouwe, gesto·ord -in 
de feestvreugde, wijst dit vertcek om· 
hulp botweg van de hand en ziet er aan..,1 
leiding in voor een oooie grapj die 
haar gasten zeker z·éd behagen.· ' 
Zij geeft opdracht om voor d:e o:gen:·van
de hongerige bedelaar· het·, kaste-el·plein 
met melk .te "schrobben; al-dus haar' 
macht tonend. De be dela'ar·,.- wörd t hard
vochtig de winteravond inge·stuurd ·en 
het feest gaat door. Natuurl:ijk beseft 
de kasteelvrouwe niet,· dat'thet kwaµd· 

SCRIPTUM CASPINGIUM IV 

toch eens gestraft wordt en dB duivel 
het onderspit moet delven. 
Toeti, rond ·klokke twaalf, toen het 
feest op zijn hoogtepunt was en de. 
wijn riog s�eeds stroomde, klonken•de 
Kerstklokken· overal op, maar de feest
gartgers beseften niets van de ware 
betekenis, zij'lach�en en dan�ten, 
dronken en aten, totdat ••.•.••.. 
Totdat het sterke en machtige kasteel 
plotseling op zijn grondvesten tril
de, de mW'�� brokkelden af, daken 
storiten in en langzaam verdween al
les in de diepe slotgracht� totdat 
er niets meei van de eens zo ttotse 
burcht te zien was. 
DE:J�e was h'1 het water ondergegaan, 
met al zijn bewoners, wier feest tot 
een ·,vernietiging 1-1erd. Het was de 
straf voor hen die in hoogmoed leven 
en t�esten op het ogenblik dat zij 
aan God en'zijn Zoon behoren t� den-
ken. 
Kijk eens in .. de Duivelsgra'cht, daarin 
ligt het ���t�el verzonken en denk 
aan d.i,t verhaal, dat de bedoE1ling' 
had;·µ te waarschuwen voor het kwaad. 

- Rolf van Acquoy -

Uit: H.F. van Peer "Sterke Gorc.umse 
verhalen" ( J. Noorduyn en ·tZn. 1962)t

·.•·d·:,LJ--l\!O,, . "--· de (1 
wordt altijd gestraft, is de les in 
bov.�ns-baand verhaal. Als u niet zo 
ha_rdvochtig bent als deze boze vrouw, 
en ·u wû:.t' óok eens een goede daad 
doen, steun ·dart onze afdeling m:et eeri 
kleine geld�lijk� bijdrage. Voor min. 
f 7, 50 b.ént u ·al donateur van de afd. 

·U ontvangt' dani. S .c .. gratis·. 

. voo:r S.C. VI__ graag · 
binn�n v:oor · 14 no
vember a.s. 

S.C. V verschijnt begin november.tt
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__________________Gorcums historie 

GGi?CU!nS on�si.aan ,en .�o;;uder�d,;,orn-·:;3_ \/
., 1 1 : - - "' ' - --,'. 

Gorcums stadrecht 

Van Goèh schrijft hierover (blz. 120):
"Of hier toen al een .Communaal Char
ter (bedoeid is· in de 13e eeuw) be_:: 

stond, een stuk waarin de verhouding 
tussen Heer en �tad geregeld werd, 
valt te betwijfeleD, Het eerste Char
ter van di_e.:+1 aard voor Gorinchem, 
waarvan gewag gemaakt wordt, is dat 
door Heer O'tto in 1382 verleend; vóór 
die tijd vermeldt de historie geen
ander. Dit sluit evenwel niet uit, 
dat hoewel er niets vermeld wordt en 
dus ook niet met zekerheid er van ge
sproken kan worden, er v66r Otto 1 s 
handvest reeds een ander van een zij
ner voorvaders bestaan kan hebben". 
Van Goch heeft hierin gelijk. V.d. 
Donk gaat zelfs nog.verder en zegt,
dat dit Charter niet alleen bestaan 
heeft, maar dat-de datum ervan, bij
benadering vast te stellen is. 

In de oorkonde van Floris V van 23 
-februari 1281 wordt de Gorkummersnn
tolvrijheid geschonken. Nu schijnt_nn
er nog een oorkonde te bestaan, na
melijk van 20 september 1281, waarinnn
deze tolvrijheid wordt bevestigd.
In de eerste oorkonde-�ordt Gorin
chem aangeduid met villa(= landgoed,nn
dorp, plaats die geen stad is).
De tweede ·oorkonde schijnt verdwenennn
te zijn. Hierin stond misschien ooknn
het woord "villa", misschien stondnn
het er niet, doch stond, .. er. ''civitas"nn
of "oppidum" (=stad, innn"" juridische
zin).
Indien er "villa" heeft gestaan,_ wasnn
Gorinchem toen no'g geen stad in_ju:ri
dische zin, indien er echter "civitas"nn
of noppidum" heeft gestaan, was Go
rinchem op die datuo wel een stad.nn
De eerste dorkonde was gedateerd metnn
"1281 in vigilia beati :Mathia.e 11 

(=1281 op de vigiliedag Van St. Matt
hias). Nu zou het wel eens kunn�n datnn
de ecirsfe o�rkonde dezelfde is alsnn
de tJeede, daar 23 februari de vigi
liedcig van St. Matthias is en 20 sep�
temb�r de· vigiliedag_ van St. Mattheus.nn
Eep kloine vorschrijving bij een ko
pie en �r. ontstond een nieuwe briefnn
met een andere datering.
Als Gorihchem-rti-1281 �og geen stadnn

