
--

-
_:. ~iif~ft)~~-~;,,.-:;.:' ·~·-

, ., '·•i;. . 

-0,):2. 

) t~ 

ik'lr-,{~J, 
,~-,, <~~-:- '3. ~ 

'-'- ' 
\... . 

' 

t t t . 
1 
\ 

~~ 

'=' 

' . .._c;:_:=.~.......~.•~k ~-• ----=-- - -
) ,:. 



niemanb mag 3icb3elf pr~3en 1 

3)?11 we riten meeten bet'mWf3en 
(staat geschreven in het oude hek boven op de St. Jan toren van Gorinchem) 

maar toch is de N.V. 

Van Der Sluys en Van Dijk 

te Hardinxveld 

- trots, dat zij de toren en 

de Oude Doelen te Gorkum 

heeft mogen restaureren 

N.V. VAN DER SLUYS EN VAN 'J" 

Kerkweg 51 

Hardinxveld 

Tel: 01846 .... 2579 

Als speciaalzaak in bedrijfskle
ding brengen wij 

VOOR IEDER VAK 
HET JUISTE PAK._____________ pentekeningen 

affiesjes
Ook voor VERPLEEGSTERSUITZfTTEN 

MAGAZIJN 

,, de Werkinan" 1 

langendijk 10-tel. 22789 
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ondanks allo examens, ten-verschenen , =:.-

Maar nu weer genoeg gekletst over de 
toekomstplannen van ons geliefde blad? 
Deze s.e. puilt weer uit van alle 
zinnige en onzinnige dingen, die erin 
staan. Als u er even detijd voor neemt 
wordt u misschien weer wat wijzer op
(plaatselijk) geschiedkundig gebied. Vo�g�ps p�anning is deze se (no III) 

tamens De rcdaktie feliciteerd alle leden· en die geslaagd zijn voor het een of a�repetities.
Zoals ee� ieder weet (?), wordt se V derc examen of die het voor-elkaar van dit jaar. In dit wisten te krijgen weer een klasje hoz-µllon vele artiko len verschij':.... 
de se-special 
nummer 
m.b.t. de "Industrialisatie van Gorin
chem". Dit nummer bevindt zich op het 
ogenblik nog in het beginstadium en or 
zal nog enorm veel werk verzet mooton wor 
worden, voordat deze special in okto
ber kan verschijnen. Mochten er lezers 
zijn, - dio literatuur hebben over het on 
derwo�� van de special, dan houdt de 
rcdaktie zich aanbevolen (even bellen 
of schrijven naar de Hoofdredakteur 
a.u.b.). 

ger te komen (hetgeen voor sommigen 
een vreselijke ·opgave sll.hijrit te zijn!).
Als jullie deze vakantie eens niets te 
doen hebben, ne0m dan de pen eens ter 
hand en··•·•••• (zie alle SÓ 1 s hier
voor).
Tenslotte wenst de redaktie iedereen 
een prettige, zonnige en vreedzame 
vakantie, en hoopt dat iedereen weer 
gezond en gebruind aanwezig zal zijn 
op de aktiviteiten in augustus. 

Q.f je nu naar 
Bru.sset 

Q 
Rome 

of Parijs gaa� .... 
vergeet niet een kaartje te stu-
ren aan: 

1 t Pesthuys, 
Bagijne· alstraat 22, 
Gorinchem,
HOLLAND. 

(Na de vakantie kiezen we de 
leukste kaart eruit en de zen
der hiervan ontvangt oen leuke 
verrassing.) 

2 
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DEDELINGEN e 
J3os tuurswissGliniC 

Door hot ui ttrede_n van Mariëtte Vossen 
hoeft het bes.tuur in do onstane vaca
ture van A.S. voorzien door Klaas de 
:Boer to Giesicmburg to benoemen 
Wij danken Ma:riëtto voor de. verrichte 
werkzaamheden in het afgelopen half
jaar en hopen dat wo haar toch nog re
gelmatig op de ak.tivi toi ton .terug zul
len zien. Klaas. veel. sterkte! 

Jliouwe donateurs 

:lf.� van don Berg te L-:icrdam 
l�B.F. :Brus to Gorinchemt
Pastoor Groothuizen to Woudrichemt
H� van Kapel te Gorinchemt
A.tSbhreuder to Arkelt
Vorèhiging'. 11 0ud Gorcllil,111 to Gorinchemt
J.D.:van dor Zalm te Oosterwijk·-�; , t 
în totaal nu 29 donateurs. Onze harte� 
lijke dank! 

. .  

Aktivitoiten 

Na de zomerpauze gaan we eind augustus 
weer fris van start met eon saté;i.v'ónd 
(25 augustus) in hot opgoknapto,,-?ost
huvs. 

�--m�•-·"'-'-7;�rr□[p)tt(UJ�@. * * * * i: 
Opknapbeurt Pesthuys 

óp he\ ogenblik werpt hot Pesthuys zijn
wintervacht af on ondergaat oen mota
morfos·o. De P.H.C. is druk aari hot tim
meren·· op vorvcm geslagen en. ür zijn al 
enige d.ingon ingrijpend verandert. 
Maar dat zien jullie wol na do vakan
tie op de satóavond. 

Akt i vitOitcn 

Om jullie oen indruk te goven van de 
aktivitciten na de vakantie volgt hier
onder een lijstje mot oen aanto� �kti
vitoiton (onder voorbehoud uiteraard):
�gustus satóavond (P.H.c.) ' · 

lozing staclskorriondèrzoek. 
_êQPtembor lozing over Alblassorwaard . 

excursie naar Maastricht 
�jochischo avonü (P.H. c.) 

oktober lozing over c.lc·Dourdo6n12 (Fr.)
Woorkum (opgraving?)

november bezoek aan het archief alhier 
schaaktoernooi 
lozing over do walvisvaart 
mot film 

december ledenvergadering 

Dit _programma kan natuurlijk nog uit
gebreid worden met aktiviteiten, die 
aansluiten op do aktualitoit (excur
sies naar tentoonstellingen otc.). 
Suggesties voor aktivitoiton zijn bij 
hot bóstuur natuurlijk altijd welkom! 

SCRIPTÜM CASPUJGIT.Th[ NR. 3 • 
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VERSLAG-

van .. • • • • • • •  

EXAMENFEEST 

Hot examenfeest van de N.J.B.G. werd 
gehouden op 2 juli jl. De bedoeling was 
dat door middel van dit feest iedereen· 
do kans geboden werd om diegenèn, die 
geslaagd waren te feliciteren. 
Velen hebben dankbaar gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid en het gevolg was 
dat ongeveer 35 personen hun gezicht
hebben laten zien in het Pesthuys ter
wijl er een continue bezetting wa; van 
ongeveer 20 personen. Een opmerkelijk
feit was, dat maar ongeveer de helft 
van de aanwezigen tot de NJBG-clan be
hoorden. 
De disco, verzorgd door �hchiel, was 
goed te noemen, hoewel hij af en toe 
de microfoon wou opeten, wat het geluid
niet ten goede kwam. Vele platen had 
hij meegenomen� van zeer rustig tot 
uitermate ruig, zodat iedereen aan zijn
trekken kwam. 
Ik dacht dat de P.H.C. kon terugzien op 
oen goed geslaagde avond en hopelijk
worden de twee komende avonden van de 
P.H.C. minstens even goed. Die avonden 
zijn: op 25 augustus oen satéavond ' 

.waarop iedoreen zijn vakantieavonturen 
kan vertellen en op 22 september een 
Tjechiese avond, waarop dia's vertoond 
zullen worden en tevens specifieke
Tjechiese spijzen en dranken verorberd 
kunnen worden. 

LEZING OVER RESTAUREREN 

Deze lozing werd gehouden op 1 juni in 
de Openbare MAVO aan do Lange Slagen
straat door d.hr, P. van der Sluys. 

Er waren "slechts" 19 personen aanwe
zig, hetgeen zeer betreurenswaardig is, 
daar deze lezing zeer de moeite waard 
was. 
Dhr. v.d. Sluys begon �ijn verhaal met 
het een en ander over de toren in Gor
cum te vertellen, zo blijkt dat deze 
eigenlijk uit vier losse torens bestaate

1 

ontstaan door verzakkingen tijdens do 
bouw. Tijdens de restauratie zijn toen 

. betonnen "touwen" aangebracht, die de 
·vier torens bij elkaar moesten houden.e
Ook werd o.a. de restauratie van eene
kerk besproken, die· dreigde geheel toe
verzakken. Dit werd dan tegengegaan
door de druk op de grond te verminderen,e
wat men voor elkaar krijgt als mene
het grondoppervlak ver�root (druk ise
immers kracht per opp-).
Hot bedrijf van dhr. v.d. Sluys is op
het ogenblik bezig met een restauratiee
(of liever herbouw) in Nijmegen. Eene
aantal vrijwel verdwenen panden wor
den hier herschapen tot een soorte
2o Rijksmuseum van Nederland. Met de
ze restauratie zijn enorme bedragen
gemoeid, want in het gebouw moetene
optimale condities heersen i.v.m.e
brandveiligheid, temperatuur etc. ome
de tentoongestelde stukken te ·vrijwa
ren van beschadigingen.
Voor restauraties zijn grote hoeveel
heden geld nodig, vandaar dat C.R�M.e
niót happig is op nieuwe aanvragene
voor restauraties, omdat de geldkraane
voor dergelijke projekten :i9: dichtga-·
draaid.e
Dhr. v.d. Sluys vondeiedor restaura
�ieprojekt·een grote uitdaging,.ome
van een 1'puinhoop" · weer een histo
r:i.s_ch verantwoord pand te; maken, waar
bij vakmanschap en improvisatietalente
van doorsl:>-ggevende betekenis zijn.
Om half elf was de.lezing afgelopene
en gedurende een half uur werden ore
door d.e .aanwezigen vragen gesteld,e
waarbij bleek dat er over dit onder
werd nog uren lan:' gepraat kan wordene

1 

gezien de uitgebreidheid van de stof 
en de grote kennis van dhr. v.d. Sluyse
over dit onderwerp.
Getuige de enthousiaste reakties nae
afloop heeft een ieder genoten van dee
lezing. Daarom heeft het bestuur dee
heer-van der Sluys verzocht om noge
con keer een lezing te komen houden.e
Dezo lezing (in het najaar) zal gaane
over de bewerking van natuursteen.e

- BOB _NA TER -
• 
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DE KLEPHOORN 
een bespreking van het Gorinchemse afdelingsle
ven door één of do o r e en aride re �S c r I p to g raaf ". 

