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niemanb mag 3icb3elf pr�3en 

3)?n werhen moeten bet·mwr3en 
(staat geschreven in het oude hek bove n op de St. Jan t oren van Gor inchem) 

maar toch is de N.V. 
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- tro ts, dat zij de toren en 

de Oude Doelen te Gorkum 

heeft moge n restaurere n 
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Schepenenstr 2a 
,, de Werkman" 

Gorkum Tel.24662 
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Klàas do J3oer, J3ob Ha-
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Rolf van Acquoy 

Gcrrinchom 
0'1830 - 23240 
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IN HET VOLGENilE WUJ',!ThmR g 
dit is do SC-special 1973, met als cen
traal onderwerp; "Do Industrialisatie 
van Gorinchem", met o.a. 
ac De arbeidersbevrngingen in Gorcum 

van dhr. 4.C. Swaters 
� De industrialisatie van Gorinchem 

van dhr. �.J. J3usch 
-�Woon- on loeftoostanden van dea

arbeiders van Bert Stamkot 
ac Do goschiodboschrijvinJ van oen 

aantal oude Gorcumse bedrijven otc.-

Dit nummer verschijnt waarschijnlijk
midden oktober. 

- 0 -

rSCRIPTm, C�SPINGIUM verschijnt zes maal per jaar en is ·een uitgave van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestude-

1 
ring van de Geschiedenis afdeling Gorinchem en o�streken. Leden en donateurs van de afdeling ontvangen het 
blad gratis. ABONNV'�NTEN: binnen Gorinchem f 5,- per jaar, buiten Gorinchem f 7,50 per jaar. Losse nummersn

1 :: 1 ,- (exclusief verzendkosten). Postgirorekenir.g nr. 2304200 ten name van Pennm. N .J .B.G, afd. Gorinchem 
. onder vermelding van: abonnement s.c. Abonnementen k-u.�nen met elk nun1mer ingaan, Wanneer opzegging de Hoofd
! rodakteu:r niet uiterlijk éán maand voor het einde van de abonnementstermijn bereikt, wordt het abonnement 

<'-utomatisch r.1et eenzelfde termijn verlengd, 1 
,J 1973 by Script-.ll!l Caspingiu:n. Niets uit deze ni tgave mag gepubliceerd worden zonder toestemr.iing van de re-

l daktie en/of de auteurs van het geschrevene, Oplage 150 exeoplaren. 
6=,._..,._,.,,____ =="""""__,,,..,,,,,,,,,,.,,,,..._,�,,,,.,,.�,._....,,.,.,,.,...__.,.....____-,-c _  



Na oon lango, warmo zomer woer oon SC. 
Het viordo nWlll:lor in eon rooks van zos. 
Het heoft do redaktie r:i.oor mooite dan 
normaal gekost, om deze se. vol te krij
gen, v !ndaar dat dit nur:1mor woor iots 
later verschijnt dan do bedoeling
SC 3 moest vlak voor do vakantie nog
ui t· o racht worden, raaar door tijdge
brek on do verzongonde hitte gobeurdo
dit niet geheel vlekkeloos. Vooral in 
hot artikel van dhr. Busch zijn nogal 9 

voor de r.1oor doskundigon onder ons
9 

wat storondo fouten geslopen. Onzo ox
cusos hiervoor. 
In dit nur.unor twee lange artikolon o
ver do algomono- on de klassioko go
schiodonis. Hierdoor mindor aandacht 

n g 

voor do plaatsoli jko geschiedenis. -· 
Dit zal in hot volgondo nummer och
tor gocomponseord worden, dan niets 
andors dan Gorcuom geschiedenis. 
Deze SC-special zal handelen over "de 
industrialisatie van Gorinchoo". 
In L� • t mu:1Der ook hot bestuur ton voe
ten uit. Boter laat dan nooit. 
In SCIII ctond eon fouto vooruitblik 
(oveneens oen covolg van do hitte):
hot artikol ovor 11 het vordwonen dorp
Honswijk onder Woudrichom 11 komt in 
se VI on het artikel over do kork to 
Yioudrichora komt waarschijnlijk nooit! 
Tonslotto folicitoron wij do volgende 
p rsonen mot hot behalen van een di
plor..1a: Sita van Bommolon, Klaas de 
Boor, Frit- Ton, Hans Vossen on Douwo 
do Vries (allmGymnasium), Henri Ver
schoor (HAVO), Jap Los (Athenoum)_on 
Mariötto Vosson {Vormingsschool). 

- 0 ·-
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Deze vakantio boloofdo do afdoling eon 
primour (oen mindor prettige helaas)
in haar korte, maar hovigo geschiedenis,
doordat 2 leden elkaar in hot Strook
ziokonhuis aflosten. Net was onze 
11 Posthuyssloof 11 Nico Ovorhoul bijgeko
men van con lichte hersenschudding, die 
hij had opgolopon tijdens oen nachte
lijke val van do Dalomso dijk en na 
3 woken ontslagen uit hot ziokonhuis 
of Rini van Houwolingon nam zijn plaats 
in. Tijdens eon vootbalwodstrijd b1a
mon Rini on do doelman van do togonpar
tij zodanig mot olkaar in aanraking,
dat Rini mot 2 dichtgoslagon ogen on 
oen scheurtje in do schodolboon bovon 
hot rochtoroog por ziekenauto naar hot 
ziokonhuis moost worden vorvoord. 
Nadat hij mot good gevolg gooporoord 
is, gaat hot op hot ogenblik uitsta
kond mot hom. Nico is hIDlomaal gezond 
on hooft zijn taak als P.H.S. woor 
o:p zich gcmomon. 

Nieuwe loden: 
Ronata van Andol, Karn 24, Dussen 
Eric Kon, Wostwal 30, Leerdam 
Marjo do Bok, Abr. Komplaan 39, Gorcum 

Nrnmm AANWINSTEN 

Voor de vakantie hobbon wo vah do go
moonto, na con vorzook, oon schuim
blusser gokrogon. Dozo hangt op hot 
ogenblik in do hal van hot "Posthuys". 
Onlangs hobbon we de stoncilmachino 
van de Hoofdbond gokocht. Op dozo ma
chine is dit nummer gostoncild. Wij
dankon het Gymnasium voor hot tor be
schikking stollen van de machine voor 
hot stoncillon van do oorsto drie num
mers. 

NIElJlIE COJ\.IJ]\HSSIES 
- do musoumcommissie, bestaande uito
Rolf van Acquoy, Klaas do Boor en Borto
Stamkot. Zij gaan do mogolijkhoden on
dorzookon om to komon tot do vestigingo
van het museum in oen doelmatig gobouw.o
- do coromissio, die do mogelijkhedeno
voor hot o:privhtrn van con std.<i:hting
ondorzookt, bestaande uit Henri Ver
schoor on rlim Voegt.o

Niouwo dona tow_'s: 
Drs. H. Bordowijk to Delft 
Drs. L.P. Louwo Kooijmans to Oegstgeest
Dr. G. Nieuwenhuis to Gorinchem 
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* * * werkgroep * * * 
BUITEKONDERZOEK 

ne C\JBO, blakendnvannakt i vi te i tn

Ondanks de vole convo 1 s kunnen we jam
mer genoeg nog klagen ovor de belang
stelling bij do opgTaving aan de Lan
gendijk. Toch moet gezogd worden dat 
door do vaste gravers hard geworkt
wordt en dat daardoor do werkzaamheden 
tamelijk "IM)} verlopen. Op do platte
grond hiernaast kunnen jullio hot ver
loop van do fundamenton zion. Vanaf 
de bovonkant van de fundamonton hebben 
we op hot ogenblik ongeveer 1½-2 mrt..
diep gegraven. 
Om tot eon tijdige afronding te komon 
hebben we besloten eon kamp to orga
niseren in do herfstvakantie, waarvoor 
jullie in deze SC een konvo aantreffen. 
Omdat het oen kamp wordt, dat open
staat voor alle ledon van de .NJBG :.n 
het hole land kunnen jullie contacten 
leggen mot NJBGers uit het hele land. 
Enige wokon geleden word de afdaling
vereerd door een bezoek van do pro
vinciaal archeoloog, drs. Sarfatij, 
die een levendige bolangstolling voor 
het onderzoek aan d e  dag logde en ons 
vele bolangwokkende aanwijzingen gaf
0ver de ouderdom en opbouw van de div. 
muren. Hopelijk kunnen wij rok.enen op
vordere steun van do zijdo van de 
overheid. 

