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Dit is, zoals u waarschijnlijk al g0-
constateord heeft� niet de SC-special 
ovor de industrialisatie. Hom,el het 
grootste gedeelte van de copy persklaar
is, bleek het technisch en organisato
risch niot mogelijk om dit nr:®mer in 
do horfstvakanti0 uit to brengen. Na 
deze adempauze in het schoolleven 
heeft de H.R. namelijk oen flink aan
tal tentamens en kan dus geon tijd be
steclon aan SC•. 
Maar nu niet getreurd, de SC-special
komt dit jaar nog uit on wel in do 
kerstvakantie. 

nibg 

Doordat nogal vrij plotseling werd b0-
sloton de uitgave van de SC-special to 
verlat0ne

9 
moest in enkele dag0n tijds 

dit nummer in elkaar gezet word0n, waar
door het blad iets dunner is dan ge
woonlijk.
Verder mogon wij veFmelden dat SC oen 
redelijke indruk maakt op de lezer naar 
de positieve g0luiden te oordelen die we 
her en der wel eens opvangen. Zo lazen 
wij in ARGIE VI, van de afd. Tilburg
het volgende: "Waarom schakelt INFO 
(informati0blad van �o Hoofdband) geen
goede lay-outman in (SCRIPTlTM CASPINGIUM 
kan er een leveren! ) �1 Wij memoreren 
dit mot gepaste trots. 
Volgend jaar komen er weer 6 SCet s uit 
on daarvoor zoeken wijg a. medewerkers 
b.ecopy. Neem even contakt met de H.R.e
op als je een van beiden (of allebei)
kunt loveren!e

**** 

U7'f\: -- �jt�r_:} l • '-:..!.:.,.1. • L·.1 .  �·_! 

Er komt woer een uitwisseling tot 
stand tussen St. Niklaas en(België)
Gorinchem. In een bijzonder positief 

Omdat diverse loden van de afdeling
geïnteresseerd zijn in hun voorgeslacht 

verlopen vergadering in hotel "Metro
pole"op 13 oktob0r jl. is h0t volgen
de, wat onze vereniging betreft, gerG

gostampte
9 

hebben onkel0 bestuursleden 
het voornemen om 

en omdat hot tijd worät dat er weer een 
(akti0ve) werkgroep uit de grond wordt 

eon GENEALOGISCHE 
geld: WERKGROEP op te richt0n. 
- in do Paasvakantie 1974 komen ong.e Mot de bibliotheek van de werkgroep

15 jeugdige St. Niklase archeologene is onlangs eon begin gemaakt, door do 
een we0kencl in Gorinchem op bezoek. schenking van mevr. Zaanen-Houtkamp
Zij graven dan wat en ·bekijken do stad van 15 complete jrg. van "Gens Nostra" 
en omgeving. en enkele jaargangen van andere genea
- zomervakantie 1974. Zowel Gorcum alse logische tijdschriften. Onze dank! 

St. Niklaas zijn een v'ïüek lang tee Mensen, die zich a2n willen sluiten bij 
�ast bij de wederzijdse opgravingen d0ze werkgroep kunnon dit doorgeven aan 
(voor St. Niklaas: opgraving op de de a.s. of do H.R. (adres voorin).
H�zendonk en voor Gorcum: opgraving 
naar de fundamenten van een 12e eeuwse 
abdij bij St. Niklaas. - Van dhr. Veldhuizon te Gorinchem ont-- aug. 1974. Tijdens oen archeologische vingen wij nnlangs 2 190 eeuwse toCongres in St. Niklaas gaan de Gor pografischo kaarten van Gorinchem en cumors gedurende een weekend naar St. omgeving (schaal 1:25.000 en 1�50.000).Niklaas. Zij krijgen dan een uitgebreid - Van dhr. Swators te Gorinchem ontvinprogramma voorgeschoteld. gen wij voor de SC-spocial enkoleDe kosten van al deze aktiviteiten nummers van "Het Roode Licht" on ande-··ztt-lletL.,ge.hG_el of g0deel telijk door dee r0 bladon. /·eb0ide-gemoe�tÊhi -�-Qll---&;,o.��gen.e •e - Dhr •. do Kok :l;o Giessonourg schenkt :onse
T.z.t. volgen de programma's.· en·kan ·e-----.. rogelwatig 11Wostorhoo1n° on ''Holland!lem0n zich opgeven voor deze (vrijwel) 
geheel gratis zijnde aktiviteiten. Onzo dank aan d.'0z·Ö._gulle·-g.e:vers. 
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Don1 Criticiie, 
Aan aktivitoiton geen gobrok de komondo tijd (ovon opschrijven in de agenda): 