• ·. (.; ·,'\-

( SLOT ) 

was in de ju:ridische zin, dan was ze 
dat in 1287 wel, daar uit dit jaar 
een oorkonde van Hertog--Jan van Bra
bant stamt. De ze _oorkonde zegt: "Alle 
zijne (d.i. Jan van Arkél) poorters.
wonende in zijne stad genaamd Gorin
chem" (v.d. Berg, deel II blz. 262; 
Van Zomeren, blz. 158).
In hetz�lfde jaar volgt nog een oor
konde met een bevestiging _en aanvul
ling van de eerste. Deze oorkonde 
zegt: "Alle zijne luyden van zijne
stad van Gorinchem ofte in deszelfs 
vtl:Jd.om wonende" (v-.d. Ber·g, deel _II, 
blz. 269; Van Zomeren, blz. 159),
In deze oor.konden wordt gezegd:
" •• .-stad ••• poorters ••• vrijdom ••• "_. 
Hieruit volgt, dat Gorinchem in dit 
jaar een stad in juridische zin moet 
zijn geweest, anders had hertog Jan 
de bewoners wel met dorpers ennd� 
plaats me_t do:r'pnaangeduid.
Nu rest nog d� vraag of deze oorkon
den juist uit het Latijn ziJn vertaald. 
Van Zomeren zegt over de acte van 15 
februari 1287: 
" •.• vermits wij een goede copie heb-
ben uyt het Latijn vertaald, zal ik 

dezelve in het geheel hierbij voegEtn" 
(blz. 158).
Over ·de acte van 4 juli merkt.hij op:
"Wij zullen zijne opene brie:f uit het 
Latijn-vertaald, hier ook biJvoegen". 
We ooge:Îl dus gerust aannemen,' dat de 
terminologie der vertalingen corres-
pond�ert met �e Latijnse tekst van de 
originele oorkonden. 
We kunnen·nu concluderen, dat Gorin
chem ha.ar stadrecht tussen 1281 en 
1287 kreeg, waarschijnlijk- omstreeks 
1284 (volgens v.d. Donk).
Dit vermoeden wint temeer"aan kracht, 
als we ·_bedenken, dat vele van de ons 
bekende stadbrieven uit de -dertiende 
eeuw dateren. 
Een plaats kre8g stadrecht, ·zoáls we 
zagen, als handel, scheepvaart en in
dustrie zo waren opgebloeid, ·aat ze 
niet nieer onder het algemeen land·
r�cht vielen. Dit moet bij Gorinchem 
obk het geval zijn geweest.
En als het ·vert1oeden juist is,· dat Go
rinchem haar �tadrecht omstreeks 1284 
kreeg, dan was dit een waardige bekro-
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ning van het feit, dat en.i,ge jaren te- begin van de d�;rtJ..e.nd.e ... ee .. uw. Het -zi,jn 
voren de burcht -( tussent.: l257-en 1272},' -·:···· �2-a:·ctë·r:; ...;,aarvan de eerste uit het 
de kerk Cirl. 1263) en de toren en de 
muren werqèn afgebouwd. 

Werd het�a�adrecht omstreeks 1284 ver-
leend, dan ;g�bsurde dit door Heer 
Jan van Arkiel. ( 1272..:.1297)_. 
In een verd;rag, gesloten tussen Wil
lem van Höè/rne, Heer van, Ai tena en 
Woudrichèm en Jan van .Arkel, Heer van 

Gorinchem, dat ui t_,,)tt
° 
322 stamt, wor

den de lieden van·Gorcum "poorters"
genoemd. Wat ons niet verwonderd en 
wat bewijst, dat onze veronderstelli ii:g- · 
juist is • · ·.. ,-.t
Het in de .acte van 1281 gebr.uik;i� ' 
woord "villa" duidt nog J'lP ièts án,;;. 
ders. Nar:iel.ijk, · dli. t het· gèbied nog' 
niet ommuurd was en dat de A�kels dus 
eerst met .dè bouw ;V;an dê., burcht .'en de 

-kerk bego�qn, erî" iaen d�ze ·�f' warent
1 

aan de boti.w_v?,n de.muren. De redenen 
voor deze �Qnclusie zijn;
1.tAls e'?n nlacii.tst.in• ju:ri-diBche -zintt
nog geen �tJd �as� was de il�ata -meestal (n:iet'.a.ltijd) çiok nog_.,iJ:f�t ·om
muurd. Als_·du$·Gorcum in 1281 nog
"villa" werd gênoemd, is he:t waar sdhijn
lijk, dat h,e\t .. toen nog niet', omr:muréj-

•WaS --=--- --· 

begin van de clertiende eeuw stamt en 
de tweede uit het jaar 1224, 
In de eerste acte, die niet geda
teerd is, korat de naam 11G-8.rinchem" 
voor. Deze acte draagt de titel 
"Allodium Bernenso" en bevindt zich 
in het archief van d� .Abdii van Ber
ne. Deze acte, die als een goederen
lijst valt �an te merken, werd voor 
het E!,ers-t afgedrukt in de "Nomina 
d-eo'g:r�àfica'' neerl;àndia." ( deel II,tt
blz.'' 97}··en U;'.t:-èr. in het "Supplementtt

. _op'h'et ÖÓ:rkondenbo.ek 'vt,.p .gollc!,n{ éh 
�.eeland'" ( î 9Ó1).. . 
:be bewerker.van dit supplerientt
JaETès de Fremer;y, m�ent om bepaalde
i:'edene:i;t;- :Ciie gier· niettter zake doen, 1 .
'dat yêJ _acte &ussen '11"96 ep 1 246 werd 
geschreven. · 
V, d-� Donk schreef 'ih 1936 een br;ief 

•.aan de ·toenm'a:;Lig,é axchiva�is van het 
klooster ov�r-deze acte .ên kreeg als 
é-intw.oor�1, _a.at. de br'iêf aan een diplo

� matisch en paleografisch onderzoektt
we�d onderworpen. V.d. Donk deelt intt
zi·.j� "Iets over Gorcuo' s ouderdom 
en 'eerste stadrecht" niet wee, wat 
de re.sulj;atE,J:n ·-w:a:r:en.:v: ' <li't bfld.e-r..:: .. 