Tiit is dan alweer de laatste Klophoorn 
voor do vakantie on naar alle waar
schijnlijkheid zal de Klephoorn na de 
vakantie beter zijn, daar de scripto
graaf dan weer uitgerust zal zijn en 
vele nieuwe inspiraties opgedaan· zal 
hebben. 
Tionderdag 17 mei jl. was er een be
stuursvergadering in het Pesthuys en 
deze was als L volgt aangekondigd:· don..:. 
derdag 17 mei: komisch optreden van 
een bekond sextet·�· de bestuursleden 
tijde.ns bestuursvergadering. Ik hóu 
nogal van komische optredens, dus was· 
ik aanwezig tijdens dit optraden. 
ne scriptograaf schrok enorm bij het 
binnenkomen in de bestuursruimte� wat 
een wanorclelijke toestand was het daárl 
no publieke tribune was bezet; ·nouja
publieke tribune, het leek wel of deze, 
mensen ook in het bestuur zàten" zo 
vaak deden ze hun mond open, zonder 
iets zinnigs te zeggen echter! 
J\fon vroeg niet meer of men het ·woord 
mocht nèmen, nee men nam hot eenvou
dig en daarom zag onze voorzitster het· 
bij tijd on wijle ook niet meer hele
maal zi_ntten. Een concreto, duidelijke
samenvatting van hetgeen er over-een 
bepaald punt gezegd was, werd c1..oûr 
niemand go geven (men was er•· eenvoudii.g
niet toe in staat!). Voor de insiders: 
hot leek wel op een vergadering van 
do N.J.N., wat toch echt goon compli· · · ment mag zijn!
Zou er minder gekletst en afgedwaald 
word.en tijdens de vergadering, 'dan zou 
deze zeker drie kwartier korter ge.duurd 
hebben en minder slopend �ijn geweest. 
Hopelijk zullen de komende bestuursver
gaderingen eon stuk boter zijn. 

Vrijdag 1 juni was or eeh lozing. in de 
Openb. MAVO door dhr. P. v.d. Sluys 
over do restauratie van historische 
gobou,wen on monumenten. Er _waren 19 
personen aanwezig, wat mijn bewering
in do Klephoorn vq,n het vorige nummer 
(als warGn d� NJEGer.s -vakidioten) vol
ledig in duigen liet vallen. 
Fooi rüotkomors, de. welkomors schaam-

don zich diep voor jullie niet komen. 
··nJullie hebben trouwens heel wat ge
mist want de ·lezing was echt de moeiten
waard. Jullie kunnen echter je foutn

-. weer goedmaken door op de volgende le-:
zing van dhr. v.d. Sluys in het najaar
wel te komen•. 

Zaterdag, 2 juni, was:er alweer oen ac
tiviteit van de N.J.B,G. en wel van de 
P.H.G. Er was disco, verzorgd door ons 
Michieltje,en Klansjo en Rolfje waron 

' zo vriondelijk hun apparatuur af te 
staan voor d'c:?ze avond (ze hebben het 
trouwens wel geweten!). Het werd de op 
een na drukste avond van het jae.r. Op
de niouwjaarsinstuif waren 40 mensen 
·1angs geweest, nu waren hot or 35.n

·n
_is deze avond vreedzaam verlopen (hè
Bob?)�n

Op enkele kleine· ongerógeldheden na,n

ne P.H.C� heeft door deze avond weern
·neen· (broodnodige) injektie geb'ogen onn

heeft nu alvnor na de vakantie tween
avondoh goórga:niseord, to weten:n
op 25 augustus een satê"'.'"avond en op·

22 soptemb8r een Tjochicse avond.n

Ten_slótte ;rest 'me nog iGts t.e zeggenn
over de S._c_.-special. ne· special vann
vorign. jaar was eon gaaf stukje werk onn
er was'zoveel publiciteit aan gegeven,n

.dat }iet binnen een m?,and uitve_rkochtn
was. ne spec.;Lal van. dit jaar beloofdn
ook weer een mooi nummer te worden metn
hopelijk eon flink aantal extra advor·:.....n
tenties {om· de kos;t:ep 'te dekken).n_

0 

. Iedoroeh een prettige vakantie als je_n en 
oons niots to doen h�b, schrijf dan 
eens wàt .yoor s. C. Onze dank!. 

•:�•t:: ·�·-;·· ,"·,t···\:N.f�� 

tt;;;.;;;:::;;;;;;;;;;::;;;;a'--- ,:. .'8\\' t:< ., . 
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�-HOOFDBOND 
----Kampen ◄

NIE·UWS 

Toen Rolf ons vroeg een pagina voor , .· 
s.c. te verzorgen, hebben wij (Wim on 
Claas) deze gelogonheid aangegrepen om, 
ondanks examens, do loden toch oon zo· 
up-to-dato mogelijke informatie te ge
ven over do gang van zaken op lande 
lijk milva.-

FIBULA 

Allereerst is· daar dan do "zaak Fibula". 
Zoals iedereen in Fibula hooft kunnen . 
lezen, on zoals ook uit andere publi
caties duidelijk is geworden, gaat ons 
blad in do huÏdigo vorm verdwijnen.
Do resultaten mot Uitgeverij Uniebook 
B.V. (waarvan 0ón dor diroctouron op
richter is van do NJBG!) waren van -
dien aard dat besloten word de moge
lijkheden tot samenwerking nader ten
bozion. Zoals hot zich op hot ogenblik
laat aanzien, zal dit resulteren in conn
"Fibula nieuwe stijl", waarvan hot oor""."'n
ste numrnör circa óón november zal ver
schijnen•. Uiteraard moot or voor hotn
zover is nog heel wat vergaderd worden;n
wc moeten aandacht besteden aan don
samenwerkingsvorm, do inhoud de vorm- -

. , 

' ·n
gevill{;, do redactie, do financiële 

. 

con-
sequenties, or moeten schrijvors·uitgo
nodigd on goraadploogd worden onz. onz. 
Over dit onderwerp hob ik con artikel 
geschreven in :rnFO (dat is hot infor
matieblad voor do 11 insidors".in de 
NJBG. Jo kunt je abonneren door jonop 
to goven bij de o.s. Mirjam Koogor
Ch. Loickortstraat 34n11 1, Amstorda;).
Iodoroon dio dus meer wil woton raad 
ik aan dit artikel bij oon der �fdo
lingsbestuursloden aan io 'vragen. En 
natuurlijk kan jo"·9_ij mij al tijd to
roch t VOO:r;' informatie. ·Gr13,ag roalç:t;io s ! 

,-· 

Clnas van Kuilon"i:iurg ..:.0 . ·-=,n

KAMPEN 

Zoals jullie belend zal ZlJn word op do 
voorjaarsvav to Utrecht op 8 april jl. 
con altornatiovo zomerrois voorgesteld
door do vorgadOring. Mon vond do R.omo
rois (f450,-) veel to duur. Op dozo· 
Romorois zijn vijftien roaktios geko
men van personen, die r.10ogaan. 

Zelfs moesten er personen afgewezen
worden! Op do alternatiovo·zomorreis 
- eon fietstocht naar Oost-Friesland ·-

. vo?r f 125, -- - kwamen zegge on schrij
.. ve slechts 2 .(twee!) opgaven binnen. 

Vandaar dat deze reis afgelast is. 
Do zomorrois gaat por vl}ógtuic On zal 
nogon dagen duren. 
Do kampen gaan wol allemaal door� Al
lor�orst Blitterswijk in Limburg. Daar 
graaf.t al velo jaren dezelfde· ploeg 
o.l.v. drs. T.J. Hoekstra.n
In do oersto weck van juli wordt woor.n
oen jongorenkamp gehouden op Loovostoin.n

-Er zijn ongeveer 15 aanmoldingon voorn
binnongokomon. Hot zal onder leidingn
staan van do vorige kampsocretarossen
Marina Brito d\3 CampOs on· do .oud-Al
gemeen V.oorzittor van do Bondg Jacq_uos
J.K. Gerards. Zo zullen mot do doolno-
moTs oen dag naar Gorkwn komen om ·opn

. do Langondijk wat to spitten of de puz-.n
zol tocht ( l) te maken. · · 
Vorder is kamp Dorestad in do laatste 
twoo wokon van juli volledig bozot. 
Hior wordt naar Romeinse overblijfse
len gezocht.
In dezelfde periode is kamp Gagoldonk 
bij Broda� Hior zijn ·nog plaatson·over, 
dus voor dogen.on die nog wat tijd over 
hebben� 01830 - 24562 bollen. 
_no oorsto twoo weken van augustus zijn 
or nog twoo kampen, nl. Grubbenvorst 
(Limburg.), waar nog pla9tson vrij zijn 
on Swiftorbant in do polder Oostoiijk
Flevoland, waar o.l.v. Prof. van dor 
Vfoals on Prof. Watorbolk naar V�oog- · . 
neolithische nodorzottingon 0ordt ge
graven uit hot viordo Millonium v. Chr. 
Tot ·slot is or .dari · speciaal voor do 
ouderen (studohton) hot kamp ·vfoorsoloo 
in Overijssel.
Wol dit wa� dan wat achtergrondinfor
matie. Hebben jullie nog vragen on/of 
wensen bol, ,schrijf of kom :dart langs
bij: W.L.J� Voogt - Kampsocretaris, 

Zwàrtveryerstraàt 3î, 
Gortnchom 2800. 
Tel.; 01830 - 24562.

