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Tot onze uitspreekbare vreugde is SC I·
door het lezerspubliek positief ontvan
gen, getuige de vele reacties die we
links en rechts mochten vernemen. Dit
heeft geresulteerd in een verheugend
aantal nieuwe abonnees (9) en donateurs
(7). Daarom is de redaktie ook van plan
op deze voet door te gaan en zal zij
trachten s.c. in de toekomst nog ver
der te verbeteren.
We ontvingen vrij veel copy voor s. c .
Getracht zal worden de artikelen zo
veel mogelijk ongewijzigd in ee� van de
volgende S.C. 1 s te publiceren. Copy
blijft desalniettemin van harte welkom.
In dit nummer, naast de gebruikelijk
rubrieken, weer een nieuwe: "Scriptula 11 ,
waarin allerlei mededelingen over do
afdeling.

Naar ons is gebleken, hebben velen
moeilijkheden met de NJBG-terminologie,
daarom een verklarende woordenlijst
met de meest gebruikte NJBG-kreten op
blz. 8.
� · ·� ac s.c.-special. De redaktie
voor dit nummer is geformeerd en be
staat uit: Klaas de Boer, Bob Nater,
Henri Verschoor en de HR. Zij zullen
trachten de special over: "Industria
lisatie van Gorinchem" vol te lcrijgen.
Tenslotte wensen wij de examenkandi
daten veel sterkte in deze moeilijke
tijden on tot SC III (die eind juni
verschijnt) dan maar weer.
DE REDAKTIE -

!J
Geachte leden,
Ook gedurende de afgelopen maanden hebben het bestuur en de Commissie Werkgroep
Buitononderzook weer getracht de aktivitoiton binnen het kader van de NJBG op

hoog peil to brengen en te doen slagen. Helaas moet opgemerkt worden dat de be

langstelling, in het bijzonder bij aktiviteiten van geschiedkundige aard, niet
alleen te wensen overliet, .maar zo nu en dan zelfs miserabel gering te noemen
was (uitgezonderd de S.A.o. avond) o De geringe interesse, die een bijzonder groot
doel van onze leden tonen voor de meestal met bijzonder veel ijver en inspanning_

georganiseerde aktiviteiten,is voor de bestuurslrl.en en c.w.B.O.-leden teleurstel
lend en wekt de veronderstelling� dat ook onze jonge vereniging in het moeras va,n
de passiviteit dreigt weg to zakken en uiteindelijk GELIQUIDEERn zal moeten wor
den. Zonder moraliserend te zijn, zou ik er gaarne de nad.ruk op willen leggen,
dat do NJBG een vereniging is, dio zich richt op do historie on geen gezellig

theelcransjo dient te worden. Hopelijk neemt iedereen goede nota van bovenstaande

��----�-�·�·��--�·�·�·�·�·�·-·-·-·-·

en zien we hem/haar binnenkort ook eens op een geschiedkundige aktiviteit!
(Naam inzender bij de redaktie bekend)
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Komisch optreden van oon bokond soxtot:
de bostuursl0don tijdens BESTUURSVER ·

JWI,

Dhr. van dor Sluys houC'..t voor lodon on
donateurs oon lozing ovor RESTli.URATIE
8 uur
VAN GEBOUWEN in do qoo nb. ]HAVO
1

.JUNI.

Groots EXAMENFEEST in hot Posthuys
voor iodor0on toogankolijk. l'ifot disco
Aanvang 8 uur •

..

Niouwo loden:

Si ta van Bommolon. Plantsoen 6, Gorcum •
Rini d0 Ruyter, Pr. Hondrikstr. 2, Lrkol.
Verloofd;

.i\lbort l'ifoulstêo

011

.Janneke Zwaan

Verhuisd:

Dhr. C. do Ruiter naar
Leidokkorstr, 7, Gorcum.

(�l'.J.ZO golukwonson aan beiden)

VERSLAG
van ........ .

t1JBMARINE ARCHEOLOGISCH ONDERZ.
Gp vrijdag 30 maart 1973 werd er in het
"Pesthuys" een lezing over de s.A.O .,
gehouden. Tegen achten waren er al 11
NJBG-leden en 6 niet NJBGers aanwezig.
Alleen de twee sprekers, t.w. Andy
Brouwer en Thys Maarleveld, waren nog
niet aanwezig, zodat we allen geduldig
op hen eingen zitten wachten, onder
het genot van een kop koffie. Toen de
sprekers echter om 9 uur nog niet ge
arriveerd waren, besloten de aanwezige
bestuursleden om maar alvast een dia
serie over Gorinchem te vertonen.
Tegen half tien, aan het eind van deze
dia-serie, arriveerden Andy en Thys ten
slotte. Thys begon met iets te vertel
len over de techniek van de onderwater
archeologie, waarna hij nog wat vragen
beantwoordde. Om ongeveer half elf nam
Andy het woord van hem over en vertoon
de een dertigtal dia's over het H.B.
kamp Reimerswaal dat vorig jaar was ge
houden. Dit onderwerp viel in goede
aarde, getuige het grote aantal reac
ties van de toehoorders. Om ongeveer
kwart over elf ging een ieder zijns
weegs.
ALBLASSERWAARDRONDREIS
Opzaterdagmiddag 14 april j.l. vertrok
om half twee een kleine stoet (3) auto's
vanaf het stationsplein. Aan boord be
vonden zich 11 NJBGers, nabij het stad
huis van Arkel stapte nummer 12 in.
Zo begon een tocht, die ons zou leiden
langs vele mooie plekjes in de Alblas4

serwaard. Onze eerst halteplaats was
Ameide, waar we konden genieten van het
interieur(en het orgelspel van Hans!)
YZ'.1 de fraaie 14e eeuwse kerk.
Na een wandeling over de wallen van
Nieuwpoort en het achterover slaan van
een kop koffie (o.i.d.) in café "Boe
ren Klaas" kwamen we aan bij de model
boerderij nabij Giessenburg. Hier beke
ken we de stallen etc.
Tenslotte kwamen we aan bij het sluit
stuk, en tevens het hoogtepunt,van onzo
reis� het Huis te Schelluinen. Hier kre
gen we, na on·vangst door dhr. en mevr.
de Waal, een kop koffie aangeboden, dat
we, rustig gezeten in de fraaie stoelen
van de antiek ingerichte huiskamer 1
nuttigden. Vervolgens werden we door de
h0or des huizes rondgeleid over het
bijzonder fraaie landgoed. Hier bezich
tigden we een ijzeren harpoenkanon,
de onderkaak van een walvis en een boom,
die in een Gordiaanse knoop zat.
Tevreden kwamen we rond 7 uur weer aan
bij het station in Gorcum.
:ifä. Luuk de Bok 38!:
DE P.H.C. - AVONDEN
Do P.H.C. hoeft in een tijdsbestek van
eon maand 3 avonden georganiseerd. Het
waren: de kienavond op 24 maart, de
Franse avond op 14 april on het panno
koekondiscofostijn op 28 april. Hier
van was de Franse avond do meest ge
slaagde. De 20 aanwezigen luisterden
naar Franse platen, koken naar dia's
over de geschiedenis van Frankrijk en
aten en dronken Franse specialiteiten.
Do diae1 s waren voorzien van een pas
send commentaar door Klaas do Boer
(erg fijn).
Minder leden waren aanwezig tijdens de
kienavond. (13), waar men er lustig op
los gokte. De prijzen vlogen weg en
iedereen vermaakte zich kostelijk.
Evenveel mensen waren aanwezig op do
pannekoekondisco, waar de organisato
ren een leuke sfeer "geschept" (!)
hadden. Do pannekookon, die erg lokker
waren, vlogen do kou.kon uit (alle lof
hiervoor Inge), de disco kwam echter
minder goed van de grond ondanks do
vorwoode pogingen van "Swinging Luuk".
Wo kijkon met spanning uit naar het
oxamonfeost van de afdeling op 2 juni.�
Iedereen is dan van harte welkom._
ffiffi