2.tt zo'êk. ·Dit blijft dus _o:nz.eke:i:.Men zoek{ bij -��mp en_y�n Z9m�ren ..tt .. Eên"äiï-1g ·1.s wei ��ker. Dat is à·e àc-
bewij zen voor 1224, de brief van Graaf te.vergeefs de stelnaar te van van dett Floris IV, waarin hij de lieden vanling, dat Gorcum in het begin

dertiende ee1).w otno.uurd werd. ·tt

Gorcuus ouderdom 

De heer L, C G. Matthieu,: schrijft in 
"J:i-e Navorscher" (jrg:. 1526) onder de 
titel l�De Peutinger - Tafel" iets 
over de ouc1erdotn van Gorcum. 
Aan de harid van de Peutinger - Tafel 
koct� hij tot de conclusie, dat Gor
cum waarschijnlijk terug te brengen is 
tot de. Romeinse nederzetting "Caspin
gio" · en dat dez:e naam in de loop der 
eeuwen tot.Gorinchem is geworden.
Als inder9-aad 20 eeuwen geleden er-in 
de buurt vç3.n Gorcum een Romeinse Y).e

derzetting w�s, hoeft dit er nog niet 
op te duiden, dat Gori�cheo inderda�d 
ook 20 eeuwen öud is. Ons ontbreekt 
imoers de· önmtsbare schakel tussen het 
einde·van de Romeinse heerschappij
hier te lande ( 5e e rnw) en de _t_ijd_
(rond 1200), waaruit de eerste gege
vens aaIJ-gaande Gorcuo st2,m1:ien. 
Deze eer'ste gegevens stammen uit het 

SCRIPTUM CASPHîGIUM IV 

Benthem te Gorinchem tolvrijheid
door het hele graafschap verzekèrde, 
zoals zij reeds gGnoten van zijn va
der. De vader van Floris IV, de be
r.oemè.e Willem I, stierf in 1222 en -
hieruit volgt. dat Gorinchem reeds 
voor 1222 bekend moet zijn geweest. 
Wanneer Willem I precies aan Gorcum 
tolvrijheid door _geheel zijn gebied r 

verleende' ·kunnen we niet zeggen_... 
Dàéj,r' graaf Wille□ L Op 4 fëbruari •· 
1222 stierf, kan men aannemen, dat 

Gorinchem op die dag bestaan heeft. 
Dit is dus de oudst bekende datum-t.·· 
waarop Gorinchem bestbnd. 

Geraadpleegde literatuur 

H.A. v. Goch - Ya.n Arkels Oude Veste 
H.F. v. Peer - Van Gorcum's Ontstaan 

tot Gorcum's Sanering
W.A. v.d. Donk - Ieis. over Gorcumti s 

:� Oud�rdoo én ê�rste. Stadrecht 
Winkler Prins .- Encyclopedie 

-- Luuk de Bok --
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D�1 ak.tieve leden van onze· afdeling -
gr[wen. Öp .. het ogenblik de fundamenten 
va;.1 d� 'mólen 11 Nooitgedagt" te Woudri..: 
0h,fü 01:i"; Voor achtergrondinformatie
ov,�.r___deze ni6len volgen hieronder 
09n ae,ntal gegevens, verzameld uit 
divn:r.:3e artikelen. 

On 8en oude kaart van omstr�eks 1640 
sta8.t �eeds op de Z .O.-b�stion van 
W01.,,_d�-ichem een eenvoudige houten mo
.lEm 8.angegeven. Deze molen werd om-, · 
s ,;�eckc 1662 afgebroken en daarvoor 
in <'te- plaats kwam een stenen achtka.n� 
tie0 molen ( ee_n zgn. _s�ellingmolen) ,· 
:Hr,, :.:,.J• .s korenmolen dienst ging doen·, :: · 
'2ci,; het ja.a:r,_ 1872 is. vrijwel niets 
b&�ecd over de molen •. 
In 18!2 ging bijna de gebel� molen in 
vlti.mm;•1L op. Op de . stenen onderbouw 

., ··. . .. ' 

iio 1/uepaard bleef, werd 'we�iF een 
ni.r-n�.,u bovenbouw gezet.. · _ 
.!L:i:1 tc:r:, deze rnolè� "de· Nooitgedagt"
geh::üJ!1at werd nog in deze eeuw een 
k3lkzandstenen motorhuis gebouwd,,
,�,,;'i!:-:1t· :rok. bij windstilte de molen in 
b�drijf kon blijven.
i'c1.gcms de heer· I. Versteeg, de laat ... 
s-L-3 ,ruüenaar, is. i.n het fundamentaa
·,n:1.f.Qschijnlijk een _loden koker inge- · 
HJ<=:t 1:selà. De inhoud hiervan zou wel 
smB n2.dere ·informatie kunnen geven·· 
of h9t hier een stadsmolen betreft ' ·�--
.. . .,1u, eJ.gendom was van de gemeente. en 
iü<ler jaar verpacht .werd·.· Ook z·ou er 
cvc::r. de oppervlakte van de fundamen
"�sn. een, kruis gemetseld zijn. Of deze 
beweringen van àe heer Versteeg waar 
�iJn, zal na-afloop van het werkkamp 
(�b - 19 oktober) moeten blijken.
DB G·i,s·enaar va.n de molen had zgn.
"�indreo�ten", 

, 
d.w.z. de bomen 

• 
in de 

l.:J •�1 :r e,::te omgeving mochten niet hoger
�.u:r.•ä.rn dan 8 meter·� Wanneer ze hoger
-...ierct:rn zou dit na.de.lig z·ijn voor de 
noJdzakelijke wind, bestemd Gm de 
w i :ib:::1 in beweging te brengen. 

lf;_;,:__Qg_�ertrnne 

De molen is op een. .t,rieste ·wijze ten 
onö e;c gegaán • 

oorlog liep·;o:p .zijn eind' aan de ,ho
r1.:�on·rommelde het,· ma.ar de granaten. 