Tot grote spijt van vrijwel iod:reen is 
doze zomor hot door het museum in Lei
den goorganisoerdo werkkamp to Heko
lingon, waarvoor jullie oen convo kre
gen door omstandigheden niot doorgo
gaan. Op hot ogenblik worden voorbe
reidingen gotroffon voor eon archoolo
gisch onderzoek op do Hazondonk to 
l\folenaarsgraaf onder leiding van clrs. 
L.nP, Lauwe Kooijmnns. Vlaarschijnlijk
bostaat de mogelijkheid dat ook NJBGn
ers uit onze afdaling kunnen meewerkenn
aan deze opgraving. Nader boricht hier
over zal a.an volgen. Het programman
voor volgend jaar bestaat waarschijn
lijk uit een voortzetting van hotn
dorps- en stadskornononderzook.n
Tenslotte hoop ik dat kamp Gorinchemn
oven succesvol mag worden als kamp
Woudrichem. z Klaas do Boor .7E 

·

J�
� 

BS.Ls'ii\s"r, 71 

vul.U'plaats 1�100 

'·,-:_ laatsto voorhuis 
= 14-1-50 oouws fundament 
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HOOFDBOND 

.,_. Kampen .....
NIEUWS 

De opkomst was dit jaar niet overwel
digend. Deze teruggang in het aantal 
deelnemers is een tendens die al en
kele jaren aan de gang is. Vandaar 
dat er voor volgend jaar eon nieuwe 
opzet voor de kampen op het programma 
staat. Een deel van de kampen zal nl. 
geen geld kosten, maar geld opleveren 
(dit alleen voor de geoefende gravers,
wel te verstaan)o Daarbuiten komen 
er speciale instructiekampen voor de 
nog onervaren amateurs. Uiteraard blij
ven er ook een aantal conventionele 
kampcm :Ce staan. 
De kampen van dit jaar hebben verder 
uitstekend gelopen, organisatorisch 
gezien. Er zijn er in totaal zes ge� 
weest: Elitterswijk, Loevestein, Ga
geldonk, Dorestad, Grubbenvorst en 
Swifterbant. Weerseloo kon dit jaar
niet doorgaan vanwege org0nisatorische 
problemen aldaar. 

RO:MEREIS 
Aangezien van verschillende kanten ge
suggereerd werd eens een reis naar 
Rome te organiseren, is aan dit , . 
verzoek gehoor gegeven. Op de voor
jaarsvav. was er oppositie tegen de 
prijs van deze reis; in aller haast 
werd een alternatieve zomerreis voor
bereid: een fietstocht naar Oost-Fries
land (Duitsland). De belangstelling 
was echter nihil. De voorbereidingen 
van de Romereis waren in eon vergevor
derd stadium� zodat we normaal door
gingen met do organisatie orvan. 
Op 4 juli vertrokken wo mot z'n vijf
tienen por vliegtuig naar Rome, waar 
wo om ca. 24.00 uur aankwamen. Opval
lend was de temperatuur, zolfs om die 
tijd was het heerlijk warmg ca. 25° C. 
We verbleven in een studentenhotol, 
niet ver van het contrwu, in vier-per
soonskamers. 
Gedurende zeven dagen hebben wo de 
"Eeuwige Stad" grondii:; belrnkon, mot 
o.a. bezoeken aan Vaticaanstad, velen
kerken, catacomben en andere beziens
waardigheden. Het hotel, evonals hetn
eten, bevielen uitstekend.n
Opvallend was dat hot leven in Romen
zoker niot duur te noemen is.n

SCRIPTU:M CASPINGIUJ\1 NR. IV 

Van do f450,- deelnamegeld kon daarom 
ook uitstekend rond gekomen worden. 
Op 12 juli kwamen we vml-doorvoed en 
in uitstekende stemming op Schiphol 
aan. Toon we Nederland naderden daal
de de stemming echter: lage bewolking 
on regon, waardoor iedereen wel meteen 
vroor terug wildo koren. 
Binnenkort �al een rounie worden ge
houden. Eventueel zal volgend jaar een 
herhaling brengon van doze reis: er is 
nae zoveel to zion, dat er nog vele 
reizen zullon moeton volgen om eon goed
overzicht te verkrijgen van do stad. 

K.S w.L.J. Voogtn

KM.fP LOEVESTEIN 
Hot kamp bogon op maandag 2 juli. Ik 
stond al op Loovostóin te wachten, 
toen do andere doolnomors met de pont
vanuit Gorcum aankwamen. Op het kam
peerterrein aangekomen Pemerkten we 
dat or pas 2 kleine tentjes waren, de 
grote legertent was nog niet aangeko
men. Laat in de avond arriveerde deze 
tenslotte ook en moesten enkele acti
volingen hot ding omhoog zien ta krij
gen, hetgoon diep in de nacht eindelijk
gelukte. Na dit slochte begin gingen 
we de volgende ochtend mot onze slape
rige hoofden naar Woudrichem om daar 
onze inkopen te regelen. 
Woensdag hebben we oen rondleiding ge
maakt door het slot, waar we nog voor 
moostoL betalen ook! (dank u voor de 
medowo:rking heer slotvoogd!). De vol
gende dag genoten we van eon hcerl�ke 
tocht mot do boot door de Biesbosch. 
Terug in Gorinchem moesten we met de 
bus torug, want de pont was al wegge
varen. 
Vrijdag on zaterdag hebben we doorge
bracht in Gorinchem. Vrijdag hebben 
vw do puzzo::. tocht gemaakt en zaterdags
mochten we op de Lagondijk vorder gaan 
mot do opgraving van onze afdeling. 
Dankzij ons hebben ze toen een aantal 
tegeltjes gevonden. Do slotavond werd 
gehouden in do keuken van hot kasteel, 
waar wo foest hebben gevierd. 
Het was eon erg gezellig kamp met 15 
doelnomors. � Ruurd van Donkelaar 
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ll'erbwenen ll�cnumentett 
Op de hoek van de Kalkhaven-Westzijde 
(genummerd 50-52) en de Blauwe Haan
steeg Zuidzijde (sectie nr. c 1821)
stond een oud huisje, dat voorkwam op
de voorlopoge lijst van beschermde 
monumenten van geschiedenis en kunst 
der gemeente Gorinchem, Deze lijst 
was de voorlopei vnn de tegenwoordi
ge, definitieve monumentenlijst, waer
op bij raadsbesluit van 29 mel 1964 
ook het bedoelde huisje aan de Kalk
haven werd toegevoegd. 
De redengevende omschrijving op die 
lijst luidde als volgt; "Huis met ge
pleisterde ingezwenkte lijstgevel
(17e eeuw), met muurankers en pui
(18e eeuw), gewijzigd". Oua gevelvorm 
was het te vergelijken met het geres
témreerde huis aan de Havendijk 72. 

toch toestemming tot amotie gegeven
(bij besluit van CRM 0p 1-7-1966) mits 
nade sloop tot nieuwbouw zou worden 
overgegaan. Volgens goed Gorkums ge
bruik is do sloop wel, de nieuwbouw 
n2,tuurlijk nièt doorgegaan.
IJe historie (in dit geval het boekje 
"Oude namen van huizen enstraten in 
Gorinche:n" van W.F. Emck, 191 rr) ver
meldt ons nog dat het pand in 1647 
met de naam "e1 t Verguld Ver eken" was 
getooid. Mogelijk was er.indertijd 
egn slagerij gevestigd. 

Volgende SC: 
Hét oud� Mannenh�is of Huize Steyn
delt in de Molenstraat. 

- 0 - 0 -

1kalkbaven 

door BERT STA\fKOT 

In het midden der jaren zestig bleek 
het huisje ernstige gebreken te ier
tonen en kon niet meer voor bewoning
in staat geacht worden, onbewoonbaar 
verklaring volgde dan ook op 23 okto
ber 1963. 
Ofschoon de historische waarde door 
alle instantmes (gemeente en ministe_. 
rie) werd erkent, werd aan de eigenaar 

'· 

Cû?Y 
voor SC VI graag binnen voór 

30 oktober 1973. 
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Raadhuis plein 6 Ar

kel tel: 01831-1418 

VAN EEN LEUK BOS

JE B LOEMEN, TOT 

EEN ONVERGETELYK 

B RUIDSBOEKET 

HET BEST E ADRES! 

(lid fleu rop-interflora) 
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Laat uw fiets niet uitrusten, 
niaa.r rust uit op uw fiets. 

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

BROMFIETSEN RIJWIELEN 

GILDENWEG 137. 

GORINCHEM, 

UNl □NTel. 24036. 

►H.H. DOE HE T ZELVERS� 

Kent U het adres voor Uw materialen en gereedsch appen?? 

o.a: hout• behang •verf• gereedschappen 

HU B 0 IN  ALLI: OOK ALLE BOO RMACHINES 
DEALER MOGELYKE KLEUREN TUINGEREEDSCHAP 

VA RIATIES V OOR UW AUTO E TC. 

Het is: 

breed.veld.'s verfhandel 
SCHOUTSTRAAT 21-27 tel. 21234 
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In tegenstelling tot steden als Dor
drecht, Haarlem of Leiden (Neerlands 
hofjesstad bij uitstek) zijn hofjes
in Gorkum schaars en altijd schaars 
geweest. Om zoiets te kunnen stellen 
zouden we eerst een definitie voor 
hofjes moeten vinden, deze is er ech
ter niet. Wel kunnen we enige cata
goriën onderscheiden nl.; 
î. hofjes gesticht door kerkelijke 
en/of burgerlijke instanties, die de 
liefdadigheid beoogden (de bagijn
hofjes en godscameren)
2.etopografisch: een groep huisjes
rond een geheel afgesloten pleintje
slechts toegankelijk door een poort.
Meestal werden de onder î genoemde
hofjes op een dergelijke wijze ge
bouwd en ging dit begrip later op bij
de nauwe straatjes en slapjes welkee
ten tijde van de eerste industriëlee
revolutie o.m. in Gorcum werden aan
gelegd.e
3.e in Gorcum werden de stadsboerde - : ·
rijen nogal eens aangeduid als -hofe
(afgeleid van hofstede of hoeve) hete
Rudie1 s hof en het Eike's hof zijn
daarvan bekende voorbeelden (in eene
artikel over de stadsboerderijen
hoop ik hier nog eens op terug te ko
men).e

