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Rolf vanfAcquoy
Bob Nater, Mirjam Sa
let en Claas v. Kui.10nburg (adv.)

sfe�rs

Cees:
Klaas de Boer, Henri
Verschoor en Astrid
de Haan.

Bert Stamkot en Rolf
van Acquoy
Bob Nater, Hans Vos
sen en Rolf v. Acquoy
Rolf van Acquoy
Lijst'erbeslaan
Gorinchem.
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Bert Stamkot

BESTUUR 1973
Voorzitster:
Inge Evers, Kon. Wilheminastraat 3,
Arkel. Tel. 01831 -. 1224
Organisatie Sek:rctarîs {OS):
Luuk do bok, Abraham Keinpla_an 39,
Gorinchem. Tel. 01830 - 24672
Algemeen Sekrotaresse (AS):·
Mariëtte Vossen, Peulenlaan 245, Har
dinxveld-Giessendam. Tol, 01846-3948
Penningmooater:
Henri Verschoor, Grote· Hàarsekade. 16,
Gorinchem. Tol. 01830 - 2317,1 ..
GoaoUedkunc11g Sekretaria (GS)1
Bert Stamkot, Schepcnonstraat 2a,
Gorinchem, Tel. 01830 - 24662
Hoofd.reda.ktou.r:s.c.
Rolf van Acquoy, Lijsterbeslaan 5,
Gorinchem. Tel. 01830 - 23240

VAN DE · REDAKTIE ·• • • •. • • • • • • • • • •
voorwoord van de redaktie
BESTUURSMEDEDELINGEN . � • - �.. .. • • • •
functieverdeling in de afd.
lijst met dona'teurs 1973
· aktivite_ite� ïn maart en april

AFDELINGSAKTIVITEITEN •••• -�.. • •
31: lozingen over. de Alpla:sse-r-:waard on Florence
-o.s.�� verslag Algemene Lêdenvorga-A.S.dering 1972
WERKGROEPEN EN KLEPHOOE.N. . • • •
de werkgroep buitenonderzoek
vertolt zijn plannen K.do Boer·

>. . . . . .

HOOFDBONJ)NIEUWS: •• : � •••
. , vërslag NJBG-Congres, gehouden
in Bumtik;·
'-G.S.-

2
2-4

3�

· 5.::. Î .
7

8-15
GORCUMS HISTORIE ••••• �,�......
� verdwenen monumenten: Langen
8
dijk 71 -Bert Stamkot-. ·
� pest on pesthuizèn in Gorinchem
-Rolf v. Acquoy- · 9
� Gorinchem, parel voor de zwij
13
nen: Wilhelminaplein
STREEKGESCHIEDENIS • • • •• • • • • • • 15-21
� dorpskern on�erzoek rond Go
rinchem? -L.P.Löuwe Kooijmans
� de kerk door de eeuwen hoen
- Paul Wilhelm KLASSIEKE GESCHIEDENIS • • • • • • • 21-23
3f murnmifi ca t_ie - Egypte
� scarabeeën
-:- Egypte
;,

- Ad;ri ierwey

IN HET VOLGENDE NUMMER O.A.:
De H0ilige Geestkapel in de Arkelstr.
door A.J� Busch, de Gorcumse rondweg
door Mirjam Salet en de Muggenschans
in Werkendam door Mischael ReRenboog.

1 SCRI?'I'Ul.t C.�SP:i'.l!OIU!J ve:r:iehi jnt ze:; m::.al pe; jii.e.:r en ia eon uitga-re van do Ne:lerle.nd.:,e .reut;dbond. ter 3e:stud.e.
! ring v:.n de s c::iehiodcnis &fdolin t: CorineJ,c:n en 0.:1::itroken. Leden on cloanteuri; van de ai'd.ali!'lt; ontvangen het
lbl.::.d o•atii., . l;Do:;;iz..31;7-�;-J: binnen Cor'ir,cbcru r 5,- per�u!l.r, buiten Gorinchem f 7150 r,or Jaar. Losse nun:ner1i'
'f' 1,-_. ( ex.clusic:f vcrzen<lkooton), Po�t1;iroreknning nr. 23042C0 ten m.r,;e v:in Pcrn:m. N.,J,ïl,G. &fd. Corinc!:cn
Abonnar,,enten kur.11er1 ,net elk m.unc:or inga.,;n. ;,ar,nocr optcgcins u.e hoof,�- ·
onder· v�r�ol<iin1,; vant abonr.omcr.t
rodnktour r,iot ui t.n•.;.ijk óén mam1d voor l;et einû.e vc.n do a.bonncr;,t3ter,nijn bereikt, ,.-;o�'cit he� abonne::ient au- ·
�c,�,-- ti;;ch net een.:.alfde tcrr:,ijn ve1·longd.
ii/f3- by _Scri _ptuc· l Ct.1sflii.1��i-:.1.in, Niets ui-t deze uit cave mat gopubliccerd. ,voracn ��on<�or tÓ P. sten:::ins v�.n dt1
_; _•\� ���rtir-: en/of à.o 0.ntc11r;� V,"!1 }iet rro.schrcvcne. Oplsr;e 150 exernpl-..1'on ..
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sc.

Van de redaktie ••• • • •
Voor u ligt ligt het eerste nummer
van (alweer) de dorde jaargang van SC.
Zoals u al bemerkt heeft is S.C. in
een nieuw jasje gestoken, terwijl het
aanzicht van do pagina 1 s gewijzigd is
o.a. door het gebruiken van eloktroni
sche stencils. Door deze nogal ingrij
pende wijzigingen is deze s.c. wat
later uitgekomen dan do bedoeling was.
Op de pagina mot do inhoudsopgave
(ook al gewijzigd) kunt u eo.n indruk
wekkende lijst met de medewerkers zien
staan, terwijl ook het aantal redak
tieleden van 2 op 3 is gebracht en er
zelfs een redaktie-adviseur is! Hope
lijk komt er dit jaar een goede samen
werking tot stand tussen alle betrok
.kenen bij S.C. om zodoende het blad
op een hoog peil te houden (of te
brengen?).
Over de uitslag van de enquete kunnen
we kort zijn: men was over het alge
meen niet ontevreden met s.c. 1972 en
men zag het blad graag op hetzelfde
niveau uitgebracht als afgelopen jaar.
Op de enqueteformulieren worden ook
een aantal suggesties gedaan voor ar
tikelen in S.C., waarvan or waarschijn
lijk enkele dit jaar zullen worden
uitgewerkt.

De rubriek Wist je •••• is verdwenen.
n
om plaats te maken voo.i. · de Klephoorn",
die na een jaar nu weer terugkeert, hoe
wel de inhoud van de rubriek enigszins
gewijzigd is (vroeger informatie, nu
zowel informatie als kritiek over de
afdeling).
De S.C.-spocial vanddit jaar zal gaan
over: Industrialisatie van Gorinchem.
De industriele ontwikkeling van Gor
kum en de geschiedenis van enkele oude
Gorcumse industrië0n zullen onder an
dere in dit nummer besproken worden.
Op het ogenblik wordt een S.C.-special
redaktie geformeerd en worden medewer
kers gezocht. Suggesties over dit on
derwerp zijn van harte welkom.
Copy voor s.c. ziemiWe vol spanning
tegemoet (liefst stads- of streekge
schiedenis). Als het kan wel graag
getypt en in drievoud inleveren!
Tot slot hopen we� dat de afdeling dit
jaar weer goed zal draaien en dat
iedereen nu eens zijn neus laat zien
Öp-ëën van de aktiviteiten.

O;ESTUUR8�AE
l)�DEl�., INGEN�
Om te beginnen een aantal namen r.

·'

Werk�oep Buitononderzoek_(W.B.O.):
Klaas de Boer
voo�zittor
Bert Stamkot
secretaris
Bram van Genderen
lid
Hans Vossen
lid
Douwo do Vries ...
lid
Rolf van Acquoy
lid

�esthuyscomrnissie.(P.H"C.):
Bob Nater
(ass. P.H.S.) voorzitter
Nico Overheul Pesthuys·sloof {P "H.S.)
secretaris
Marijke Bettman (?)
Inge Evers
lid
lid
Henri Verschoor

Kascommissie:

Afgevaardigde_in Streekhistorisch_ Centrum�

Dhr. G.C. van Nieuwenhuizon
on? (daar J. Los is afgetreden)
Nieuw lid:

Rini van Houwelingen te Gorinchem.
2

Dhr. G.G. van Nieuwenhuizen te Meerkerk
is door het bestuur voor een periode van
• 2 jaar benoemd tot afgevaardigde in bo
vengenoemde stichting, i.v.m. zijn be
noeming tot bestuurslid van deze stichting.

---=-----------------Bostµursmedodelingen--.:-------------��!!!!!�!!��-in maart_en_april
24 maart: KIEN-AVOND, goorg.anisoerd
door de Pesthuyscommissio.
]Gl ' maart: PESTHUYS-Pn AA.TAVOND ovor
do ·s-.A.O.. (van do hoofdbond)
(convo's komen nog).
Paasvakantie:
excursie :ri�aar MAASTRICHT
.
(id�m) �

··,

Donateurs van de_afdelin� voor_1973:

F. van Acq_uoy to Gorinchem.
R.J.C. van Ac_quoy. to Gorinchem.
Mej. M.C�C.J. Davorvoldt to Sleeuwijk
J. Evers te Arkel
R. Kloq).c_ te Lèorbrook.
P.L. de Kroy to Gorinchem.
Dr·s. J. van KuilonbÛrg to Berkel.
fI.Ii.J. Nater to Gorinchem.
A.P·. van -Nimwegon te Gorinchem
Mr'. L.':R.J. ridder van Rappard te
Gorinchem.
Dr. M.J�F. Robijns te Gorincho�.
C. do Ruiter to Gorinchem.
S.R. Veldhuizon te Gorinchem.
Moj. A.J. Visso� te Gorinchem.
. Mo'vr� Zaanen-Houtkamp te Oosterbeek
•

�at nog vale �onsen hot goo�o voorbeeld. van de.zo �ijgevigen mogen
navolgen, is de wens van hot bo�tuur.
Men kan donateur worden door hot stor
ten van f10,- of mo6r�óp postgiiorok.
2304200 t.n.v. ponningm. NJBG a:fd,
Gorinchem .o.o. onder vermelding van:
donatie 1973.
1

.