_o C :é:,611:{ 
De molen in volle'glo:rie 

spaarden Woerkum. In apri 1 194 :, !.-wam. -
uit �eerkerk van de· gener-ale str�.f het 
bericht dat in de molen springstoi'.1,en 
moesten wor_den aangebracht. Deze hoo
veelheid bleek zo groot, dat bi ,j G2:1 
ontvloffing de hele vesting in pu1.n
zo':1 worden gelegd. Gelukkig werd ,;n•
iz:1.gegrepen en een gedeelte van de ex
plosieven werd weer uit de molen (<:0� 

. -haald. 
Op 21 april· 1945, 's avonds orn 8 u1.a· 
volgde de grote explosie, waa:�door er 
van de molen slechts een met puin t;e-•· 
vulde krater overbleef.· Later -.,.,erd di G 

puin weggehaàld en een laag aard,êi. ove1• dr:,_
onheilsplek gégooid.
Een fraai d&.Eil. van het stad sbeelè Y;;:,n 
Woudrichem was ver lor.en gegaa.n � 

+Rolf van Acquoy-;,aa_
lid commissie Werkgroep· Bui tenon-de�':?-
11-oek ,+ . . 
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. .çl., .1"399 en 1411) (135,6,.j�73,,,..1iy;�ste:ni :8i_ .i J 

_J;c:ç1Ïli .i l�;�.:-Fr:i?.2: en zoudenii.i:fgs"Jpçht : :te,C'�Pir 

é!e .z�-; ,:•$1:hé d:eni dan zie� gj_oç,.;t:"!:?3!-: , . ·i� < 
.:Y:?S,r ,q:3 . 

zich van dê'i_i·:f>óóit: ,9,n�.(;1,r �ohe}d t � i:'WE:!4':-d . 

p-,J,p de \4d:,� ,_1eeuw scla:à::tnop. !()nge,;_ .i-1iite,i
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----------------8tre ekge s chi'Èi'd enis 

In 1356 gaf Willem van Horne, de vijf-
de van die naam, aan zijn poorters van 
Woudriché,Teën"handves-t. ��ing 
van de handel zal veroorzaakP. hebben, 
dat men behoê'f"ti:''\ra.s .gáan -+oè1-ei'.i aan 
een dergelijk''.hi:Ln.dvcst .- Macir'"\eker 
heeft de heer van 'Al tena ook de bedoe-
ling gehad, juist tpor het verlenen 
van verschillende f.tiorrechten de ont-
wikkeling van zijn 'e;:�,3;:>oórt" te iii"timu-
leren. Dertig jaar_,,'îa:ter ving Willem 
VI van Horn.e aan van zijn "poort" een 
stad te maken.·i _'�t'_ . 
Op de î Ode 1mei, 113B6:\g8.f' hij enige voor-
rechten, e;l!'�,p�-: s"t;rè"k_ke,nde om de plaats 
de nodige· ;i:(l.kqmsten,\,'t�/vers chaffen' 

om de omdîJ#:'•lng të:R.:/nnen bekostigen. 
De voltoo.$ih\g-rcfrv:a,n'•�vond echter n;i.et 
onder zijjf,i�J,rtnà'yiaats. ReRds _op de 
9de septem.B6f: -ità1,ë:h�'tzelfde jaar"- maakt 
hert;g Ad�ibre dht· bekend; dat heg;\.,.,:
u dat land:(van Alten:i:(: aéln5:h;tecom�3ëfiii
01:et allen ré_fP.'t·'·en.oe·: openbaerlikeni .i.. 

rechts-·van. ·de 

(_ 
toe.ghewijst is met recht ende vonriis:.:. 

van, Zui thollá:ri,&,,,.·sen vari on�ell. mannen 
De he1;tog .sc�o11.k- h�} .ini_�uw verworve;i?:,/(i
bezi_t aan zijn;-: zoon ;Willem vari · _ücrs.i'tèI'-,-
v.int, die de öihrn.url�g, .yàn Woudri-ê-pê:ci; ! 
met· spoed deed, voltooien. "';"
Vinden w:i,j î•n .. ,'f3sa W<mdric'hem hog àls 
poort aanéedüi'd � in .!=;)�Il ._char:ter .van 
2 mei" 138-9 heet 'l'l'è:t \i"öor d e eerstè\:r.: 
maal "stad. Hiit werk zäl du� in laä\t:-J.,t.... 

het Land van Altena verplicht alle 

goederen, die· zij op_een weekmarkt 
. �.-Jlfi.l-den verko.fi.e.n.., ... J mal'en.._:fn Woudri

chem te markt te brengen, alvorens ze 

,ii. J3t;'gens and�r!,'!tet1=ivêr��P ,aan te bie-
1 . .i
·•· Woudrichem het rGcht verle end, de vis-

\ : {#qn. In 1362 .1�e;c.q d� pdorters van 

wateren van de herc3r van Horne te be-
vissen tegen b.é't'ifli:rfg-' Va:a de 5.de pen-

r,:;-.:m.ing. De gevanJ&ri_i:'Vîssen m:oesten even-
<t.•,e;ens te Woudri�Gm: aan a··ie markt ge-

dl.ici:';cht .worden·;<Otik ·ae ommu:ririg van 
1386 is zeker ri&:é:ri bé..rij s ·ii van diei
b.iloeï"� :hoewe'l diarbi}•ook· een rol ge-
spee id .kan _hE;Jbben 'fü;t ''f�it d2{t Willem 
van Horne ·izag aankomen, dat hij eer-
lang van zij:o:.'rO:êhten-- op' Al tena ver-

ri;v-�llen_v;er�_laq:r;p., z_ou.y_or<len.ien hij,
uî::iet het oog op de moge:lijlcheid van 

e�'ri gewapend c.opi'l1kt--'.ro.et--b.:ertog .Al-
-b:r!e cht Woudriche�,iJn, fl.taat . .,-van verde-
�Jiing ·heeft >'{tJ,Jr�U:.' b:1'.'e!).g!;3tl.. . 