VRI.JIJAG 26 OKTOBER gLozing van cl..11.r. G.C. v. Nieuwenhuizen ovor de 11PROVENCE 11 • 

ZATERIJAG î 7 NOVEl',IBER gRondloiding tloor het GEIVJEENTEARCHIEF door clli...r. Busch (ê: uur)
ZATERDAG 24 NOVEMBER EXCURSIE naar het Gem. Musoum in Ilen Haag "Pompeji

horloeft 11 
• Vertrek 10 uur. Subsidie van de afdeling!

BEG IN DECEl',IBER LEZING van clllr. P. v.d. Sluys 11Stoonhouwon 11 

MIIJ])EJ:J IlECEL'IBER ALGEMENE LE])ENVERGA])ERnm
Daarnaast nog 2 P.H.C.-aktiviteitong

Gozollige bijeenkomst op 3 novembor in 't Pesthuys
Sintorklaasfeest op 8 december in 1 t Pesthuys 

Nieuw Lidg Opgozegd voor 1974g
Wim Kreukniot, Lijstorbesl. 28, Gorcwn Bob Jfater, Kl. Haarsekade 72, Gorcwn 

Ilouwo de Vriose
j 

Kl. Haarsekade 73, Gorcum 

VERSLAG 

van ........ . 

TSS2C:::.J::SC: E AJC� 1 D 
In SC 4 van dezo jaa:rgang stond een uit
gobroid artikol ovor do geschiodenis 
van hot volk der Tsjochon. Dit gebourdo
'hiot zonder bedoeling. Op zaterdag 22 
soptomber word namelijk oon avond geor
ganisoerd door do P.H.c., die in het 
tokon stond van Tsjochoslowakije.
De A.S.,die het land enige malen be
zocht hiold een praatjo mot lichtboel
don on verder zou or voor vorschoidono 
�jochischo culinairo spocialitoiten
gezorgd worden. Ilo P.H.Ces bleef echter • 
in gobroke on zodoende bloof alleen 
het praatje over. Toch hobben vro ons 
goed vermaakt KdB. 

SCRIPTUl-1 C.ASPINGIUl'JI NR. V 

J2.iA-....,1 _t_1;. 0iD -1,-
· . .1-1:,....:\. \...-...i:.;.J ..t.,.,'..t...._'--,....., /. 

Zaterdag 15 septombor waron eon tiental 
N.JBGers te gast bij de oudheid.k:undigo
vereniging 11Haagso Beemden". Zij kragen 
van een lid van dezo vereniging een 
rondwandoling door dit unieko gebied.
We bekeken o.a. hot kasteeltje te Ga
goldonk, do singoltjes van Burgst (de
opgraving van 1971 was geheel overwoe
kerd) on het landhuis van Burgst.
Na eon bezoek aan oen café, waar de 
ovorvorhitto lichamen konden afkoolen, 
koordon we terug naar Gorinchooo Het 
gastv.rijo onthaal en de fantastische 
omgoving hadden oen grote indruk op 
ons gomaakt. 