. -

*
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bij het maken van een geschiodenisscrip. tio, het schrijven van o@n artikel voor
s.c. of bij hot vinden.van informatie
(literatuur) over Gorinchem of do streek,
hier is do oplossing: Onze geschiedkun
dige vraagbak (secretaris) _:Bert ·Stamkot
helpt jo graag.
Op donderdë:ga'V('nd 2_2. maart, 29 maart,
12 april ·en 19 april (evori opschrijven),
kan je van 7-8 uur in 4et Posthuys
(Bagijnonwalstr. 22) bij hom om raad
vragen.

over:

Op vrijdagavond 23 februari j.l. kon
den we genieten van een lozing door
onze (enige) aktieve _donateur dhr. G.C.
Florence.
van Niouwonhuizon ovér:
Deze lezing, mode geotganisoerd voor
onze donateurs (oen uitstekend initia
tief van het bestuur), werd gehouden
in do Openb. MAVO (als in die "goeie
ouwe.tijd"). Aan oen verheugend aantal
bel�ngstellonden (20) worden, aan do
hand van oen fraaie diaserie, de his. torischo plokjes in deze �tad �er Mo
dici's getoond. Nog vale paleizen en
kunstschatten zijn (ondahksde waters
nood ramp van onige'jaróh geleden),
vooral door oen bepaling in hot te sta-•�
ment �an do laatste Medici (dat do kunst
schatten niet uit. Flo:12enco go)1aald moch
ten worden), aan hot nçi,goslacht bewaard
gebleven. Voor een aantal aanwezigen
herleefde oen eerder gemaakte reis naar •
dezo stad.
Na afloop koerde iodor.oen voldaan huis
waarts.�
SCRIPTUM CASPINGIUM

JANUARI/r::::3RU:A1H

Evonoons op vrijdagavond (2 februari)
hield drs. Lauwe Kooymans, conservator
van do Ned. afdaling van het Rijksmu
seum van Oudheden te Leiden (een hele
mondvol), een lozing voor onze leden in
het Pesthuys. Deze lozing werd voorafge
gaan door eon vergadering van do W.B.O�
en drs. Louwe Kooymans over het dorps
kornenonder'zook, dat samen ondernomen
zal worden.
Drs. Louwo Kooymans begon zijn lezing
met iets to vertellen ovor do geologi
sche geschiedenis van do Alblasserwaard.
Hierna besprak hij de geschiedenis van
hot archoologisch ondo:rzoolç in de Alblas-
sorwaard on do huidige stand. van zaken
hiervan, dit m�b.v. eon goed várzorgde
dia-serie.
Do 16 aanwezigen genoten van deze instruc
tiovo lozing. N� afloop werden vragen
beantwoord on eon plan de campagne voor
het,,' -dorpskornenonderzook
opgesteld.
.
-n Luuk do Bok*

3
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11

DE MENS I:N. DE GESCHIEDENIS"

Do lodenvergadèring begon·met een le
zing van de heer· V?Lri Peer, (ex)voor
zitter van de vereniging "Oud Gorcum n ,
doordat drs." L.P� · Lauwe Kooymans we-:
__ gens �i-�½:�e__ye�
_ !:1-Jl'.lderd.- w�as • _
.
De heer vari P6er'besprak in iijri' l èzing divorso aspecten va,n .de - m�:r:i-s Jn
de geschiedenis en wel vril. de Gorcum
se geschiedenis. Zo vond hij de M.E�.
· -- _ mens_ minstens even vernuftig als do
tegenwoordige schepselen, getuigo o.a.
· de S t. Jans toren on de vele buitenge
woon fraaie beeldhouwwerken, di"e ·aan
het nageslacht bewaard zijn· gebleven.
Na de lezing was er gelegenheid om
"vragen te stellen. Zo �erd de sanering
van Gorcum door dhr. v" Peer - 'îbekriti
SDert" met de op�orld�g: "Afbreken is
geen kunst, hot o:pbouwon-is oen des te
grotere kunst 11 - (getuige _ de volo kale
plekken in Gorcums binnenstad).
.. Na de beantwoording .van de vraag hoe
hot g�sch i-od�nisonderwiJs gogevèri moot
worden, word dhr. H.F.v. Peer bedankt
voor zijn buitengewoon boeiende on
intorossante lozing.
- :Bob Nater -

g�h�ord worden.· G.G. van Nieuwenhuïzen
stelt voor te bezuinigen op- s.u., bf
.
'
.
'
door hot advertentiegeJ,-, to verhogen 1
of door S .G. kleiner -te illakeri�
Ook het vO"rsla·g van de kascommissïe
wo:r:dt goedgekeurd.. Ditz·elfde geI:dt' voor
het verslag .van; :de H.R. en :va· ct. �-•. v.
r:
Nieuwenhuizen over werkzaamheden van de
S tichting S tr��khistorisc� �ent:Juni
Alblasserw:aard. De voorzJ,-t:ter bedank!;
v�n Nieuwenhuizen voor cie"we'rkzaanilieden
die ·hij a��:afgevaardigde 'vàn de N-!13G
heeft verricht. Van Nieuwenhuizen 2;egt
een leáentoename via è.s.c. te verwachten.
Als l�atste het verslag van de w.:s.o.,
doo; do secr •. �rvan. Met enkolè aange
brachte wijzigingcnwordt bok-dit ver
slag goedgekeurd.
· 4·. Vervolgens· komt de' statutenwijziging
aan de orde. Wa;nneer de G.W.B;O. ter
sprake karnt stolt de A�S. voor om deze
commissiè autonoom te maken. Dit Vóor·- stel wordt in- stemming geb�acht � 16
voor, 3 tegen en 2 onthoudingen. Toe
voeging aangenomen.
.

-;

Na de pauze 5. Begroting_1973, deze
wordt goedgekeurd.
6. Rondvraagg er ontstaat oen discusste
over het foit of de NJ:BG wel of niet ·
te formali�tisch• is. - Mej � M. S alet
DE ALGEMENE LEDENVE;IlGADERIN;G
meent v;,_:n wel· en vraagt - of er niet meor
De vergadering wordt om_19.10 uur geo
gedaan ké,3,n wo�den aan actuele zaken.
pend. door de voorzitter: Hij merkt.op
De O,S. �preekt haar tegen: ei zijn ge
dat de vereniging dit jaar goede con
noeg.praatavonden on excursies georgani
tacten met and.ere verenigingen heeft
s·eerd, die actu�le onderwerpen behelsden
gelegd, vooral Rotterdam, en dat het
(overigens ,;vaar was Mirjam toen?). Vol
ledental van 12 in het eerste jaar, tot
gend jaar zal or meer aandacht aan de
40 in ;1972 gestegen is.
· sanering besteed. word.on, aldus de G. S .
2. Vervolgens wordt het woord aan de
7. ·Benoeming kascommissie· 1'97 3, ·waarin
·A.S. gegeven. Deze loest de notulen van
zitting nomen G.G. van Niouwenhuizen en
de vorige ledenvergadering voor ;, Deze
J. Los.
notulen worden goedgekeurd en onderte
Hierna volgt decharge van het oude bestuur.
kend door 2 leden.
De G.S. richt enkele woorden van lóf tot
3� Ook de verslagen van de o.s., de G.S. het oude bestuur.
èn van de P.M. worden zonder moor goed.
De kandidate vooi hèt vobrzittorschap is
gekeurd. In het verslag van de A.S. is
niet aanwezig, wat voor een vorhitto
eon kleine fout geslopen. Na verbete
discussie zorgt. K� do Boer stolt voor
ring hiervan, wordt het verslag goed�
o�or·haar benoeming te stemmen. G.v.
gekeurd. Verslag kascommissie: men stelt Kuilenburg zegt haar capabel te achten
vertrouwen in het beleid van de huidige
als voorzitster. K. de Boer trekt zijn
P.M. Doz.e hoeft de chaos, aangericht
voorstel in cm de nieuwe voorz.itster
door de vorige P.M., opgeheven. De vo- - is benoemd. Hierna worden de overige be
rige.P.M. wordt niet gedecharchèerd.
stNursledon door do A.S. benoemd •
De verschillen (neg.) waren niet zo
Tenslotte wordt de G.W.B.O. geförmeerd.
groot en aaarom zal de vorige P.M. niet
·{red. enigszins ingekorte notulen!)
A.S .

*
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BUITENONDERZOEK·

1.

J:I12+:•afgolopon jaar :t's 'vco:r de Vl"B�O .. -.
Op 24 februari ZJ.Jn een zestal NJEGers
( ,_,,,erkgroep bui tencnd0rzoek) succesvol
naar het Rijksmuseum voor Oudheden te
gew_e�rnt o Do opko�st·'oij de aktiJiteiten, Leiden geweest en hebben daar, dankzij
q.,.{-'3 "buiten het :':'esthuys georganiseerd
steun van drs. Lauwe Kooymans, de ar
·vr�-:rd0n, was ver::3.ssod gi·oct en de re
cheologische vondsten in het werkge
:in:J. tatc:1 beloven veel voo::.:- de komende
bied kunnen inventariseren.
J<.1ren o We kunnen t0n1.gblil�rnn op een
Onlangs vernamen wij van de secretaris
goed bezocht ka:np te 'vfouél.richem, dat
·van de Stichting Ui t__l3rwä.ardenpark, dat
. ·::c,ed.e c�oo::r de belnngb"tcliing van de· afd.
als straks de inventarisatie van de
Rüt_terdam gesla:1.gd ·kan wc,Tden· genoemd�
streek rond is, wij het rapport op kos
. d.ê fundamenten va:1. de molen zijn vol
ten van de Stichting kunnen vermenig
ledig blootgelegdo
vuldigen en ·onder .de leden verspreiden.·
:'Dçi'.l:::' technische moe�Llij!.,...hodcm is hot
.Een bijzonder sympa,thièk aanbod4
:p:roject in het Wijé':3c::ild. ve:r··�raagd,
.; Bij ons bezoek aan Leiden vernamen we
maa:".' vm ho:pen er het .konèe:1d0 jao,]:- mee
van drs. Lauwe Kooymans dat de leden
j_,rnr to g? '.1:::.. ..,
van onze afdeling mee kunnen.helpen aan
. eon opgraving op Voorne-Putten. Een
- PROGRAMMA
V.C_OR 1973
opgavoformulior is in dit nummer bijge
'
(als het er niet in zit waarschuw
sloten
"•· liet kcmende jaar is'" voor ons belangrij
· ·
dan
even).
k�,:-'" Ik hoop dat ook,.a-9,n de belangstel1,,iîg groot zal zij4,J · want we hebben
Hot derde project bestaat uit oen onder
98.G uitgebreide liJs:t van activiteiten.
zoek naar eventuele oude fundamenten op
- J,3 samons:t,elling vàn W o B. O, kunnen jul
het terrein vanhhet afgebrande pand
] ,.,:i · e1dcr3 in het blä'd. lozen.
Langendijk 71. T.z.t. horen jullie hier
l
. Wc.0 1:;.E: .•bO!l besloten te beginnen met het
_wel meer over (zie ook artikel elders) •
·,.:)L�Js�rnrnenonderzoek, - da.t we in samen
Deze drie projecten hopen we voor de
' · king met drs. L. P•., Louwe Kooymans,
·vakantie
uit te voeren. Na de vakantie
;L n.s 3::-yato:r van de Nederlandse afdeling
zullen
we
waarschijnlijk het dorpsker
van hot Rijks.:nuseu.m van Oudheden te
nenonderzoek
voortzetten. Vefder �taan
, , Le_-î... ö.en, zullen organ:i.soren. O:p zater
voor
na
de
vakantie
op het programma:
"'·-..J.a.g;;,idè"ag gaan wc n�él,:r eo� dorp in de
voortzetting
onderzoek
naar de keizer
�A}olassorwaard, daat, cnderzoeken we de
lijke
burcht
in
het
Wijdschild
en een
u.Urnrs van de boerdt::t·ijen, die in de
projckt
in
Woudrichem
(graven
proef·
'tuurt van do oudste'kerk
van het dorp
·. �
sleuf
voor de toren van de herv. kerk).
staan 7 op scherf jes: .on aan de hand van
c
d.e gevonden scherv�i1\
rn 1t hulp van het.
Rest mij nog de weri"rà· uit, te s:prokon,
..,
museum, kUY:1.en -_ · '. ; 'èl. oudste bmvoning
. dat het komende jaaf voor de N,.JBG even
van dit dorp b? · , ;d.;ï, -�sn bijzonder
glorierijk on succosv:ol·· zal zijn als
interessant ond&'.rs'ockf waartcGG we on-het voó:rafgaande::vfyat, croscat,
dortussen al beg6rtnen zijn,
..<.::f ii:-i: �Klaas de Boer
Voor do vakantie hopen \7e ook do inven
tarisatie van do �t�eek op h�storische
en archeologische 'm_.·mu.,�cnton i;e ·-roltooi
cin.,.. Tic Stichting Ui torwaarden:p:J.rk Maas
· 9n Waal heeft ons néi.µt.èlijk gevraagd een
üiventarisat:i r; van ',d.1<Jze mo:nu.'Ilonton to
· cakèn o In verband. hj_ormoo zijn verzoek·--· .
�on aan versch�llorido g0meonton gericht
c,m do monumontonli --' sten (indien aanwe •
!:?,i_g v) op te sturen. iE.en groot aantal
go�eentcn heeft pos{�iof op ons verzoek·
gereageo:rd.
.-., JI ·�,\

*
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DE KLEPHOORN
Van diverse kanten is de redaktie ter
ore gekomen, dat men graag de Klephoorn
weer terug za·g komen in S. C. De Klep
hoorn was een rubriek in de eerste
jaargang van s.c., waarin allerlei
nieuwtjes stonden, vooral betreffende
onze afdeling.
Deze nieuwtjes zullen ook nu weer in
de nieuwe Klephoorn staan, echter hier
en daar vergezeld gaande van een kri
tische kanttekening. Het is niet de be
doeling om door die kritische kantte
keningen diepgaande en langdurige dis
cussies in s.c. te laten ontbranden,
desalniettemin is een weerwoord in s.c.
natuurlijk altijd mogelijk; de schrij
ver zal daar dan echter niet verder
op ingaan.