• 

0.nja, iodorcon oen �rottige vakantien
toegewenst mot voel zon. EIND 
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t1erbwe11e11 on11mente11 
Gorkums monumentenstraat, de Molenstraat, 
ontkomt ook niet aan de sloopmaatrege
len, welke in het kader van de stadssa
nering onontbeerlijk blijken te zijn.
De Molenstraat met haar gesloten gevel
wanden (deze gevels komen vrijwel alle 
voor op de monumentenlijst) zal geschon�
den worden, m.n. ter hoogte van de Krab
steeg. Deze Krabsteeg is na de afbraak 
van het kasteel de Blauwe Toren ont
staan. In 1598 is er meldi:ruig van "de 
Straat omtrent de gracht bij den Blau
wen Toorn" en "Op 't Oude Bleyckvelt 
omtrent de Brugghe daer men naer 1 t 
Casteel plach te gaan". In de jaren
1602-1670 wordt de naam Bleyckstraatje
gebezigd en pas na 1640 doemt de naam 
Krabsteeg op.
Volgens de bestemmingsplannen zal de K 
Krabsteeg een onderdeel worden van de 
vierbaansbrede Rondweg, welke Gorkums 
binnenstad van haar verkeersproblemen
schijnt to moeten sfholpen. De opposi
tie tegen deze rondweg is gelukkig ech
ter dermate toegenomen, dat wijzigin
gen in deze bestemmingsplannen op han
den zijn. Dit neemt niet weg dat rond 
1965 het pand Molenstraat 52/hoek Krab
steeg werd gesloopt 
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In 1972 verdw0en de gehele noordwand 
van de Krabsteeg (bekend van de t.v. 
serie "Waaldrech:t"). En voor 1973 
staan op '.et sloopprogramma de panden
Molenstraat 44-46 ("Huis met schild
dak en goede pui (XIX A) met in de ver
dieping ramen in stijl XVIII A en XIX A, 
shcilddak") en nr. 48 ("Huis met schild
dak en dakvenster. Lijstcevel met goe
de pui XIX A en ramen in de verdiepin
gen uit de bouwtijd''). 

.molenstraat 
Do monumentelijst vermeldt niet� dat 
de achtergevels (afb. hiorbo:v:ah) dui
delijk 17e eeuws zijn, met ontlastings
bogen boven de vensters. 
De huizen zijn door jarenlange verwaar
lozing nu van een zeer inferieure kwa
liteit. 
Het pand Molenstraat 50 zal voorlopig
blijven bestaan, omdat dit i.t.t. de 
overige gebouwen, geen cou oentelijk9 
maar paticulier eigendom is. Het be
treft hier een "Huis met gepleisterde 
lijstgevel (ca. 1800), deur met pilas

XIX A.ters en hoofdgestel, schuiframen 
Schilddak met dakvenster". 
Uit:
* W. F. Emck - Oude namen van huizen enOp de plaats van dit pand, "een gepleis

terde lijstgevel î 800" (omschrij si;r:: ten 
* Monumentenlijst dor gem.ving monumentenlijst) stond in 1598 het • 
�H.F. van Peer_-huis "de Gulden C rab 11 later"de Crab (be) 11 

van ca. 
Gorinchem 

Groeten uit Gorin-
, 

geheten: de naamgeefster aan de Krabsteeg. 
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----------------- Gorcums hi storio 

�'jcm artikel door dhrso M o Dso van Kek,�.n, 
cud-socrotaris-ponningmoostorsJ thans 
ad.yisorond 1:cstuurslicl van de Stich
ting tot instandhouding van molens in 
CD Alblassorwaard on do Vijfhoronlan
cl.o!l� 

is gevonden in hot bogin van do 15de 
oeuw (Royerwaard 1414), maar, aldus Ir, 
Stdkhuyzon, 11 :r:-;Jods do Bijb-elvolkon kon-· 
den do molons"" Hij verwijs, hierbij 
naar Prodikor 12�4o 

GORIHCHEMSE MOLENS 

Dé3 red.&ktio van "Scri�tum Caspingium"
YÖ:czöcht onlangs aan.shot·bestuur van 
lïovongonoemde Stichting� in verband 
mot hot 50-jarig .bostaan van de vere-
nîging tot behoud.van inoléns in Neder
land. 11 ne Hollandsche mol on 11 9 in eon 
��tikol aandacht to schonken aan do 
li,Olons in Gorinchem. Mot groot gen6e- . 
gen ,voldoe ik, namoris het bestuur� aan 
dit verzoek. 

O:p het ge1iied van Gorinchem s.taan 
thans nog drie molor.s m1 wol twee ko,
i0 0:1molens op de stads:wallon en óén 
v:atermo:bon aan de Scb.olluinso · ii �-
Z7on westelijk van do laatste m:üen 
staat, op Schelluins go�iod, �og een 
1.y2,torr.10lon, no ko�� ,nmolJns zijn al on-· 
kolo jaron;·�gondom van do gemeonto
Chr irtéhem�\ a.,p '. bp=i-p.e pol'dormolons, dies,
tot voor k61·t hot vvater in do thans 
opgeheven polder no Danno vsn Gorinchem 
on Kwakornaat op peil hioJ.den, zijn
onlangs door de gomoo�to Gorinchem in 

_eigendom ovorgonomon� Er zijn nl. van 
rijkswege twoo gemalen gobouw1 in ver
}:..:tnd 1nct. de· aanlog van oen niomv vor
k'.)ç,.:cGploin, waardoor do boiön molons 
hun· functie hobb0n vo:L0 loren.< 
n0 hiervoor gonaemclo molens bohoron 
niet tot de oudste in ons landsa no 

_..korenmolen genaamd. 11no Hoop", · astn do 
Da1omvral. en do·korenrnolon_llNooit Vol
rr{aakt" aan do Jkgijnonwal 

9 
·d.e:�oron 

9 

resp. van 1764 en 1712, Do Oos�molon 
.� do Wostmolen aan do Schol1uinse 

-Hiot word.on rasps(; in 1817 on·-18'14 go..:. 

l'Jouwd tor vervang_i_ng van do oors:pron·-: ·s
k2lijke molet1s van 1663 

9 
clie in 'i 813 ·s

(1814) bij hot beleg van GorinchC'r.i wer-· 
den vernield.s
In· hèt prachtige bo0kjo 11liclens 11 vans
3 -:r- ,i1° oogoro voorzi ttor ve,11 d0 11 Hollancl-

7 
0s0ho molo::1; 1, Ir" },s Stokhuyzen� wordts

c,ns verteld dat clo rdndinolons in onzes
land.01;. al omtrent' 1200 vo:::irk:wamen ons
éia·i, hot waarschijnlijk is dat o:c voors
die tijd ook :cooc1.s molons zijn gowoost. •s

·sL:-, Stokhuyzon mor}çj; o,a;; op dat. eons
C8rsto bor±·cllt oyo::_· winGs•-w:1tormol.Jnss.s

SCRIPTUH CASPINGIUH I:JRs0 3 

Naspóringori in het gomeontearchiof van 
Gorinchom

9 
waarbij ik werd bijgestaan · 

door do heer Aso J, Busch, gemeonte-ar�
chi va:ris 

9 
brachten goon klaarheid o,n·�· 

trant è.o wel oons geuite bewering dat. 
or dostijr"',� 12 molèms op cle stadswal,, 
lon zo1idon ho�Jbon o-ostaan, Dit zouden 
zijn•se;ov;oost� grut•- on gortr:nolons, o
liomolons, brouwG:csmolens, korenmolon8_ 
on houtzaagmolonr;·,; Hot grootste aan
ta=. on vml ZGS r:o:J.ons. wordt vérmold:. ins
0011 rapport O goda,gtokoncl 16 :april· 1864 � 
botroffonde · r.ion ond.oriüok "naar don 
staa-t. dól' i.vinc\moJ ons il' . opgomàakt door 
Hs0 Hoymi11s, 1 :oxamir'.ato:r hirinón · dè om·
walling van Gorinchom 11 en C.Jo Loove:ns9 
gomoonto-arch::i.toct, Van a.ozo zos mo-
lons vmron or tvrne koronrnolons. t,Je·3 
olicmolonst ó&n polmolon on ��n 
houtzaagm0Jcm·, 
ne houtzaag10Jon, do oliarnolons on de 
pelmolen zijn door brand vor�ocst, da� 
wol afgob:eokor·. omcl.at o:c tong8-,olge vaYi 
do opkomondo i�lustrie �oon ec6nomi
sche work---vvi jzo mot c1.ozc t:iolons moo.r rno··
golijk was. Ook do pogingen olclors ofil 
mot c1n ·.idoko 1 ,,] oktri::;:L·cei·L Ol) to vmk·· 
kon hoo11on gci?�1 :r-:uultF✓3. l; op[:;olovórd, , 
Aan -oen bohout van do molens uit eon 
anc1o:c clan rJon z:1kolijk oogpunt ,wrd. ·':no_ 
nog .niot gedacht! 