HET BAGIJNHOF 
In 1391 werd door-Otto van Arkel het 
oude bagijnhof aa de Haarstraat ge
sticht. Een begijlihof was een groep
bescheiden huizen, rond een hof gele
gen, alwaar de bagijnen een vrouwelij
ke godsdienstige gemeenschap vormden, 
die veel weg had van een kloosterge
meenschap, maar de eigenlijke klooster
tergeloften misten. De naam bagijnen 
zou afkomstig kunnen zijn van de Al
bigins of Katharen (een religieuze 
secte in Frankrijk in de 12e eeuw). 
De eerste bagijnhoven ontstonden na 
ca 1175 in de Zuidelijke Nederlanden 
en ontwikkelden zich vaak tot een vrtj
omvangrijke Jerensgemeenschap met een 
eigen kapel of kerk. Dit laatstg was 
ook in Gorinchem het geval, reeds 
direct na de stichting van het hof 
werd begonnen met de bouw van een 
kerk, wélke op 13 december 1402 werd 
ingewijd, Zij werd later, in 1422 
. _.,,.. 

zelfs tot parochiekerk verheven. Tus
sen 1438 en 1475 ontstond vanuit dit· 
bagijnhof zelfs een kloosterorde, 
die van de Augustijner-kanunnikessen,
die hun klooster naar Maria Magdale
na en Sint Nicolaas noemden. Ook de 
naam Oud Bagijnhof bleef in zwange. 
Na de reformatie en de verovering van 
Gorinchem door de watergeuzen kreeg
het Bagijnhof de bestemming van Zie
kengasthuis (welke nog steeds aldaar 
gevestigd is), een gedeelte werd als 
Oude Vrouwenhuis in gebruik gesteld
(totdat in 1865 een nieuwe behuizing 
aan de Groenmarkt gevonden werd)
terwijl tevens op het terrein achter 
het Gasthuis een Pesthuis werd gebouwd
(zie se jrg.3 nr. 1). 

GODS GAMEREN 
Dit waren kleine huisjes (soms uit 
één kamer bestaand) welke aan arme 
mensen ter bewoning werden gegeven.
In Gorinchem bevonden zich indertiji
ariP. van zulke kompleksen t.w.: 

---
�'�:��cc·· 
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1 Onder de poort I of I In I t Hof je 1 , een 
zijslopje van het Laantje 
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___________________ Gorcums historie-----------------

1.n Aan de Korenbrugstraat (in een zij
straatje dat ook nu nog wel als den
Hoedskamer bekend staat). Deze gods-
c.meren werden op 20 juli 15 35 doorn
Claes Colff Heinrixsz.en Heilwich vann
der Hair gesticht. De 10 woninkjesn
werden bij raadsbesluit van 15 okto
ber 1856 voor sloop bestemd.n
2.n Aan het eind (westzijde) bevondenn
zieh in een gangetje 3 woninkjes wel
ke in 1550 als Godtscameren of den
Heylich Sacrementscameren bekend ston
den. In 1630 werden zij nog de Tolca
meren genoemd.n
3.n Rond de Grote Kerk, in 1624 als zo
danig vermeld, deze zullen waarschijn
lijk met de afbraak van de St. Maar
tenskerk in 1844 zijn verdwenen. 
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Aan het einde van de 19e eeuw en het 
begin van de 20e eeuw, ten tijde van 
de 1e industriële revolutie, groeide
de bevolking van Gorinchem behoorlijk. 
Doordat de stad een militaire vesting 
was en het gebied rond deze vesting
door verboden kringen werd omgeven 
(hier mocht lange tijd niet gebouwd
worden) was de enige mogelijkheid voor 
woningbouw·,· het beperkte stadsterri-

8 

toir vol te bouwen, Hierdoor ontston
den veel stegen, straatjes en hofjes 
waar slechte woningen, grote en arme 
gezinnen een plaats moesten vinden. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
- Anna' s hof aan de Vissersdijk. D itn

hofje heeft zijn naam waarschijnl�kn
te danken aan een der vrouwelijke le
den der familie d� Croo, de eigenaren 
yan dit hofje (zij waren ook de stich
ters van de "nette arbeiders woningen" i 
in de Hovenierstraat). Het hofje werd 
in 1960 gesloopt en maakte plaats voor 
.een flat yan 12 woningen, de naam bleef 

..·t

echter gen
. 

handhaafd.n
- Lee'.1wenhofj_f aan de Pompstraat. Den
ingang van dit hofje van ca. 20 wonin-

Dit is eon artikol 
van: 

:BEIRT STJ\JIIKOT 

�'�·-� i.. • jr \ 

• ' t 1 ,. 

. 

' 

'

r 
1. 

1 Annan1 s Hof 
gelog nnaan de Vis
sorsdijk voor de af
braak in 1960. 

gen werd gevormd door een hek tussen 
twee stenen zuiltjes waarop zich lig
gende leeuwtjes bevonden, hieraan 
heeft het hofje zijn naam te danken. 
Nadat de zuiltjes door het verkeer wa
ren geramd, werden de leeuwtjes naar 
het musoum overgebracht. 
In tegenstelling tot de twee boven
staande, officiele namen, kende de 
volksmond nog diverse passende namen 
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aan de div. straten en slapjes toe, 
zoals: 
- Het Rozenhofje aan de Balensteiger
Zz., dat ook rond 1960 verdween eno
plaats maakte voor nieuwbouw.o
- Kraaienhofje aan de Koekenbakker
steeg NZ. Dit-hofje gaf toegang toto
een pleintje waarop een gietijzereno
pomp en waaromheen een viertal hui
zen, eigendom van de familie Kraay,o
stonden.o
- Hof van Kraaiveld, een zijstraatjeo
van de Blauwe Torenstraat, �enwijdigo
aan de ook al verdwenen zgn. Ossen
stal. Het was genoemd naar een dero
bewoners, de sigarenmaker Kraayveld.o

historie---------,----------

Ve:il.er bevonden zich in Gorkum nog di
verse van deze hofjes zoals het Kre
ten en de Pi�er Beekmansstraat (War
moesstraat). Onder de Poort of In 1 t 
Koffer (Het Laantje), de Kippereet, 
de Passage etc. 
Vermeldenswaard is tenslotte, al is 
het dan van oen ander chapiter, dat de 
Oude- of St. Christoffelsdoelen in de 
jaren 1734 - 1798 ook wel bekend 
stond als het Prinsenhof. 

Literatuur: 
Oude namen van huizen en straten - Emck 
Kroniek van Gorinchem· - Emck 
Weet U waar het was? - v. Peer 

_______________ Algemene geschiedenis--------------------

De historie, vooral do persoonlijke geschiedenis, oefent eon onvoorstelbare aan
trekkingskracht uit. Hot lijkt wel alsof velen, do actuole bespiegelingen over 
de onzekere toekomst moo, als compensatie een duik in het (eigen) verleden wil
len nomen. Een tweetal leden van onze verenieing zijn op het ogenblik bozig met 
het uitzookon van hun stamboom on zij goven hieronder enige tips en bijzonderho
don ovor het genealogisch onderzoek. 

Do goslachtsrokenkunde is zo oud als do 
mensheid dio tot ovorlovoring en rogis
tratio in staat was. Geslachtlijsten 
worden in alle beschavingen ovor heol 
do wereld gevonden. Do ovangoliston 
�ukas on MatthGlis dragen in de bijbel
uitgebreide gonoalogieën van het Kerst
kind aan; de Griokso en Germaanse my
thologieën bevatbon uitgebreide genea
logieën van Godo� on halfgoden. 
D0 geslachtsrekenkuude is van oudsher 
GGn onbegrensd domein. Hord do genea
logie vroecor vooral beoefend door do 
"upper ton 11 

, door adellijke families 
en patriciërs, met name sinds î960 is 
hot ontdokt door do grote massa

9 
die 

Gr eon ZGer stGrk persoonsgebonden, 
nooit oindigondo liefhebberij in vond. 
De oponstolling van de stodolijko, pro
vinciale en zokoro rijksarchieven heb
ben do belangstelling enorm gostimuloerd.
Na do oorlog is daarbij het Centraal 
Bureau voor Genealogioo

9 
Nassaulaan 18 

in Den Haag gekomen. Hot Centraal Bu
reau beschikt over 00n onori:10 hoovool
hoid informatie. Er liggGn miljoonon 
familie-annonces uit dag- on weokbla
don, dG persoonskaarten uit do bevol
kingsrG6istors van heel Nederland van 
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allo sinds î939 overleden Nederlanders 
etc. Ook gooft dit bureau het boek "Op
zoek naar onze voorouders" uit. Dit ge
le bookje biedt de aspirant-gonoaloog 
oen helder inzicht in de methoden die 
men voor familie-onderzoek kan toepas
sen� Daarom is hot ton zeerste aan te 
radon, voordat mon bobint mot hot go-· 
nealogisch onderzoek, eerst dit boekje 
to bostollon. 
Sinds onder Napoleons wetgeving ook in 
Nederland do Bur6orlijko Stand werd in
gevoerd (î8î1) is hot botrokkolijk ge
makkelijk door to drin6on tot het be
gin van de 19e eouw. Wio vorder terug
wil gaan in do tijd komt doorgaans voor 
meer problemen to staan, ofschoon de 
doop-, trouw- en rouwbookon vaak verdor 
inzicht govon in do handel on de wandel 
van de farülie. Voel kunnen wo afhande
len door hot schrijven van brieven aan 
do botreffondo instanties, maar ook bo
zooken aan archieven zullen dool uitDa
ken van hot programma. 
De amatour-gonoaloog moot ook vaol ge
duld on nuchtorhoid beschikken, want do 
twoo �uldon rogols zijn: wij workon stap 
voor stap torug en wij notoron allocm 
juiste gogovons. Sterkte! 