LEZING OVER ALBLASSERWAARD

Nu dan het eerste nieuwtje en dit zal
wel een echt nieuwtje zijn voor de
meeste leden, aangezien de communica
tie binnen de afdeling niet bij machte
was (?) de afdelingsleden op de hoog
te te stellen; dat op 8 februari een·
lezing gehouden werd in Nieuw-Lekker
land over de Alblassorwaard.

Zeven leden waren toch riog aanwezig,
maar violen deze keer niet op, omdat
de zaal gevuld was met, ongeveer 200
mensen!
Voor de pauze was het wel 't interes
sants voor ons, aangezien toen de ge
schiedenis van de Alblasserwaard (met
daarin nogal wat geologische aspecten)
werd behandeld m.b.v. een diaprojec
tor en een bandrecorder (de spreker
was niet lichamolijk aanwezig!).
Na de pauze, van enkele minuten, leek
het wel een propagandaavond voor de
ruilverkaveling, die reeds in een ge
deel te van de Alblasserwaard heeft ·
plaatsgevonden.Do ruilverkaveling is
natuurlijk uitermate belangrijk voor de
boeren in de Alblasserwaard, maar min
der boeiend voor ons N.J.B.G.ers.
De lezing bestond uit het vertonen avn
vele dia 1 s en ®n gesproken bandopname
met af en toe muziek. Dit alles was
van slechte kwaliteit (behalve de uit
stekende dia's).
Dit dan wat botreft de lozing te Nieuw
Leld<:erland, die om ongeveer 22 .oo
uur was afgelopen.
- 0 -

worden rondgebracht en hopelijk zal het
Pesthuys dan weer eens volzitten.
Het is do bedoeling dat or ongeveer
twoo aktiviteiten plaatsvinden in
drie maanden. Wo denken aan oon disko
avond, oen fondueavond, eon Engeland
avond enz. (suggesties zijn natuurlijk
van harte welkom).
N. J .B.G.ors afd. Gorinchem laat de
Posthuyscommissio niet in zijn hempie
In, de maana februari is wol eon diepte
staan on komtallon naar do door ons
P•nt bereikt wat het aantal bezoekers
georganisoordo
activiteiten!
van do zaterdagavonden betreft. Daar
Op
do
laatste
P.H.C.
vergadering is do
voor was ook al niet veel gobourd, dit
datum_vastgostold
van
do kienavond:
rosultoordo in ontov:rrlonheid bij eon
24
maart
en
de
Franse
avond 3 weken
paar personen, die dan ook de koppen
ÏatÖr:-Î4
april
(oven
opschrijven!).
bij elkaar hebben gostokon on een nieu
Ook zoekt-mon enige aktievelingen, die
we Posthuyscommissie hebben opgericht.
zit�ing
willen bemen in de P.H.C.
Deze zal ak�iv;i.�o:i:t<=:n'�ih het Posthuys'"
Opgeven
bij de voorzitter van de com
gaan organiseren, boginnondci �et oon
•
missie
a.u.b.
Ik had nog meer to vertelbingo-avond of oen Franse avond.
lon
maar
de
pag.
is volg tot nr. 2 dan!
Uitnodigingen zullen dozo koor op tijd
6
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Het voorstel ·van het IIB.om een nieuwe
:lin tegenstelling tot voorgaande
funktie ( jeugdsekretaris) te. kreëren
jaren (1970 en 1971), was de yer
vond in de ogen van de ALV geen gena
tegenwoörd.igirig van de afd. GÓrin
de, wel zal oen algemeen assist�nt
ch em groot. te no�men. On ze ·delega
met jeugdzaken belast w�rden.
tie.bestond uit: Rolf van Acquoy
.
Na het goedkeuren der verslagen werd,
(delegitie vrlorzitter), Bert Stam
kot (s ekretaris), H enri V erschoor
onder.' dankzegging, het oude bestuur ·
( f inancieel deskundige), die na -:
van haar verplichtingen ontsl�gon om
mens-·de afdeling ieder 2 stemmen
plaats te maken voor het nieuwe be
moch.ten uitbrengen, daarnaas_t . wa
stuur •. In het nieuwe H.B. hebben
ren oók· Claas.van Ku ilen bu�g en
twee leden van -onze afQeling zitting,
Wim Voogt aan,�ez:ig i.v .m. hu� be
·t.w. Wim Voogt als K:ampsekretaris en
noe�ing en mochteri we ons ook met
, Claas van Kuilenburg als H;oofdredak
de bela�gstelling van Klaas de
. ·teur van Fibula. Ondergetekende is
Boer tgeäurende het he.J,..e Kongn;:rn) ,..
door de _K.S. · benoemd tot assistent
voorz:i,.tster·Inge Ev ers, Erik Evers·
kam_pmat�riaal •
en Astrid de· Haan v erheugen .

JCONGRESTHEMA.
De Fibula besteedde in haar nummer 4/5
van 1972 reeds veel aandacht aan het
kongresthema "Strips en geschiedenis".
Zondermeer een thema, waarvan veel te
maken was, het is dan ook (alle inspan
ningen van de kongrescommissie ten
spijt) jammer, dat er (m.n. de zelf
werkzaamheidsmiddag) weinig uitgekomen
is.
Het thema werd ingeluid door dhr. Was
hington, voorzitter van het IIStripschap",
die zijn rede (waarvoor één uur gepland
was) in 7 minuten afdeed. Het gevari�
eerde filmprogramma, dat woensdagavond
plaats vond (filmpjes van Tom Poos en
Dick Bos) was (zeker als curior;litei t)
grappig. Dit gold ook de rode van dhr.
Kousemaker, schrijver van "Strip voor
strip", welke donderdagochtend werd ge
houden en, ge t·.., i..ge het applaus, door
het publiek zeer gewaardeerd werd.
Ook voor de avo1J.d was een lozing ge•
pland en wel door prof. dr. Mönnich
van de gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam over het onderwerp "cultuur
historis�he voorlopers van strips".
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De belangrijkste besluiten, welke.de
ALV heeft genomen zijn de verhogingen
van diverse kontributies, waardöor ho-:
pelijk de financiële sitüatie van dé
Hoofdband en do �fdelingen verbeteren
zaL
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EN ZIJN',AFDELINGEN organiseren veel
voor hun lod�n.
l ,

,.i.'.

.ry

Maar zonder geld kan er niet voel
1

gedaan worden. Vergeet daarom _niet
( ' ,·

hot lu�t(:)le bedrag van f 17 ,50
over ·te maken naar giiro:rék •. 652281
t.n.v. Alg. penningm. van do NJJ3G,

. ·...Utrecht GJ?.d-er:· vormolding van:
lidm�{ts���-psg�ld 1973.
' ,._

' _/

..

·•
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BESLUIT

Het Kongre� 1972 was één van de minst
schokkende in de goschiedenis van de
NJJ3G. Niet alleen de b�langstelling
van de leden om dit Korigres bij te wo
nen (ca. 60 vaste deelnemers) was ge
ring, ook hot Kbngres zplf wa� ter
vergadering tam te noemen, terwijl
het Kongresthema ••••• , nou ja dat heb··
ben we al gezsgd� • .
Maar goed het eten· (en drinken) was
goed, het weer en de omgoving mooi en
de diverse banden met andere leden en
afdelingen· zijn weer eens v9rsterkt en
dat is tenslotte ook belangrijk.
1

- Bert Stamkot

7

!�ot1umenten
Het is de bedoelirig in SC een nieuwe reeks artikelen te publiceren
over die gebouwen en huizen tnet een kultuur-historische waarde, die
in de afgelopen tien, vijftien ja'ar zijn 'verdwenen, als gevolg van
sanering, verwaa�lozing of vand�lisme.
Ofschoon het gemeentebestuu.r van Gorin
chem in het verleden niet nagelaten
heeft diverse projekten onder handen te
nemen (men denken aan het Vfoeshuis
de Oude Doelen) en men ook nu nog oog
heeft voor restauraties, getuige het
besluit het· pand Groenmarkt 3 in oudest ·.
�taat te hetstellen; blijft het een on
verteerbare zaak, dat. desond�nks per ,:1.
jaar zeker 1% van het kult/hist. monu
mentenbestand verdwijnt, dat hele ka..:.
rakteristieke straatwanden, ja zelfs
stadsgedeelten aan verkrotting ten on-der gaan. En dat er nagenoeg niets_aan

en

7l

Verklaring van enkele termen:

schilddak - dak van 4 schuine
· vlakken
lijstgevel - horizontaal afge
sloten govol
pilaster
niet vrijstaande
pilaar

Door EERT ST.AMKOT

0

lingo
havon
Op 23 februari 1971 kraaide de rode
haan in Gorkum, een felle brand legde
(volgens do omschrijving van de monu
mentenlijst) het oudste woonhuis van
Gorkum in de as. -D.e bouvrval die over
bleef werd kort daarna gesloopt.
,OMSCHRIJVING VAN HET PAND

wederopbouw van braakliggende gedeelten.
wordt gedaan, of, als dit wel gebeurd,
niet ges6hied op die sch�al en in die
sfeer welke een oude stad kenmerken,
De N.J.B.G.• is niet blind voor proble...;
men en oorzaken welke op bovenstaande
�van toepassing zijn·, integendeel ,f'IÏJ
meent te moeten signaieren, d�t men het
karakter, dat een binnenstad ·nu·eênmaal
heeft, woet behouden omwille van,de
leefbaarheid in deze· uniforme en'·
technokratisèhe maatschappij.

Uit:
Ïi}st van onroerende goederen
der gem. Gorinchem (1965)
W.F. Emck - Oudo namen van hui
zon on straten.
Het pand werd op 18-1-1966 door het
(toenmalige) ministerie van CK & W op
de monumentenlijst van onroerende goe
deren der gemeente Gorinchem geplaatst
en werd niet (ofschoon er een bezwaar
schrift werd ingediend) van deze lijst
afgevoerd, tot de sloop dit noodzaakte.