:3EHOUD ·DE MOLENS 

Hot 1s vè)6i·aJ. clo vo�oniging 11 n�" Hol-· 
lanc:.sóho rnolons11 7 wior 50-jerig bost§è.'.ln 
dozór dagon op bijzonder �oo�tolijko 
wijze word hord.G.chtss C,ie dopr haar . 
k:re,chcigö al�tios oon g1.oct àantal mo·
loris hooft bohcioa. veer do ohdorgang.
naarnai:is-� werden in clo .1 oop· dor · j a:ron 
volo rogict:.e.lo ·,-e:rónigingon Qp .. si,ichtin
gon -in hot :lu:.;eï: geroepen,. clib tot 
cfool hadc-.rm ho·è 1)0Ûi'cigc1Ó llos-i,D,an - ans

.molons to .rGddon. Uiteraard wijs ik hior 
in hot tijze::nclor op do s t;ict:ting tot 
instanclhoudi�� van mcl�ns in do Alblas
sorwaani èJ11. do Vi. jhorcnlanél.on 

1 
rho -i_n 

19·56 op initia tiof van do ·burgo: Y 

torskring voor c1.i t gobiod · c hot 
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Land van Altona� in hot levon word ge Hot bostUur proboort de molons door 
roepen. De directe aanleiding daartoe extra-onderhoud voor verdor verval te 
was golego� in hot feit dat vijf mblens bowaron! Een van de middelen daartoe 
van do polder St:roofkork met_ sloping is vormoordering van het aantal dona
worden _bedreigd. teurs; oen folclor met aangiftostrook
Voornoomdo stiqhting hooft thans vijf je is bij de cchrijver dezes verkrijg-
tion molens in haar bozit, waarvan er baar. 
drie gohoel on óón half (hot bovonsto Hot bestuur van de stichting is uitor
codoel t9) zijn gerostauroord. Dat zijn aarcl clo gemeenten, die zichthet lot 
do Poilmolon to Oud-Alblarr, do Acht- van oen ·molen aantrokken.zeer erkonto
kante m6lon to S�roefkork, de Achtkan lijk, omdat het weet dat do molen dan 
te molen te Groot-Ammors·on de Graaf in goodo handon is. 
landse molon te Groot-Ammers. Hot is Tenslotte mogo ik do leden van uw jon
bijzonder te:d.1-et:rouren dat de plannen ge, aktiove vereniging voorzoveel no
tot restauratie van oen aantal andere dig opwekken do molons in het gebied
molons van do stichting niet kunnen van do stichting to gaan bekijken om 

·tworden uitgevoerd aangezien hot rijkt zich op deze wijze mot eigen ogon _to 
do subsidiëring in do rostnuratiokos overtuigen van hot grote belang van de 
ton hoeft stopgozot.t handhaving van· ons schaars geworden· 

molcn-1"bn".; +., 

* STRUCT UURPtAN GORCI.™* 
N.JoB.G. standpunt inzako do plaatst aanpassing van de roods bestaande be
van de binnenstad in· hot struktuurplant stommingsplannon. 

Het· bovonstaando in ogenschouw·nomonde, · 
Do binnenstad van Gorkum dient het kan mon tot de lc,nklusio komen, dat ivm. 
centrum der gemeente.te blijven. _Hier do huidige on te kreëerön infra-struk
bij dient echter aangetekend te worden, tuur, alsmede do rolatio binnenstad
dat do capaciteit (oppervlakte, par buitonwijkon, uitbreiding in noordelijke 
keorgolegenheid, vorkoorsverbindingen richting voor do binnenstad do minst 
otc.) van do binnenstad to beperkt is, schadelijke gevolgen zal hebben. 
on con grote bevolkingsaanwas to kun� Uitbreiding noordwaards zal wel tot go-· 
non verzorgen. Mocht or toch van een volg hebben, dat hot historisch gegroei
eventueel (onverwachte) bevolkings de, zgn. "slagenlandschap", alsmede hot 
groei sprake zijn, dan zouden zgn. biologisch waardevolle "boomgaardenland
sub-contra (Vliotkom, Piazza) gerea schap" aanwaarde zullen inboeten (door
liseerd moeten worden. integratie van landschap/woonwijk, zal 
Daarnaast dient do binnenstad haar iots van dozo waarde kunnen blijven).
woonfunctie te handhaven, ini'dit ver Hiortegonovor staat echter het behoud 
band moeten wij het stroofgetal van van hot uitorwaardonlandschap on de 
8000 inwoners noemen. Vfonsoli jk is hot relatie binnenstad/opon landschap. 
ook, om oudere woningen te restaure

Dit standpunt hooft oen voorlopig karen en to ronovoron. 
raktor, daar nadere informatie on orionOm éle·· bestaande kul tuur-historische 
tatie ovor on van deze problematiok,struktuur van do binnenstad niet al to 
dit standpunt verdor kunnen doen uit-zeer aan te taston, en eon rodolijk 
werkon en/ of w:i,jzigon. ·_woonklimaat to kunnen kreëoron, is het 

noodzakelijk om do aanlag van oen vol Namons de NJBG-ledon, die zitting in 
ledigo rondwog in dio binnenstad, te do div. inspraakgroopen hebben: 
vorworpon� Hooguit zou mot een kwart· 

• Rolf van Acquoyvan dozo rondweg volstaan kunnen wor
Claas van K7.lilenburgdon. Bij ui tbroiding naar hot oosten· 

Mirjam Saletochter, zou een halvo rondwog noodza
Bert Stamkotkolijk zijn. Het behoeft goon botoog, 

dat do NJBG in dit vDrband pleit voor ------ 0 
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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 fleurop-interflora) 



 

  

Laat uw fiets niet uitrusten, 
n1aar rust uit op uw fiets. 

KOOP EEN NIEUWE FIETS, OF LAAT UW OUDE GOED NAZIEN BY: 

BROMFIETSEN RIJWIELEN 

G I L DE N W EG 1 3 7. 

GOR INCHEM, 

UNl □NTel . 24036. 

► H.H. DOE HET ZELVERS ◄ 

Kent U het adres voor Uw mater ialen en gereedschappen?? 

o.a: hout• behang •ver f• gereedschappen 

INALL!': OOK 'HU'B 0 . . ALLE BOORMACHINES 
DEALER MOGELYKE KLEUREN TUINGEREEDSCHAP 

VARIATIES VOOR UW AUTO ETC. 

Het is: 

breedveld.'s verfhandel 
S C HOUT S T RAAT 2 1 - 2 7 te 1. 2.1 2 3 4 
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Jan Snoeck Jacobsz. on zijn ochtgenoto 
Anneke van Sove:nborgon Huygonsdr. 
woonden omstreeks 1580 in oon huis aan 
do vrostzijdo van do Langondijk. De heor 
des huizes .was oon vordionstolijk in.n
gozotone van Gorinchem, dio sodort do 
oprichting van do vroedschap zitting
had in .. dit plaatr:1oli jko bestuurscollo
(.;O. :Bov1..;mrl i,:rrn· vm."1. }1i :i v0 l n m:ci.7 nn 1'71-r- • 
gomoostor on suhopon van do stad zij
nor i.nw9ning gm106st. In 1572 toog hij 
vor.gozold. v:an oon schopon en do pen-· 
sionaris namens.Gorinchem naar de als 
Eerste Vrijo St?,tonvorgacloring bokond 

.cobluv.on bijeenkomst ·tn Î)ordrocht, ·n
waar de grondslag werd gelogd voor oen 
onafhankelijke staat, vrij van do 
Spaanse ovorhoorsing. Hij overleed op
24 augustus 1586 1) on zijn vrouw 
volgde hom in do dood op 6 novombor 
van hotzolfdo jaar, na con ochtvoro
niging van 54 jaar, zoals op hun 

SCilIPTUi'1 CASPIHGIUI1 lîR. 3 

. A.J. BUSCR 

gemeentearchivaris van 
Gori:i:i,�hem 

grafzerk in de Grote Kerk stond te le
zen. 2) 
Hun kin<ioren vorkochton bijna c.en jaar
later het ouderlijk huis on uit do 
trans:portakte·woton wo, dat do vorkoop_
niet loutor on alleen betrekking had op 
oon huis, maár ook op oon aansluitend 
erf mot oen "aftorhuysken". 3·) Dit 
l,;1 i P, :i0 ç:f:,,nrl n.::in cl n WR,to-r-c;;=i.ng, welke 
evenwijdig aan do La.neonrl.i .ik l ivJJ v11 
dio nog altijd tussen do Langendijk en 
do Mol6nstraat is to vinden. Dozo wa
tergang foon kvmlsloot) had oon water 
afvoorondo functie. Volgens do akto 
stond hot erf van do familie Snoock 
door con poortje in verbinding mot do 
Molenstraat. 
Do niouwo eigenaar, die hot huis on 
hot bijbohorondo orf in 1587 kocht, 
was Nicolaas van Honkoop Matthijsz. 
Dozo persoon was gehuwd mot Jakobmina 
van Scharlaken, con dochter uit oenn.n

11 
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voornaam patricisch geslacht uit Dor
drecht, 4) Na haar dood hertrouwde hij 
op 18 juni 1596 in Gorinchem met Mag
dalena Colf Jansdr. 5) Do bozittor van 
hot huis aan clo Langondijk vorvulcle 
divorso functies in hot stoclolijk bo� 
stuur� hij was o.m. onigo jaren sche
pen on sodort 1595 was hij lid van do 
vroedschap. Hij behoorde tot hot la
konkoporsgilcle, waarvan hij meor clan 
oons als dokon optrad. 6) Hij ovorlooA 
in augustus 1612 7), waarna hot panel
in behoor bloof bij zijn woduwe Magdc: .:.::. 