-
cl'tÎ

�:r;islotte· getuig:'nAe:;_ip d.eze tijden
f:�Jsnelle opvo�tP-ng -v;e.irl,eende hand-.ii

grote ..behoefte ,a&:o.. nieuwe 

r&gels,· teb.gevqfg,e,e,y,ara..;-.de_ •.,veranderde 

n .1 �_':}=:-IJ..9:VEi.:t;:li,oug_iW�·ellr,r_:.. fiy'; · .i
.
. �ilftt'emtp. mç,�J.JB�n :iffln,:hEl°ti_i:aantal in-

won.ers van h�J,1fo.t.�d:j8.':;�:i;.J3P: .: ·ieen nieti
te grote vocir-st;e;Ll;ing r:W�ke;n;. Neoen 
wi.J.PE3 çloo;r. vó.n.}'Îi�-:P.;i;S_:i:me�d..egedeelde 
rami

1

Üig, "ho·�--�!'.\,\:\". f:1--t;ede-p V:1i1n.,Holland en. 
'e\anç1_ide gf�flrf:,_,;i._P:;;J 39�8::b:.i.j zijn.ize 

d'iienen,i
gen�emd jaa:q_-·�A:J,:p:_,ge:r:::Eiedgekomen. ,}}}
Het �nder.:icheî'.(1, ih;ssé·I_l. poort e;ç. s-p1:t!': als maat,st.fJ,,;f;-- :yp.� é�.:tgelijking 

-
moet du,s, aJ th!;J,ns voor Woudr i�he'rn:j ...ii
niet gezochf>r<?·raen in het n±e � .. qf.'\,Vr�l·i
hebben 

.. 
...·wrj;;i,(t.a_t �[oudr,i,çb;�p ,ip. �He.F.tijd onge-
;:"�QF·: 1 /,l(L van �€f;t in�on�r.;ta(:!. van Dor-
drElo:iit -�P Haarlem ff�,b.i:;,Q.i: mo'Git hebben. 

van éo"rr :afzcfr1derlijk -+è�:htf::J;! . 
-���,.;,i(m�."'_mäa ':li

êi" in"het niet of wol 
:zoals ..Verwij"si'err ;v:.n:;dp.p.
bestaat uits'lîiit"è�:ri'i I9m.ei,� Jaatstge��fJm,()Er; stedcrm moesten 

i6bO.-,g�}'i:t\,pender;iitH:l:t;1rlgnd;;eg�n.. Woudri-
ch,eci .isle phts 6.0.,,1,if;idc-itî. 201F-l\ÜÜ ge-
1iP'r_$,ä.en· �end��·•:- Wa:.:nne er -wi.j .: nu weten, 

.1�.t.i1-P ok :ii het, aanta]; .iiriwODE!:CS .iivan Lei-

"i
hebben van een omr:iurin.,g •. .- Ook b.e,t..,.lrnµr-'
rÊl'cht_ ·�s n��;fJ·.e::1;§,;:w?fëirci99ic,:·4'.;,;;,�t�( 

o·r. 5000, clr,,.:n -�,omen,ii ·ve·ii

schonk Wille:lii v�ii Öos-tervanA/bi,j, :��;f/r,1 
charte:r van: î 5�9.: ·à_a,,h cà:e ·..s.tad h.e:tJV.QQJ,1-
re cht, dat rfqh''p�t,'·tur,ge:mees,ter •ie.Il,; :•�i·i ·i"i:wuáii

. wi,,j;;,--v(!);or Wou-
van: origevee,r.
:,:::;L�ci

àtt.dhé'o tot_:.een geta·l.
1'56· �pwoners n�;J- ,·ii

schepenen ni�uvi'�i'"k.iuren en _ffiQf;€aP 
"om órbti.e� ,oe·r ,:�o��te:.i,9ri·:<;pf\ des 

de'"::cii
maken, -
meerendeels :;, p,cici.;rt,�:pe:pl!, d,�s,.h ,d:4t. _ 
was E;Jl'èchts ·ere ·be�vestiging v2.n ee:n..., _,,,ci 
gunst, die reeds b:i,j het ban_d;v.e.st: Y@'.i .ii
1356 aan· de" pt�;:ft 1iP.-i:1'_t9ege,�t;;�:n.i, ·,iç�,,,
In de 2de helft va:n;:;(!e 14de'' ®$.:UW .be"'.'.'. ,'.i.i
le efde· Woua":i/:l.ch�bi -'�"i.jn, GrOOJi$te blo-ei.:·ii

Alle belang±ijl{.ê·.'yqo,rrechten'�-�aàn b;\';,�-
stadje verleehd, 'da.{è:ren ui�.§!.êz·e ·.<:;,;;, 
tijd; in 1356 werçlen:.ae i:qw9n�;r_s vans'.X!i•.· ...... :·· . .  ,;_ 

In i'6J2 telde,.J1�t. stadje, 1:i;f r ,huizen, 
�H. t132. ware:n,;�e.t e.r. 15.8'/···Jloor •uit de 
cfqJ)J: de 11 '21egen�opdige 1s.tcra..t11 voor 
a,,;r:i)f:�re ,_s,te.den.,me,q1egedeelde getallen 
vän;'huizen .. en iiJ.�pners blijkt, dat 
wil {{ok;,:voo:r· di:�, t;i:.jd heti·:ge'o.iddelde 
aantal ·ae1' .. bewoneJ's van 1 huïs mogen

·stellen· op· ongeveeri4 1/2, komen wij 
tot het :resultaat dat Woud:r;'±.,_ep.em in 

; t1 
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..,,, ,., ..,,, ........... .. 

' 

de 17de eeuw een 700 zielen geteld 
moet hel:Sben. In 1796 telde Woudrichem 
665 inwoners. Zelfs wanneer ;nen aan
neemt, dat·woudrichem inderrlaad iet-s 
groter is gewe·est 

1 
dan toen ·het geval 

was, zó zullen wij toch wèl mogen zeg�. 
gen, dit het �nwoneraantal de 1000 
nooit ovèrschr.sden heeft. 