GESCHIEDENIS
Een laat middeleeuws pand�·onder. een
In de periode 1573-1624 was hier de
hoog schilddak, dat aan de achterzijde
smederij "dé drye sintelen" gevestigd,
aansloot tegen een gepleisterde punt
later
(1646-:1660) "de drie verguide
gevel met een rookkanaal in de as.
sintels genaamd. In 1710 stond het
Aan de voorzijde voorzien van een een
pand bekend onder de naam "Althena".
voudig gepleisterde lijstgevel, waarin
deuromlijsting met verdiepte pilasters. • Het is de bedoeling dat de NJEG op het
(nu nog) braakliggende perceel een on
Ook het achterhuis aan de Lingehaven
derzoek
gaat verrichten.
bevond zich onder een schilddak.
8
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De verschrikkelijkste epidemie, die de mensheid honderden jaren lang
tot ontzetting bracht, was de zwarte dood: de pest. Er is geen stad
of zij werd in de loop der eeuwen wel één en vaak meermalen "jammer
licke door de pest bosogt". Ook Gorinchem is in de loop van haar be
wogen geschiedenis yele malen door deze verschrikkelijke ziekte ge
teisterd.
van andêrc plaatsen in-de stad wilde
inlaton 1 '.
Men ko� in do stad overal hot gekreun
on ge�erm van de zieken horen. Do ra
de loéo dokters vonden overal hetzelf
de bee:1dg zwarte bult.on in do lies
streoi on onder de oksels. Aderlaten,
zweetkuren on laxeermiddelen, de enige
geneeswijzen in die tijd, onttrokken
de liatsto woorstand aan de zieke
lichamen.
Do angst voor besmetting was groter
dan het medeleven met de zieke monsong
kin.deren lieten hun ouders hulpeloos
achter, mannen onthielden hun vrouwen
di noodzakelijke vorploging en voedir
11
Do go�ondon waren zelfs bang dezelfde
DE ZWARTE DOOD" VAN 1348 .
lucht als do zieken in to ademen.
])e · grootste pestgolf rolde· in do 140
De
dokters, die do ware oorzaak van do
eeuw (omstreeks 1348) over Europa.
ziekte ook niet kenden, dachten dat de
Weer was het con ·handelsschip, ditmaal
lucht mot giftige' gassen "verpest" was.
uit IndiS, dat met besmette ràtten aan
Door
do verlaten straten van de stad
boord oen Zuidouropese havon'binnonliep.
I
trokken
s nachts spookachtige gesta1.:..
])uizonden skhtoffers viole·n · in deze
ton,
monien
in lange mantels mot kap
stad aan de ziekte ton offer. Do ovor
pen
op
hot
hoofd,
waarin alleen oon
lovendon vluchtten met schepen uit de
opening
voor
do
ogon
was gemaakt. In
stad, het bacil met zich meedragond9
do
buurt
van
de
mond
hadden deze kap
Hierdoor verbreidde de zîekte zich ra
pen een snavolvormig uitsteeksel, dat
zendsnel door heel Europa.
door oen vochtige spons word afgeslo
In Spanje on in Frankrijk gaf men de
ten. Op die wijze hoopte men de giftige
schuld aan de Joden, zij zouden de
lucht to kunnen reinigen. De spookge
bronnen vergiftigd.hebben. Bij duizen
stalten
troldrnn van huis tot· huis om de
den tegelijk werden zij door de opgo-
lijken
op
te halon on op houten karren
wonden bevolking uit hun huizen gesleurd
weg
te
brengen.
Witte kruizen op de
en op grote bra�istapels lovend ver
huisdourer
wezen
erop, dat do pest hier
brand.
· was binnengegaan om zijn slachtoffers
op to eisen.
DE PEST IN GORINCHEM IN 1349
Graven waren er al lang niet meer; do
Gorinchem bloof voor deze epidemie niet
doden wo.1�don in gtroto kuilen bij el
gespaard. Van Zomeren (p.285) zegt �n
kaar gegooid. Dat er onder do dodon ook
oen oude aantekening gevonden te heb
weleens een levende verdwaald was, daar�
ben, dat de pastoor, do kapelaan en wel
om bekommerde zich niemand in die dagen.
400 inwoners (op oen bevolking van +
In de kerken werden de mensen opgeroe4000 zielen) door deze ziekte warde�
• pon tot boetedoening. Volgens de prios·
gedood "zodat de droefheid dor Inwoon
ters was do pest eon straf van de he
deren groot was on men geen monschen
mel, een gevolg van het zondige loven

-� E.zickte breidde zich,
komende uit China, via
•
Tibet en India tot in
t
voor-Azië uit. Ongeveer
}
i'
400 jaar voor onze jaar
.
.,1_· telling liep een Egyptisch
�....__,.:1 schip de haven van Athene
binnen, Met een lading kostbaar ivoor
uit Afrika bracht het ook de pest naar
Europa. Eén op de drie Atheners stierf
aan deze ziekte. Volgens do beschikba
re gegevens stierven oen paar honderd
jaar later in Rome tijdens oen epide
mie drieduizend mensen per dag aan do
zo verschrikkelijke ziekte.
orM.< •'"'\"> ,4,• . . · ·r .
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dor mensen. Het duurde niet lang of
lange rijen boetelingen trokken door
stad on land. Onder het maken van wil
de sprongen en krampachtige bewegingen
sloegen deze "geselmonniken" mot grote
zwepen tot bloedens toe op elkaars rug.
De waanzin groep steeds verdor om zich
h€en. Dit was niot alleen do situatie,
3cals die in-Gorinchem was, maar in
heel Europa vonden dergelijke afschuwelijke tonelen plaats.

Toen deze grote postgolf van ruim 600
jaar geleden eindelijk voorbij was, wa
ren or in Gorinchem ruim 400 mensen
gestorven. In heel Europa echter waren
ruim 25 miljoen mensen gestorven, eon
vierde deel van de Europese bevolking
was hot slachtoffer geworden van oen
nietig klein staafje: do pestbacil.

waar ratten waren, daar was de post ook
niet ver uit do buurt. Allo groot pest
opidemiön begonnen in een havenstad:
Genua, Venetië onz.
Pas toon de Ja·pannor Kitasato en do
Zwitser Yorsin, onafhankelijk van el
kaar de pestbacil hadden ontdekt (om
streeks 18 95), kon do bestrijding met
kans op succes ter hand worden genomen.
DE PESTEPIDEMIEN TE GORINCHEM
Na do grote pestepidemie van 1349 ont1:rreokt anderhalve oouw lang ieder spoor
over pestepidemiën in Gorinchem. Wel
bericht Kemp ons regolmatig over de
pestopidemiön in den lande. Dat Gorin
chem voor deze landelijke epidemiën go
spaard is geblevon, valt te betwijfelen.
Daarom heerste er in de volgende jaren
(waarschijnlijk) in Gorinchem een pest
epidemie: 1360,1368,1435, 1438, 1472 en
·: 489. Na deze datum hebben wo iets l)J.oor
zekerheid ovor pestepidomiön, die i'ri
Gorinchem geheerst hebben: 1502, 1555,
1568, 1583, 1599, 1606, 1635, 1652, 1655
on 1667.

Over de epidemie van 1360 zegt Abr. Kemp
(pag. 89): "In dit jaar 1360 wasser een
groote Sterft, van de haastige ziekt,
de lieden waren 1 s morgens wel, 1 s mid
daghs ziek en 1 s avonds doot".
In h�t jaar 1472, schrijft Kemp (pag.
3 53), "vertoonde sich een groote steert
starre in 't Oost, den stort West, on
omtrent S.Blasius den 3e van Sprokkel
(=3 feb.) gingh de stort Oo� staan, som
tijds vuyrig, daar na volgde Post en
duyre tijd". De pest was in dit jaar dus
aangekondigd door de verschijning van
een grote komeet. Dat pest en grote
duurte plachten samen te gaan, behoef�
ons niet to verwonderen: dit samengaan
valt gemakkelijk to verklaren uit do
enorme ontwrichting, welke een brood om
zich hoon grijpende epidemie uiteraard
in het economisch (en ook in het overi
ge maatschappelijke) leven to woog moet
brengen.

MAATREGELEN
DE VERSPREIDER VAN .DE PEST_
In verband met hot heersen van de post
De pestbacil werd niet door de lucht of
in 1502 vaardigt de stadsregering eon
door hot water over het vasteland ver
uitvoerige en strenge verordening uit,
spreid, maar door eon dier waar niemand
welke verschillende verbodsbepalingen
enige aandacht aan schonk: de rattovlo. • behelsde. Ook in 1519 w~rden krachtige
Ratten loven in do buurt van water en
maatregelen genomen tor bestrijding van

10

------------------Gorcums histor ie-----------------deze ziekte. Van deze maatregelen
(Bruch, Rbr., p. 298-299) vermeldt ik
de volgende:
komt er "pestilentie"'in een huis,
dan zal men daarin van stond af aan
11 gheenrehando neringen" meer doen, men
zal "dair con teyken van stroo uythan
gon 11 en de noring in hot betrokken huis
niet hervatten "binnen ses weken naodat
die laetste dode dairuut gedragen is";
dogeno, die in eon huis, dat met do
pest besmot is, woont zal hot huis
niet mogen vorlaten; hij moot eon wit
te stok in zijn hand dragen "of een
wit rooykon i.s. el lanc".
op straat of waar ook mag hij geen
nering doen •.
de pestlijders of do bowonors van een
huis, waar de pest heorst, mogen
niot in do kork of in do kloosters
komonc.,.. ook . niet "up die vischmorct,
noch in dat vleeschhuis noch up die
botermerct, noch nergcnt in vergaderin
gc van luyden".
Hoewel deze verordeningen een duidelijk
beeld geven van de maatregelen door het
stedelijk bestuur genomen om de ziokte
to bcstrijdon, over de ui t·gobroidheid
on do duur del' epidemie valt niets me
de te delen, daar elke opgave daarover
ontbreekt en or rost ons dus niets dan
aan te nemen, dat hot een vrij hevige
epidemie gcwoest moot zijn.

*

*

*
*

Joh: van Beverwijck (Med. bericht van
de;pest tot Dordrecht 1654) deelt ons
med·e: "Ton tijde van onse voorouders·
anno 1502,1505 ende 1522 wan1er soo
hevighe pest, datter in sorn.�ighe ste
den van Nederlandt moor als vijfhon
dort op con dagh Quamen to storven,
soodat de Voghels door den Stanck van
de lucht doot ter aarden vielen, veol
menschen over tafel met het eten in de
mont, den beker in de handt doot bleven,
de straten met gras bewiesen,.. do deu
ren ondo vonstors met mosch begroeyden".
Hoewel dzo opmerkingen wel enigszins
overtrokken zijn, geven ze toch wel een
indicatio van de hevigheid van deze
opidemiën.

Na de pestziekte, dio in 1568 in de
stad heerste werden door "den heer
ende gerechte" weer een aantal maatre
gelen genomen tegen do besmetting door
de-pest (zie voor deze maatregelen het
••'artikel van dr. M.A. van Andel). Naar
aanleiding van deze en eorder genomen
SCRIPTUM CASPINGIUM
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Pntcpidemi,, ;,, LomlnL I t',(, �. De bovenste ofbecld_i11gen tt>ffn
de uittácht vurr de Londcnat1rs "" hun stad. Daaronder: :r,ij dii
'acnterbleve,r.
·

maatregelon treft ons het volgonde:
1. dat het stadsbestuur van Gorcum
zij het niet terstond- heeft getoond te
begrijpen dat het tijdig isoleren van
pest-patiënten on hun toebehoren eon
oorste voorwaarde is voor de bestriJding
ervan, dus dat deze ziekte door bcsmCt
ting liünr verspreiding vond.
2. dat men toonde niet onkundig to
zijn van hot feit, dat ook als oen pa
tient aan de pest overleden of daarvan
genezen was, het gevaar van besmetting
nadien enige tijd bleef voortbostaan.

Van 1 juli - 31 december 1606 werde:r:i in
totaal to Gorinchem 1713 personen be• gravonJ derhalve telde mon per week ge
middeld 66 begrafenissen. Er zijn zolfs
twee weken voorgekomen, waarin 133 resp.
.134 personen hun laatste adem uitbliezen.
11

-----------------Gorcwns historie
;rn 16.35 brak do volgende epidomio uit.
Uit resolutiën v&n do vroedschap, go
dateord in juli 19.36, kan geconcludeerd
worden, dat op dat ogenblik de ziekte
�eods stork om zich heen gogrepon had
en dat de vroedschap zich, om de ziekte
te localiseren, aan de oude voorschrif
ten hield, dat zioken slechts in hun
eigen huis of in het pesthuis mochten
worden verpleegd. Deze epidemie, roods
in 16.35 begonnen is van langon duur ge
weest, want tot in 16.37 worden nog
maatregolon afgekondigd ter bestrijding
ervan.