HISTC:RTE VAN DE ALBLASERRWAARD 
Vrijdagavond 28 septombor hiold dhrT 
.J.B. Pellikaan, voorzitter van hot 
Strookhistorisch Centrwn voor de Alblas
serwaard, oon lezing voor eon bedroe
vend aantal bolangstollendon.Slechts 
9 loden on 1 donatour waron aanwezig, 
zodat dhr. Pollikaan voor oen kloin, 
maar soloct, gozolschap moest sproken. 
Het ondorworp was vnl. hot tijdperk
der Arkels (on andoro machthobbors· ,in 
do Alblasseruaard); hun opkomst, hun 
bloei on tonslotte hun ondergang.
De avond werd afgesloten door eon dia
sorio ovor do Alblasser-.vaard van dhr. 
Verhago, ])hr.Blok vertoonde de diae1s, 
die voorzien waren van commentaar (dmv.
do bandrecorder). LdB. 
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* * * ·werkgroep * * * 

BUITENONr�1ERZOEK 
Ëe� ;erslag van Astrid on Inge:
Na een lango tijd van voorbereiden, 
dio toch nog to kort blook te zijn,
kon hot herfstkamp Gorinchem een aan
vang nomen, De yorstuurd3 convo's had
den 11 deelnemers on 5 leidors ?Pgele
verd (daarnaast nog 8 bozookers).
Op maandagmiddag 16 oktober om 2 uur 
arriveerden de doelnomers op het sta
tion. Zek,vamen uit alle delon van het 
land: Maastricht, Tilburg, Wageningen,
Amsterdam, Voorburg on Zwartsluis. 
Mon installeerde zich in het huis van 
de fam. Sternheim op do Vismarkt, waar 
men de beschikking had nver een uiter
mate gorieflijke accomodatie (hierbij
willen we do fam. ;=;ternheim nogmaals 
bedanlrnn voor de geweldige gastvrij
heid). Hiorna kon eon bogin g(➔ maakt 
worden met het PROGBJJ/DHA. 

WAW:�ELEN 

De doelnemers hebben niot hooven kla
gen dat zo lang stil moosten zitten. 
Nadat ze bijgekomen waren van hun lan
ge reis,werden zo door de G.S. meege
sleurd door de stad om allerlei leuke 
plekjes nauwkeurig te bekijken. Was 
het in den beginne droog, naarmate de 
tijd verstreek kwamen or steods meer 
druppels omlaag totdat sprake was van 
een echte bui. Jae

9 
on toen hield men 

maar op mot bekijken en ging men huis
waarts. 
Dinsdagmorgen waren vve ruim eon uur te 
gast in hot museum "Dit is in :Sethlo
hem". Door de tweo gidsen worden we 
uitgobroid voorgelicht ovor do uitge
staldo oudhodon. Dank u heren. 
Men had nog niot gohoog gewandeld, 
want woensdagmiddag ging men mbv. hot 
(koude) bootje naar Loevestein on Wou
drichem om aldaar hot historische 
schoon to bowonderon. Ook hier had de 
rogQn oon grote vinger in de pap. 

LUISTEREN 
Do doolnemors waron niot alleen actief 
bozig, ook voor passiove rocroatie was 
gezorgd. Hot begon al op maandagavond 
met do dia's incl. toelichting over do 
11 schoone" gebouwen van Gorinchem, 
(Wim dood het wol leuke

9 
niotwaar?) 

De volgende avond st0nd er zelfs oen 
lezing op het programma� Wie dacht dat 
het een saai, droog verhaal zou wordeni 
kont dhr. do Kok nog niet goed. In sap
pige bewoordingen gaf hij toelichting 
bij oon goode diaserie over de archeo
logie in do Al"blasserwaard. Na afloop
kon goconstateerd worden dat iedereen 
zich uitermate good vermaakt had en dat 
men er bovendien nog iets wijzer van 
geworden was ook! 
De laatstG avond stond in het teken van 
de walvis. Dhr. do Waal uit Schelluinen 
had ons eon film uit 1946 to leen gege
ven0ver de walvisvangst door nu wijlen
de walsvisvaardor "Willem :SarendSZ,11 

• 

Er werdon nogal wat bloed:rige en vottï
ge tonelen aan de deelnemors voorgescho
told, die op de meosto aanwezigen eon 
diepe indruk maakten. 
Tenslotte luistordo men natuurlijk ook 
gehoorze,am naar de Gorcumse leic.ers, 
want die waron to�slotte de baas! 
Na hot aanhoren rosp. - zion van dezo 
vorhalen kroeg mon natuurlijk dorst. 
Tiezo werd golosd :Buiten de Waterpoort

9 

waar voor ioderoon genoog vloeibaars 
was. 