Wiiudrichem gaat in belangrijkheid
achteruit 

Het begin van de 15e eeuv bracht Wou
drichem slag op slag terwijl het zich 
nauwelijks .J1E;tr�teld had van de gevol
gen -�n-·ee-f-i ''hr-and, clie h.:"P:� stadje in 
1391 geteisterd had. werd hét _ih t405 
door ds3 j_rkeisen in' de as gelegtl';' .. ·· .:.:� 
De watervloed van 1421 zette ook he� 
land van Altena geruime tijd onde:::
water. Wel liep het weir grotendeels 
dróog, mae.r dat de· scha-de, aan het land 
en zijn marktplaats toege·bracht, aan
zienlijk was, iaat zich gemakkelijk 
denkèn. De grootste schadepost"was 

• 

Co 
1 _,-;, 

echter weln1 dat de gre:,felijke tol in 
1420 nanr �orinchen ve��ween. 
Ifän kan veilig aannemen, dat het leven 
e_n ve:r;)rner, dat deze tol gebracht had, 
yoor e�n groot deel de oorzaak wás ge
weest van de tijdelijk opbloei van het 
plaatsje. Met het verdwijnen érvan 
viel Woudrichem weer terug tot hetgeen
het ook vroeger was: de kleine markt
plaats voor een klei:n. achterland. 
Van de grote werelcV, ·.del; die de Ne
derlanden ;i.n de î 7e en 18e (:)em.( rijk 
zou maken, kreeg het �ijn deel ni�i.• 
Daarvoor w;:i.s. .. d°e ligging, te diep. in· 
het binnenland, ook,niet gunstig. 
Veel had het daarentegen�te lijden .van 
de vërschillende rBmpen (BO jarige
oorlog, rampjaar 1672 enz.). Het is 
niet te �erwonderen dat Woudrichem on
der clie omstandigheden klein bleef. 

Literatuur 
Werken der yer. · tot uitgave van het oud 
vaderlo.nds recht. Derde reeks rio. 14 
Rechtsbronnen- l/ir. K_.·N. Korteweg ( deel 1)
+Deze artikelenreeks was. van Teo Cornet+nn
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'-

Jd:;{ u ue volgende keer over een van de vele miljoenen kilometers- verharde weg
i�i.;jdt - die tegenwoordig ais een netwerk over onze planee.t liggen, denk da.n ook 
êens d.a.n een Italiaanse weg die nu :proza.IsÓh als SS 7 wordt aangeduid. ( Strada 
Statale - ri;jksweg 7) en de· scJ1epper ervan� een blinde Romein die bijna 2300 
jaar ge 1 eden ·is gestorven. 

!lppiu� Cla.udins Caecus, censor van de 
republiek, redeneerde in 312 v. Chr. 
net zo lang tegen de _Romeinen tot ze 
':H,rn1 dl:i• eerste e_n grootste van alle 
�egen die naar Rome leidden lieten 
a.anleggen: de eqrste weg van de we
:celd. Oudere "wegen 11 zoals in Perzië,n, 

waren paden, hier en daar op zachtenn
plekken verhard met wat stenen of te
gelsnj maar de weg v�n Claudiu� was denn
eerste stelselmatig opgezette, ·geheel
ve:rharde weg. Rij draagt voor altijd
Je naam van degene die hem heeft aan
gelegd: VIA APPIA, de weg van ".Appia 11 

�Appius), door de Romeinen troti 
Il.egina viarurn:· ,;Koningin der Wegen"
genoemd.
Met de Via Appia als begin legden de 
Ro!f,c;inse technici. een fantastisch 
nt1t.-1erk verharde wegen aan: in totaal 
n�er dan 80.000 kilometer. Dit gewel
dige netwerk van wegen strekte zich 
,li t over het grootste deel van Euro
pa. tri.:;t i:nb·eg:rip van Groot Bri'ttanië . 
An verder over Noord-Afrika, Klein
,�d ë en het Nabije oosten. Het ver
cü:ad· de delen van een va.n de groots te 
rijken aller tijden me� elkaar. 

::îGHIP'l'ill"1 O.ASFINGIUM IV 

, 

, .. de poorten van de stad gevoerd. 
_Na _afkoeling werd dit tot een van èe 
hardste steensoorten uit de natuur; 
de Romeinen ·noemden ze silex. 
Appius Claud�us·bracht bijna dagelijkE 

Appius Claudiûs heeft nooit gedroomd
dat zijn denkbee�d van een verharde 
weg een zo wijde vlucht zou nemen. 
Z.ijn doel was beperkt en voo.nrfit,ne}.ij}{
van {Jlilitaire aard. 'Hij wantrouwdé. ·_:'nn
Capua, een stad ongeveern210 �m� ten'."-·n.
zuiden van Rome· gelegen, die- in ·macht 
en bevolkingssterkte· niet �·oefde ondè:r: 
te doen voor·I!-ome en hij betoogde dat 
over een ve�harde weg reizigers, goe-

. deren en levensmiddelen $ ma.ar bov�mal 
de Romeinso legioenen· zo nodig snel va1· 
de éne stad· naar de andere zouden kun� 
nen konien •· 

' ·, 

Er werd over gestemd en Rome gaf op-

dracht deze weg aan te leggen. Clau
dius was een lastige opdrachtgever,
want hij eiste het béste w�rk en de 
b�ste materia!�n; Wat het laatste.be-

-trof,. bofte hij: in de heuvels b� 
Rome hadden �uizenden jaren tevoren 
-vulkanische uitbarstingen een stroomnn
van gesmolten gesteente tot 'bijna voornn

https://laatste.be
https://voo.nrfit,ne}.ij
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een bezoek aan ziJn dierbaar werk. 
De traditie wil dat hij, aangezien de 
kwalii;-eit va,n het- werk niet kon zien ' 

. .. . " 'di� voelde; hij trok zijn sand�len uit 
en li!p·.met zijn blote voeten over het 
plaveisel • 

GRAVEN EN VISIOENEN 

Niemand weet precies,hoeveel plaveisel
Appius Claudius zelf heeft laten leg
gen·. Ongetwijfeld was hij allang over
leden toen de weg Capua bereikte, dat 
zijn verdenking rec�tvaardigde qoor
als een· van de weinige belangrijke.
Italiaanse steden in de Punische oor
logen de zijde van Hannibal te kiezen. 
Late�e wegenbouwers verlengden de Via 
Appia de bergen in tot Benevento, �ost
waart� over heuvelachtig terrein tot 
Tarente en vervolgens naar Brindisi, 
Daar eindigde de grote weg, o�g. 720 
km. van Rome. 
Laten we nu eens de-koningin der we
gen v�n begin tot _einá volgen. Dit is 
een reis door de geschiedenis vaa� 
. 