Gaven de rosolutiön van do vroedschap
van 16.36 een uitvoerig overzicht van de
tegen de post genomen maatregelen, in
die van het jaar 1652 zijn maar onkelo
hosluiten to vinden, die met hot hoer
son van de "vierige sieckte 11 in verband
staan. Dozo opidemio was in 165.3 ook

OE VOOR·

nog niet afgelopen, daar we uit hot
register van de begrafenissen op kunnen
maken dat aanzienlijk moor mensen tor
aarde worden besteld, als gewoonlijk.

Ook over do laatste epidemie, dio Gor
cum heeft bezocht zijn do gogovons
spaarzaam. Dat do pest bosmottclijk is
blijkt wol duidelijk uit hot feit dat
in 1666 on 1667 vijf kinderen on twoo
meidon van de posthuismoostor on ten
slotte ook hijzelf aan doze ziekte over
leden.
Do opidomio van 1667 was do laatste
welke Gorinchem mot eon bezoek 1 1voroor
do 11 0 Do one ziokto vordwoon, terwijl de
volgende spoedig daarna zijn kop op
stak. Choleraopidomiön begonnen vanaf
het jaar 18.30 tot 1900 tallozo slacht
offors op te eisen. Do bevolking had
hot vroegor zwaar te verduron!

PESTHU

Hot epidemisch karakter dor ziekte zal
oorzaak zijn geweest, dat aanvankelijk
goon aparte pesthuizen werden gebouwd.
Men volstond met de lijders onder �o
brengen in oen inderhaast ingericht ge
bouw, bv. eon klooster of soms ook oen
tijdelijk ontruimd gasthuis. Maar in
do 160 eeuw ging mon or allengs toe
over speciale gebouwen, kloosters vaak,
in to richten, waar behalve lijders aan
post, ook die aan andoro bosmottolijko
ziekten eon onderdak vonden. Wanneer
do ziokto zich weer oponbaardo konden
do aangotasten daarin opgonomon worden.
Verplicht was het hot achter niet. Wol
moest oon kleine som gold als vergoe
ding worden betaald.

z·

had in 1555 ook oon oigo� begraafplaats.
Waar na 1572 do pestlijders werdon ver
pleegd is niet bokond. Er moot echter
hiervoor eon gebouw aanwezig zijn ge
weest, want do vroedschap bepaalde op
.31 juli 1588 do vorpleogkoston in "hot
sieckhuys" op 6 stuivers daags. Nadat
do vroedschap op 6 soptomber 1598 "dat
mon hot nieuwe siockhuys van do Baghij
nonkorke tijdelijk zal bozigon tot pest
huis 11 , besloot zij op 21 september d.a.v.
oen niouw pesthuis to bouwen buiten do
"Laach-Arkolpoort" on voorlopig do post
zieken op to nomon in het Gasthuis of
"nieuw siockhuys". Van deze nieuwbouw
is echtor niets gokomon, waarschijnlijk
in verband mot bolangon van do dofensio.
In 1602 word op het vroogore Begijnhof,
DE PESTllUIZEN IN GORINCHEM
dus in do bebouwde kom (oon uit hygië
nisch oogpunt zeer bodenkolijko maatro
Waar hot oudst ;Jokondo pesthuis of
gol), bij hot Gasthuis aan de Kator
"haastige siockhuis", n:1s g olegen is
straat oen niouw pesthuis gebouwd (zio
niet bokond. Wol we ton Vi ij, dat or in
do afbeelding op do voorpagina). Dit
Gorcum in 1502 eon pesthuis bestond.
gebouw word bij do verschillende opido
Vermoedelijk lag hot binnen do muren
miön, dio Gorinchem na 1602 geteisterd
van do stad. In 152.3 kocht do stad eon
hebben gebruikt tot verpleging der lij
huis buiten do Arkolpoort, waarin pest
ders on daartoe bostomd tot 1681. Hier
lijders konden worden opgenomen, wolk
na had het gebouw divorso andere func
huis "hot siockhuis buiten de Arkolpoort
ties (zie S.C. jrg. 2 nr. 1).
aan do Graftdijk" in 1572 werd afgobro- •
Zie voor litoratuurlijst hot •volgende nr.
kon (i.v.m. de aanlog van do niouwe
vostingworkon?). Dit postilonciohuis
- ROLF VAN ACQUOY 12
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Deze fraaie titel zul je aantreffen boven een serie artikeltjes, die
het wel en wee (meer wee dan wel) van Gorkums oude binnenstad al dan
niet vriendelijk onder de loep zullen nemen.
Dit wordt geen behandeling van monumenten, hoe interessant dergelijke
verhandelingen ook zijn. Als er niet 111eer·aandacht wordt besteed aan
de voortrazend� slopersmanie, valt er binnen afzienbare tijd geen mo
numentje 'meer te vinden waarover men nog lyrisch kan zijn. Om de goè.de �oed er nog maar even in te houden zullen we beginnen met het ver
haal van het Wilhelminaplein, een story met een (waarsc�ijnlijk) hap-·
py end.
, VERAL in den lande treft
· men momenteel aktiegroe
pen aan die vochten voor
het behoud van een huis,
een straat, een wijk of
tomaar een fraai stads
beeld.; Of d-i t nu een
kwc,stie is van bowustwo:i;-ding, of dat de
Nederlandse stoden tegenwoordig zo
rücksichtslos onttakeld worden dat men
wel moot ingrijpen, zullen we in het
midden laten. In ieder ge.val is Gorkum
niet auhtergebleven met de.Aktiegroep
"de Binnenstad". Gel_ukkig maar.

0,

buurt. Hieruit blijkt, dat de meeste
mensen het er niet mee eens zijn, dat
hun huizen gesloopt worden en graag op
het plein willen blijven wonen.
De huizen zijn door de huiseigenaars
(resp. 50% gemeente, 50% particulier)
slecht onderhouden. Veel bewoners knap
pen zelf het een en ander aan hun huis
op, maar de groeiende onzekerheid over
de tijd dat ze nog in hun huis kunnen
blijven wonen, haalt de meod er uit.
Dankzij de bewoners ontstaat er nog een
algemeen bezwaarschrift tegen het ba
sisplan, dat aan de gerriQenteraad en Ge
deputeerde Staten. wordt gezonden.

AKTIE TEGEN GEMEENTEPLANNEN
RENOVATIIE VAN DE WIJK
Begin april 1972 gaan enkele bewoneri;i
van de wijk rondom het .Wilhelminaplein
Na enkele vergaderingen van de aktie
naar het gemeentahuis•om het basisplan
groep met wethouder Oostlander en de
1 en 3, daar ter inzage, te bestuderen.
commissie stadssanering komen eri.kele
leden van de raadscommissie het Wilhel
Daar zien ze op do tekeningen; dat het
overgrote dool van hun wijk gesloopt
minaplcin bekijken. Iedereen is het er
zal worden om plaats to maken voor:
d/;l,n eigenlijk wel over eens, dat het
a. nieuwbouw
plein gemakkelijk kan worden gerenoveerd.
b. oen vorkeorsweg, de zgn. rondweg · .
De aktiogroep heeft berekend, dat to
·(waarover in oen volgend nummer meer). tale renovatie f 85.000,-- per pand zou
Een ac:;.ntal bewoners van de bedoelde
gaan kosten. Dit is uiteraard geen haal
wijk stolt een bezwaarschrift op te
bare kaart. Samen met gemeentewerken
gen dit basisplan. Hierop laat de wet
wordt een aanvaärdbare begroting opge
houder weten, dat dit wel wat aan do
steld (N.B. de samenwerking met de ge
late kant is, omdat het basisplan al
meente wordt stecids beter, nadat het
twee jaar=oerder door. de raad is aan
oorspronkelijke wantrouwen is weggeval
genomen (openbaarheid en voorlichting
len).
van gemeentelijke zijde latmnogal eens ·Dit alles heeft tot resultaat, dat op
wat _te wensen over; hopelijk gaat men
12 januari 1973 door de kommissie stads
hiËÏráan in do nabije toekomst meer aan
sanering het voorstel renovatie Wilhel
dacht besteden).
minapioin wordt overgenomen. De gemeen
De Wilhelminaploiners laton zich ech
te staat nu dus aan de kant van de akter niet uit het veld slaan en forme
• tiegroep •. Iedereen begrijpt, dat het
ren een aktiegroep. Deze aktiegroep
onverantwoordelijk zou zijn wanneer de
zoekt kontakt. met alle bewoners van de
gemeente f 35.000,-- per huis (vo1gens
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de nieuwe begroting) zou gaan ui�trek
kon. Hiervoor moet dus subsidie worden
vorkrog-:.n vanuit Don Haag.
Dinsdag 30 januari k:rramontwoo mensen
van de Provinciale Direktio naar Gor
kum om mot gomeontoworkcn, de wethou
der on de aktiegroop te praten over
hot renovatieplan. Zij kwamen tot de
konklusie: 1. de huizen komon voor
renovatie in aanmerking
2. dit moot gobouron voor
tenminste oen .periode van 30-40 jaar
3. do huizen mooton aan de
huidige on aan de in de toekomst to
stollen eisen voldoen
4, dit bedrag moot lator
in do huron worden teruggevonden.
De financiering van dit plan wordt mo
menteel in Den Haag bepleit.

Dit is uiteraard voor de meesten te
duur. Daarom zouden zij waarschijnlijk
terechtkomen in andere saneringswijken,
waar hen hetzelfde lot beschoren zou
zijn: een verloederde buurt, onzeker
heid over de termijn van wonen, slecht
onderhouden huizen.

ONDERHOUD VANDE HUIZEN
Het is misschien oen hoopgevend idee,
dat het met het Wilhelminaploin zo goed
lijkt af te lopen. Hot is misschien ook
hoopgevend, dat de houding van BUJ'.'ge
meester en Wethouders in deze zaak zo
positief is geweest (gezien hun sloop1 ust).
Aan de andere kant is hot wel erg triest
dat een wijk als het Wilholminaploin
zo hooft kunnen verloederen. Door eon
beter onderhoud van do huizen in de
binnenstad, of de eigenaars nu parti
culieren of gornoonte zijn, zou Gorkums
binnenstad hool wat ellende bespaard
zijn gebleven� Misschien dat wat histo
risch bosof nog aan hot oen en ander
zou kunnen bijdragen. Maar dat eon
oude binnenstad or in 1973 uit moet
zien of or onlangs B52 bommenwerpers
gebombardeerd hebben (dit is niet al...
leen in Gorkum het geval),blijft eon -'\
schande.
- MIRJAM SALET -