Bob Nater ��

DE KLEPHOORN
Hior ahvoer het tweodo nummer van do
derde jaargang van s.• C., in totaal het
15e nummer on het blad wordt nog stoods
boter ook. Dit zijn hopelijk gonoog
complimenten voor de redactie om te
zorgen dat doze klophoorn weer ge- plaatst wordt.• Opmorkingen ovor de vo
rige klephoorn hob ik niet gehad. Uaa
weet, mocht u op- of aanmerkingen heb
ben over de klephoorn, dan kunt u dieaa
sturen naar no. D 18643 bureau van ditaa
blad.aa
Nu. oon geheol ander punt en dat is deaa
'kienavond, die op 24 maart heeft plaats
gevonden in 't Posthuys. Hot was oen
zoor geslaagde avond on hot was dan ook
jammer dat maar 13 personen aanwezig
waren. Dozo 13 personen hobbon zich·
niet laton kennen on zo hobbon or lus
tig op los gegokt. Om 11 uur was do 5e
on tevens do laatste rond€ ,afgelopen
on iodoroon vorliot rustig on tovro
don hot Posthuys.
Eon van de tiontallon assistonton van
uw scriptograaf hooft trouwons iots
merkwaardigs ontdekt on wol hot volgon
do. Op do kienavond waren 13 porsonon
aanwezig; op 30 maart, toon or con le
zong gehouden word over do S.A.o.,
waron 19 personen aanwezig. Do NJBGers
afd. Gorinchem zijn dus konnolijk och
to vakidioten. Deze lozing ovor do
S.A.O. was nogal technisch, dosalniot
tomin zoor intorossant to noomon.
Twoo afgovaardigdon van het H.B. hiel
don dozo lozing, die behalve technisch
ook nog oducatiof was. Eon bezwaar was
echter, dat zo ruü1 eon uur to laat wa
ren: het is kennelijk bij do NJBG nog
al moeilijk om jo aan do afspraak to
houden.
Hot is jamme�, dat ik do H.R. oon
standje moot goven, maar ik moet het
doon voor do goede stand van zaken. He�
gaat over hot volgende: deze jaargang ·
van s.c. is woor in eon ander jasje
gestolèon on con prachtig gebouw prijkt
nu op do voorplaat, maar waar in s.c.
no 1 stond wat dit gebouw voorstoldo?
Uw scriptograaf heeft s.c. van voren
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naar achteren golozon, maar heeft de
verklaring niet govondon. Ik zal nu maar
vorklappon wat voor gebouw dit is:
het oude Pesthuys, dat in de buurt hooft
gootaan van het togonwoordige "Pesthuysll.
Moor informatie hierover is te vinden
in s.c. 1 van do jrg. 2 en 3. (NOOT
red.de scriptograaf moot s.c. blijkbaar
toch nog iets boter doorlozon, want op
bladz. 12 van s.c. 1 staat wol degelijk
dat hot gebouw op do voorpag. hot oude
Posthuys is. Oh zo!)
Als u deze S.C.'s niet in uw bezit hooft,
dan kunt u daze artikels lozen in do
bibliotheek van do afdeling, wolko zich
bevindt in 1 t Posthuys. Maar wannoor
deze bibliotheek open is, dat woot zelfs
do scriptograaf niet. Hot wordt tijd
dat hot bestuur oens laat weten, wan
neer do bibliotheek open is. Wat pro
paganda voor do bibliotheek, waar toch
louko vvakjos to vinden zijn, zou geen
kvvaad kunnen. De niouwo loden weten
nauwelijks van hot bestaan van deze
bibliothook af!
Als soriptograaf heb ik natuurlijk het
recht om do copy in to zien voor hot ge
publiceerd is. Nadat ik do open brief van
(blz. 2) oon on�or ledonhad doorgelezen,
vroog ik mo wol af welke pessimist dozo
had geschreven. Hoewel do opkomst bij de
aktivitoiton niot altijd overweldigend
is, zien wo toch ongovoor 85% van onze
loden minstens oon koer por jaar bij oon
aktivitoit, terwijl ongovoor 60 % regel
matig op komt dagen.
De ruimte ontbrookt mo om nog moor waar
devolle opmerkingen to plaatsen, tot
SC J.IT (ojnd .iuni) dan manr woor.

vovi .cr. 3 binnen voor 31
me I a.u.b.
5
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NJBG - ZOMERKAMPEN
De jaarlijkse zomerkampen en -reis
zullen op de volgende data gehouden
worden:
1.nn2 tot 14 jul�nn

a.nLOEVESTEIN (Jongerenkamp 12-16j�)
b.nBLITTERSWIJK (16 jr. en ouder)n
c.nZO:MEgREIS_NAA.R ROME (16 jr. e.o.)
2.n16 tot_28_julinn
a.nDORESTAD (15 jr. en ouder)
b.nGAGELDONK-]reda (16 jr. o.o.)nn
3.nn 30 juli_tot_11 augustusnn
a.nGRUBBENVORST (16 jr. e.o.)
b.nSWIFTERBANT (16 jr. e.o.)nn
4.nn 13 tot_25_augustusnn
a.nWEERSELOO (16 jr. e.o.)nn

Voor de jongere leden dus weer, net
als vorig jaar: Loevestein. Het be
loofd een leuk kamp te worden. Jullie
zullen binnenkort een stencil in de
bus krijgen met nadere bijzonderheden
zoals aantal gewenste deelnemers, prijs,
plaats otc. D.m.v. oen opgaveformulier
kun je je dan opgeven. In ieder geval
kun je alvast rekening houden met je
vakantieplannen
N.B. Onlangs vernamen we van de K.s.n1
dat er een alternatieve zomorreis ge
organiseerd wordt naar Oost-Friesland
(aanzienlijker goedkoper dan de reis
naar Rome, die ongeveer f 450,-- gaat
kosten).

WERKGROEP BUITENONDERZOEK
De W.B.O� hoeft de afgelopen zaterdag
middagen de akkers in do omgeving van
Arkel grondig doorzocht op sporen van
M.E. bewoning. Een geweldige hoeveel
heid scherven is het resultaat van on
ze onderzoekingen. Hoewel het onder
zoek nog niet geheel afgerond is, kun
nen WQ_do ouderdom van Arkel, aan denn
hand van de gevonden oudste scherven,nn
dateren op de 110 eeuw. Op het ogenblik
wordt Hoog-]lokland op scherven uit
gekam� Binnekort stoppen wc mot ditnn
onderzoeknnomdat
de gewassen zijn in
9
gezaaid on do boeren ons dan lievernn
6
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niet op hun landgou� �ion rondbaggoren.
Op hot ogenblik worden or voorborei
dingm getroffen voor do opgraving op
do Lr gondijk. Zoals jullie hebben kun
nen lozen in SC I is enige jaron geleden
pand Langondijk 71 afgebrand. Dhr. v.
Kapel is nu eigenaar van dit stuk braak
liggend grond on wil over onigo tijd
op dozo plaats woor gaan bouwen.
Hij hooft zijn medewerking toegozogd
bij onze plannen om do fundamonton van
hot voormalige gebouw (dat wa;:irschijn
lijk: hot oudste achtorhuis van Gorcum
had- 150 oouws), bloot te leggen.
Do CoW.B.O. voort nu besprokingon mot
dhr. v. Kapel over do details van do
opgraving" Binnenkort kunnen jullie
oen convo in do bus verwachten, want
hot is do bedoeling dat wc voor .de gro
te vakantio klaar zijn mot do opgraving-

FOTOCOMJ\USSIE
De horniouwdo fotocommissio bestaat uit:
Hans Vossen, Bert Stamkot on Rolf van
Acquoy. Zij zullen ons diabozit gaan
uitbroidon met nog velo mooie plaatjosno
Za. 5 moi zijn zo voor hot eerst op
stap gowoost on hobbon onkolo dian1 s ge
nomen van plaatsen waar men niet regel
matig komt, zoals do achter- on zijkant
van hot Informatie Centrum (voormalig
klooster), do achterkant van oen pand
aan do Gasthuisstraat met trapgevel
en nog enkele moeilijk to fotograferen
achtorkanton. Als iemand nog mooie
fotogonj_oko pld:jos weet (die niet al
to bokond zijn, want dan hebben we zo
al gefotografoerd), dan vornomon wo
dit org graag.
STRUCTUURPLAN
Zoals con ieder wol woot zijn op hot
ogonb1ik onk:olo gesproksgroopon actief
op hot gobiod van do uitbreidingsplannen
van do gomeonto. Namons do NJBG bobben
hierin zitting: Bert Stamkot, Mirjam
Saletn9 Claas van Kuilonburg on Rolf van
Acquoy. Do bevindingen van Mirjam kan
je lezen op blz. 10 en 11.n9 verluchtigd
mot eon tekening-van Eert.
--- 0 --