9 
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tsjechos owak"je * 
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Leo Toistoj:
"Hij, die geestelijk krachtiger 
is dan zijn tegenstander, zal on *Klaas de Boer•danks nederlagen tenslotte de· ze
gepalm van de overwinning oehale!i. 



---------------- 11.lgemene geschiedenis -----------------

TSJECHOSLOWAKIJE, speelbal der naties 
E 

PRHISTORIE EW VROEGSTE G:'.:'.,SCHIBDElHS 
Reeds in 400 v. Chr. was het gebied,
dat tegendoordig Tsjechoslowakije 
heet, bewoond door een Keltische stam, 
ae Bojer, die hun naam gaven aan het 
land, Bohemen. Aan het eind van de 
eerste eeuw na Chr. wordt deze stam 
verjaagd door twee Germaanse stammen, 
de Quaden en de Marcomannen, die in 
172 door de Romeinse keizer Marcus 
Aurelius onderworpen werden. Toen de 
grote volksverhuizing begon trokken 
veertien Slavische sianmen Bohemen bin
nen. De leider van een van deze stam
men heet in de legenden Tsjech, van
daar de naam Tsjechen.
De stam van Tsjech vestigde zich aan 
de oever van de Moldau, op de plaats 
waar tegenwoordig de wijk Vysehad van 
de gouden stad Praag ligt. Volgens de 
overlevering werden de Tsjechen gere
geerd door een zieneres, Libuse ge
naamd. Zij voorspelde de grote roem 
van de stad Praag en huwde Premsysl, 
de stamvader van het latere konings
geslacht, Na de dood van Premysl brak 
een periode van rampen aan voor het 
volk. 
De Avaren trokken het land binnen en 
richtten grote verwoestingen aan. Het 
was Karel de Grote, die weer enige 
rust bracht door de Tsjechen schat
plichtig te maken (in 805). 

DE CHRISTIANISATIE 
Reeds tijdens de overheersing van 
Karel de Grote trachtten Frankische 
evangelisten de Tsjechen te bekeren. 
De grote tegenstand van de Tsjechen 
tegen hun Frankische overheersers deed 
dit echter mislukken. Omstreeks 850 
zond de Byzantijnse keizer op verzoek 
van Rastislav, koning van het Groot
moravische rijk, twee Griekskatholie
ke evangeliepredikers, Methodius en Cy
rillus (die het Russisch "cyrillisch" 
alfabet uitvond), om de bekering te 
bespoedigen. 
In deze tijd onderging het gebied in-, 
vloeden vanuit het Oosten en het Wes
ten, en de opvolger van Rastislav moest 
een keuze maken, hij koos voor het Wes
ten, waardoor in de verdere geschiede
nis Tsjechoslowakije een westers ge
oriënteerd land bleef. Na de dooa VQn 
Svatopluk, de opvolger van Rastislav, 

viel het Groot-Moravische Rijk, dat 
in zijn bloeiperiode bestond uit het 
huidige Tsjechoslowakije delen van 
Silezië, Saksen en Hongarije, uiteen. 

PRIJ�YSLIDEN EN LU.XEM:BURGERS 
Ondertussen was in de tiende eeuw een 
Tsjechisch Rijk ontstaan in Bohemen, 
onder leiding van de nakomelingen Yan 
Premys1. De bekendste onder hen is wel 
Wence�laus I, die de christianisatie 
sterk bevorderde, hetgeen de ergernis
wekte van de Tsjechische adel. Hij 
werd vermoord door zijn broer Beles
jav, en in de Vituskerk in Praag is 
nu nog een zeer mooie kapel aan de 
heilige Wenceslaus gewijd, en het 
centrale plein van Praag, het Wences
lausplein, wordt nu nog gesierd door 
Gen indrukwekkend standbeeld van dezen
heilige. Ondanks het verzet werd de 
kerstening toch doorgezet en in Praag
vestigde zich een bisschop. 
In 1085 kregen de Premysliden van de 
Duitse keizer het recht de koningskroon 
te dragen en zo werd de koning van het 
Tsjechische Rijk keurvorst, dw�. dat 
hij een stem kreeg bij de verkiezing 
van de keizer van het heilige Roomse 
Rijk. 

:: J:n de deriiiende eeuw beleefde het Rijk 
een bloeitijd, zowel in macht als eco
nomisch. Het gebied werd sterk uitge
breid en vele Duitsers vestigden zich 
als handelaars en handwerkslieden. 
Hier ligt de kiem voor het latere pro
bleem van de Sudet2nduitsers. 
In î306 stierf het geslacht der Prem
ysliden uit en kwam een Luxemburger 
aan het bewind, Jan de Blinde genaamd.
Zijn opvolger Karel VI werd keizer 
van het Duitse rijk en legde de grond
slag voor de bloei van Bohemen, en 
speciaal van Praag. Hij sticht�e in 
Praag de eerste universiteit van Noord
Europa, de Karalsuniversiteit en liet 
een brug over de Moldau bouwennt de 
�elsbrug. Onder zijn regering werd 
Praag het centrur:t van Europa. Vele 
Gothische bouwwerken werden gebouwd,
_,zo;::i,ls hot slot Karlstein, een vrijwel
onneembare vesting. 
Karel IV heeft de Karlstein laten bou
wen als woonplaats voor zijn vier sch
tereenvolgende echtgenoten, maar voor
al als veilige bergplaats van de kroon
juwelen van het "Heilige Römische 
Reich"(thn.ns te zien in Wenen). 
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DE RUSSIBTEN 
0mstrooks 1400 p:rodikto in do Bo.tlohomG
kapol in Praag J ohannos Hus. Hi•j ging
in togen do goostolijko verwording van 
do katholioko kork, do financiölo kui
porijon dor coostolijkhoid in zijn land 
on ook togon-do groter wordondo invloed 
van do Duitsers in do rogoring on op do

. .. 

univo:rsitoit. 
. 

9e Bethlehemskopel te Prnag (na d,· herbouw i:1 1950) 

Toon hij odn.tor do hiorarc,hiu van do 
kÓrk in hot geding bracht, word hot vo
le-·katholiokon, on vooral Romo to bar. 
Hij kroog eon vrijgoloido van do Duit
se keizer .om naar hot Concilie van Kon.:... 

stanz to gaan om zich to rochtvaardigon. 
Daar ç1an6ok:omen word hij wogons kutto
rij voroordoold on stierf hij in 1415 
op do brandstapel. 
Dóordc,t hij do macht dor Duitsers in de 
Tsjochischo staat aan do kaak stoldo on 
bovondion nogalloon :im hot Tsjechisch 
prookto én schroof, sprak zijn loo-r.t
talrijke Tsjochon aan. Na de torocht
f:Ïtolling van Rus onts.tond dan ook .hof--
tigo vorontvm_t ardigini:; en nam hot verzot 
togon do Duitsers on do kork hand ovor 
hand too. Do paus organisoorde kruistoch
ten om do vorloron schaapjes w0or in do 
kudde to bron,sen, · maar zijn loi:;ors wor
den koor op koor door.do Hussioton� dio 
ortdortloidin6 van do ounogi[;O Jan Zizka 
o�_lator van Procopius do Grote stonden,t
vo;rslagon. Do.macht van_do Hussiotent
wer� stoods croter on daarom besloot dot
katholieke kerk in 1431 óp hot Conciliet
van Basol too to govon aan ·oon aantal .t
eisen van do opstandolinGon.t

Zo wqrd_ g.9. J,okenkork toogostaan en de 
bolastinghoffing door do clerus afga.
schaft. 
Slocht's oon radicale groep van de Hus
sieton, do Taborioton, die in Tabe;r 
eon soort Christen-cowJnunisti�che ge
meenschap hadden gevormd, bleven �er
zot biodon. De gematigden, Utraquisten
genaamd, sloten zich nu aç1n bij de• 
katholiokon en vorsloogcrn do Taborioten. 
In 1436 1ivor·d Sigismund, do man .dio Rus 
verraden had, koning van.Bohemen.· Een 
jaar la tor stiorf hij, en met hom kvvam 
aan hot Lu:z:omburgso geslacht oon ·oindo. 

l. 