HOGERE HUREN

De meeste bewoners van het Wilhelmina
plein zijn wel bereid meer voor hun
huis te betalen, wanneer deze ook in
goede staat verkeren. Zij hebben trou
wens nauwelijks een andere mogelijkheid:
De bevolking van het plein is groten
deels samengesteld uit arbeiders, waar
onder ook veel buitenlanders. Wanneer
de wijk gesaneerd zou worden, zouden
zij voor de daar verrijzende nieuwbouw
ca. f 200,-- per ma�Ld moeten betalen.
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AANGEB. leuke verzameling POSTZEGELS: Indonosiä '(van
1948 - 1970 bijna compleet) met album.
Vraagprijs: f 60,--. Te bevragen: Klaas de Boor, Bin
nendamsoweg 79, Giessenburg. Tol. 01846 - 2403.
Te koop 4 ape.!'en Aristona BANDRECOR
DER mot banden on microfoon.
Te koop gevr. een BROMMER (Puch).
Inlichtingen: B.W. Nater, Kl. Haar
sekade 72, Gorinchem tel.
01830-22162 (na 18.00 uur).
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Te koop: a. superbe Philips storeo
PICK-UP-VERSTERKERCOM:BINATIE met
boxon� 2x12 W. (nr. 22-GF-417).
b. magnifieke draagbare
Philips mono CASSETTERECORDER (EL
3303) met mie. To bevr. dhr. C.R.F.
Stoers, Nieuwe Hoven 99, tel. 2�028.
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alblasserwaa-rd
DORPSKERN ONDERZOEK ROND' GORCUM?
door drs. L.P. Louwo Kooijmans, con
servator van de Nederlandse afdeling
Op een bijeenkomst in hot "Posthuys 11
van het Rijksmuseum van Oudheden to
op 2 februari van di jaar heb ik het
Leiden. Drs. Louwe Kooijmans. heeft
plan gelanceerd voor een systhomatische
eon--studi--e---gemaakt v"an -de archeoloverkenning van ·een aantal dorpskernen
__gischo oudheden in de Alblassorwaard,
in hot westelijke--:r-ivicronge-biod. Ik ·
waarover aan het eind van het jaar
wil daar graag nog oons wat over voroon proefschrift van zi;jn hand ver
--t-ellen.
schijnt •
. Zoals ieder wol weet waren or in dit
gebied (de streek tussen Tiel on Al
blasserdam) nog niet zo lang geleden
We weten nu, dat do donken sedert 3400
nauwelijks archeologische vondsten
v. Chr. telkens werden bewoond als de
bekend. Pas in de vijftiger jaren is
omstandigheden gunstig waren. Dio aller
-aaarin verandering gekomen. In eerste
oudste bewoning (3400 on 3·000 v. Chr.)·
instantie door·de bodomkarteringen:
kennen we nog maar van oen punt, de
1946 Bommelorwaard, 1953 Land van Hew:i
Hazendonk,
dankzij de opgraving aldaar.
don en Altena, 1955/ 1 56 Tielorwaard
_ we op· 5
De Vlaardingen Gultuur vonden
West, 1950 Vijfher-enlandon, 1953-'55
of 6 donken. Tijdens do Klokb0kor Cul
Alblasserwaard, 1965 Lek on Linge ge
tuur (1800-1000 v. Chr.) vms de relatief
biëd. In het Land van Heusden on Alto
hoge nschoonrowoordso stroomrug;' tussen
na ontdekte de heer H. Voogd in dezelf
Molenaarsgraaf en Noordeloos intcmsiof
de periode een groot aantal Romeinse
bewoond. Een volgende phaso met ui tge- _
e'n Middeleeuwse nederzettingen. Het
breido bewoning in het hole gebi?d is
moest spectaculair waren evenwel de re
de Midd0n B:ronstijd ( 1400-1000 v:. CJ�r.).
sultaten van do A.W.N. werkgroep "Lok
Wo kennen niet alleen nedorzottingster
en �forwestreek", ondor · leiding van do
roinon in do Alblassorwaard en Vijfho
lfêor H.A. do Kok uit Hardinxveld. In
renlànden, maar ook in do Lopikerwaard,
do jaren 1962-1970 werden door deze
het Land van Heusden on Altena en de
groêp tientallen nederzettingen uit de
Botuwo (Maurik, Dodewaard, Ophousden
gehele prehistorie ontdekt� Vlaardingen
·
.
enz.).
Cultuur, Klokbolrnrcultuur, Bronstijd
Do Late Bronstijd (1000-700) is oen
en IJzertijd. Die terreinen hebben se
"mociJ.ijko"poriodo ·: wo kennen hot mato·
dort 1966 onze volle aandacht gehad.
riaal uit dio tijd nog niot good. In do
Verichillondo nederzettingen zijn door
Ijzortijd is.de strook tussen Meerkerk
dà ·h66r R.S. ·Hulst--ui t Amorsfoort >.
en Goldormalsen echter weer alom.bewoond.
_(Zijderveld) of. door mij (Molenaars
Alleen de Alblasservvaard ligt geheel ver
graaf,, O;ttoland 2x, Culemborg) opge
la ten. Voengroei maakte bewoning daar·
graven. Hot ui�oindelijke dobl, dat
onmogelijk.
ons bij dit werk voor ogonstaat is hot
opstoflen van oen zogenaam� cultureel
ROMEINSE TIJD
(of boter archeologisch) streekdiagram.
In do.Romeinse tijd is hot onbowoondo
Dat wil zoggon eon beschrijving van do
bewoningsgoschiedenis van de streek
geb::hed nog groter. Wekenno_n vondsten
van eeuw tot oe:1w. Daarbij· gaat hot
uit Alblasserdam, Papendrecht en Slie
steod-s weer om liet waar, hoo on waarom
drocht, vorvolgeni;;·langs de Linge en
de monson ergens zijn gaan wbnen. De
dan langs do rand van hot riviorklei
relatie bewoning-landschap is dus bij
gobied; Culemborg, Buren, Geldermalsen.
zonder-belangrijk. Daarvoor is weer oen
Bij de aanleg van do snelweg zijn ten
noorden.van Gorkum schorvon gevonden.
goede kennis van do geologische ge
schied0nis nodig. Omgokoord kunnen we
Dat terrein is helaas volledig vernield.
uit do archeologische .gegevens ciok oen
Tusson Alb:).assordam on Culemborg bevond
boter inzicht in do l�ridschapsontwik
• zich óón uitgestrekt onbewoonbaar veen
keling krijgen.
moeras.
SCRIPTUM CASPINGIUM · JANUARI/FEBRUARI
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----------------- Stroekgeschiodenis-----------------Dan komt omstreoks 270 na Chr. de Ro
moinse macht ton einde en is het of ons
land voor eon groot dool is ontvolkt.
Nederzettingen kennen we nauwelijks
moor, zek3r niet in ons werkgebied.
Tot voor kort dachton we, dat de me.n
son inderdaad waren. weggetrokken of'' dat
do slechte t•ijden tot een grote torug
gang van do· bevolking hadden goloid.
Nu denkén wo echter dät yrij hèt ·ont
breken van nederzettinge� uit de perio
de circa 300-700 na Chr ton dolo op
oen andere wijzo kunnen ve�klaron: als
,do mensen slechts ruw aardewerk gebruikten, hoe kunnen wo dan vorwachten
hun nederzettingen to ontdekken? We
letten immors stoods op hot duurdere
"import aardovici':rkn, dat in kleine fa· briokjos gemaakt werd on van handelaars
moest wordon gekocht! Als nu do bewo
ners verarmd waron on do a ardeworkfa
briekjes_grotendóels to gronde gegaan,
wat in de hior bodoolde periode het
goval was, dan vinden we dus geen of
maar heel weinig dateerbare schnrven.
Ik zou dit niet zo uitvoerig vertellen
als ik hiermoe niet vanzelf bij oen van
do grootste problemen van de bowonings
goschiodenis van,onzo -dorpskeTnon was
go_komon. Er zijn zoor veel Romeinse
"woordon" in do Botuwe, waar ook in do
Karolingische tijd on later is gewoond
(badorf=racistempél, Pingsdorf scherven)
en waar do Merovingische schervon ont
brokon. Ik heb het idee dat con inten
sief on goed gericht onderzoek daar nog
wel oe11s verandoring in kan aanbrengen.
Een goedo kans goof ik b.v. Geldermal
sen. Bij de Hamse Bouwing bij Kerk
Avezaath kwam eon vracht aan scherven
te voorschijn� geen onkele Merovingi
scho scherf, maar wel voel Romeins on
Karolingisch on later. Op oon goede
dag word or ochter con prachtig, gaaf
Frankisch knikpotje opgebaggerd!

HOLLAND ONTGONNEN
In de Betuwe (rivierkleigebied) hebben
do dorpen dus heel oude wortels. In het
veengebied liggen do zaken anders.
Sedert do Romeinse tijd was dat, zoals
we vertelden, een g root moeras. Daar
komt pas verandoring in als do macht
hebbers in deze streken, met name de
graaf van Holland on de bisschop van
•
Utrecht, om politieke rodenon do gebie
den willen koloniseren, waarschijnlij�
0
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om doze zodoonde betor onder controle
te kunnen houden. Onder druk van een
groeiende bevolking zal er bovendien
behoefte zijn geweest aan een uitbrei
ding van_hct landbouwareaal. Hoe het
ook zij in de betrekkelijk korte tijd
_,-Jà.n circa twe.e ,eeuwen (11 e en 12e GOUW)
' wordt vrijwol ;tfot gehele" Hollar,idse
veengebied ontgonnen. Aan kleine groe
pen kolonisten worden concessies uit
gegeven, de 11 Copen'11 (vgl. Hoi� en
Booicoop, Hoenkoop, Nieuwkoop), eerst
· gelogen aan de natuurlijke afwaterings
stromen van het veengebied, later aan
gegraven weteringen. Uit historische
br_cmnen en kaartstudios is het mogolijk
doze ontginningsgoschiedonis vrij nauw
kovrig te roconstruoron. Er blijven
- echter altijd vragen over, waar •••••
de archeologie eon antwoord op kan
goven. Wij bovindon ons in do periode
waarin historische en archoologische
gegevens elkaar kunnen on moeten aan. vullen� de archiefstukken uit deze tUd
zijn n.og zo schaars, dat de historicus
zeer geïnteróssoerd is in de scherven,
die in,,li64tingen geven over do 'oudste
bewoning der dorpen.
Die historicus is de hoer P. Hendriks
in Amstordam, die oon zeer godetail
leordo studie maakt over do Middel
oeuwse geschiedenis van de Alblasser
waard. Hij zou hot geweldig vinden als
ons "dorpskornplan" doorgaat. Hij wil
ons ook laten profiter9n van allo his
torische gegevens, die hij"bijeon
heeft gebracht. Ik goloof ochtor, dat
we eerst moeten beginnen mot ,het pro
ject, om de problemen te leren konnón
en enkele resultaten op tafel te kun
nen loggen.

WERKWIJZE
Hóe ·gaan we. te werk? Dat iit•:,;rij een
voudig. Do oudste kern van eGn.dorp
ligt meestal bij do kerk. Scherven zijn
to vinden in tuinland, akkerland, soms.
oen bouwput. In de grondboor verraadt
langdurige bewoning zich door oen dik
(50-fü) cm) :pak zwarte teelaarde en
soms trok door groen-gele fosfaatvlok
ken daarin on in het zand/do klei daar
onder.
Toestemming om te zoeken op particu
lier terrein woidt -altijd verleend, als
we.dit vriendelijk vràgen on uitleggen
waar hot omgaat. Onbeleefdheden, "

_____,..____________ Streekgeschiedenis -------------,------Per vindplaats (d.w.z. per akker of tuin:)
vertrappen van het gewas e.d,. ZlJn.
gaan do scherven in oen zak, zodat we
uit /den boze� ·we kunnen ru�tig vaker
precies woton waar. alles. govondc.m is.:
op óén terrain kijken, mot t_usson
Dit komt op de zak-t" staan. We houden
ruimtes van enkele maanden. ··ne one
koer staat hot yol mot kool,. do volgen ook eon ligboek bij over ons.werk, waar
in telkens vermeld wordt welke mansen
de koor ligt hot braak on zijn alle
aan het work zijn geweest on waar. Ook
schervon not schoongoregend" De win
negatieve resultaten loggorr wo daarin
ter, als de meeste grond braak ligt,
vast. Op die manier kan oen ar�heolo
is hot meest ge�chikt! Soms is het
gisch documont ontstaan;, vra.armoo, de M.E.
zinvol om· eon kuil te·· graven, maar
bewoning on ontginning kan worden gere
vaak is di;l,j; niet nodig� WO verzamelen
construo,erd, tor, vergel:i,,jking,
op ocm vindplaats alles wat maar even
·
· ,m0t
archiefstudies�
de mooite: wáard lijkt_. Thuis kunnen
Wc willen begi ri,non met Arkel, vervol
we dan door oen deskundige on teza
gens Hoog Blokland. In het bègin zal
men selecteren wat belangrijk is om
ik helpen, daarna moeten jullie het al
to bewaren. Pas op don duur krijg je
leen kunnen. Ik hoop dat' hot lukt.
ervaring o;r automatisch hot 160 eeuwse
Succes!
on latere materiaal te laten liggen.