1 HOOFDBOND
l_
NIEUWS __
Voordat ik iets ga zeggen over de afge
lopen V.A.V., 'eerst een aantal opmerkin
gen over de wijze van communicatie tus
sen H.B. en afdelingen. Op het ogenblik
is er een o.s. met een aantal assisten
ten voor div. afdelingen in een bep.
streek. Het bestuur van elke afdeling,
moet naar de haar toegewezen assistent
verslagformulieren van de activiteiten
sturen en hoort verder hot hele jaar
niets van deze figuur (tenzij er ernsti
ge moeilijkheden zijn!) Dit is een nog
al eenzijdige wijze van communiceren.
Op het ogenblik is het wel zo, dat de
O�S, een keer per maand één afdelings
bestuurslid opbelt om te vragen hoe het
allemaal gaat. Dat hierdoor weleens een
verwrongen beeld ontstaat van het rei
len en zeilen binnen een afdeling is
wel duidelijk. Zo vond onze afdelings
O.S. dat hijzelf nogal wat onwennig
togen de situatie aan zat te kijken.
De landelijke o.s. interprbtoerde .dit:
zodanig, dat het afd. bestuur enige
tijd later ;l.n. __ INFO kon lozen, dat zij
in haar geheel onwennig tegen de toe
stand zat-aan-te kijken (dat dit door
de afwezigheid van twee ex afd- bestuurs
leden, nu H.B. leden, zou komen is wel
erg ver gezocht!).
Uit bovenstaande blijkt, dat deze wijze
van communicatie ook nog niet voldoet
(hoewel het wel een verbetering is).
Als alternatief heb ik volgende voor
stel (miischien niet nieuw?).
Als het nu mogelijk zou zijn dat de
ass. van de o.s. (liever nog de H.B.
leden zelf, die dan elk enige afdelin
gen voor hun rekening nomen waar ze
dan nauwer bij betrokken raken.) _bijv.
eens in de 3 maanden op bezoek gaan
bij de afdelingen, die onder hun dis
trikt vallen. Liefst tijdens een (nor
male of speciale) bestuursvergadering.
Deze ass. heeft dan een lijst met vra
gen, die het bestuur moet beantwoorden.
Het bestuur kan dan ook eventuele pro
blemen met hem/haar doorpraten (die de
ass. dan doorgeeft aan het H.B., die
ze in de eerstkomende H.B. vergadering
bespreekt en verslag uitbrengt aan de
afdeling). Deze ass. kan dan ook kijken
hoe er vergadert wordt, tips geven etc.
In ieder geval blijk.geeft van deskun-
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De ._ 'V.A.V.
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digheid en intereose in de afdeling.
Vereist is wel dat deze ass. goed op de
hoogte is van het doen en laten van de
NJBG en het H.B. Het belangrijkste is
echtur, dat de afdelingen bewu.st worden,
dat het H.B. geïnteresseerd in hen is
en dat niet allos van henzelf moet ko
men. Hierdoor wordt de V.A.V. niet ge
heel overbodig, maar hot H.B. zal dan
niet meer voor verrassingen komen te
staan (zoals op de afgelopen V.A.V. met
do Romoreis), omdat ze voordat ze be-�.
langrijke nieuwe initiatieven gaat ne
men eerst de afdelingen gepolst heeft
(tijdens een van de bezoeken van de
ass. aan do afdelingen).
Vergadering van Afd. Vertegenw.

Zo-8-april� De eerste landelijke V.A.V.
van dit jaar wordt gehouden in de voch
tige, duffe en ongezellige kolder van
de afd. Utrecht (sorry Utrechtenaren).
Nadat do afgevaardigdon zich eenmaal
eon plaatsje voroverd hadden (opeeen
van de weinige stoelen of de harde
grond) kon het spectacel losbarsten
(nou ja, alles is betrekkelijk). Tot
-do pauze kon het H.B. zich zonder al teee
voel moeite enigo lastige vragenstellersee
van het lijf houden. Vooral de �.M.ee
1
had hot .� .e
en zwaar to verduren. Ik kreeg
de indruk dat hij hot allemaal niet meeree
zo zag zitten tijdens de serie vragen
die hij to vorwerken kreeg.ee
Do ledenadministratie bleek ook aardigee
in de soep gelopen to zijn (op hot bu
reau is een mhterstand van 2 maanden).ee

Na do pauze bleek iedereen, na hot nut
tigen van koffie met 11 iots", weer zoveelee
energie opgedaan to hebben, dat men naee
hot voorlezen van do activiteiten van deee
div.e afd. (waarom men niet eens do mooi
te noemt om eon activiteitenlijst op teee
stellen en na voorlezing aan do o.s.
to geven, is mij ook een raadsel), deee
K.S. eens flink te pakken ging nemen.ee
De zomorreis naar Rome vond in de ogenee
van d o V.A.V. geen genade, men wildeee
oen goedkoper altornatiof ( dat er ookee
komt, naar ik onlangs vernam:' Frieslana).
Na eindelOze discussies hierover konee
de voorzitter oindelijk de vërgadering
- RvA sluiten.
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Verklarende Woordeniyst
- Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenisee
PLAATSELIJK
---------=::::
Afd. Gorkum e.o.

- Afdeling Gorinchem en omstrekenee

Vz.
A,S.

�
-

..

Bestuur

o.s.

G.S.
P.M.ee
H.R.ee
Commissies
c.w.B.o.ee
P"H.C.ee
K.K.

Diversèm

s.c.

P.H.S.
P,P,
H.H.R.
A.L.V.ee
prop. av.ee
red.ee
LANDELLTK
_':"""'"--�-..... �--

H.�.ee
Bestuur

Voorzitter (leidt vergaderingen en houdt openingsred1n?)
Algemeen Sekretaresso (correspondentie en ledenadministratie)ee
Organisatie Sekretaris (organiseert de aktiviteiten)ee
Gosèhiodkuil.dig Sokrctàris (do geschiedkundige 11 vraagbak")ee
Penningmeester (past op do centjes van de afdeling)
Hoofdredaktour (baas van dit blad)ee

Commissie Werkgroep Buitenünderzoek (coördineert het spitten)
- PestHuys Commissie (regelen de gang van zaken in het Posthuys)
Kns Kommi ssie (betrapt
de P M. op gemaakte fouten)
Scriptum Caspingium (het blad waarin u nu kijkt)
- PestHuys Sloof (beheerder van het Pesthu�t)
Pesthuys· Praatavond (behandeling van geschiedkundig onderw.)ee
- HuisHoudelijk Reglement
Algemene Leden Vergaderingee
- propaganda-avond (lukken de laatste tijd niet zo best moor)
(adv. red. - R�;vi.co-rond: :rodo.kbioJiil..)
redaktie (v;ci.n s.c.)

HoofdBestuur of HoofdBond

(zie ook plaatselijk)
- Algemeen Voorzitteree
A.V.ee
K.S.ee
- Kamp Sekretarisee (wljv - Willem Lodewijk Johan Voqgt!)
A.P.ee
- Algemeen Ponni�gmeesteree
en diverse ass.ee -, assistentenee
Diversen

v.r.P.

S.A. o.
M.M.F.ee
A,H.R.ee
Infoee
Alg, Vorg.ee
V.A.V,ee

e.c.
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- Very Important Person (d.i. Engels voor erg belangrijk iem.)ee
- Subnb.rino Archeologisch Onderzoek (onderwater archeologie)ee
- Meurs Memorial Fundee
- Algemeen Huishoudelijk Reglementee
- Informaatsie (over de Bond en hot H.B.)
"Algemene Vergadering (bijeen op het jaarlijkse Congres)ee
- Vergadering van AfdelingsVertegenwoordigers (zie elders)ee
- Congros Commissie (uitwerkers van hot Congresthema)ee
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Raadhuis plein 6 Ar
kel tel: 01831-1418
VAN EEN LEUK BOS
JE BLOEMEN, TOT
EEN ONVERGETELYK
BRUIDSBOEKET
HET BESTE ADRES!
(lid f leu rop-interflora)

Laat uw fiets niet uitrusten,
inaar rust uit op uw fiets.
KOOP EEN N IEUWE FIETS, OF LAAT UW OU DE GOED NAZIEN BY:

RIJWIELEN

BROMFIETSEN
GILDENWEG 137.
GORINCHEM,

UNIDN

Tel. 24036.