HABSBURG 

Na e�n lant;durigo poriodo van woelingen
Gelukte hot in 1458 Goorg van Podebra'
dy � oon Hussiet, ac:"n het bewind te ko
men. Al gauw kvmm hij in konflikt mot do 
Paus, do Duitso.bovolking in zijn rijk 
on do Hongaarse koning, maar hij wist 
zich te handhaven. Hij word in de ge
schiedenis b:kond door zijn voorstel in
tornationàlo goschillon te laton roge
lon door oon ovorkoepolond orgaan.
Na zijn dood mankte oon ?ools r;oslacht 
zich meostor van do macht. Zij waren 
echter niot krachtig gonoog om weerstand 
te biodon aan de steeds vorder oprukken
do Turken on daarom verkoos do Tsjechi
sche adol do Habsburgor Ferdinand, 
broor vnn onze keizer Karel V, tQt vorst. 
Er kvmm oot do Habsburgors in het bo-
1:sin van do zovonticmdo eeuw ook ,een 
blooiporiodo voor do Tsjochischo han
delaars, dio hun produk:ton nu in eon 
vool groter gobiod op do markt konden 
brongon. Zo word Praag woor oon dor 
boiangrijksto stodon van Europa,
Tijdens do rogoring van Koizor Rudolf II 
(1576-1601) wordt Praag do residentie 
van ho.t Duitse Rijk on ook hot politie
ke çm cuitu�ole oontrum van T\licldon Eu
ropa. Vole · renaisscmce-bouw,nork:en 'vor
rijzon on·bokondo,goloordon als Tycho
Braho on Kopplor. werken aan hot hof.· 
Do alchomisi Stastny, iio wel �oidon
tificoord wordt mot do bcroorndo Faust, 
on. rabbi Löw, dio volger).s do ovorlevo
rin� do Golem, con robotmons, vorvnar
dicdo, loGfdon in �rang. 
Rudolf II vaardict in 1609 con &ccroot 
uit 9 waarbij hij het go loof dor Hussio
ton orkont on godsdionstuitoofoning op 
grote schaal tool�at. Hot protostantlé� 
rao in Bohomon geniet nu officiool allo 
vrijheden 

12 
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DE DERTIGJARIGE OORLOG 
Toch blijft or ondor de Tsjechen gróte
ontevrodonhoid bost�an, vooral ovor do 
invloed dor Duitstaligen. Als do opvol
ger van Rudolfn

9 
Matthias dio in zijn

jonge jaron nog oons landvoogd dor No
dorlandon gowoost is, op fanatieke wij
ze do contra-roformatie tracht door te 
voeren, komt hot qan ook tot fello bot
singen tusson do Tsjochen en hun heer
sers. In 1618 wordon in hot koizorlijk 
verblijf to Praag, op do burcht, do 
Oostenrijkse landvoogden door onkolo 
Tsjochischo odolen uit hot vonstor van 
hun kantoor gegooid. Y!ondor boven won
dor ovor.J...�--c>-C.�ij de val, Zij bolanden 
in oon r.:1osthoop. 

3 mei 1618: de twqde 'Prager Fensterstilrz' - de keizerlijke sladhouda.i 
'lavata en Martinic worden door T sJechische protestanten uit vensters van 
tt Hradcany geworpen 

Do "Fenstc:•sturz" wc.1...:i not sein voor 
eon rogolrochto opstand, die bloedig
ondordrukt wordt door do Tsjechische
veldhoor Wallonstoin, dio zich aan hot 
hoofd gostold hooft van hot keizerlijk
logor. Do door do Tsjechen verwachte 
steun van Engeland on de Republiek der 
V.even Verenigde Noderlandon bloof door 
binnenlandse gebeurtenissen in die lan
den uit on de Tsjochischo lagers worden 
verslagen bij do Witte Bord, niot vor 
van Praag. De opstandelingen werden 
w:rood gestraft. 
De bewoners van Bohemen kond.on Jjiezen:
of katholiek worden, of hot land ver� 
laton. De bloem dor natie koos voor 
het laatste. Onder hen was ook Jan Amos 
Comenius, do bekende filosoof on peda
goog. Hij vertrok naar Nederland on 
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zijn graf in Naarden is nu nog eon bo
de vaartsoord voor de Tsjechen.
Tot 1918 blijft Bohemen, en ook Mora
vië on Slowakije, onder do Habsburgers.
Keizerin Maria Theresia en keizer Jo
soph II voeren een verregaande germa
nisoring door in het land. 

DE 19E EEUW 
In hot begin: vande 19e eouw werd er 
gestreden op hot Tsjechisch grondge
bied tussen do legers van Oostenrijk,
Rusland en die van Frankrijk. Auster
litz, waa,nr in 1805 Napoleon zegevier
de, ligt niot ver van Brno on hoot 
tegenwoordig Slavkov. De"bevrijding"
door de Fransen duurd:d echter hiet 
lang en na eon korte periodo koerden 
do zo gevroosdo en gehate Habsburgers 
weor terug. Mettornich ontwierp op het 
Wonor Congres in 1815 oon plan voor 
Europa. Rot hield in dat de oude si
tuatie in Tsjochoslowakijo weer terug
keerde. Bohomon was nu niets anders 
meer dan oen provincie van Oostenrijk 
en de Duitse adel bezette allo hoge 
posten.
Ondanks deze togeslagon grooido het 
verzot gostaag. Mede door de snelle 
industrialisatie van Bohemen, die hot 
gebied tot economisch zwaartepunt der 
Donaumonarchie maa-kte. 
1848: heel Europa wordt opgeschrikt
door revoluties. Ook in Praag en ande
re steden komt het tot onlusten. Ge
neraal Windisch onderdrukt de opstan
den echter bloedig on snol. Zwarte da
gen brekon er aan voor de Tsjechen on
der denrogering van Frans Joseph (1848-
1916). Zij wordon nu gehool achter
gesteld bij de Duitstalicon en hebben 
vrijwol geen rechten meer. 

DE EERSTE REPUBLIEK 
In de eorsto Wereldoorlog stort de 
Donaumonarchio als een kaartenhuis in
een. In 1918 besluiten do overwinnaars 
een zelfstandige staat Tsjochoslowakije 
te vormen. De eerste president wordt 
de leider van do oppositie Thomas Ma
s�ryk. De jonge ropubliokn

9 
gogrond

v�st op eon democratisch staatsbestel, 
oriönteort zich vooral op het rfosten 
on geniet daar een grote populariteit.
Toch heoft do regering to kampen met 
grüto moeilijkheden. 
Allereerst is or het probloom van de 
onderlinge wedijver tussen Tsjechen 
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on Slowaken. Do Slcwakori hobbon oon oi·
gen ta:::il, cul";uc· on historische ont-
wikkoling. J!;ouvronle,nc \1'aron zij aanc;o
sloton bij do Honc;aarso staa-c, on tor� 
w�jl hot in Tsjochió hot Duits was, 
dat hoora �o, was hot Hoc1g,�,ars in Slo
wakije c� cvorhoorscnd0 taal, Bovondion 
�as Bohomen stork c□ïndust�ialiseord, 
Slowakijo aGrarisch. Do S�owakoni9 dio 
ook nog con oindo�hoid vo�mdon, voolon 
z�ch achtorgostold.
Mooilijkor nog lag do bvost�o van do 
mindorhoclon, dio tosamen 3070 vo,n do 
br�volkine; vi-c::iaeJ:::·';on. Zo zijn or i:'1 do 
::·opubliok Suc:e-�onJ"1_�;_•tir;, �":J (2� i 3%),.
liongaron (1 7%)� �hoot�snon l3,7�) on 
Joe; on (î 3%) c i'dasR,rrk z:i.et ondanks VO· ·1..,\.. 

' - I '-' 

J.o pogin[�On 
, 

goon mor;o�-�-jkhoid 2,l dozei
groopcring�n �o vorzooncn on treedt ini
1935 op hoge looftijd af, 

SIT.DEr:L1ENKV'l��STL;J ::i:N 23 'JJERELDOORL'.ld 
Eduard B::--vi.os, die J ;:1 groo-:; vrionû. van 
Masaryk was, wCJri.J.t do niouvro pr,isidont 
van clo rr..,nu7Jliok, Hij ondervindt vool 
mooilijkh 1élon v2,n d:: Sudotomlui ts:n:so 
ImmoTsi1 :1u }IiJcJ-:--:·i

;1 
cliJ in î95.� '\an do 

mac�1t kv.rem. cnat S trovon naa�- ,3on VOl'
onising .,_-,1,:', -,�_:i_c :1u-L-�3cJrs in O.J:i.1 c;:root 

t·i:r . . B - - i·:rijk onêc:;_' c''.0 :Louz ' ,_ ·- lrl H1S cOlCn.' 
wordt hot nr,-�icna�istisc.h ;:;ovool va.n 
de Tsjochischo 1)ui tscJ_'f' sto:r:J.0: ac,n5owak-'. 
l-;::0:7l°:. � 
Op do conforontü, van lïifü1chon gaan do 
Engolaon on Fr2.:•.son snol do0r d.o 
knioaön on {!,GVO:_ -�'.)0 a,an do oison van 
Hi tlor. ni c 'r:.:'O..)S ·To0·; oon ccrlog., D3 
gobiod.;ni? VF',al' J...; iJUdcd;ond.1.ütso:".'s wo·· 
nor:" v'1llc1 aJs oen rijp, vru::ht in 
hanàon dor Naziit � Jn �iot vooJ. lator 
v10rdt do :rost v3,:1 Tioho::10;:~ ook mear go
anne:z:om�cl o 

1 1 S,icc:Oi"--' V'!O�·a...: ,,on Duits.L 

protactora��; oc Slcw���o ooü afn�te 
:;_"opubli ik oncl.Jr lo:i ,; Lic; 1a::i clo :i:iri0.s-· 
-,;or Tia,, 2 io -r:c-:·ionc' 3r,.i:JF,1-· :.·o-i: Ilui ts--

' 