G:a.ÀV�N 

Dit was het bolangrijksto onderdool van 
het kamp en daarom behandolen we het 
maar op 't laatst. 3 ochtenden en 1 
middag is men doonde goweest de funda
menten van het huis bloot te leggen
(in do regen moostal). Vak I (zio SC 
IV)eis vrijwel gohoel leoggohaald, even
als vak III Vak II is wel uitgodiopt,e
maar nog niet gehoel leeg. Tijdens doe
workzaamhoc1on is oen vrijwel gaaf tep;ol
tjo gevonden on tiontallen schorvone
word.on verzameld.e
Van clhr" do Kok, die oven k,vam kijken�e
vornamon wij dat we nog niet op hetniveau .M.E. ziJn, dat zit onder deep1avuizen· 
in vak III, Hot gostoldo doel, de op
graving klaar voor de winter, is jam
mer gonoog niot gehaald. 

Do leiders hobben zich uitstokend ge-
•ekweton van hun taak, hierdoor is hete

kamp vlekkeloos vorlopen. Ook is or nie
mand aan eon voodselvorgiftoging over
lodong hot (Chinese) oton smaakte wel! 
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N.J• .B.G. 
gorcum 

Dit is alwoor do laatste Klephoorn van 
dit jaar, on misschion wol do laatsto 
die ooit in S.C. zal vorschijnon.
Alleroorst mijn excusos dat in SCo rr 
goon Klephoorn is vorschonon. Dat is 
gokomon door omstandighod.on, waiarin de 
Scriptograaf toon vorkoordo (prottigo!). 
Nu dan do vorslagon van clo B-ktivitoiton 
Echto verslagen staan oldors, dit z�n 
moor kritischG opmerkingen bij do be
troffondo aktiviteit. 

DE KLEPHOORN 
Bu.rgst on Gagoldonk wordon bezocht, 
do gids moost hot doon zonder het go
bruikelijko geschenk (fooi o.s.).Vor
der viol or niot voel op do organisa
tie aan to marken (improvisoron loort 
mon op don duu.r ook wol), 

28_soptombor_lozing van_dhr._��!!!�'.:!:'.:!:�n
Slechts 9 lodon en 1 donatrice waronn. versturen aanwezig. Eordor convocaties zou geen
kw-aaèc kunnen, maar ja dat kunnen we 
van olko aktiviteit· wol z.:.,?;gen!
Do m_osto mans:� hebben oen volle agon
da o: wannoor oen convocatie eJn 
wook van to voren wordt ontvangen is 
de bow�2to avond meestal al bozet. 

22_soptomber_Tsjechischo_avond 

Jammer was hot dat do P.H.C. niot voor 
iots drink- on ootbaars uit dit land 
had kunnon zorgon. Ik vornam éta t eon 
P.H.C. vertogonwoordiger zelfs naar 
Broc1a is geweest om iets te versioron, 
maar ook dat mislukte. Dit was ochtor 
allemaal niot nodig gowoost, wanneer 
or eon botaro communicatie vras geweest 
mot Klaas do Boor. Dat dG P.H.C. fou
ten maakt blijkt hioruit ovorduid0lijk. 

15_t/m_18_oktob0r_herfstkamp 

Dit opgravingskamp zou zonder meor ge
slaagd zijn gowoest als hot woer had 
moogmvorkt.
Opvallend was het dat do sleutels van 
diverse panelen zovool mooilijkhodon 
opluvordon. Het kwam zalfs voor dat er 
oon sleutel 11 zoek"was. De rnann

9 
die zich 

hiorovor nogal opwond blook later zelf 
do sl8utol te bozitten! (hot bestuur 
hooft hot nogal c1rukn

9 
vandaar waarschijn

lijk daze verstrooidheid). Ook op tijd
komon bllek nogal eons problomon te 
go•ron. ïtionson dio niets mot hot kamp 
to maken hadàen mooston nogal eens b�
springon.
Voor de buitenstaander liop hot achter 
vlokkoloosn

9 
wat vvol eon complimentje

vmard is. 