. ' 

in ee� bijzond�r mooie omgeving. Dit 
is de ruggegraat van het Romeinse 
Itali�, het centrale zenuwstelsel dat 
ertoe bij�roeg Rome over bijna de he
le wereld te doen heersen. 
Laten we beginnen in Rome, daar waar 
de Via Appia beg�nt - bij de Porta 
Capena � of liever de plek waar die 
gestaan �eeft, want er is geen steen 
meer op de _andere. Het eerste stuk 
vap de Via Appia liep voornamelijk mn 
een begraafplaats, :wan b de Romeinen 
hadden i_n de ·wet voorgeschreven dat 
ee:r;i begraafplaats ·ten alle tijden bui
ten.de stad moest liggen. Vele van -ä,e
grafopschri.:ften zijn nog herkenbaar·· 
in de weg; zoals: "Een juwelier vraagt

.de voorbijgange-rs hem niet te verge
ten, wai:;.t hij .heeft, hun altijd goede 
waar yoor hun geld gegeven'!. 
Maaran.iet de hele Via Appia hier was 
een kerkhof; er war.en qok tempels,
renbanen en vil_la' s. En, zo zegt d.e 
overlevering, dit is de plek waar de 
apostel Pi-drus op de vlucht uit Rome 
�en visioen van Christus had en vol 
ontz_ag vroeg: l!Domine i quo vadis?" 
(He�:F°' waar gaat Gij heen?) 0 Christus 
antwoor:3,de: "Ik ga naar Rome om .OP� · ··a
nieuw gekruisigd te worden". Aldus 
terechtgèwezen keerde Petrus berouw.
vol terug en werd zelf gekruisigd. 
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Ter nagedachtenis aan dit visioen staat 
hier een kerk. 
Dicht bij de vierde mijlpaal �erbleef 
Seneca in een villa toen hij van keizer 
Nero het bevel ontving zich van het 
leven te benemen. Hij deed het rustig
door_zijn aderen door te �nijden;·waar� 
na hij doodbloedde. 
De stenen van de Via -Appia,1zijn met de 
hand zo gehakt dat ze èen veelhoekige
oppervlak hebben en wegen tussèn de 20 
en 1ÓO ki],ogrami ze zijn stevig maar. 
zonder cement in het baanbed gezet,
waarbij ze zo in elkaar passen dat ze 
haast een mozaik vormen. 

" .. 

ZESDUIZEND KRUISEN 
.

Hier is de oudeaVia Appia een van deaa
mooiste gedeelten van heel Romé, en 
velerlei gedachten .worden_hier opge
ro?pen. Máar deze schoonheid was bij
na·verwoest - en verkeer nog steeds 
in gevaar - door de ongebreidelde
bouwwoedde van 'Rome.· _Om het gebied te 
redden is er onlangs een .wetsvoorstel 
in het Italia�rise parleme�t�ngediend 
om álle partiquliere grond hie:r aan te 
kopen ten béhoeve van een magnefiêk
Appiapark - 10 km. lang met een opp. 
van ong. 2500 hectare - waardoor deze 
schoonheid voor aJ hijd behouden zalaa
blijven.
Bijna· �O _km. va� zijn _begi'n, bij het 
gehuëht Le Frattocchie, komt de 'Via 
Appia $amen met èJ.e· moder'ne rijksweg 7, · 
en sámen lopen ze zuidoostelijk door 
de laars van Italiä; w�ar ze praktisch
dezelfde plaats innemen als de Via 
Appia. Hedenatendage wordt nog steeds 
dezelfde basalt gebruikt voor �s we
genaanlè-gï de basalt wordt nu echter 
ge�alen, om eeh zo glad mogelijk �p-
pervlak te verkrijgen. · · ·· 
Eên eindje ten zuiden van hier he;é.ft' 
in 71 v. Chr. de Via Appià miss;hiert 
het gruwelijkste schouwspel uit•·heei 
zij� lange geschiedenis gezi��-
Een 70 .000 opstandige slav,en eU: · gla
diatoren onder aanvo(;)ring va·n s'parta
cus waren· eindelijk verälagen. Bij
wijze van o:r.verbiddelijke waarschuwing 
plaatsten de zegevierende Romeinen op
regelmatige afstand kruisen langs de 
Via-Appia en daaraan kruisigden ze 
6000_gevangen genomen sla�en. 

- Albert,_ Meulste"eaa
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VERSLAG WERKKAMP T E W O U D R I C H E M 

Door technische mo�ilijkheden kunnen wij toch nog,het verslag van dit werkkamJ? 
plaatsen ( hóe.tegenstrijdig dit ook mag-klinken)_. Het is echter op het aller-: 
laatste m.otient i�getyp�, zodat de kwaliteit nisschien iets minder kan zijn. 