►H.H. DOE HE T ZELVERS ◄

.

.

Kent U het adres voor Uw materialen en ger eedschappen??

'

o.a: hout• behang •verf• gereedschappen
HU B 0
DEALER

Het

I N ALLE
MOGELYKE
VARIATIES

OOK ALLE
KLEUREN
V OOR UW AUTO

is:

-

BOORMACHINES
TUINGEREEDSCHAP
E TC.

breedveld's verfhandel
SCHOUTSTRAAT

21-27

t e l. 21234

ll�onttme11te11
Een stukje Gorinchem, dat de laatste 2
jaar drastisch aan het veranderen is,
is de Westwagenstraat ter hoogte van de
voormalige Smakheul. Deze Smakheul was
in vroeger tijden een gemetselde brug
over een water dat van de Schutters:-·
gracht naar de Viaanse Vaart (= Melk
heul) liep. In 1641 was er sprake van
de Karnemelkbrug, later yan de Melkbrug
(1606-1655), Smak- en Hou.brug (16481751) en Houwbrug (1687). De naam Smak-
heu1 is afgeleid van hot dobbelspellet
je smak.ken, dat de binnenschippers (dig
op de Schelluinse Vliet voeren, en hier
afmeerden) speelden.
In de 19e eeuw werd de eerste brede
Smakheul goeddeels bebouwd door de zgn.
Smakheulkazerne (officiersmass), welke
kazerne onlangs ook alweer haar laatste
dagen kon tellen.

in vlammen opgingen. Hoewel deze pand
jes op de nominatie stonden om geres
taureerd te worden, was men (van ge
meenteewege) toch blij dat er weer een
stukje sanering realiteit geworden was.
Het pand Westwagenstraat 69 stond op de
monumentenlijst van onroerende goederen
der gemeente Gorinchem bekend ais een
17e eeuwse puntgevel met muurankers,e
terwijl nr. 71, in 1655 "e1 t Wapen van
1T
Sticht van Utrecht" genaamd, omschre
ven werd als oen gepleisterde lijst
gevel uit de 18e eeuw, met een achter
huis, dat vermoedelijk uit het eind der
16e eeuw dateerde. In dit laatste huis
was tot voor kort de smederij van Van
Lamoen gevestigd. Het enige wav hier
aan nog herinnert, is het uithangbord,
dat nu in hot museum ' 1 Dit is in Beth
lehem" te vinden is.

il

ii

l:

l

i

Il:1

3f
3f

Uit:
W.F. Emck - Oude namen van
huizen en straten
Monumentenlijst van onr·�
goederen der gem. Gorin
ohem (1965)
v.ePeer - Groetenee
uit Gorinchem (e1 72)ee
- jrg. 1, nr. 3ee
(blz. 7)ee
door BERT STMLXOT

Ten westen Yan de Smakheul stond het in
1610 genoemde huis je 11 de verguld.e gecroonde kop", later ( van 1649-1695) 11 d.e
·Veerschuit 11 genoemd. Het huisje met trapgevel staat er nog steeds, helaas in zeer
verwaarloosde toestand.
Ten oosten van de Smakheul bevonden zich
2 huizen, die in 1971 (evenals pand Langendijk 71) na jaren van verwaarlozing
SCRIPTUJI/[ CASPINGIUM NR 2

Momenteel is men ter plaatse bezig de
fundamenten voor het nieuwe woon- en
winkelpand van de drukkerij Romijn enee
v.d. Hoff uit de Haarstraat te leggen.ee
De Smakb.eulkazàrne wordt de toegang tot
het 1rapgevoltje
het Kazernoploineeen
9
nummer 77 is bedacht als toilotten-gebouwtje te gaan fungeren (nadat het opgeknapt is!).
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He eigenlijk allemaal wat anders wil
len. En eon grote diversiteit van me
ningen zal hot bevolkingsstandpunt be
slist niet doorslaggevender , 1akon.
Naar wat ik zo opvang, v�01t men hot
moest voor eon uitbreiding in noorde
lijke of in oostelijke richting. Over
do motivatie van deze kcuz0 wil ik graag
con andere koor nog oons ingaan.

INSPRAAK
De inspraak in Gorcum is natuurlijk nog
in eon oxporimontcol stadium. Maar wil
zij werkelijk inspraak zijn, dan zal
men or naar moeten streven deze in
spraak uit te breiden on te continue
ren. D.w.z. do bevolking intonsiovor te
laton meorworkon (on niet alleen meo
denkon) aan voorbereiding, maar ook aan
do uitvoering van b.v. dozo uitbreiding.
Hot bestemmingsplan is natuurlijk nog
vrij vaag. Zo is wel bokond dat or geen
·hoogbouw zal komen, maar 4 tot 6 woon
lagen.
Dankzij do uitgobreido voorlichting
Hoo do diverse woonwijken or zullen uit
door pers on gomoontolijke overheid woot
zien is nog oen groot raadsel. Of or
iodore GorkuraDr nu wol hot oen on ander
voldoende spoolgologonheid zal zijn,
ovor do grote tookomstplannon van Gor
jougdhuizon, groonvoorzioningen, is
kum. Hot voorbeeld volgend van andere
nog do vraag. Maar hot feit dat do oor
gemeenten in don lande, zotte ook Gor
spronkelijk geadviseerde 8 m2 groen
kwn oen voorzichtige stap op hot wan
per persoon al in het bcstommingsplar.n
kele pad dor democratisering.
is teruggebracht tot do holftnnis wol
Do inspraak van do inwoners is zo gere
con veeg token. En of die 4 m2 dan nog
geld: na con aantal zoer �onvoudigo
6oroalisoerd Gaan worden in begraaf
voorlichtingsmapjos, oon voorlichtings
plaatsen on netto roopjos gras van 50
avond in do Niouwo Doelen, worden ca.
cm.nnbreedte of dat or speeltuinen onnn
100 bolangstollondon (incl. raadsleden)
tuinen voor do bewoners van gemaaktnn
in con aantal gosproksgroopon ingodoold.
gaan worden, is do bevolking nog nietnn
Na zo'n 2 à 3 gosproksavondon, nog oon
bekend..nn
discussieavond, on weer oons 2 � 3
Do inspraak zal veelomvattender on door
avondjes praten, wordt mon geacht oon
slaggevender mooton worden. Dit ligt
8tandpunt to hebben. Stnndpunt=kouzo
niet alleen aan hot gomeentobostuurn9
uit een van de uitbreidingsmodollon,
maar ook aan do betrokkenheid on de wilnn
dio in do zgn. interimnota vermeld on
van
do bevolking zelf. Daar wil ik hotnn
toegelicht zijn. Dit standpunt/advies
voorlopig maar bij laton.nn
gaat naar do gomoentoraad, dio na ken
nisneming haar besluit zal nomen.
UITBREIDING
Alles bij elkaar lijkt dit prachtig,
maar vergoot niot, dat do gemeenteraad
De uitbreiding zelf blijft natuurlijk
zich van hot hele advies (of de diver
eon zaak mot vele kanton. Dat con stad
se adviezen) niets behoeft aan te trok
gestadig groeit kan geen kwaad. Maar
ken. Wol vinden do samonstollors van
uitgerekend Gorkum hooft zich in de
do intorimnota, dat bij con afwijkend
laatste 30 jaat qua bevolking al ver
besluit con on ander gomotivoord moot
dubbeld. En zoiets brengt voel proble
worden.
men mot zich moe. Er moeten voorzienin
En do gemoontoraad zal hot, zoals hot
gen worden getroffen, or moot goed on
or nu uitziet, niet gemakkelijk hebben.
lang worden nagedacht, on regeren is
Do gosproksgroopon zitten vol mensen
nog stoods vooruitzien (on liefst vor10