MINIMUM OUDERDOM VAN ENKELE PLAATSEN

N.B. de oudste vermelding in oorkonden van con aantal plaatsen geeft ons een
minimum-ouderdom: ·.
Arkel
Asper-en
-Hardinxveld
Sliodrocht
Papendrecht
Nieuw Lekkerland
Schelluinen
Gorinchem
Otid Alblas

· ., Eind 1Ode . eeuw ·
Il

tl

,:i.�• ••• 12de eeuw
tl

f1

"

11

-1!

tl

begin 13de eeuw
Il
Il

Il

(hier .is al. Pingsdorf aardewerk (11 do ee·uw)
. -, �avonden) .
. (hier_ 12__::13de eeuws)
· (wat is hier gevonden?)
(hier oqk Pingsdorf)

Allo andere plaatsen na midden 13de eeuw: daar valt dus nog werk te verzetten.;

..

START DORPSKERNENONDERZOEK
-Op zaterdag· 10 rpaart word con begin
gemaakt mot hot dorp�kern onderzoek.
Drs� L.P� Lauwe Kooijmans en oen zes
tal NJBGers trokken naar de akkers in
de omgeving van do koepelkerk in Ar
kel. Hot resultaat van dit eerste on
dorzook was verbluffend. In de akkors
langs de Arkols Onderweg worden tal
loze Romeinse scherven gevonden.
Niet genoeg om to kunnen sproken van
eon Romeinse nederzetting, maar wel
rijst het vermoeden dat oen Romoinso
heirweg in deze omgeving gelopen heeft�
Hierna worden do akkers tussen kerk
on Linge ondor�_ocht: hier worden vnl.
12do on 13do oouwso schorvon gevonden, •
terwijl ook onkolo scherfjes Pings
dorf (11do oouw) zijn gevonden.
SCRIPTOM CASPINGIUM
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(waarschijnlijk heeft op deze plaats
ongeveer van de '11o tot de 13de oouw
de "koninklijke" burcht der van Arkols
gestaan, dit verklaard ook de afwezig
heid van 14de eeuwse scherven).
Zo'n goede start belooft veel voor de
toekomst.
Vanaf nu gaan we olko zaterdagmiddag
in Arkol on omgeving op zoek naar M.E.
schorvon. Iedereen, die moe wil doen,
dient dit GVen to melden aan Klaas de
Boer, Binnendamsoweg 79, Giossonburg
(tol. 01846-2413) of a.s. zaterdag om
half twee voor hot stadhuis van Arkel
te staan. Doe wol wat oude klaren aan
en vergoot niot om laarzen moe to nomen.
- 0 - 0 -
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de eeuwen •1·

De kerk was in vroeger eeuwen het centrum van het �tads(dorps-)leven.
De meeste gebeurtenissen vonden rond de kerk plaats. Daarom gaat s.c.
in .de komende nummers aandacht besteden aan dit interessante onder
werp door de bespreking van eon aantal kerken in Gorinchem en omge
ving. Allereerst echter con artikel over de kerk door de eeuwen heen,
met aansluitend enkele belangrijke jaartallen uit Gorinchem's kerke
lijke geschiedenis.

altijd rnct
[i"���- ?"'\-:Jt�'_,j,_ lIDAT de kerken
·
�.�v�..;7
.
h he b1i: [!�.,i_�.. · /� · .;�. e 11"mar in de c 1 11:1c
��I '.· /! ,<. .t1 ben gele een zou ik de
t'P'
'· "''•(·-· '" '! kerlq:�eschiedenis uillcn
t,

i!•ase 1:
Fase 2:
Fase 3�
Fase 4:

indelen in vier fasen van
strijd en verzoening,
to weten.:
strijd van christelijk geloof
tegen paGanon (=heidenen).
strijd van protestanten tegen
katholieken
strijd tussen protestanten on
derling en katholieken onderling�
streven naar oecumene.

DE REFORMATIE

Hoe meer invloed de reformatie kreeg
in de Nederlanden, hoe groter de angst
van Rome werd. En met die angst van
Rome liep parallel de angst van Karel V
en Philips II, die onder andere daarom
de TBchti� Jari�A 0o�log zijn begonnen.

R-K KERK WORDT AANGEVALLEN
De kerk van Rome was tot ca. de 16e
eeuw de enige kerk, die de dienst uit
maakte. Dat was niet altijd even ge
makkelijk gegaan. Ze had onder meer
veroveringen moeten plegen via bisEen ketter verbrand (1550).
schopsvorsten en verder waren er tallo
ze kerstenacties geweest. Dat zo'n
Omstreeks 1609 kregen we alvast een
groot lichaam op den duur aan kritiek
op deze verwatering en ontkrachting
voorproefje van wat ons in de komende
van haar fundamentele beginselen bloot
eeuwen zou overkomen (als we tenminste
kwam te staan, hoeft ons dus niet te
niet in oorlog waren): de grote strijd
verwonderen. De grote klap kvtam op 31
tussen mensen, die er anders over dach
o
" ktober î517, toen Luther met zijn stel ten. De Gomaristen, die nog op het or
lingen de reformatie aan het rollen
thodoxe pad bleven en de Arminianen
bracht� Hij en zijn voorlopers hadden
(Remonstranten), die op een aantal leer
grote bezwaren tegen de rechterlijke
stelligheden kritiek hadden. Frapperend
en de wetgevende macht van de kerk als
is hier dat de Generale Synode van de
mede tegen de onfeilbaarheid van de
kerk pas in î617 bijeengeroepen kon
paus en het concilie. Een ander breek
worden, en wel door de Staten Generaal.
punt, dat Calvijn ook had uitgesproken,
Deze staatsbemoeienis is ook een van de
redenen waarom 2,5 eeuw later een groep
was de R.K. leer der rechtvaardiging.
Deze hield in dat men rechtvaardig kon
mensen uit de kerk zou stappen.
worden door het doen van goede werken.
Calvijn en Luther hielden in plaats
REAKTIE
hiervan respectievelijk de leer aan van
.we ZJ.Jn nu bij de Verlichting aangeland
predestinatie (waarop ik hier niet ver
en de kritisch-rationalistische geest
der in kan gaan) en de leer van zalig
zweefde over de wateren. Tiit had natuur
heid door geloof alleen.
lijk consequenties.
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---------------Streokgoschiodonis
b. de afgestudeerde theologen van de
V.U. te Amsterdam (gesticht omdat
de theologie bij de Roger Onderwijswet
van 1876 slechts een gewone wetenschap
werd ) mochten niet �0roepen worden in
de kerken.
c. attestenkwestie: a.ttesten van "over-..
lopers tt werden niet aan hen verstrekt.
d. schorsing van de kerk raad van Amsterdam-Zuid i.v.m. een verdelings
procedure van goederen.
Dit mondde dus uit in do·op 16 decem
ber 1886 gestichte Neder-Duits Gere
formeerde Kerken; na vereniging in 1892
met de Chr. Ger. Kerken noemden zij
zich: Gereformeerde: Kerken.
Terzijde: de Chr. Ger. Kerk bestaat
echter wel door sinds 1892. Zij claim
den de voortzetters te zijn van die
kerk, zoals die was in 1832.

De slang had nog steeds ziJn mond niet
gehouden (dat kwam pas in 1926), maar
toch waren er grote moeilijkheden over
bijvoorbeeld ene prof. Scholten, die
zijn theologie aan de natuurwetenschap
wilde aanpassen. Dit soort stromingen
laat zich makkelijk vatten onder de
naam: Modernisme. Verzet hiertegen
werd merkbaar in het zgn. Réveil; een
religieuze geestelijke opwekkingsbewe
ging, die ten doel had aan te sporen
tot de rechte leer en de geesten, die
in slaap waren gevallen, wakker te
schudden.
Ander verzet uitte zich in kerkscheu
ringen, die elkaar steeds sneller op
volgden.

IN VOGELVLUCHT

1834: afscheiding van de hervormde kerk
van o.a. de gemeenten Ulren en
Genderen met resp. de predikanten De
Koek en Scholten.
1839:: eze verscheidene gemeenten gingen samen onder de naam: Chr.
Afgescheiden Gemeente. In 1869 vond
vereniging plaats van deze gemeenten
met de Ger. Gemeenten onder het Kruis
onder de naam Chr. Ger. Kerk.
De grootste groep weglopers kwam ech
ter in 1886 toen Kuyper c.s. om een
aantal, toch wel belangrijke,redenen
de Hervormde kerk verlieten en zich de
1
tdolende kerk tt noemden.

WAT SCHEIDINGEN OF VERBINDINGEN
1870: Bond van Vrijzinnigen opgericht
in de Ned. Herv. Kerk.
1906: Gereformeerde Bond in de Ned.
Herv. Kerk opgericht.
1907: Ger. Gemeente in Nederland.
Teruggang naar oude schrijvers
in de 17e eeuw, vooral in Zeeland en
Zuid Holland aktief; dit is de zgn.
Zwarte Kousenkerk.
1926: Ger. Kerk in hersteld verbandJ
komen uit de Ger. Kerken. Op de
synode zijn zij in 1926 in Assen ge
schorst omdat met name dr. Geelkerken
zei dat het niet zeker was dat de slang
uit Genesis had gesproken. Deze groep
is weer gefuseerd met de Ned. Herv.
Kerk.
1944� kwestie Klaas Schilder, hoogleraar te Kampen. Dit leidde via de
ruzie over de vraag: is het wel zeker
dat men na de doop altijd zalig wordt,
tot een afscheiding die zich noemt
Ger. Kerken art. 31 K.O. Dit artikel
is een artikel uit de Dordtse Kerkorde,
waarin staat dat een individuele kerk
gemeenschap van de generale lijn m�g
afwijken, als zij die in strijd acht
met de Bijbel, en daarom dus niet ge
schorst zouden mogen worden.

...

Dr. A. Kuypci

De voornaamste oorzaken waren:
a. staatkundige bemoeienis met de kerk
(geen souvereiniteit in eigen kring).

.
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•

OECUMENE
De laatste tijd is een nieuwe tendens
opgetreden; de �endens naar oecumene •
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------------------Streekgeschiedenis
Landelijk en wereldlijk is dit bezig
gestalte te krijgen in de Wereldraad
voor Kerken. Deze Wereldraad houdt zich
erg bezig met de vraag en het antwoord
naar rechtvaardigheid.
Plaatselijk is er wel een raad van ker
ken, die zich tot doel heeft gesteld

de oecumene te beloeren etc. Veel ver
der zal het voorlopig wel niet komen,
daar men zich nog te zeer vastpint op
verscheidene leerstelligheden.
Ik wil besluiten met de hoop uit te spre
ken, dat men hetgeer hieronder komt in
terpreteert vanuit hetgeen wat hierbo
ven staat en niet omgekeerd.