J arad sl_uj_t J 

C.·,)(,.",J�•�"'Ot:.(1 �·\ (i.) . 11· ---: ,J .... %J� tl;inc \ï/0�.d.t 11.o·Li 
J·nod�J 3ct·�o i� Pra'"\c l0JGC�L3al� on 
s�ochtc î/îü van rlo ·o::,1,-;.J:-10:rc hcolt do 
cm:-Joc; 0-70:riJ.ootd o 0-,k wo:;_"d 1..üc; !.''"P�'e
FRillo voor do □oo�d np Ro�Jhs�rctoJ
tor Hoyc1_rioh � n ·: 942 boJ.; clorp,ic T1idico 
mot cln c;:::-0:1.cl coli,/< ;::;or,1E1ak'; 
Hot vorzo-;, J.;031::1&:-i �'-..1 -csors C-"ooiclo , 
storl::� voori.Ü .�:1 Slcvakijo 

9 
(ht doo:_, 

zij1-1_ vorlatcm lc:· U' nhtig Ja;:-1C:: snhap bo·, 
+uc,�·r.. o,., ·1·1o •rl)oliJ"l· -"hn0or� - bo0d o Toon Jo R1.,:sse.n. 
oprukten, slo·':;::-,r vo]-:: v,crzotrn.10:ouon 

t·'.l!l;.4:.�<;� •• 4 ...:L. � .. ���.::!!'.�=-�Qw 
•l,; 1 11 

1 fil,:,c1,m :J se;t.:nbc;- 1_938: Stdm: 'Geen p,laats voor mij?' 
\1tt.a� tJC,. st pnnt v11a M F-,{kr.nde _En.g� k,irika.Junsl /.rrlJJ 

zich oij hen o,an. Ook ,10 Amerikanen 
trc,kken in snol tor:ipo hot land binnen 
en naderden Praag, waar hot vorzot zoo1;J 
in r;i,oeilijJrJ.10den vorkoordo door do fol·r 
hoid van do Dui tsors. Op clo conferentie 
van Jalta was Europa echter vordoold in 
invloodssforon on Tsjechoslowakijo zou 
ondor do Russische vallon. Daarom wacht
tEm è.o Anor:Ucanon voor PraaB op de Rus
s, ,n. D:Lt hooft vool hant bij do Tsjechen 
tocon do GOé:llioordon cowokt on na de 
ocrloc richtte do nieuwe staat zich dan 
ook op Ruslancl, 

.Je ontbindîng vaa TSJedw-�iowmdJe in 1938 en 1939 

DE '.111.JJfüDE REPUBLIEK 
Benos was al in 1938 mot zijn staf on 
ministers uitcoweken naar Enc;oland om 
daar oon recorinE; in ballinc;schap to 
,rormon. llotzelfdo had oon andere r;roep

? 

hoofdzakelijk cownuniston, goclao.n. Zo 
,varen or tnoo roc;orincon in ball ine-
s chap r 0011 in Londen on con in Moskou. 
In clo ooê'.'log trokt Benes ook nam' Mos
kou om to trachten tot 0011 ak.."k:oord to 
kor.ion mot clo cor.1.ITlunisten. Bij do con
forontio van Jalta was immors beslist 
dat Tsjochoslowakijc onder Russisc. ...; 
�Dvloodssfeor zou ko8on. 

https://c;:::-0:1.cl
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----------------Algemene geschiedenis----------------

In 1944 boroikon de Russon Kosico, oon 
stad in Oost-Slowakijo. Hior word door 
communiston on aanhancors van Bonos oon 
akkoord voor oon niouwo rogoring goslo
toni hot vordrag van Kosico, dat vor
regaando "1ationalisatios van bodrijvon 
on vdo andoro communistischo maatro
gols boholsdo, Beno s word opniomv pre
sident on oon van zijn oorsto maatro
colen was het vordrijvon van de onco
veor 3 miljoon Sudeten, Sinds 1620, 
sinds de slac bij do Witto Borc, wa
ren do Tsjochon ovorhoerst door Duits
talicon� nu vmron zij woor baas in oi
gon huis. 
Clomont Gottwald word prornior van hot 
oorste kabinet. Toon do communisten 
ochtor op allo fronton con loidondo 
positie gingen boklodon, kwam hot tot 
eon breuk tussen do democraten van voor 
de o�rlog on hon. 

DE DERDE REPUBLIEK 
Do ministors dor domocraton traden af. 
In fo·bruari 1948 is er oon communis
tische massabotoging op Staromosko 
Namosti in Praac, waar nationdlisoring 
van allo bodrijvon cooist wordt, Als 
do volksmilitie van do communisten,
die gostound wordon door do Russon, al
lo stratocischo punton in Praag bezot 
hoboon, wordt Bonos cedwongon too to 
govon aan do oisen. Tsjochoslowakijo
is oon communistische staat gowordon. 
Clomont Gottwald wordt prosidont on 
nog in 1948 wordt oon communistischo 
grondwot afgekondigd. Gottwald is oon 
vriend van Stalin on voort dions idoeGn 
volledig door. 
Er ontstaat oen machtsstrijd in de par
tij, waGrbij velo communisten van hot 
oorsto uur, waaronder Slansky, do dood 
vindon. Do opvolger van Gottwald is 
Zapotocky, dio van 1953 tot 1957 ro
geert on do politiek van zijn voorgan
ger op iots gomatigdor voot voortzet. 
Onder Novotny (1957-1968) komt hot tot 
con dostalinisatio on oon oindo van do 
porsoonsvorhcorlijking van vroogore
loidors. 

DE PRAAGSE IBNTE 
Eon strongo censuur blijft ochtor go
handhaaft

9 
hote:;eon vool p:rotoston on

dor do intellicontia voroorzaakt. In 
deze tijd gaat Tsjechoslowakijo zich 
ook moor on moor op hot Vosten richten. 
Eon niouwo oconomischo politiek, coba-

soerd op hot winstprincipe
1 

wordt door
gevoerd, 
Hot komt tot eon interne strijd in de 
partij tussen orthodoxen on geffi:'"tigde 
marxisten. In januari 1968 ziet Novot
ny zich gedwongen af to trodon en baan 
te maken voor liberale communisten. 
Dubcok, Cernik en Svoboda gaan verdor 
mot do liboralisatio, hoffon gohoimo
politio on censuur op en willen zelfs 
niot-communistischo p�rtijon vrij la
ton bostaan. Zo worden oojubelt door 
hot volkt

1 
ovonals do Yoecoslavische 

president Titot
9 

wanneer hij PraaG bo
zookt. 

21 augustus 1968: 'De ware gezichten van het oostblok' 
Nf'J!v een, spotp1ent va.n Tüle Hagedom in àe Neut Rullr Zeitung 

Op 21 augustus 1968 grijpon do Russen 
plotseling in. Do Warschaupactlanden
vallen mot oon grote lcormacht hot land 
binnen en bozotton alle strategische 
punten. Door do bovolkinc wordt op hold
haftigo wijze lijdelijk verzot geploegd� 
Joncoron praten mot do vijandigo solda
ten, ;:,ic soms geheel niot vviston waarom 
zo in Tsjochoslowakijo waren omdat zij

1 

hot bovol had.don gokrogon op oofoning to 
caan. Het officielo motief van do Russon 
voor do inval was bescherming van do 
1.'Jarschaupactlandon teson do 1 '1.vraakzuch
tige Duitso Bondsropubliok, waar hot 
fascisme woor do kop opstookt". Vroos 
voor uitbreiding van do stroming (lioo
raal) naar andoro bondgenoten was och
tor do ware roden. In YoogoslaviB en 
RoomoniB waron do liooralon ook al aan 
do macht. 
De loidors van de horvormingon worden 
afgozot on alle horvormincon vmrdon 
woor toniot cednan, maar do Tsjochon
houdon do woordon van do Russischo 
schrijvor 100 Tolstoj in godachton (bh. ,o). 
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---------------- Klassieke geschiedenis ____.,;...___________ 

GESCHIEDENIS STEDEN 
Anngoziop. do originolo cor:.chriftE;Jn van '.Do c;oschioclo_nis on clo nrchoologie· wij
de Etruscischo li torntuur,. dio zokor bG- zon op hot bijzonclor bolanc van;.do voJ_'
stann hobbon· (de· zgn. "Tuscao Historio.o�') ,i;ondo cen'tl'a: Veii, Gaà:i:-o, Tart;uinii,
vorloron zijn gecann, CNenals de workon Vul ei 1 Volsinii, Rusollae, Vetulonia, 
van Griokso �f Ronoinso auteurs ovordo Populonia, Clusiurn, Porusia, Cortona;
Etr.uscischo goschieclonis, kan non de Arrotium, Fnosula on Volatorra. Onder 
his'torie van do Etruscon slochts recon-- dozo stedon bovinden ?iich on&etwijfeld,
st:ru�ron door fragr.wntarischo gegevens da "Dodekapólois 11 

, clie waarschijnlijk
in da klassioko literatuur on archeolo- veren'izd waren in eon bond, wo.arva,ri.
gischo vondston. ·dhet centrum lag ixl- hot Fanum Volt1.1rn.naod
Hun herkomst ii3 niot bokond. Somraigo bij Vol�inii •. Ook in Campani& on in ded
coloordon monon dat zij uit hot oosten jovlo.kto �aron do Etruscon in een bondd
zijn kor:1on varen. Hun tocht zou vanuit -van twaalf stodon ceorganisoord.d
hot woston vnn Kloin-Aziö ovor do Ao-
GOÏscho zoG naar Italië zijn cocaan. 
And.oren bovvoron achter dat de Etruscen 
oon ovorblijfsol zoudon zijn van oon 
oude, prao-IndoEuroposo bovolkinGscroep 
uit het oostelijk on centraal Middol ADRIJ..TISCHE
landso Zeoc;obiocl. Dozo hypothoson stoe
len allen op tadalkundico on archeolo ZEE 
gische r_;ocavons. 
Hot gÓbfod