Cl C.t::NT-.\.tM

ZORG, DAT BIJ UITBREIDING NAAR OOST OF NOORD.
DE BINNEN STAD NIET WORDT VERMOORD .
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dor dan onkole neuzon).
Wio Gorcum anno î973 oons kritisch
gaat bekijkon vraagt zich af, of Gor
cum de zaak wel zo good in do hand
hooft gehouden. En vraagt zich zeker
nog oons af of uitgorokond dozo stad
nog oons vrij snol zou moeten groeien.
Tio kritische kijkor ziot o.o. ditg
!IE oon verwoeste binnenstad ? ton enen
male ongeschikt om stadskorn van oen
middelgrote stad to zijn
� oon aantal niot zo geslaagdo buitenwijken, waar do moest olomontairo
voorzioningon meestal ontbrokeng spool
gologonhoid, tolofooncellon, brievon
busson, winkolvoorzioning, rocroatie
mogolijkhodon, straatverlichting, oon
bostmting , waaraan alloon do fabri
kanten van auto- on fiotsbandon plo
zior bolovon onz.
� divorso maatschappelijke voorzienin
gon, dio tornauwornood zijn gecoör
dineerd.
SCRIPTU.M CASPINGIUJ!i NR. 2

Kortom, eon stad waarin men enerzijds
ruziet om eon al dan niot christelijke,
maar evengoed onmisbare M.T.S., on
anderzijds eon sintelbaan van interna
tionale afmotingon (nodig?) laat aan
loggen.
SLOT
Het was misschien verstandiger goweest
wannoor Gorkum eerst eens orde op za
ken stelde voor zich te gaan wagen
aan uitbreiding.
En die uitbreiding zou dan "vordomd 11
good doordacht mooton zijn, Samen
mot de bevolking.
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DE K�RK door de eeuwen heen 2------

DE HEILIGE GEEST KAPEL
;

_,

➔
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A.J. BUSCH
In de serie une kerk door de eeuwen heen" nu een bespreking van
een aantal kerken in Gorinchem en omgeving. Allereer::.t de Kapel
in de Arkelstraat met de mooie voorgevel en het ranke torentje,
hierboven gezien vanuit de (gesloopte) Bloempotstecg.

------------------ Gor01JJns hj :� -tori o

In het leven van de middeleeuwer nam
het kerkelijk leven een belangrijke
plaats in. Elke middeleeuwse stad had
kerken, kloosters on kapellen binnen
haar muren on ook Gorcum maakte hier
op geen uitzondering. Als voorbeelden
zijn to noemen de St. Maartenskerk,
het Agnietonklooster voor zusters,
het Minderbrooderklooster in de Ar
kelstraat, de O.L o Vrouwenkapel bij
de Kanselpoort en de Kapel in de Ar
kelstraat.
Deze laatstgenoemde kapel siert nog
altijd hot straatbeeld van GorclLm, al
dient te worden opgemerkt dat van do
Kapel nog slechts de toren en de ge
vel in de Arkelstraat resten.

Van-Goch veronderstelt van wel, maar de
acta van de korlrnraad vermelden zulks
oorst in 1628 wat niet wil zeggen dat
eordor uitgesloten wordt geacht.
In do î8e eeuw kwamon ook de leden van
de Waalse gemoonte in Qv Kapel samen.
Van Goch suggereert d2� het geschiedde
sedert 1797, Volgens de rosolutiën van
drossaard on burgemeesteren werden ech
ter al in 1758 diensten van de Waalse
gemeente in do Kapel gehouden en wel
op zondagochtond, terwijl de middag
voor do hervormden was geresorveerd.
Tn dat z,olfde jaar werden de kerkgan
gers herhaaldelijk gestoord door la
waai in do buurt. Teneinde daar paal
en pork aan to stollen belastte hot
stadsbestuur de knecht van de diaco
nie mot hot bewaren van de orde "tot
voorkoming van alle baldadigheeden en
onbehoorlijk geraas onder de godsdienst
in do Cappelkerk� zowel binnen de kerk
als daar bu;yten;'.

GESCHIEDE:t--ns
Over het uit do Middeleeuwen stammen
de bedehuis is niet veel bekend, Vol
gens Kemp zou do Kapel er in 1300 al
hebben gestaan on natuurlijk noemt hi,i,;
als bouwheer eon van do Arkels.
MILITAIR EIGENDOM
Oorspronkelijk was het Godshuis toe
In augustus 1794 word de Kapel aange
gewijd aan St. Nicolaas en daarom is
wezen als opslagplaats voor meel be
het niet ondenkbaar, dat het eens de
stemd voor do alhier gelegerde troe
kapel van µet Kramersgilde was. Dit
gilde had immers dezelfde schutspa
pen van do hertog van York. Eon eer
trcon. Ambachtsgilden hadden soms een
der verzoek om het gebouw in te rich
kapel, waarvan oldors voorbeelden be
ten tot hospitaal voor zioke en gewonde
staan. Toch valt het te betwijfelen
Engelse militairen was van do hand
e,_:> het gilde van de Gorcumse kramers
gewezen. Toon Gorcum in januari 1795
zo kapitaalkrachtig was om or oen ei
ondor Frans gezag kwam, lagen de voor-·
gen kapel van die omvang_op na to
raden nog hoog opgestapeld in do Kapel,
houden.
maar or worden toch ook nog militairen
in gelegerd. De Waalse gemeenschap z�t
Rond 1480 behoorde de kerkelijke func
tie tot hot. verleden, want toon was
zonder kerkruimte en mocht daarom zo
de Latijnse school - �en belangrijke
lang do zondagochtonddienston houdon
onderwijsinstelling - orin onderge
in do Groto Kerk.
bracht, zoals Kemp weet to molden.
Tengevolge van de scheiding van Kerk
Verdor doolt hij nog mea.e, dat in do
on Staat kwam in 1799 oen verdeling van
de Gorcumso keYkgebouwen tot standc
Kapel lator de uitdelingen van de H.
Gcestmeestors plaats vonden. De H.
De Hervormde gemeente behield de Ka
pel, maar bleef gewoontegetrouw onder
Geest was de oude benaming voor de ar
menzorg. Dat het gebouw in de Arkel
dak bieden aan de Waalse broeders en
straat ook wol H. Geestkapel wo�dt ge
zusters.
noemd vindt hierin zijn oorsprong.
De Waalse gemeente van Gorcum hield in
De mededelingen over de Kapel zijn
1824 op te bestaan. Zij werd verenigd
uiterst schaars en daardoor ,vordt eon
met de Nederduitso, dus met do Hervorm-
onderzoek ernstig bomooilijkt. Door
de gemeente. Dit kerkgenootschap had nu
toeval kwam oen post �n do stadsreko
echter geen belangstelling meer voor
ning van 1578/79 aan het licht, waar
het oude kerkgebouw. De Kapel werd te
uit blijkt dat de Kapel in dio tijd
koop aangeboden aan het gemeentebestuur.
o.m. werd gebruikt als opslagplaatsee
Er word bewust niet gekozen voor eon
voor wijn. Of er toen reeds kerkdion
openbare verkoping, omdat dan do kans
sten worden gehouden valt te botw�felen.ee groot zou zijn dat het historische
SCRIPTUJ'I CASPINGIUM NR. 2
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'---------------Gorcums historie------------------bou�1Nerk geheel en al zou worden afge
broLeno De gemeente Gorinchem werd in
1825 eigenaresse van de Kapel voor een
b8drag van f î500,--. Het door Van
Gcch genoemde jaartal î836 is niet
juist. :Sij de koop waren niet begrepen
de grafzerken, het meubilair, de preek
stoel en het orgel. Dit·
o:c-gel vms in î 803 aangeboden door ds. A 0 Mandt.

enige plaats in de stad waar vlees mocht
worden verkocht.
In 1844 viel het besluit de klok terug
te draaien. De Vleeshal verhuisde weer
als vanouds naar het Stadhuis en het
vrijgekomen gebouw in de Arkelstraat
werd tijdelijk ten gebruike afgestaan
aan de Herv·rmde gemeente.
bie kampte met ruimtege
brek, omdat de Grote Kerk
was afgekeurd en diende te
worden gesloopt. Gedurende
het ontbreken van een kerk
gebouw kon men gebruik ma
ken van het gebouw in de
Arkelstraat, op de plaats
waar voorheen ook gekerkt
was. Dit duurde tot in 1851,
waarna het gebouw de bestem
ming kreeg van bewaarschool.
In het volgende jaar werd
de voormalige Kapel-Vleeshal
getransformeerd tot bewaar
school en deze bestemming
zou van een lange duur blD
ken te zijn.
"Het is een vreemd gezicht
wanneer onder de ouden to
ren de kleine kleuters naar
buiten komen. Als het een
mooie lentedag is, gaan ze
wandelen en met do kleuters
komt naar buiten een touw,
waaraan dwarstouwen met
knoopen, - elke kleuter
neemt een knoop in de hand,
en zoo wandelt dat troepje
als een klein klisje door
de strnten van de stad",
schreef W.J. Dingemans in
1913 in een tijdschrift.
Het lezenswaardige artiijel
was getiteld "Iets over Go
rinchem en de Heilige Geest
kapel". Helemaal klopt het
artikel niet, omdat Dingomans voor wat het historische gedeelte
betreft Van Goch als bron gebruikte.
RESTAURATIE