Enige Jaartallen Uit Gorcu:mse Kerken
20 helft M.E.
1566
1572
1577
1536
1566
1568
1573
1584
1586
1589
1600 (ong.)
1643
1656
1662
1815
1817

vier Gorcumse kloosters; Kruisbroeders, Minderbroeders� Agnieten
en Reguliere Augustinessen.
Beeldenstorm slaat ook in Gorcum hard toe: alle kloosters en ker
ken lijden schade.
Martelaren van Gorkum door de Geuzen ter dood gebracht.
Klooster Minderbroeders afgebroken op bevel van de Staten Gene
raal (wens van de predikanten). Het grootste deel van de bevol
king is nog R.K.
Aarnt Janszoon van Gorcum onthalsd (Jansenist).
1e kerk der Hervormden (Geuzenhuis)
Bijna 80 Gorkumers veroordeeld door de Bloedraad
Eerste consistorie der Ned. Herv. Kerk.
Agnietenklooster gesloopt
Oprichting van de Waalse kerkgemeente
OL-Vrouwekapel gesloopt.
Korte opleving van het R.K. geloof.
De Vroedschap bepaalt, dat _de preek niet langer mag duren dan
dat "den Santlooper uit is", op straffe van een daalder (!).
De kerk '."";chiet aan de stad f 6350,-- voor ( ! ) •
Besluit van de Vroedschap: hoge ambten alleen aan belijdende
gereformeerden.
De kerk "In Abrahams Schoot" der inmiddels opgeheven Jansenis
ten a�� de Luth. Gemeente verkocht.
Inwi;:u.:i.!.lg van de synagoge (Havendijk).

1845
De grote of St.
Janskork wagons
grote bouwvallig
heid gesloopte
Tijdens do sloop
worden oude muur�
schilderingen ont
dekt, waaronder
uit do 13e oouw.
door:

p.AUL H. WILHELM S.J.
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lf
In d e loop van het kom e nd e jaar zal ik de redacti e tr a chten te helpen
bij het v e rzamelen v a n copy over klassieke onderwerpen. In de verschil
lend e stukjes, die ik tot nog toe mocht ontvang e n wil ik proberen eni
g e lijn te br e ng e n, zod a t d e v e lo ond e rwerp e n zo veel mog e lijk gerang
schikt en op chronologische volgorde gepublice e rd word e n. We beginnen
dez e ke e r me t tw e e a rtik e l e n ov e r d e Egypti s ch e goschiodenis van Adri
Verwey.

Mwnmifica ti e v an h o t s toff elijk ove r
s cho t v an een overl e d e n e wa s i n do oud
heid en i s n u n og b ij ve l o v ol ko r en in
geb r u ik. He t kan op ver s c h ill end e ma~
n i e r en ges chi eden :
a . d oor uitdr oging van hot l ichaam
do or de z on , een v uur of hete r ook .
b. d oor b e vri ez i ng .
c . do or balseming.
De laat s t e metho de is de beste en we r d
vooral do or do oude Egyp t e naren to ege 
pas t. Zij me e nden da t het v o or de r us t
van do ziol n odig was dat na de d ood
hot li chaam bl oof v oor tbestaan , z odat
het in h ot g ra f bez och t k on worden .
De balseming g i ng als volg t ~ men ver
wijder de do hersene n on ingewanden ,
behalv e hot har t . De z e wo r den a part
bohando l d on t ensl ot te in v i e r pakkot 
jos i n spe c ial e vazen bewaard , i n z o
genaamde "c a no pen ". Ho t lichaam wer d
twoo keer gewassen en do i n g~wandon
werden d o or gour i g o s t offen vervangen .
Ve r vo l gens we r d he t gedure n de zev e n t i g
da ge n i n een soda- bad gelogd, wee r ge 
wassen en daar na omwikkeld met i n g om
gedrenkte linnen banden . Bij ho t b al 
semen gebru i k t e men de v o lgende stof
feni soda , bijenwas , code r olio, c assia ,
kanoel, uion , vers c hillende harssoor 
ton , he nna, t oo r , g om , j e n ovo r bosson,
zaagsel, pok on palmwi jn .
Na ho t balsemon on omwikke l en vv-as van
hot li chaam al l oon maar oo n ge r aamt e
mot oon gool - a c htig vol e romhoon over .
Hot gez i cht bleef ochtor herkenbaar ,
o ok a l waren do lippen verschromp eld
en do wangen i ngevall en . Tensl ott e
word do mumm i e gekleed en geto o id mot
sieraden . Op de plaats van hot har t
word eon s c a r abee aangeb r a c ht, op de
snode , waardoo r do ingewa nden uit het
li c haam waren gehaa l d , oon dikke gou-
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d on pl aa t , mot oe n afbool di n g v a n het
ewdzja-oog , dat vo lgens do ovo rl ove ring
wond on genas . Ee n d odo nb o ok, do g ids
naar oen a n doro worold , wo r d t ussen de
bonon gelegd . Ve rvolgens werd ho t li
c haam , behalve hot ho of d, me t a ll o ve r
sio r solon i n z i jn gohoe l omwi kke l d mot
l i nn e n banden . Op hot gez ich t plaatst e
mon oen masker, van goud voor koni ngen
en ande r e voor name figur en , van gaas e n
gi ps voor minde r aanzionlijkon. S oms
,vas hot masker vastgemaakt aan oen
kled i ngstuk van kralen . Di t a l les we r d
n o g aons i n een lijkkleed gehuld on mot
evenwijdige banden dichtgebonden .

Tensl ot"te lfto rrl rln m11mmie in oen k i s t
gelogd, d i o tijdens do bogrRfenisp lech• tigh oden i n hot g r af we rd ge z e t, same n
mot do c anopen on kisten mot v oor,vo rp on,
dio do d odo n odig zou k unnon hebbon i n
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---------------Klassieke geschiedenis
de andere wereld.
Dankzij do mummificatie weten we hoe
bepaalde mensen uit vroeger eeuwen,
vooral wat hun gelaat betreft or uit
ho ben gezien, Vele mummies zijn te
ruggovondon, onder andere dio van
Ramses II (± 1300 v. Chr.) en Seti I

2� IDe scarabee

( 131 0 v • Chr. ) •
Ook werden licltamen van heilige dieren
vaa� �ebalsemd en in prachtig versierde
kisten gelegd, zoals het Apiskalf, dat
in het Rtjksmuseum van Oudheden in Lei
den to zien is.
0 -

rabeoën, die de zonnegod Chepre in do
gedaante van eon mestkever voorstollon,
is de kolossale scarabee, die zich aan
do noordelijke oever van de tempelvij
ver van Karnak bovindt 9 van grijs gra
niet on met eon hoogte van twoo meter.
Dit beeld werd opgoricht door koning
Amonophis, die omstreeks 1350 a.C.n.
lcofdc.

Do scaraboo kan men roeds bij do oude
Eguptenaren aantreffen als heilig dier.
Waarom beschouwden zij hot als god en
beelden zij het zo vaak af? Scaraboe0n
of mestkevers hebben do gewoonte hun
eieren in most te leggen. Het wijfje
maakt van de mest eon bal on rolt do!.e-'
in een van te voren gegraven kuiltje,
dat zij vervolgens mot zand of aarde
dichtmaakt.
In de most, die tot ontbinding overgaat
vinden do larven warmte, beschutting
en hun eerste voedsel. Hieruit hebben
do Egyptenaren do conclusie gotrokkon
dat or alleen mannelijke scarabeeën
zijn en dat dezo, zonder dat or oen
vrouwtje aan heeft meegewerkt, zelf
eitjes maken, waaruit de aan hen ge
lijke jongen komen. Deze jongen waren
de wedergeboorte van do kevor, Dus:
wanneer eon oude mestkever sterft, komt
uit het ei de nieuwe, die naar de he
mel vliegt, zoals do ziel uit oen mum
mie.
In dit alles hebben de Egyptenaren een
voorbeeld gezien van het leven in de
natuur, dat zich steeds vernieuwt, zo
als do zon 5 die 's avonds in hot wes
ten ondergaat en de volgende morgen in
het oosten woor als herboren verschijnt
na eon nachtelijke reis door de onder
wereld, waar hot Rijk dor Doden is; on
zoals de ziol van de mons uit do mum
mie opstaat om in hot hiernamaals hot
eeuwige loven te verkrijgen. Bovondion
worden zij in hun opvatting nog ge.
steund doordat do naam van de scarabee
in het Egyptisch 11 Choper" was, dat ook
1n ho� graf van Toetanc�amon (±_ 1350 v.
"worden" en ;'ontstaan" betekende.
Chr.) is oen prachtige gouden ring mot
Door eon afjeolding van oen scarabee
een scarabee erop gevonden. De kop, het
moe te geven aan do gestorvene, vorzo
borstschild en de vleugels van de zonne
kordo men zich als hot ware van het
kever zijn uit lapislazuli (siersteen)
voortbestaan van diens ziel, on door
en in een gouden omlijsting
gesneden
•
zolf eon scarabee als sieraad to dra
gezet. Verder zijn or nog erg veel af
gen, dat van zichzelf.
beeldingon van scarabeeën in graven goEen voorbeeld van de grote stenen soa- Klaas de Boer vondon.
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Raadhuis plein 6 Ar
kel tel: 01831-1418
VAN EEN LEUK BOS
JE B LOEMEN, TOT
EEN ONVERGETELYK
B RUIDSBOEKET
HET BEST E ADRES!
(lid fleurop-interflora)

Laat ·uw fiets niet uitrusten,
_nia·a.r rust uit op uw fiets.
KOOP EEN NIEUWE FIE TS, OF L AAT UW OUDE GOED NAZIEN BY:

RIJWIELEN

BROMFIETSEN
G I L DENWEG 137.
GORINCHEM,

UNIDN

Tel. 24036.

►H.H. DOE HE T ZELVERS◄
Kent U het

adres voor Uw materialen en gereedsch appe n??

•

•

•

o.a: hout• behang •verf• gereedschappen

•

HU B 0
DEALER

He t

IN ALL�
MOGELYKE
VARIATIES

DOK ALLE
KLEU REN
V OOR UW AUTO

is:

BOO RMACHINES
TUINGEREEDSCHAP
ETC.

breedveld's verfhandel

SCHOUTSTRAAT

21 - 27

t e 1. 212 34
.

Fa. J.H. JCNIERUM

voor eeri goed
boek of reisgids
naar:

Gaethuieetraat 31

t&. A.B. v.d. NADORT
Langendijk 42
fa. N.H. STEIN
Westwagenstraat 7

Verf en Kleur .....

Wilt u gcede boeken of platen

VINDEN WE DOOR ALLE EEUWEN.

voor een spotprijs kopen, dan

OOK DE MODERNE :MENS WEET HET
TE VINDEN.

naar:

de PLATENJAGER
HANDEL IN GEBRUIKTE
GRAMMEFOONPLATEN

VERF

PLAATJESARTIKELEN

BEHANG

HA NOE NARBE ID

FEESTARTIKELEN

De prijzen liggen ver beneden
de helft van de nieuwprijs!

slijterij
GASTHUISSTRAAT

Kruisstraat 7

A.A. van OEFFEL

'lUYLTJE
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Rijksgediplomeerd
HORLOGER - JUWELIER

GORINCHEM

Tel. 23702
Dranken worden gratis thuisbezorgd

Gorinchem

•

Schoutstraat 4;

Piazza Centei

Tel. 22236

Gorinchem

TEUNIS VAN ANDEL N.V. GORKUM

* olieproduk~en
HAARDOLIE - HUISBRANDOLIE - GASOLIE

BEZINE - MOTOROLIE - SMEERMIDDELEN - enz.

* herli -chemie
ZUINIGE, ZELFWERKENDE INDUSTRIELE
REINIGINGSPRODUKTEN VOOR ELK
VERVUILINGSPROBLEEM

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

radio
~elevi sje
muziek

UURSTEEN

HANDEL
V.de Groo~ & Zn.

8 SPECIAALZAKEN
GORINCHEM

DORDRECHT

SLIEDRECH'r

WERKENDAM

Handelskade 5

Gorinchem
Tel. 22815