9 
dat do Etruscon goduronde

hun holo coschiedonis politiek bohoer
.. ston, strekt zich. uit Je.nes do T;yrr

hoonso Zoo, tussen do stroLlon van do 
Tiber on van do Arno on omvatte het 
togonwoordi[;o Tos_oano, hot gobiocl van 
Orvioto, Porui;ia on Viterbo on gedeel
telijk ook hot gobiod rondom Homo. 
Vorder strokte hun oconomischo macht zich 
zich uit langs dooilandon Sicili�, Sar
dinii{ on Corsica. Tussen do 8sto on l

1 �· 

6do oouw voor Chr. kwamon zij zelfs - TYRRitmHSE.· 
tot hot wostolijk dool van do Hiclc.101-
landso Zóod9 waar zij wedijverden mot ZEE 
do Griokso kolonios in hot woston on 
met hot rijk van Cnrtha1so. 
Hun militaire axpansio vónd in twoo 
richtinGon plaats: naar het zuiden, 
tussen do ?o on 5e oouw, in Latium on 
CampD,'niö on naar· hot noordon, tw:;son 
do 60 on do 4o oouw, ovor do Aponnij Italië omstreeks 200 '-' Chr. 
nen door do laag vlakto van do Po. Hot .De achterui tgane VCLll do macht der EtrusEtruscischo centrum in Campaniö was con coschiodclè roods tegen het boginCapua, clat als toconhancor funceorde van clo 5è Os)Û'\V, ten t_;ovolgo van oen ecovan hot Chnlcididsoho Oumao. Langs do nomischo crisis, veroorzaakt door hetAdriatische kust 1,verdon Cisenc1, Ravon inkrimpen vo.,n d.e zeohandol als covolc na, Rimini on Spina veroverd on moor van do riachtsuitbreiding van do Griokselandimva.arts Parma, Piaoonza, Modona, kolonies in.Zuid-Italiö on op.SiciliëMantua, tfolpur,1 on t[arzabotto. an do consolidering ven het Car�haacseDo orcanisatio v�n de Etruscen was co Rijk. De Grieken uit Syracuse versloebasoord op do stadstaat, to vor�elij gen èlo Etruscischo vloot bij Cumae inken met do Griekse polis. De overlo �74 v.'Chr•• Do Samnieten on do bowovoring verhaaltddat or 12 souvoroino.d nors vnn rratium kwamen in opstand onstodon ·waren in hot gobiod van Etrurië vorwoostton do steunpunten in Campaniö.langs d.o Tyrrhoonse Zoo. 
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------------------Klassioko goschiodonis 

BiJna GOlijkortijd vallen Gallische 
stammen Italië binnon on nomon do co
biodon in het noorden in. Zij vormen 
oen boc1.reiging voor het Tosca,'._;,nso kust
gebied. 
In hot.bocin van han:b opkomst komt ook 
Rome in botsing oot clo Etruscen. Voii 
vrordt in 3.96 v. Chr. verovord. In hot 
r.ri..ddon vnn clo 4o oouv1 Yrorclt d.o macht 
van Targuinii cobrolrnn on koot Caore 
onder Romeinse heerschappij. Op hot 
oindo van cliozolfdo eouw nomen cle Ro-;
moinon do stodon Porusii, Cortona CL 

Arrotiurn in eon bondgenootschap op. 
In 280 worden ook Vulii on Volsinii 
overwonnen. Achtoroonvolgons onderworpen 
allo Etruscische stodon zich aan do 
hoorschappij van Rome on sluiten hiur
bij oon bondconootschap, totdat in hot 
bebin van do eerste eeuw voor Chr. go
hool Etruriö door clo "Lex Lulia do 
Civitnto" bij hot Romeins 13obiocl 
ingelijfd. 

DE ETRUSCISCHE STAD 
Do stad vormt do basis van do Etrusci
scho organisatie in hot burgerlijk lo-' 
ven. Zij hooft voor alles eon cowijl
karakter. Do godsdienst de.r Etruscon 
schroef voor dat do stoelen, clio als ba
sis do roliciouzo wet haddon

9 
gesticht 

mooston vrnrdon door hot' trolprnn van 
con ploogvoro on gooriontoord mooston 
wordon op do vior windrichrincon on 
van drie tompols on drie poorton moes
ten worden voorzien. De croto Etrus
cischo stodon, dio wo.arschijnlijk ont
stonden door snmonvooc;inc van verschil
londo praohistorischo dorpen� vorhiovon 
zich op gemakkelijk to verdedigen hoog
ten. Zij waron omcovon door indrukwok
kondo muren on grote poorten. Er rond
omhoon lo.gon uitgostrokto doclonstcclon, 
zgn. necropolen. 
Do erootste Etruscischo stodon boroik
ton oon omtrbk van 8 kilomotor (Tar
guinii on Voii). Afgae.ndo 01, do [;root
te on hot aantal tlor 0ravon kan men 
vorondorstollon dat sommiGO orvan in 
hun blooitiju. in do 60 eeuw □oor clo.n 
100.000 inwoners toldon. 
Do plattocrond vo.n do stad Marzobotto 
toont duidelijk do wo,:;on, die nauwkeu
rig van noord naar zuid on van oost 
no,ar west cotrokkon zijn ón elkaar in 
hot midden snijd.on, mot con hook va,n 
90 Graden, Do woninGon zijn bijoongo�
bracht in zgn,"insulao n . 

Dit is het oudste voorboold van oen Ita
liaanso stad, dio naar oon rogoloatig
stodobouwku.ndiG plan is gobouVïd volcons 
do norr:1on, die naderhand karakteristiek 
zijn BOWordon voor do Romoinso kolonies 
on locorpl�ntson. 

POLITIEKE ORGANISATIE 
Oorspronkelijk waron do Etruscischo 
stadstaten monarchi�n mot konincon aan 
hot hoofd, die do priostorlijko, roch
torltjko_on �ilitairo macht in zich 
voronî tlon. Tu.$S011 U.ü 60 un èlo 5o oouw 
worden do archaïscho monarchiön repu
blieken, waar hot bestuur, in handen vvas 
van oon volksvortögonwoordicing, oen 
senaat on wa2.r do uitvoerende macht aan 
00n bi_'j stomrün13 g0kozen mae;istratuur 
toevertrouwd werd.Godurondo hot tijdperk 
van do. achtcruitganéi kwao do macht in 
handen vant° oon boporkt aantal patrici
scho families on do pocinson, dio hot 
volk dood om hot gezag aan zich te trok
ken slaacdon niet. hut olicarchischo 
systhoom bloof. Alloon do directe in
vloed van do gobourtonissen to Rome go
durondo.do 2o on 1o oouw meakto dat do 
Etruscischo aristocretioön ton val kwa
men, 
Do rocorinGspolitiok in do ropubliokon 
tussen do 5o on c.lo 1 o oouw wordt beheerst 
door do vroos van do hoorsondo mindor
hoid voor olk mogelijk horstol van do 
monarchie of dictatuur on wordt aldus 
gekenmerkt cloor ondorlinc;o. vorsni:ppo
ring van do takon, en vorrog�ando con
trole op do handolincon. Do ambten zijn
tijdolijk on vormon oon óolloGium • 
.De E-truscon konclon als wanrdighoidsto
kenon, diu a3,nvankolijktvoor hun konin
con bostomd waron, oaar lator ooi voor 
do andoro hoge ranc;on do corona auroa, 
do traboa (o·on statioklood mot purpe
ren stropen), d.o solla curulis (ambts'

zotol vQ,n hocoro. rnac;istra.ton) � do pha
lorao (borstvorsiorinc), do anulus 
(rinr,) on do fasces (bijlonbundol). 
Do waardic;hoidstekonon worden lator 
ook door do macistraton GObruikt. 

DE MILITKIRE ORGANISATIE 
Tot do 60 eouw word door ào aanvoer
dors on do edelen volcons do traditie 
van do landen rondom clo Miclllellanclso 
Zoo costrcdon mot strijdwacons, on la
ter moor on moor mot con uiteobroido 
ruiterij. Do strijders to voet waron 

https://durondo.do
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----------------Klassioko goschiodonis ----------------

verdoold in drio rangen on waarschijn
lijk is de indeling dor Romeinse voet
legors hiorvsn afgoloid.
Do aanvalswapens waron do zware, punti
ge lans, do bronzen of ijzeren spoor,
het zw-aard, do gobogon sabel, do dolk 
en do bijl.
De verdedigingswapens waren do bronzen 
holm, mot oon holmbos en puntig of bol
vormig mot wangstukkon of als stormhelm,
al naar gdB.ng do aard van do strijd,
hot schild, hot harnas on do schoon
platen. 