In 1912 diende de gemeentearchitect H,H.
van Zeggeren een plan in voor restaura
tie van de oude restanten van de Kapel"
waarbij de ontsierende pleisterlaag zo�
verdwijnen. De gemeenteraad stelde hier
voor een bedrag van f 650,-- beschikbaar.

i4

-------------------Gorcums historie---------------De raadsnotulen bevatten naar aanlei
ding van het voorstel van een der le
den om bij de rostnuratio tevens de ra
men te vergroten een mo.oie passage.
Het antwoord van wethouder Eiegel luid
de nl.: . "Vergeten is echter, dat zich
achter het dichtgemetselde raam ook een
trap en een privaat bevinden. En daar
door wordt hot bezwaar van inkijken
grooter, vooral met het oog op de bepa
lingen der thans van kracht zijnde "ze
dolijkheidswet". Wordt or nu ondoor
schijnend glas gebruikt, dan ishet niet
onmogelijk� dat zich ongewenschte scha
duwen op het raam aftoekonen". Foei;
schaduwen of geen schaduwen, de raad
besloot tot restauratie met vergroting
van de ramen. De belastingambtenaar
Dingemans w�s getuige van de restaura
tie on hij schreef: "Zo begon men in
don zomer van 1912 de kalk van de muren
te bikken on kwamen de mooie oude reu
zenmoppen weer bloot. Aardig was de
belangstelling, die dit werk bij ieder
een genoot. Men herinnerde zich ook nog
goed, hoe rank on zwierig do mooie ge
vel van "Dit is in Bethlehem" een paar
jaar to voren was herrezen, - de plech
tige opening van dit tot museum inge
richte gebouw lag nog in ieders geheu
gen. Een tweede sieraad zou hergeven
worden aan de eens zoo schoone, nu zo
be::-ooide voste - en al zou dit tweede
niet zijn van zoo rijkversierde en ftj
no bouw als het eerste, toch was eon
ieder verrast toen van onder de doode
kalklaag enn zoo levende wand te voor
schijn kwam".
BRRSTEL IN GOTISCHE STIJL
Tijdens de werkzaamheden bleek hot
evenwel wenselijk de restauratie uit te
breiden. Het betrof het herstellen van
de ingang en de-ramen in gotische sttjl.
Het vergde een verhogiµG van het be
schikbaar gestelde bedrag met f 450,-.
Dankzij dezo restauratie is Gorcurn eon
monument met oen gotisch uiterlijk rijk.
De ranke spits van de Kapeltoren hoeft
aan de achterzijde een uitbouwtje voor
de luidklok. Volgens W.F. Emck draagt
deze klok als. opschrift: "Johannes ora
pro nobis, anno domini 1500. Wilhelmus
Moer' et Jaspar fratres me focerunt".
Do toren bezit verder nog een 17de
eeuws uurwerk en 4 wijzerplaten met elk
slechts één wijzer. De gemeenteraad
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besloot in 1961 over te gaan tot moder
nisering van het uurwerk en het twee
wijzersystheem in te voeren.
De staatssecretaris van Onderwijs, Kun
sten on Wetenschappen liet echter weten,
dat hij het zou betreuren indien het
oude uurwerk door een moderne instal
latie werd vervangen.
Zicht
N.o. van G r. Markt ZoZ. (1 50)
=-=================================

Half boven daken uit de tors
van 1 t molcnlijf: rustig en fors
de wieken zwaaiend. Dichterbij
heft sierlijk uit de huizenrij
1
t kapelletje ze1 n spits omhoog
on steekt naar 'teoost de afdakboog
dor kleine klok, die nooit meer
luidt:
haar taak van vroomheidswerk is
uit.
Het kerkje werd museumstuk
maar - 1 t bouwsel brengt nog
. steeds geluk
schuilend in zuiverheid van lijn
en vorm. En dit verschiet van''t
plein,
waaraan ik woon, het speelt
voor mij
een lieflijk spel daar boven
het gerij,
1 t geros van het verkeer, een
spel,
dat stilte kweekt, de klare wel,
die mijn verwondring houdt ge
voed,
hoe schoonheid van dit aloud
goed··
ons waarschuwt met een stil vermaan:
"Ontdoe u van elk' ijdlo waan
en naak u dan op tot uw werk.
Het warde eerlijk, zuiver sterk,
't vertolk' de gaven u gegeven.e11
A.e van Beintumee

maart 1950

Naar zijn mening verdiende het de voor
keur het aanwezige uurwerk te herstel
len. Met een rijkssubsidie in het voor
uitzicht ging do raad hiermee akkoorde
Daarom zijn ook nu nog do wijzerpla
ten met één wijzer uitgerust.
-- 0 -

Het nieuVJe Sleeuwijk is ontstaan in de
tijd van de Tachtigjarige oorlog, die
in î568 begonnen waso In 1590, vier
jaar voor de herbedijking van het Land
van Altena gereed kwam, heeft Maurits
:Broda verrast met behulp van de beken
de turfschippero In 1593 veroverde
Maurits na oen beroemd beleg, Geertrui
denberg. Het opnieuw drooggelegdd land
,·an Altena met Sleeuwijk behoorde dus
wel tot het "bevrijde gobied 11 , maar het
lag nog vele tientaJ.len jaren vlak ach-
tor het "front", ja het ·was gedurig
oorlogsterrein. :Breda zou in 1625 weer
door de Spanjaarden terug veroverd wor
donnJ 's Hertogenbosch zou tot 1629 in
Sp�anso handen blijven en :Broda zou
eorst in 1637 worden heroverd.
Zo was dan het land van Altena tiental
len jaren lang bedreigd terrein, soms
0ck oorlogsterrein.
-=c t notulen book van Sleeuwijk v:ormeld
in het jaar 1594 11 hot veel voudich loo
pcn en stroopen van des vijandts volk
ûa·u daer van den :Bosch en andere q_uarieren q_uam en de reviero voor Gorcom
cse:,_, onvrij maockte", De soldaten van
h3t �paanso leger hielden o.a. vanuit
den Bosch strooptochten tot Gorcum toe
on vormden tevens een bedreiging voor
Go1'cu.m�

BOUW MUGGENSCHANS
Laarcm, zo v0rmoldt het notulonboeknl
is or door de Hoogmogende Hoeren Staten
van Holland en West--Friosland r! ontrent
in hot midden van het dorp Sleeuwijk
een Schans gheloyt, to-c b0vrijdinche
van de reviere on meerdere versekeringhe
der stadt Gorcom 11 o Dozo schans was
nghenaomt de Mugghoschans". Dit klopte
mot hetgeen we lezen bij "W.,F. Emck:
Kroniek van Gorinchem van 1230-1927"g
11 22 januari 1595" Do Staten van Holland
gelaston de stad f 300,- bj_j to dragen
in het maken van de Muggenschans te
Sleeuwijk� Nu had niet alleen Werkendam
zijn Schans, maar ook Sleeuwijk. En
die van Sleeuwijk heette de Muggenschans.
Hot is dus eigenlijk niet juist als in
de volksmond de Werkondammers als "mug
gen 11 worden botiteldno Deze benaming zou
oorder• aan de Sleeuwijkors toekomen!
In de :Biosbosch onder Werkendam ligt
ochto:r. 11de Muggenwaard 11 "
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Aan de Muggenschans in Sleeuwijk kwam
een garnizoen soldaten, on in hun .geeste
lijke verzorging werd vanuit Gorkum voor
zien. Immers het notulonboek vermeldt,
dat "op die Schans •••••• alle weeck door
eenen van de twee prcdicanton vap Gorcom
ghepredickt wiert". De inwoners van
Sleeuwijk behoefden nu n�et meer naar
Werkendam te gaan, maar zij hadden "ghe
leghenthoijdt ghekreghen om ghemackelij,
cker en beq_uamer het woordt Godts te
koomen hooren 11 •
Hieraan kvvam in 1609 een einde, toen het
twaalfjarige best�nd werd gesloten, het
garnizoen naar huis ging on de Schans
wnrd afg0broken: "Maer alsoo door het
maechen van den 12-jaerighen trèves het
landt nu weder vrij gheworden was, soo
hebben de Heeren Staoton gheordonneert
dat de Muggheschans ,:.-eder soud0 geslecht
ende omvergheworpen worden •••• " (het
Franse woord "trève betekent: wapen
stilstand; rust).