Zoals julli.; al weten; îs onze afde
ling· in Wou;�richem de funderingen van 
de molen op de wallen aan het opgra
ven. Omdat er werd verwacht hiermee 
voor de winter niet gè�eed te komen, 
besloot het bestuur VDn de W.B.O. 
Qen werkkamp voor dit projekt te or
ganiseren. Dit in saEJ.enwerking met 
de áfdeling Rotterdam. 
Op maandag 16 oktober j. i. ·begon het 
kamp. Een en twintig personen hadden 
zich ingeschreven en vers_çbsiP.�D--:05?k_ 
allemaal. 
Op deze eerste middag werden de deel
nemers in 2 groepen ingedeeld. Een 
groep ging graven aan de funderingen,
de andere begon aan he·t topografisch 
onderzoek van Woudrichem. :nft hield 
in dat per straat .alle huizen.werden 
beschreven op interess2,Ylte d,�tails 
( zoals · j.a�rtalstenen, bouw·stijl, ou
derdom etc.). Een aantal Il tc::p'qgraven" 
liepen v-q,st _in "De Veste", waar ·�:i,j
uitgenodigd, we:r;den mee_ te hel:12en._,taan. 
het behangelen.van worteltjes! 
1 s Avon4s toog �enieder weer naar 
"De Veste", allereerst voor de wo:i;:-
teltjes, maa� vooral voor de disco
avond öp zolder. �en.ieder amuseerdett
zich nogal en er :we,rd nader kemii s
gemo:akt net· de leden vm1 de anderett.
afdeling.. _ .
De volgende morgen gigng de groep,
die de vorige middig geiraven had 
topografisch onc\er·zoek verrichten, 
terwijl .. de and.ere .groep zich m_et de 
fundnpenten van de oolen ging _bemoei
en. Bij het midclagno.al werd he� · resul
taat ·v::m de eerste graafperi_ode be
sproken. De gehele vloer van detmo� 

-len was blootgelegd en tevon·�teéri ge
deelte van de westelijke.nuur. 
Die middag volgdeer een excursie door 
het Land van Heusden en Ji.ltena. 

Een aantal mensen waren zo vriendelijk
met· de .auto voor ons te r:ijden, zo
clat een stoet van 5 auto's zich een 
weg baande door het te bezoeken ge
èied. Bezocht werden de kerk te 
0itwijk, w�ar we een rondleidint kre
door a� dominee, het kasteel te 

SCRII'TUM CASPINGIUM NR.. IV 

Dussen (met rondleiding) en de ves� 
tingstad Heusden� Het gerestàureerde 
en fracie kasteel te Dµs�e_n_ was wel 
het klapstuk van deze middag._ 
I s.,Avonds hield dokter Egbert's, die 
ji;>;renlo.ng in Woudrichem E'.rts :is ge
weest,. een lezing. De lezing g;Lng
voorne,r:ielijk over de geschü1denis 
van Woudrichen, dit in ruim verband 
ge-zien. 1-Ta de lezing ging men de stad 
in,, - voor een nader caf�onderzoek. 
Woönsdag, 18 oktober, werd er de h�le 
dag ge.graven door beide groepen. Er, 
wer-d. gezocht nao,r de. verb-indingsmuur 
tussen het grote motorblok en de 
zui�elijke �uur. Hiervan was.echter 
niets. t.e vinden. Eveneens werd riu de 
re�t van de westr;i,uur bloogelegd. 
Een groot ged.eel te w2.s doo::r;- de èxrlo
sie van 1945 verdwenen. Verder werd· 
er·nqg een soort keldertje ontdekt. 
Het bleek echter dat er nog �enoei 
werk overblijft voor een v�rdere .. 
graafco.mpagne. Daa.rom zal er voortaan 
weer ellce zc.terda�iddag in Woudri- ' 
chem gegraven worden. 
De woensdag werd -�fgesloten.net een 
gezellige fondueavond (kaas), waarvan 
iedereen genoten heeft, gezien de 
geweldige hoe.veelheden die !1:aar bin--" 
ne gewerkt zijn. Hierna werd de avond 
in een .gezellig so.r1enzijn doorge
brccht, ieder op zij� eigen manier. 
Het was een grandioze afscheidso.vondl 
Donderdag_Elorgen werd. gebruikt OLl. uit 
te slapen (als er geslapen is?) en om 
alles gereed te naken �oor het ve�trek 
nuu Gor-inche:o resp. Rotterdri.m. 
Tenslotte dient nog vermeld te worden 
dat het eten, bereid-door Mari�tte 
en.Hanst·tVossen, alle dagen uitstekend 
was, Alle lof-hier�oor. N�tuurlijk
ver�ienen ook de orgcniso.toren (even� 
eens leiding) een_geweldig complinent, 
voor de· voortreffelijke. Órga,:qisa tie. 
Deze.bestond uit� Rolf van Acquoy,
Klaas, de Boer, �ert Stankot en Wir.i 
Voegt.• Het kamp voorliep prima., en 
iedere deelnemer was het er n� afloop
wel over pens dat er spoedig een 
reunie gehouden moet worden. __ 

+++ Luuk de Bok·+++ 
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LAAT uw F I E T S NIET U I T R U S T E N ••••••• 

MAAR RUST UIT OP UW 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,-------~
VOOR IEDER VAK 

HET JUISTE PAK 

Ook voor 
byoutiek - kunstnijverheid - luxe · 

VERPLEEGSTERSUITZETTEN 
huishoudelijk - posters 

MAGAZIJN de werkman'",, Piazza center 37-39 Gorinchem 

Langendijk 10 - Gorinchem - Tel 22789 tel. 25155 

Uw voordeel in dranken 

m□~Di ~eken~ voor 
SHERRY 2. 1 1 9.95 

SPAANSE TAFELWIJN 2 .1 1 9.95 LJ: portretteren 
pentekeningen 
affiesjes 

van G00 L's ~v~a BERT STAMICO'l'
SLIJTERIJ - WIJRHANDEL 

Schepenenatr.2A 
Twijnderstraat :5 tel. 24266 Gorinchem 

Tel. 24662Bonnenveld 10 tel. 22685 LlillUQ 

https://Schepenenatr.2A


TEUNIS VAN ANDEL N.V. GORKUM 

* olieproduk~en 
HAARDOLIE - HUISBRANDOLIE - GASOLIE 

BEZIN! - MOTOROLIE - SMEERMIDDELEN - enz. 

* herl i -chemie 
ZUINIGE, ZELFWERKENDE INDUSTRIELE 

REINIGINGSPRODUKTEN VOOR ELK 

VERVUILINGSPROBLEEM 

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

radio UURSTEEN -
~elevi sie HANDEL 
muziek 

V.de Groo~& Zn. 
8 SPECIAALZAKEN 

Handelskade 5 

GORINCHEM DORDRECHT Gorinchem 
SLIEDRECHT WERKENDAM 

Tel. 22815 

-.-