ECONOMIE 
Do Etruscon konden do moest oonvoudige 
vormen van oconomischo produktio zoals 
do jacht, d.o visvangst, hot fok.kon van 
voo on do landbouw. Daarnaast oxploi
teordon zij do mineralen van hun land 
vooral ijzer, koper on zilver. Aan do o 
bewerking van deze materialen dankten 
do Etruscon do rijkdom van htm steden, 
waarvan o.a. do archaïsche graven, 
waarin kostbare voorworpen worden ce
vondon, van cetuigon. 
Do economische ontwikkeling word boven
dien versterkt door do commerciële ac
tiviteit, vooral do zeohandol on do 
handel op do binnonwatoron. Men hooft 
voorworpen van Etruscische makelij op
do kusten van hot vasteland on op de 
oilandon van hot centraal en westel�k 
god0ol to van do l\hddello.ndso Zoo, in 
Griokonland on in Centraal on Noord
Europa aangetroffen. 
Aanvankelijk gebruikte men als betaal
middel do Griekse munten, terwijl ook 
goudon, aan boide zijden eladdo munten 
zijn govondon. Eovondion bediende men 
zich van hot "s:1os rudo" on hot "aos 
signa tum 1 ' (in de vorm van oen recht
hook gogoton koperen staven met grovo
doorsnijdincon in do longto). Lat or, 
in hot midden van do 5o oouw, ontstaan 
de eerste goudon on zilvcron munten. 
Omstreeks 300 v, Chr. begint mon onder 
invlood van Romo mot het gioton van het 
op do pond cobasoordo "aos grave 11• In 
dio tijd wordt or ook brons als betaal
middel gobruikt. 

DE GODSDIENST 

Do godsdienstzin van do Etruscon was 
in do oudheid roods boroond. Zij blDkt 
uit do zgn. "disciplina", clwz. hot 
voorschrift van normen die clG vorlloudin
gon tusson codon on monson rogolon. 

Do Etruscen kenden verschillende vor

men van voorspellingen:
1.n do "Ars Auspicina" of wol do voor-

spelling op grond van do ingewandenn
van dioron. Deze vorm was ook bokond 
bij do Grieken on do Oosterse volkoren. 
2.n de "Ars Fulguratoria" of wol hot in

terpreteren van natuurvorschijnselen,
vooral van hot onweer on do bliksem. 
3.nook voorspelde men op crond van don

vlucht van vogels, van wondoron ofn
dromen. 
Evenals do praohistorischo en do oudo 
Oostorso volken celoofdon de Etruscon 
in do vroogsto tijd van hun bestaan in 
hot voortbostaan van do schimmen on hot 
stoffelijk omhulsel van doden. Daarom 
irni toordon zij do vorm van eon huis bij
do bouvr van hun [;Té.i.Vé'h on urnen. Do 
doden krogon bovond�Jn in hun graf ook 
etenswaren, kleding, wapens on gorood
schappon moe on do persoon word zo vool 
mogelijk voroouwigd door oen Grafportret� 

!:-Ict belangrijk,te bewaard gebleven Etruskische 
beeld (van terracotta) is de uit c·a. 500 v.C. daterend• 
zgn. :\r,r\llo Yan VeJi, een krachtige, schrijdende fi,!uu, 

Ook do grafsch:i.ldoringon, zoals die in 
Targuinii on andere plaatsen nog te zien 
zijn, zijn vol van taforolon, die bo
jrrokking hebben op bografonisscn, feest
malen, danson on episoden uit hot dage
lijks loven. 
Later clringt do Griekse opvatting om
trent do Had0s als onderwereld en duis
ter, schrikwekkend rijk dor dodon, door. 
Do grafvorsioringen uit do laatste 
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eeuwen der Etruscen worden door deze 
nieuwe ideeën beheorst en verraden de 
vrees voor de dood en een pessimisti
sche visie op het hiernamaals. 

])E TAAL 

])e oorspronkelijke Etruscischo taal is 
geheel verloren gegaan. Toch weten 1ve 
van do klassieke schrijvers over het 
bestaan van een rijke, religieuze lite
ratuur� de Libri Aruspicii, de Libri 
Fulcinales on de Libri Rituales, ver
handelingen over poli-tiekon

9 
religieuze 

en sociale vraagstukken. De laatstGe
noomde boeken bevatten o.a. do Libri 
Fatales met de loer over de doelstel
ling van man en staat; do Libri Acher
ontici

, 
met loorstellineen over het la-

ven na do dood. Vlo woton ook dat de 
Etruscische literatuur poëtische en 
geschiedkundige werken bevatte. 
De directe bronnen van onze kennis over 
do Etruscischc taal zijn do teksten, 
die op monumenten voorkomen, die door 
opgravingen zijn gevonden. Deze tek
sten zijn echter arm van inhoud en niet 
talrijk. We kennen ongeveer 10.000 tek
sten waarvan or slechts één mot de 
hand' Geschreven is, nl. op de windsels 
van oen Egyptische murnniie. 

DE KUNST 
Het oudste tijdperk van de Etruscischo 
kunst wordt gekenmerkt door eon aantal 
graven van voorname personen, waarin 
zeer kostbarevoorwerpen zijn aangetrof-
fen. Deze graven dateren uit do laatste 
helft van do 80 eeuw on do 7o eeuw on 
zijn ontdekt te Targuinii on te Caere 
te Praenosto en in Vetulonia. Zij be-
vatten gouden:· siorad(;m, gedecoreerd 
met granuloring en filif,rainwerk. De 
techniek was zeer verfijnd. Het zijn 
meest fibulae en poctoralia, versierd 
mot kleine stempels of met ornaraonten 
in stroken aangebracht. De plastiek is 
in deze tijd aan do ene kant primitief 
on schematisch of antistilistisch, en 
daarom soms treffend en lovondiG van 
uiting, zoals de terracotta's en in-
heomse bronzen. Anderzijds vindt men 
Oosterse tendenzen, gebracht door 
Phocnicische on Griekse schepen uit 
Egypto on Klein-Azië. 
Aan het einde van deze periode ontstaat 
oon eigen steensculptuur, waar�oe de 
grote Griekse beeldhouw-kunst uit de 

�!""r,_.:....., � ... 

J .,inJk,· t,·rraci,tta's, vcrsa·nn'.! ,·a:1 de aanvankelijk 
J, ,utl'n tempel,;, zijn bewaard gcblevt!n. Terracotta 
van c<>n .silene en eeH mae:na<le 16<le-5<lc eeuw v.C.) 

GRAFSCHILDERINCEN 
Do.ceramiek is geinspiroerd op do stijl 
van gooootrische on oriëntalisorende 
Gr.iokso vazen on daarnaast vindt men in
heems, typisch Etruscischo ceramiek. In 
deze tijd ontstaan do oudste schilde
ringen to Veii, die nog wat onbeholpen 
van stijl zijn. 
In do tweede helft van do zesde eeuw 
vallen vooral do Ionisch-Etruscische 
grafschil�eringon op. Dozo boschil�er
do graven behoren tot do moest boeien-
do kunstuitingen van do Etruscischo 
beschaving on hun ontwikkeling is van 
het archaïsche tijdperk tot in de laat-
hellenistische tijd. Hot grootste ge-
doelte van deze kunstwerken bevindt 
zich nog op hun oorspronkelijke plaats 
in do graven van Parguinii. 
De grote artistieke omwenteling, die in 
de eeuw van Phidia in Griekenland de 
overwinning van de zuiver klassieke geet
brengt is de Etruscischo kunstenaars 
wezenlijk vreemd Güblovon. Etruriö koos 
do kunst in soms evenwichtig gesloten, 
soms [;Oladon vormen, -�·marbij klassieke 
GeGovons onleond aan Griekse voorbeol-
don on d� neiging om zich in anti-klas-
sicke vormen to uiten naar voren komen. 
Zij hadcluu niet do ethische weroldbo-
schouninb , " de volm� :.,,�'-te indialisering 
van de menselijke figuur te begrijpen.nvroeg archaïsche periode hoeft bijgedragen. --------

20 



voor eer, goed 

boek of reisgids 

naar: 

Wilt u goede boeken of platen 

voor een spotprijs kopen, dan 

n aar: 

de PLATENJAGER 
HANDEL I N GEBTIUIKTE 

GRAJ-'IMEFOONPLATEN 

PLAATJESARTIKELEN 

FEESTARTIKELEN 

De prijzen liggen ver beneden 

de helft v a n de nieuwprijs ! 

slijterij 
'lUYLTJE 

GASTHUISSTRAAT 23 GORINCHEM 

Tel. 23702 

Dranken worden gratis thuisbezorgd 

fa. J.H. KNIERUM 

Gasthuisstraat 31 

fa. A.B. v.d. NADORT 
Langendijk 42 

fa. N.H. STEIN 

Westwagenstraat 7 

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

OOK DS MODERNE J'vIENS WEET HET 

TE VINDEN. 

VERF BEHANG 

HANDENARBEID 

Kr ui sstraat 7 Gorinchem 

A.A. van OEFFEL 
Rijksgediplomeerd 

HORLOGER - JUWELIER 

Sohouts'Graat 43 Piazza Cente1 

Tel. 22236 Gorinchem 



TEUNIS VAN ANDEL N.V. GORKUM 

* olieproduk~en 
HAARDOLIE - HUISBRANDOLIE - GASOLIE 

BEZINE - MOTOROLIE - SMEERMIDDELEN - enz. 

* herli -chemie 
ZUINIGE, ZELFWERKENDE INDUSTRIELE 

REINIGINGSPRODUKTEN VOOR ELK 

VERVUILINGSPROBLEEM 

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

radio UURSTEEN -
~elevi sie HANDEL 
muziek 

V. de Groo ~ & Zn. 
8 SPECIAALZAKEN 

Handelskade 5 

GORINCHEM DORDRECHT Gorinchem 
SLIEDRECHT WERKENDAM 

Tel. 22815 