lona Colf. Zij overlood velo jaren la
tor; 19 moi 1648 behoorclo zij nog tot 
do levenden 8), maar op 12 maart 1649 
is sprake van haar erfgenamen. 9)
Waarschijnlijk is zij kort vóór do 
laatstgenoemde datum ovorloclon. Bij
testamentaire dispositie had zij haar 
on/roerend goed aan do LangonQijk ver
maakt aan do advocaat mr. Godefroy van 
Muylonburch, 10) Helaas kannen wo de 
tokst van haar tostamont niot. Magda
lena Colf deponoorclo op 7 maart 1644 
oon besloten tostamont bij notaris 
Bartholomeus van dor Muyr, maar thans 
ontbreekt hot in diens protocol 11) 
Op 7 juni 1687 verkocht Godofroy van 
llluylonburch aan Honclrick Balthasar van 
1ifovolincl!lovon "sokoro huysingo ondo or
vo gonaomt Abrahams Schootj soa 1 tsol� 
vo staonclo ende gelogen is op do� Lan
gondiJ'k alhior •••o•• strockondo voor 
van do straet af achtor tot do water
gangh too ondo voorts mit eon vrijen
uytgangh in do Molenstraat •••••• 11• 12) 

Il ABRAHAMS SCHOOT" 

In clo aangohaaldo tekst wordt do naam 
van hot huis waarvan hiervoor stoocls 
sprake was uit do dookon goclaam "Abra
hams Schoot 11• Hot huis aan c.1o Langendijk _ 
kroeg c.loze naGL1 in 1588, zoals uit con 
bow�ard gobloven motalon uithangbord
blijkt. 13). Hot"naambord" - thans in 
hot museum in do G·�sthuisstraat - ver
toont oon wat .primi tiovo voorstelling 
van do aartsvador:Abr�ham mot op zijn
schoot oon ton hcifuol opgonome:n figuur
in oen wit gewaad. Hot verblijf in do 
homol worclt gGaèèontuoorcl doór oen clrio
tal ongelonkopjo� orbovon, tofwijl in 
do rochtor bonodonhook oon godaanto in· 

· :hot hollovuur is afgoboold. Do schilde
ring is goïnspireord op do bijbeltekst�• 
"Enclo t I is goschiot dat do brootbicldere 

(bedelaar) sterf ende ghedraghon wordo 
van do Engelen in Abrahams Schoot 11 

(Lucas 16 � 22), welke tekst in dozo· 
vorm voorkomt in oon 16do-oouwso bij
bel. Het onderschrift van hot uithang
bord luidt� r 1 Di t is in Abrahams Schoot 
1588 1t . In do rochtor bovenhoek is hot 
stoclolijko wap�n to zion on links eon 
wapen van zilvor mot twoe bourtolings
gokantooldo zwarte dvrarsbalken. War;on 
clo gokantoolde L�varsbalkon rood go
woost, dan hadden wo to makon mot het 
Arkolwapen. Op hot oerste gezicht lijkt
hot wapon met do zwarte gokantoolclc
dwarsbalken raadselachtig, maar toch 
is or eon aannomolijko verklaring vpor.
Hot geslachtswapen van Honkoop vertoont 
nl. ook twoo zwarto gokantooldo dwars
balkon, waartussen oon balk mot drie 
vogoltjos. Is dozo balk soms in do· 
loop dor oouwon bij oen ovorschilde;ring
t-1 loer gogaan? Immors, hot bowijs voor 
hot ovorschildoron is te vinden op do 
achtorzijdo, waar in witto kapitalen 
staat aangogevon: "Goschilclert 1588, 
Vorschilclort 1743, Horschildort 1792". 
Hot familiewapen van do oigonaar op, 
eon uithangbord is niot ongobruikel�k. 
Omdat hot schilderstuk buiten in woor 
on wincl hing is hot Abraham-taforoel 
horhaaldolijk ovorgeschildorcl. Van do 
oorspronkolijko schilclering van 1588 
za� dus niot vool moor ovor zijn.
Overigens hooft do achtorzijdo oon 
soortgolijko boschilcloring gehad als 
do voorzijdo, maar daar is nu bijna
ni:::its moor van to zion. 
])0 benaming "Abrahams Schoot" moot af
komstig zijn van Nicolaas van Honkoop,
dio in 1588 oigonaar was van hot huis 

. ai:m do Langonclijk. Waarom dio naam mot 
oon bijbelse achtergrond uarcl gekozen, 

·oblijft vooralsnog oon vraag.
Do naam van hot huis aan do Langondijk
is lator ovorgogaan op hot or achtoro
g.o1ogon go bouw, clat thans dienst doeto
als kerk van do Luthorso gomoonte. Dito
bodohuis ligt onigszins achteraf ono
wat is logi.schor dan to vorondersto1-
lon, c,lat hot staat op do plaats waaro
hot roods gonoomclo II aft erhuyskon"o
stortcl� Dit stond immers aan do water
gang on do huidige Lutherso Korko
gronst daar ovonoons aan.o
Do acta van do kcrkoraad van do Goro
tormoorélo - togonwoorclig clo Hervormclo -
gomoonto loran ons, dat daar tor plaat
se in 1669 oen katholioko kork worclo

12 
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�r'l�nn,v.1._ Hc>-+. .l:o a,<>,1"1uo,7:0. l_;i..ik�.- r,p.t-•••·ho {, 
·1 éiftorhuyskon 11 al oordor cliondo, .tot 
hot houden van godsdionstigo bijoonkom
ston •.Do plaats was or werkelijk ideaal 
voorg niet golegon aan de oponbaro 
straat on hot gobouw was zowol bereik
baar vanaf de Langonclijk, als via het 
poortje in do Molenstraat. Het pand 
was stoocls in handon vnn katholioko· 
Gorcumors, want do familias Van Hon
k:oop on Van M.uylonburch waron dio gods
dienst t�ogodaan.
Mot betrekking tot clo vorgadorplaatson 
ve,n katholioko staclgonoton was in 1641 
afgekondigd� ndat alle rooms-cathol;1ko 
burgors hobbondo in haero huyson hoy
molijcko sortiön ondo uytgangon, waor
cloor sijliodon van 1 t oono huys in 1 t 
andor cunnon comon als or stoornis go-

_schiot van don officier (schout), do
solvo hoymolijck:o sortiön sullen bo
hoorlijck too doon motsolon, sondor dat 
mon daerdour uyt of inaca� como� bin
nen don tijt van 14 dagen�14) 

Schuilkerk in Alkmaar ,Af -
Magdalena Colf Je,nsdr. vorwiorf 11 Abra
hams Schoot" oorst dofinitiof in juni
i 644 bij oOn vó:rdolîng van do zoor or.1-
vangr'i jke nalatenschap van Nicolaas 
van ..Honkobp Matthijsz. 16) Naar aanloi
dÎng van do erfenis wordon procosson
govoorc1 tot. voor do hoogste rochtcnijke
i:'.'lstantios. Magclalone, boz;çi,t roods oon 
viordo go dool to van 11 Abrahams Schoot 11 

maar· toon kroog zij ook hot .nog rosto
rondó dóol toogewozon. Haar boodol word 
in �aart 1650.g�taxoord op rnae,r liefst 
2î083· gulden i2 s'tuivors on 4 ponningon, 

SCIUPTUJl'I CASPilîGIUI11I 

0
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.<l.i b:-<l n i /:c11,"l v-00.1· ·wo.t d.o <>nroeré:lndo goo-- iet.._ 
deron betrof" 1�) Vormogond was zij �wol." 
In clo acta van do korkeraad staat op 3 
moi 1669 gonotoord� 11 Alsoo van goeder 
hand borigt is gowordon, dat in d6 Mo-
10,straat word gostigt oen nieuwe paap
scho:kork.�, tot grooto orgdnisso ·van do 
goroformoordo godsdienst, is goed govon-·
clan dat uit naam van doso vorgacloring 
oonigo sullen werclon godeputoort ornmo 
do oc1olachtbaro hooron 1mrgofmoestors 
dosor stoclo sulks to gaan romonstroorona

9

�tvorsook haar oclolachtbaron· goliovon 
daarin to v6orsion on to bolottori , dat 
soo sch�olijk:on on orgo:tlijkon worfl. sijn 
voortgang hobbo on sijn daartoe gonomi
noorclt cls. Omvons met cfo hoerón Vink on· 
Van Sp:rang. 11 1f) ·. ' : 
Do korkeraad wildo or dus eon stokje 
voor stoken, dat in Gorinchem oon niou-
we lrntholioko kork worc1 gebouwd. Btnnon 
do wallen was or al oon in c.lo Oude Lom-
bardstraa t/Haarstraat - gonaámcl hot 
Kloostor - on die bozorgdo in to ogen 
van clo proc.likanton al moor clan gortoog
last, 
Do deputatie van do korkoraad vervoogdo
zich bij do bW'.'gemoostors on clozo brach-· 

··ton do boz'orgclhoid van c1o korkbostuurdo-
ron op 13 moi tor tafel van do vroed-
schap, Do botroffondo resolutie luidt:a
11 Burgonoostors :p-coponoron, dat. eon pi·o
dicant mot twoo oudorlingon bij haor sijna
gowoost. ende to kcnnon góvon, c.lat cloa
cà tholyclrnn op don· L�ngondi J°k in 11 Abra
�ns · Schoot" oon· pl8 _ ts tot haeron goc1t, 0 

chonst app::::-opriöron i;root�r · 8-ls voer clo--
son is gowoost ondo clo��tor�gowijso,
dat sij 1 t hobbon woson irispoctoron endoa
off mon niet clionc1on mot oenige vroot--
schappon novons burgomc.ostors nacli.ora
inspectie te nomen; ende is vorstaen vana
ja onclo worclon novons burgomocctors daar-·a
�oo gdcor:müt to ort cP heo:ron Horwaerc1on�,-
. ,anson, Grootvelt onclo Van Cloeff:1. 1,SJa
Uït dit citaat kan mon opmaken, dat daara
al oOrcler werd gokorkt,
Do commissie uit d� vroedschap toog naara
do Langoncli jk oo het niouwo korkjo toa
ookijkon, maar ook c7..ozo horon durfdena
goon �itspraak: to doen. Naar hun oordooJa
moesten alle lodon van do vroedschap tera
pJaatso maar �ons polshoogto gaan nomon.a
Zulks gobeurcle inclorc1aac1 on ·naar aanloi-
c1ing van dio oculaire inspectie kwamona