LIGGING
Elke volwassen Sloeuwijker weet waar deze
schans gol0gen heeft. Als men vanuit
de haven in wosterlijke richting over
gaat� hooft men na ongovoor 3 à 4 minu
ten aan do linkerhand oen paadje (het
heet naar do schans 11 Muggenschans 11 ).
Links van hGt webje, op ongeveer 100
meter van de dijk is nog een vrij grote
heuvel, waar volgens de overlevering
oen kapel zou hebben ges-taan. Daar zijn
in de boomgaard oude stenen on munten
gevond0n. Dit is ook do cnigP plaats van
Sleeuwijk, die :: ict onder wa, er stond in
1953.
- Michael Regenboog ···

door uit te beelden. Hij vertelde dat
de mensen, die in de middeleeuwen dit
satanische teken droegen, het "het in
signe van het beest" noemden.
Tijdens de Spaanse Burgeroorlog brand
de men het op de lichamen van Jodon·en
Zigeuners. Ook in de tijd van do In
quisitie werd het als zodanig gebruikt.
Degenen, die een dergelijk teken dra
gon, zijn zich nu bevvust van de achter
gronden van dit "Satansteken". Als zij
hun ongenoegen met d.e huidige 11 atoom
bommaatschappij II kenbaar willen maken,
zullen zij naar andere middelen moeten
� Uiti;;. "De Stem" *
zoeken.

Veler, menon, dat bo ·enstaande insigne"'
op de 21ste februari 1958 werd ontwor
pen als embleem voor de "Aldermaston
Peace March" in Engeland. Anderen ver
onderstellen dat het eerst gebruikt
werd in verband met de "ban-de-bom-ac
tie", een organisatie tegen het gebruik
van atoomwapens.
Vast staat echter dat Bertrand Russell
een Engelse wiskundige en filosoof en
stichter van de zojuist genoemde actie,
bekend om zijn communistische instel
lingen, de man is.die marcheerders voor
de vrede heeft aanbevolen dit als mo
tief in hun banier op te nemen.
OORSPRONG
Toch moeten we de oorsprong van dit an
dersom geplaatste kruis nog veel ver
der terug in de historie zoeken en wel
in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Keizer Nero, de man die het in om�
loop bracht, wilde er zijn gomis aan .
respect voor God door uitdrukken, toen
hij do apostel Petrus aan zo 1 n omge
keerd kruis, met het hoofd naar beneden
liet doden� Sindsdien wordt het dan ook
algemeen als het Nero-kruis betiteld,
vinden we het terug als overwinningsteken in de strijd tegen de Joden en
als kenmerk voor do anti-Christ.
In hot jaar 71î vielen de Moorse horden
Spanje binnen en richtten daar een an
ti-christelijke dynastie op. Op hot
schild van deze veroveraars stond al
weer dit spotkruis en mot hetzelfde te
ken bestreden de Sarconen in 1099 de
kruisvaarders.
John Knox, de bekende Schotse hervormer,
gebruikte het om er de ogen van Satan
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DeNJBGkrijgt volop sympathie.
Maar syrripathle aHéén is niet voldoende.
Alleen échte ietfan, zoais u,
helpen ons te blijven bestaan..
Daarom vragen wij uw hulp.
U kent ze, de m�nsen
die er net zo over denken als Ut
maar wargat\Sln Ud te wr;rden.

�
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Na enkele artikelen over Egypte, waarvan jullie,naar ik hoop, genoten
hebben, is nu Griekenland aan bod, Het is niet de bedoeling in deze
serie artikelen een uitgebreid overzicht van de lli$assieke geschiedenis
te geven, maar veeleer door enkele schetsen een inzicht in bepaalde
gebeurtenissen 1 die hun invloed in de latere geschiedenis niet gemist
hebben, te verschaffen. Griekenland: �c beginnen met twee artikelen
van de hand van Adri Verwey en Liselotte Hildernisse .

.,,.,

�.)�
Er bestaan verschillende opvattingen
over hot van de mens on do werelde1 waar
in.hij loeft. Ook in het oudo Grieken
land had men hier meer dan één theorie
over. Tieze verscheidenheid is te begrtj
pen als mon bedenkt dat hot Griekse
volk uit veie stammen bestond. die elk
hun eigen ontwikkeling hadden,. Ook
bracht het handelsverkeer hen in aanra
king met sagen van andere volkeren, zo
als met hot Gilgamesj-opos van de Eaby
loniërs, waaruit de Grieken enige feiten
hebben overgenomen. Een ding hebben al
le volken in Griekenland echter e,ls
gemeenschappelijk uitgangspunt gehad:
ne eerste mens was nog een oorwezon,
onbekend met vuur on techniek. Treffend
is dat in alle sagen ook de lange duur
van de ontwikkelingsgang tot uitdruk
king komt, terwijl men pas door deemo
derne wetenschap de longto ongeveer
heeft woton te berekenen. Het komt meer
voor dat in zulke oude sagen waarheden
benadord zijn, waarvan do juistheid pas
in de 20e eeuw is bowozen. Er zit dus
over het algemeen eon diepere kern in
oude volksverhalen.
;

HEEEEEE OPVATTINGEN
De Grieken nu namen aan dat de mens
ontstaan was uit de aarde, de Goden of
door toedoen van Promotheus. Ik wil mij
hierbij beperken tot do laatste opvat•·•
ting.
Naar men vertelde schiep Prometheus de
mens uit water en aarde" In Phocis wijst
men toeristen op steenbrokken, die de
kleur van klei en de geur van r1onsen·
vleos hebben. Ilit zouden do resten van
het materiaal zijn, waaruit Promethous
de mens vormde. De Romeinse Themistios
meende echter dat or goon aarde en water
maar aarde en tranen vermengd waren,

omdat de rnons volgens hem geboren was
tot leed"
Prometheus wordt om verschillende rede-·
nen do weldoener der mensen genoemd.
Eén roden is, dat hij de mens het vlees
verschafte en voor do goden slechts de
ooendoron liet" Dit gobourde in Mecone,
toon or een duidelijke scheiding tussen
mensen en goden moest worden gemaakt.
Voor dit doel slachtte Promotheus (die
Titaan, noch god, noch mons was) eon
rund. Hij zette Zeus, om hom te testen
in zijn slimheid, twee schalen voor:
do ene gevuld met botten maar bedekt
met dik spok 3 do andoro gevuld met hot
vlees dat echter in do maag van de koe
gestopt was" Omdat Zeus graag eon roden
had om verbitterd to kunnen zijn op do
mensen, koos hij do schaal die or appe
tijtelijk uitzag. Tengevolge daarvan
worden bij de godenoffers slechts de
ooendoren verbi·anè. on aten de mensen
hot pure vlees. Zeus was razend over
dit bodrog on onthield de mens in het
vervolg hot vuur.
Een andere, en volgens iedereen de be
langrijkste roden is, dat Promotheus na
dozo maatregel van Zeus de mensheid het
vuur verschafte, dat hij in con i ioten
stokje van de Ol�npus stal. Iloor deze
gift zouden do mensen tot inzicht zijn
gekcmen, waardoor zij zich van dieron
gingen ondorscheidon.
0

PANDORA VERSCHIJNT

Niet alleon oon weldoener was Promo. thous 7 hij ·bracht h::.; n ook een groot
kwaad, Als ·oestraffing voor hot stolen
van hot vuur zond Zeus de mensen nl o
eon ongeluk, dat zij mot liefde zouden
ontvangen on kcostei-on� de vrouw. Hae,r
naam was Pandora.