•ade vroeélo vacleron tot hot voigonclo oe
.. 8-lui t � 11 ,1a1 hooron van clo vrootschap,·:go

ïnspoctoort hoobondo hot ko:rckelijck 

î3 
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gebouw in Abraft8ms Schoot op den Lan
gendi,îk daarvan hiorvoorcn raontie is 
gomaockt, hebben naer voorgaendo deli- · 
boratio vorstacn, dat men de rooms ca
·tholyckon dio 1 t voors, kor�kolijck
gebouw haer onderwinden sal aonseggen,
dat sij 1 ts�lvo sullen hebben aff ton
broecken off soodanich to macckon, datn
hot goon kerck gclijckont ende.dat sij
haar niet sul],on bovordoron aldaarn
ccnigen diou,st to· doen, off soo mon bö
vinft dat sij sullon doon, dat in sul�n
eken geval voor als nu ende alsdan on
do alsdan voor alsnu vast wort gcstolt
ende vorstaen, dat men 't voors, ge
bouw do facto sal affbrocckcn tot _denn
gront toe, sondcr oonich vorschooninchn
off dissinilatic." '1-j) . .n
.Hot nieuwe korkjo r:iocht dus bosl_istn
niet in de staat blijven, zoals hot inn
1669 vvas gebouwd. Uiterlijk leok hotn
gebouw te vcol op con kork on de'. t wasn
in dio tijd niot toegestaan.n

·Hot korkbostuur koos blijkbaar cioronn
voor zijn geld, zodat vcrahderingon ·n
plaats vonden mot inachtneming van den
wcnson van do overheid. Na oen nieuwn
inspectiebezoek rapportoorden de bur
gomoosters in februari 1670: "dat sij
hebben weson inspecteren 1 t gobou ge
maockt in Abrams Schoot op don Langon
dijit volgens resolutie van den eerstenn
fobruary lostlodcm, ondo bevonden dat
tor was eon groote camor rontom metn
stoelen bouot ondo schilderijen enden
dat sij moondon dat den heoro drostn
incumboorden do placcaton van dn1 horenn
Staten op 1 t vorbod van do vorgadèrinchn
van catholyckon gomaeckt te mayntene
ren ondo denwolckon haor edelen dcson
saeck aonbovolen lioten.n 20)n
Hiormoo was do kous af on do katholie
ken konden in hot vervolg ongestoord
hun godsdionstoefoningon houden in hotn
achteraf-kerkje aan do Langendijk. Motn
opzet zijn hiorbovcn lottorlijko aanha
lingen opgenomen om de lezers oon in
druk te govon van de bronnen, die hotn
historisch onderzoek mogelijk maken.n

OUD.!.KATHOLIEKE KERK. 

In soptombcr 1694 overleed do pastoor
ván do aan do H. Martinus toogowijdc
kerk, bijgenaamd "In Abrahams Schoot". 
2t) Zoals wc hobbon gezien was de naam 
ontleend aan het uithangbord van hot •n
huis ·aan de Langondijk, dat als pasto
rie dienst deed. Dio · pastoor was _ 

Balthasar van Wovolinchovon, oen gebo
nm Gorcumor. Zijn assistent kapelaan
Cornelis van don Hovo werd zijn opvol
ger 2J) Onder diens pastoraat e�-dat 
van zijn opvolger voltrok zich de af
scheiding van do kerk van Utrecht .,. do 
Oud-bisschoppelijke Cloresio - van die 
vart R_ome tengevolge van eon br.ouk met . 
het pauselijk gezag. In tegenstelling 
tot de geestelijkheid van de parochie
in de Oudo·Lombardstraat, was die van 
de kork aan de Langondijk de loer van 
Utrecht toegedaan, m.a.w. 1'In Abrahams 
Schoot" werd con oud-katholieke kerk. 
De mccsto parochianen sloten zich na 

·-verloop van tijd toch weer aan bij don
Roomsgozindon in de Oude Lombärdstraat,n
zodat do parochie aan de Langcndijkn
oennkwijnond bestaan ging lijden •n
Toen in 1798 pastoor Johannes.de Grootn
overleed 2.,5) kreeg hij geen opvolgern
moor, tongovolgo waarvan in hot kcrk.-
..gobouw goon diensten moer wordon gehou
den.n

.. 11 IH ABRAHAMS SCHOOT" VERKOCHT 

])e oud-katholieke gcmeEmto wilde wol 
van hot kerkgebouw af en een mooie ge
logonhcid daartoe dood zich voor in 
1815. De Evangelisch Lutherse gomconton

1 

beroofd van haar kork aan de Havcndijk
door do vgrwoostóndc uitwerking van 2 
projectielen tijdens het bombardement 
van 22-30 januari 1814, koek uit nc1.ar 
con nieuw onderkomen. 2f) Dit kcrkgo
nootschap meldde zich als gegadigde 
voor het gobouw aan do Langcndijk, waar
na op 7 augustus 1815 de Luthorso go
moonto oigonarosso werd van 11 de kerk, 
huizinge, crvo on thuintjo genaamd 
Abrahams Schoot, zijnde do Jansonisto 
kork binne Gorinchem, aan do westzijde 
van don Langendijk" voor do somma van 
f 1100,-- 26)· Zodoende kwam hot kork-
gobouw in handen van de Luthorso gomcon
tc, die hot pand nog stocds in gebruikn ~ 
heeft. 
De Luthorsc gomoonte in Gorinchem telde 
slechts oen gering aantal loden. In 1826 
waren hot or 65, waarvan con 30-tal te 

· ·nVuren woonachtig was, 2,) De Vurense ·n
lidmaten waren workzàam op de daar ge
vestigde glasfabriek. In dit verband 
kan worden opgemerkt, dat de glasfabri-
cage hier to lande voorhoon voornameltjk. 

.werd verricht door Lutheranen. De nood
lijdende Lutherse gemeente kon alleen don

.moest dringende reparaties aan hotn

14 
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kerk mogto behooron". Vex1 clo oigondorµ Rechterlijk ar chi of, inv. nr.· 406 �a
fol. 6

V •a

H.J "W.Het jaartal 1588 staat o�op on tovens 
iS 1951 vormold als zijndo hot 
vvaarin oon niouw halfrond dak ne:rd 

2•) Ib. d tri- i 

2,J) Vorhoy, 
om . 

Ido1ii� III. In: 

et IP,i• .c.&.. 

jaar Do Oud-Katholiek, 1 jan. _1942. 
rosolutiöna

gobouw laton uitvoeré3nc De aankoop van 
do kork, niouw moubilair on oon kansel 
gingen do draagkracht oigonlijk al to 
boven. Wol word;in dq g:o volwand van do 
Langondijk oon poort gom.aakt a�-� toogang 
tot do kerk. 2f)
Door hot cro�ron van do or�ree tot do 
kerk vanaf do Langondi jk, kvvam dio via 
do gang met hot mooio poortjG in do 
J\!Iolonstraat to vorvallon. Do korkoraad 
verkocht do gang aan do motsolaai· 
Leendert Muilwijka

9 
dio ook do koper was 

van do door do Luthorso (;CL ·"'on to over
bodig geachte pastorie aan do LangendDk.

'28) Voorwaarde was o.a,a
9 

dat in do voor
malige pastorio nooit oon horborg of 
tapperij zou mogon komon. Wat do ton 
zuidon langs hot huidige pand l!Iolon
straat 29 lopondo gang botroft staat in 
do akte vormold: rimot do gang uitkomondo 

vin do Molonstraat indien dio aaï1 do 

BROT'.JVERMELDING 

1)aStalsarchiof, inv.nr. 132a9 fol. 158v .a
2)aR!=l,adt, J. 'I'h. do. Verzameling grafschrif

ten en wapens van Gorinchem. In: Doa
Nedo+landscla.Horaut VIII, blz. 34.a

3)aRechterlijk O..rchiof, inv.nr. 284,a .J.. 

fol.? 91 •a
4)aBil�n 9 M. Beschrijvinge der stada

Dordrecht. Dordrecht, 1677; blz. 1214.a
5)aDoop-, trouw- en bograafbookon, inv.a

nr. 28, fol. 12V •a
6) Stadsarchief, inv.nr. 5077.a
7) Starn:1,rChiof, inv.m·. 342, fol. 11.a
8) Rochtorltjk archief, inv.nr. 369,a

foL 35V •a
9) Notariële archieven, inv.nr. 3977.a

îO) Rochtorlijk archief, inv.nr. 406,a
fol. 6V •a

1 1 ) RochterlDk archiof, inv .m:. 564,a
fol. 77.a

was men blijkbaar niot zo zokor, maar 
nu woton wo dank zij archiefondorzook 
dat do gang. al in do 16do oouw tot hot 
complex van Abrahams Schoot bohoordo. 

GEDENKSTEEN 

In 1845 koéht Jan Kant van Andel do in
middels ovordokto gang on oven later 
kwam ook hot zuidelijk aangronzond pand 
- togonwoordig gonumrnord J\folonstraat 31a
in zijn bozit, J9) In dit huis is de 
vroogoro toogang tot hot bodohuis van· 
katholiokon, oud-katholiokon on lutbo-
ranon opgognan.
Bovon de ingang van hot kerkgebouw, op
do plaats waar zich vroogor oon raam 
bevond, is togonwoordig oon godonksteon 
aangebracht mot oon op hot uithangbord
goïnspiroordo voorstelling van Abraham 
door de booldhouwor Marcus Ravenswaay" 

13)a Oud Gorcum, musownnr. 250.a
14)aStadsarchief, inv.nr. 6, blz. 274a

iekon 
niet vrij 

geon korkon
n zo huri gods

oningon in schuron 9 ·koldors 

-1�): Rochtorlijk archiof, inv.nr. 561a
9 

nr. 190. 
16)aStadsarchief, inv.nr.4967, fol. 30v .a
1,).Archiof N.H. gomoènte, rosolutiGna

van do korkoraad 1655-1730 fol. 84. 
18)a_Stadsarchief, inv .nr. 8, fol. 46.a
1.,) Stadsarchief 

J 
inv. nr. 8, fol.. 49.a

21D) Stadsarchief, inv.nr. 8, fol. 60.a
2'/-) Verhoyo H oJ,W. De oud-katholieke go.:. 

moonte van don R. Martinus to Gore&� 
IL In� De Oud-Katholiek,' • .• .,t.a..1.6_fA 

1 nov . 1941. 

aangebracht. Binnongotrodon zion wo 
oon sobor intoriour g oon ooy,_vuudig 
zaalkorkjo waarin do pracht on pr,i,ala9 
die in do 17do GOUW to01� do katholio
kon er huisden ongotwijfoléL aarmozig 
was, ton ononmalo ontbrooktao 

- Do hiorbovon gonoomdEi gcidenkstoon
is woorgogQvon op blz. U _ --

0 

SCRIPTrn.� CASPINGIUM NRao 3 

24)a_Archief Luthorso gemeente, 
, van de korkoraad 1814-1830, fol. 1-3.a

2�) Notariäle archiovon, inv .nr. 4307a9 
18î5 nr. 50. 

ti Gemoontoarchiof, H 31-78, 1826 nr. 295. 
l)a Gomoontoarchiof, H 31-53, 1815 fol 402�a
i9 Notariële archieven, inv .nr. 4386, ak-

te 89 d.d. 22 moi 1816.a
� Protocol notaris C.G. Boonzajor, alk:to 

50 cL d, 20 mrt. 1845 on akte 84 d.d.a
2 m_oi 1845.

• 
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L. S. 

De te k s t van het a·r tik e 1 11 Dit is in Abrahams S c ho o t" , 
opgenomen in Scriptum Caspingium jaargang 3 nummer 3 blz. 
11-15, is zeer onzorgvuldig overgikomen. Dat de tekst van onder
getekende geweld is aangedaan, het zij vergeven, maar tevens 
zijn de letterlijke aanhalingen allesbehalve letterlijk weergege
ven. Dit alles schaadt het gehalte van Scriptum Caspingium. In 
het artikel zijn talrijke nog niet eerder gepubliceerde feiten 
verwerkt, reden waarom met opzet de bronnen zijn vermeld. Dat 
ze correct overkomen i� dan ook het minste wat mag worden ver
wacht. Het is dan ook wenselijk, dat de abonnees een blad met 
verbeteringen ontvangen. Dit blad kan bij het bewuste artikel 
worden gelegd, of de verbeteringen kunnen in d� tekst worden 
aangebracht.

Bovendien zal het de aandachtige lezer niet zijn ont
gaan, dat de bij het onderschrift van de illustratie op blz. 
13 geplaatste noot 15) geheel mi&plaatst is, Deze redactionele 
toevoeging, waarvan schrijver dezes zich distantieert, hoort 
niet in een bronvermelding thuis en diende achterwege te blij
ven; onjuistheden in de nummering van de noten waren het jam
merlijke gevolg. 

A.J. Busch. 

Verbeterde regels. 

blz. 12 kolom 1: 

regel
regel
regel
r ege 1 

2 1 : onroerend goed aan de Langendijk
Wevelinchoven huysinge ende 

ver

3 4: 
"sekere er-

gendijck -alhier ......... streckende, voor 
de-straet af35: achter tot de water-van 

blz. 13 kolom 1: 

regel 1: gebouwd. Het is aannemelijk, dat het 
regel 15: afgekondigd: "dat alle rooms-catholycke
regel 2 5 : noot 15) bij het onderschrift van de-illustratie 

vervallen 
regel 30: van Honkoop Matthijsz. 15) Naar aanlei
regel 32: gevoerd tot voor de hoogste rechteElijke 

blz. 13 kolom 2: 

regel ]. : uitsluitend voor wat de onroerende goe-
regel 2: deren betrof. 16) Vermogend was zij dus wel. 
regel 6: lestraat werd gestigt een nieuwe paap---
regel 7 : sche kerke, tot ergernisse van de 
regel 11: de edelachtbare heeren burgemeesters
regel 13: met versoek haar edelachtbaren gelieven
regel 

18: 
soo schadelijken en ergerlijken werk sijn
Van Sprang. 11 J 7). 
catholycken op-den Langendijck in

regel -
3 5: "Abram.s-regel

regel 3 6: Schoot" een plaets tot haeren godt-
regel 41: schappen nevens burgemeesters naerder 
regel 45: Mansen, Grootvelt ende Van CleeffTI . 18)

• 
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1: 
2 : 

12: 
18: 
3 2 : 

6: 

43: 

l}) Ar c h i e f N , H • g e me e n t e , r e s o 1 u t i ë ne

-2-

blz. 14 kolom 1: 

regel
regel 

gebouw in Abrams Schoot op den Lan
gendijck daervan hiervooren mentie is 

regel
regel 

v i n t d � t s i j s u 1 1 e ·n d o e n , d a t i n s u 1 -
offdissimilatie." 19) 

vau· d en e er s t e n 
Lf 1: 

regel
regel 

d i j c k v o 1 g en s r e s o 1 ut i e 
sae�k aenbevolen lieten," 20)
21_)e Zoals we hebben gezien-was de naam5 4: reget 

blz. 14 kolom 2 � 

regel 4: ger� 21) Onder diens pastoraat en dat 
regel 21: overleed 23) kreeg hij geen opvolger 
regel 34: een nieuw �nderkomen. 24) Dit kerkge-
regel 43: f 1100,-- . 25) Zodoende kwam het kerk
regel 50: Vuren woona�ht1g was. 26) De Vurense 

blz. 15 kolom 1 � 

regel
rege l 
regel 

5: Langendijk een poort gemaakt
kerk. 2 7) 

als toegang 

15: 
tot de 
2 8) Voorwaarde was o.a. , dat 1: n de voor-

zijn bezit. 2 9) 
1. s 195 1 v ermeld als 
1. n In dit huis 1. s deregel 32: 

regel zijnde het jaare

blz. 15 kolom 2: 

regel 5: Nederla ndsche Heraut VIII, blz. 34. 
regel 6: 3) Rechterlijk archie�, inv.nr. 284,
regel 25 - 30 doorhalen -
r ege 1 31: 1-5) Rechterlijk _grchief, inv.nr. 561, _e
regel 16) Stadsarchief, 1.nv.nr. !!_967, 30v33: fol. .e

inv,nr. 8, fol. 46.e
regel 3 4 : 
regel 36: 
regel 

18) Stadsarchief, 
19)37: Stadsarchief, 1.nv.nr. 8, fol. 49.e

Stadsarchief , 1. nv. n r . regei 3 8: 2 0) 
regel 2Î) 

8 , f o 1 . 6 0.e
39: Verbey, H.J,W. De oud-katholieke ge-

regel 40: 
regel 

meente van den H. Martinus te Gorinchem 
42: 22) Ibidem. 

regel 43: Verhey�- H.J.W. De ou d-katholieke gemeente van23)
d�n H. Martinus te Gorinchem III. In: 

regel 45: 24) Archief Lutherse gemeente, resolutiën 
regel 47: 25) Notariële archieven, inv.nr. 4307, 

• 
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De filosofen van het oude Griekenland hebb:én een ·zo grote ihvloed op
r.1enig groo:t den1cer uit onze tijden gehàd, dat· het beslist de moei te 
waard is bij onze SC-tocht door de oudheid enigen van hen te nemen. 
Omdat een' biad a:ls SC te weinig ruimte bied voor een uitgebreid over
zicht, zal i::· mij tot do··belari{.'rijl:ste van hen beperken.; 

Over het.ontstaan van hot denken kan 
mon weinig �eggen. Vanaf het moment, 
waarop do mens word geschapen is er 
waar�chijn+ijt gedacht, 
Do wotonsch�p van hot donken, do filo
sofie, is ontstaan in Ionië on Italië. 
Do oonvoudigo thooriön van oerdoro don
kers word.on uitgewerkt on verwerkt tot 
systhoq1on. In het begin hiolclon cle fi
los fon zich vooral bozig mot hot on
dorzook naar.hot ontstaan van de na
tuur on d9 wetten.ervan� 

.. IONTE EN Illl'ALIE 

Een der bokondste donkers was Heracli
tus; dio loerde dat niots werkelijk be
staat, maar dat alles in oen voortdu
rende, onondorbrokon bouóging is. Al
los is bozig to vorandoron on i� iots 
é1ndors ovor to gaan •. Zijn zinspreuk 
was "panta rei", alles stroomt. Mon 
kon, volgens h�m, niot tweemaal in cle
zolfdo rivier zwommen, omdat hot water 
anders was, on clus ook cle hele rivier. 
Parmenides betoogde claarontegon dat al
los onveranclorlijk wé1s. Hot onbowoog
lijke, onveranderlijke on ondeolbarè 
vormde clo grondslag voor alle zakon op 
aarde. · 
Empodocles van Sicilië verkondigde dat 
clo ,vorkolijkhoid uit vior olomenton: 
aardo, water, lucht on vuur bestaat on 
clat vorand0ringon ontstaan door samon
trokkon1 on afstoten van clozo olomonton" 
Anaxagoras -loordo dat hot ,vorkolijko
uit talloze cloeltjos bestaat, die mot 
elkaar verbonden zijn cloor do goos't. 