De geboorte van Pandora ( naar een afbeelding op een vaas uit de 6e eeuw)

Zij bezat alle goede eigenschappen, die
vrouwen kunnen bezitten. De godinnen
zelf hadden haar dit alles bijgebracht.
Maar de vrouw is helaas niet louter
voortreffelijk, ook slechte eigenschap
pen heeft zij in zich. Haar grote on
deugd is wel nieuwsgierigheid. En zo
kreeg deze vrouw ook deze karaktertrek
mee.
Zeus schonk Pandora aan Epimetheus,
Prometheuse1 broer. Deze man, de Achter
afdonker, nam Pandora, hoewel hij voor
haar gewaarschuwd was, vol vrnegde aan.
Toen achteraf duidelijk word welk onge
luk hij zich en alle mensen berokkend
had, was het al te laat. Pandora vond
nl. eem kruik on maakte die in haar
nieuwsgierigheid open. Alle ellende en
leed die erin zaten vlogen eruit en ves
tigden zich bij de tot dan toe zorge
loze mensen. Alleen de hoop bleef ach
ter. Zodoende bracht de vrouw het mens
dom veel ongeluk.

GEVOLGEN
De Grieken waren door dit verhaal ge
dwongen de vrouw als een noodzakelijk
kwaad en nic{t gelijkwaardig aan de man
te beschouwen. Toch zijn or bewijzen in
.overvloed dat men zich hier niet aan
hield (donk hiervoor maar eens aan
Helena van Troje en Ponelope, de vrouw
van Odysseus).
Maar wat stelt Pandora nu eigenlijk
voor? Zij is lTrl. vó t,Je� de alles ge
vende, net zoals de Aarde. Zij draagt
in haar schoot de lente, de lente van
SCRIPTUM CAS PING TIJ]'[ NR. 2

het mensengeslacht. Prometheus brengt
het vuur, dat licht en warmte geeft en
waarmee hij de aarde doet ontdooien,
en dus het leven in Pandorae1 s schoot
doet ontspruiten.
PROMETHEUS, voorloper van Chr.?
In de Christelijke godsdienst is Pro
metheus weleens oen aankondiger en voor
loper van Christus genoemd. Promctheus
voorspelde immers dat er voor hen een
verloss0r zou komen, die hem van do zuil
waar hij als straf voor al zijn misdrij
ven t.o.v. de goden aan vastgebonden
zat on van do adelaar die zijn lever
uitpikte, �ou bevrijden.
Als verlosser dacht men dan niet aan
Horakles, maar aan Christus. Bovendien
lead Promethous, vastgek}onken , door
zijn to grote liefde voor de mensen.
Christus lood om dezelfde reden.
De vergelijking tussen beiden is als
men de Prometheus-sage op deze manier
beschouwt, geeakkelijk te aanvaarden.
Prometheus hoeft echter niet alleen op
de Christenen in de moderne tijd indruk
gemaak�. Je kunt wol zeggen dat dit bij
vrijwel iedereen, die een beetje ontwik
keld is, het goval is. Dit blijkt uit
hot foit dat de naam Prometheus de mees
te mensen iets zegt, hoe weinig namen
uit de mythologie ze ook kennen.
Dit heeft hij volgens mij ook wol ver
diend, omdat hij als de schepper en de
grote weldoener van het mensdom be
schouwd kan worden.·- 0 - 0 -

4. 1b era c l es
Heracles was de meest vereerde held
uit het_Griekenland van de oudheid.
Enerzijds was hij een sprookjesheld,
die moeilijke opdrachten moest vervul
len in dienst van een lage en bange
koning. Dit beeld kan hierdoor geïllus
' treerd worden: Zeus verwekte bij een
schone dame, Alcmene geheten, een kind,
de latere Heracles. Vervolgens zwoer
hij trots in een vergadering van de
goden op de Olympos dat de baby die
het eerst uit hot geslacht van Perseus,
zijn zoon, geboren zou worden, eenmaal
de machtigste heerser op de wereld zou
zijn. Zijn vrouw Hera bewerkte toen,
uit jaloezie tegen Alcmene,dat de ge
boorte van Heracles een dag verlaat
werd, zodat oen andere zoon uit Per
seusn1 geslacht voor hem geboren werd.
Door de eed van Zeus werd dit laatste
kind, Eurysteus geheten, dus de mach
tigste heerser. Hij was koning over
Mycene.
Heracles groeide op tot een krachtig
man. In een vlaag van woede vermoord
de hij zijn vrouw Megara en hun kinde
ren. Voor straf moest hij twaalf op
drachten uitvoeren, die veel moed en
kracht vereisten. De machtige, maar
slappe, Eurystheus gaf hem de opdrach
ten (vgl. het sprookje van de sterke
Hans in dienst van de domme boer).

Hydra waren gedoopt. Voorts ving hij
de Kretensische vuurspuwende stier,
bedwong do paarden van Diomedes, die
mot mensenvlees werden gevoerd, vero
verde de gordel van Hippolypte, de ko
ningin der Amazonen, ving de runderen
van do driekoppige reus Geryones, roof
de de gouden appels uit de tuin der
Resperiden en nam tenslotte de helle
hond Cerberus mee naar de bovenwereld.
De eerste zes werken geschiedden in
Hellas, de laatste zes achtereenvol
gens in hot Noorden, Zuiden, Oosten
en twee in het Westen en de laatste in
do onderwereld.

DE ANDERE HERACLES
Anderzijds word Heracles om do twaalf
en om nog vole andere daden veroord
als do roddor van mensen in nood on
do beschermer togen vorschrikkolijko
monsters.
Bovendien maakte hij door hot doden
van do monsters cultuur mogelijk!
Doordat hij do twaalf werken met goed
resultaat vervulde, verwierf hij zich
oen plaats onder de onsterfelijke go
.don.
Latere filosofen, zoals do Stoïcijnen,
voroordon hom als oen toonbeeld van
deugd� toon hij achttien jaar oud was,
ging hij naar oen eenzame plaats om to
overdenken welke levensweg hij zou in
slaan. Daar verschenen hom toen twee
vrouwen, do oen in oen blinkend wit,
do andor in oen doorzichtig gewaad.
hij do laatste als zijn lovonsgo
Als
DE TWAALF WERKEN
zollin zou kiezen, zou zij hem langs
Allereerst moest hij de Nemeïsche leeuw,
do brodo weg van het zingenot leiden,
een dier dat door zijn huid onkwetsbaar
maar zo hij do eerste koos, dan zou
was, doden. Hij sloeg het met zijn knots
hij langs de moeizame weg van do
noer en wurgde het daarna. De huid
stroopte hij eraf on gebruikte het later dougd goloid worden. Horaclos koos
voor do moeizame weg.
als mantel, zoals op vele afbeeldingen
te zien is.
SLOT
Vervolgens doodde hij de Hydra van Ler
na, een slang, waarvan de koppen steeds Aan do persoon van Heraclos zou oen
weer aangroeiden als ze afgehouwen wer historische figuur uit do Myceonse
den: daarom brandde Heracles de koppen
tijd ton grondslag kunnen liggen,
dicht. Hierdoor kan do drooglegging
maar vermoedelijk was hij alleen oen
van de moerassen van Lerna, in het
sprookjesprins.
noorden van de Peloponnesus verklaard
worden.
Dit artikol word geschreven door Adri
Daarna ving hij het Erymanthische zwtjn
Vorwoy, het artikel over hot ontstaan
on de Arcadische hinde. Het vijfde
van de mens door Liselotte H;.ldern�swerk was het doden van de Stymphalische
se.
* ICl.aas do Boor * - vogels, door middel van pijlen, waarvan
de punten in het giftige bloed van de
20
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voor eer, goed
!Joek of reisgids
naar:

Wilt u goede boeken of platen
voor een spotprijs kopen, dan
naar:

de PLATENJAGER
HANDEL IN GEBRUIKTE
GRAMMEFOONPLATEN
PLAATJESARTIKELEN

Fa. J.R. KNIERUM
Gasthuisstraat 31
fa. A.B. v.d. NADORT

Langendijk 42
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Verf en Kleur .....
VINDEN \-JE DOOR ALLE EEUWEN.
OOK DE MODERNE MENS WEET HET
'l'E VINDEN •
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BEHANG
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FEESTARTIKELEN

De prijzen liggen ver beneden
de helft van de nieuwprijs!
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