·nHi'j vJas eon van clo oorston,. clio do zonn
bóschouwdo ·als oon gloeiondo stoon onn
word daarom ook vorban:no_!1•n

kwaad. Een van cle grote middelpunten
werd Athene, dat in cle vijfde eouw een 
bloeitijd beleefde. Hior ontstond.cle loer 
leer dor Sofisten, clie objoktiviteit
loochenden. Een der bekondston is 
Protagoras, dio leerde clat clo mens de 
maat van alles is: alles is goccl, schoon 
of waar, zolang c.le mens subjektief hot 
zo schijnt te zijn. Ei zijn geen algo
moon geldende regels voor dergelijke 
"govoolons". Zo k:wamon cle Sofisten tot 
hot op do voorgrond stollen van clo in
dividu on do individuele ontplooiing. 
Zij word.on do loermoostors van de jougcl 
on voodda clozo op tot deugdzaamheid 
on voor hot praktische lovon. Zij ga-
ven los in alles was nuttig kon zijn:
good proza schrijven on do rodenaars
kunst. Eon grote invloo� is er van uit
gegaan op clo jeugd. 

.sccrates 

SOCRATES 

SOFISTEN Socrates (470-399) loerde dat er weldo-

•ngelijk con objoktievo wetenschap· bostond.Vanaf het midden c.lor vijfde eeuw ging Hij lag vaak overhoop oot do sofisten,do wijsbegoorte zich ook bozighouclon hoowol hij ook hot individu belangrijkmot d0 ethica, de loor van goed en ach tto .,n
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In volo gos:proklrnn mot loorlingon on 
scfiston, oaar ook mot andoro Atheners 
-�1:J,c�1tto hij clo objokti·l'J:i toi t to vindon.t
D'.:io:C' logisch clonkon on gnrdond rodono
Tr� zocht hij naar h6t goodo, h6t �cho
no ()n hót juj_sto, 01:-1 zich hoon vorza.....: 
',uldo hij con grote g:roe:p · :jongoron, dio 
i1Cit1 stoods als hun meester boschouwden�
Do Athonors waren omstiooks 400 vorwik
�old in oon oorlog mot Sparta �ntacht
ten Socrates on ,zijn nieuwe ideoön oen 
bod.roiging voor clo stabili toi t in hot -, 
binnonlëmd. Hij word. aan,::soklaagd wogons
minachting van do oudo goden on oon ver
doi0fol ijko invloed o:p do .jènièd. In zijn
vor-dodigings:rede, clio zoals v'ole van 
z:i jn lovonsbijzondorlloclon on gos:prokken 
dc)Or Plato word boschroven, prikkoldo
hij mot zijn follo ui tlc1t:Lngen do loc.lcmt
ran do jury on- hij word in 399 tor clooclt
·/oroo'.".'cloold, PJ.ato hooft ook do laatstet
lo\ronsuron van clo'.3o zoeker naar het wa
T8 boschrovon. Nog vlak YOO!: zijn stor
ve:n sprak hij mot zijn loorlingon on 
kalmoord.o hij hon, Rustjg dronk hij do 
gifbokor on stolclo zolfs·do cipier van 
rle: g:::ivangonis nog gerust. Toon· stierf hij, 

Plato 

PLA':i'O 

>.,:" van do bolangrijksto loerlingon van 
Soorutos was Pl&to. Hij hooft do go
s1)�col,.kon van z,ijn loo:rmoost3r boschre
•cn on daarin do iclooön goocl laton uit

•!·omono Bovonclion r.;tolclo Plato eon theo-
, l□ op ovor do �clo�le staat, de Politoia. 

��CRIP'l1UJ\1 CASPINGIUI 1I NRt0 3 

Hij wist Dionysus II� clo tiran van Sy
racuse orvoor to winnen in c.lions rijk.
dozo staatsvorm, dio gohoel op geeste
lijke vermogens was gobasoerd, uit to 
vooron. Modo door do zwakte van do ti
ran word dit experiment ochtor oon mis
lukking o:r:i Plato word vorbannon uit 
Syracuse.
Hiernaast ontwikkelde Plato oen loor 
van iclooön. Hij ging ervan uit dat do 
worold, zoals wij monson die hior kon
non,_ slechts oon·afspiogeling was van 
oon botore. worold·, oon soort hemel. 
Als meh hom togonsprak door to wijzen 
op de workolijko aanwozighoid van_bo
paaldo zakon, bracht hij oen mooi .voor
boold naar voren om zijn tho9rio to 
stounon: Stel dat·or eon kind goboron
wordt on dat dat opgesloten wordt in 
eon grot. Hot ziet nooit ochto mensen 
of zaken, maar neemtt

J 
wannoor clo zon 

schijnt op clo monson, hun schaduwen waar 
togen clo wand van clo grot. Hot zal go
lovon dat clozo schacluwon monson zijn.
Zi is hot ook hier op aarclo: wij zion 
slechts do schac.luwon van do betere wo
rold. Plato stichtte na zijn torugkoor 
in Athono eon school, êLie do Akademio · 
werd genoemd on wa�r hij zijn loerlin
gon onderwees in do loer der ideeën, 

ARISTOTELES 

Na do dood van Plato bloof do Akademie 
voortbestaan. De moost bogaafdo loor
ling ochtor vorliot do school on trok 
naar Macedonië, waar hij do leermees_
ter worc.l van Aloxandor, dio la ter clo 
Groto zou hoten. Later koerdo hij weor 
naar Athono terug on vestigde oön 
school in hot gymnasium Lycoum

5 
die ook 

wol do peripatetischó school wordt gci
noomd, omdat Aristoteles de gewoonte
hacl al ronclwanc.lolond los, to geven. Ook 
Aristotolos achtte do deugd on het in
dividu belangrijk, Hij zocht echter 
niet naaT de ielooën, maar proboorde uit 
de foiton oon rogolmaat in do natuur 
clor zaken to vinden. Zo vorzàmolclo hij
do foiton van do politioko on literairo 
gosèhioclenis, van do clioromverold en do 
planton om daarin het systhoom totont
dokkon. Als mothodo cintv,ikkoldo hij do 
logica, do loor van 1-i.et rcclonoron. 

Slot� Do Griokso filosofie hooft onge
twiJfold invloed. gehad. op hot hoclondaag--
so clonkon in onzo worold. Daarom is hott
belangrijk dat wo dozo wotor.::schap oe-
studoronc � IQnas de Boort*t



--------------KLas�ieke geschiodenis -----------------

die beschreven wordt in de eerste vier 
boeken" 

Horodotus is daarom zo'n belangrijk 
man,-·omdat hij eon van do oorsten was, 
dio daadworkolÎjkntrachtto oon zo ob
joctiof mogelijk boold to govo- van do 
loop van do goschiedonis. De zogenaam-
do logografo�, die yoor zijn tijd leof
don, haddón do af to·keuron neiging
hun woo!1-·of goboo:::-toplaats on hun 
hoorsor ·of zelfs hun oigon geslacht to 
vorhoorl:i,jken. Horodot s verzotte zich 
togen hun instelling en proboorde oor 
velo legenden, verhalen on meningen to 
beschrijven oen eerlijk boold to goven 
van do goschiodonis. 

LEVEN 

Herodotus word omstreeks hot jaar
495 geboren to Halicarnassus, dat en 
zuiden van Tulilete. in Klein-Azië ligt.
Na oen.kort verblijf op hot eiland 
Samos, waarhoen hij zijn verbannen 
oom volgde, keerde hij terug naar zijn
vaderstad on hielp hij daar de tyran
Lygdames to verjagen. Enkele jaren
later verliet hij Halicarnassus voor
goed. Hij roisdo de hole toon bekende 
werold af on bezocht vale beroemde 
plaatsen als Athono, Alexandri�. Hij
trok Klein Azië door, bezocht Perzië, 
do landen rond de Zwarte Zoo on Egypte.
Na oon reis naar Athene, toon het cul
tuurcon:rum van Griekenland, vestigde
hij zich in Thurii, oon Atheonse ko
lonie in Zuid-Italië. Hier voltooide 
hij, naar alle waarschijnlijkheid zijn 
book Histo_riën" Omstreeks 430 voor 
Christus geboorte overleed hij. 

_,

WERK 

Horodotus I goschiod,verk, dat later in 
negen boeken word 'erdoeld, elk met de 
naam van een ébr M:Uzen, omvat het dool 
der wereldgoschiodenis, dat aansluit 
bij de oorlogen der Grieken on barba
ren onder Darius on Xorxus. Horodotus 
tracht do diepste wortel van het con
flict �ussen Perzen on Grieken to 
achterhalen on begint mot do aller
eerste botsingen, die ontstonden na de 
schaking van Io. Zo komt hij op do 
goschiodonis van Lydiërs, Perzen, 
Egyptenaren, Babyloni�s on Scythen, • 

Herodotusn1 vrome godsdienstige opvatting 
blijkt in zijn boek: waar hot geluk· 
groot. is, waarschuwt hij voor do af
gunst dor goden, en in allo gobourte
nisson ziet hij de macht en heerschap
pij der goden. Zo moesten, naar zijn
mening, do Perzische oorlogen dienen 
om de mensen voor.hun.overmoed te 
straffono 

SLOT 

Natuurlijk zou hot mogelijk z1Jn over 
do figuur van Herodotus boeken vol te 
schrijven. Zijn werk is zeer belangr�k 
voor ons· on levert oon s chat van in
formatie over dÓ oudo woreld. Natuur
lijk komen sommigo vorhalon ons on
waarschijnlijk voor, omdat hij ervan 
uitging dat alles opgoschrovon moost 
worden, wat ook maar enigszins relevant 
zou kunnenzijn voor de grote lijn van 
de historie. Hot is echter met het 
volste recht dat wij Horodotus do 
"vader van de geschiedonisn11 noomon. 
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