Komende aktivitoiton 

15nsoptombor_oxcursio_naar Burgst;n_n
Volgens planning mooston or drie B-uto's 
vortrokkon vanaf hot station. Er bmm, • 
zoals gowoonlijk, woor wat tussen, zodat 
dat vortrokkon werd raot 2 auto's. Net 
gonoeg voor do 10 doolnomors (krapjes). 

SCRIPTill.:1 CASPINGllil\:1 NR. V 

Ik hoopn9 dat de organisatoron van de 
afc.bling woer wat geloerd hobbon in de 
afgelopen twoo maanden en à.at de komen
do aktivitoiten nog beter zullen ver
loponl 

Aldus opgemaakt op 21 oktober 1973 
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HOOFDBOND 
►Allerlei◄ 

NIEUWS 

Nu de herfstaktivitoit woor voorbij isn
9 

rest nog éón bolangrijko bondsaktivi
teit

9 
nl. het Congros Q Aangozion de 

Bond op 10 juli van dit jaar vijftien 
jaar bestond wordt dit jaar het 3o Lus
trum-congres gehouden. Hot wordt een 
feestelijk geheel dat duurt van wo. 27 
t/m zo. 30 december as. en zal in het 
teken staan van de Romeinen. 

Om precies to zijn:De nadagen van het 
Romeinse Rijk. Dit onderwerp is gekozen 
o.a. omdat kortgeleden hot boek "De Ro
meinen in Nederland" van Prof. Dr. W.A.n
van Es in de Grote Fibulareoks vorscheenno 
Er zal verder ruime aandacht geschonken
wordon aan de Romoinso overblijfselenn
in ons land: excursies naar Romeinsen
opgravingen en een bezoek aan het muse
um Kam. Verdor zullen prominente des
kundigen worden uitgenodigd oen bijdra

"Alteveer" to Arnhemn
9 

die van bijzon
doro gemakken is voorzien. De kosten 
bedragen f32,50 (extern) en f47,50 
(intern). 

KALPEN 

Er zal volgend jaar oen nieuwe opzet 
van do kampen worden ingevoerd. Deze 
houdt in dat or drie catagoriën kam
pon ontstaang
1.nKampenn

9 
waar deelnemers f10,-- p.d.n

ontvangen in ruil voor hun presta
ties. Dit impliceert wel dat er ge
werkt moot worden. f30n

9 -- insclITijfgeld.
2.n Instructiekampenn

9 
waar do jongere

leden loran graven, tekenen etc. te
gen betaling van f75

9 -. Duur één week. 
3.nDe oude kampen: dus twee weken gra-

ven. Gezien de nieuwe opzot dalenn
�e flink in prijsg ca. f60n

9 -. 

Plannen bestaan cm do zomerreis bv. 
naar Engeland (Londen) to houden. Dit 
zal oen goedkope 14-daagso reis worden. 
Do paasrois zal

9 
gezien do ervaringen 

van dit jaar, eon geheel ander karak
ter gaan dragen. 
Al deze gogevons zijn onder voorbehoud 
on worden t.z.t. bekontgomaakq.
* W. L. ,T. VCr:'. lT - KAl'4PSECRETARIS * 

ibula 
Uit hot feit, dat er de afgelopen tijd 
geen Fibula moer gepubliceerd is, mag
niet worden afgeleid dat er niet aan ge
werkt wordt om de veranderingen door te 
voeren. Op deze plaats kan ik de situa
tie niet geheel uitloggen. Eind novem-
ber komt er in ieder geval weer oen Fi
bula uit

9 
die al eon 1gedeeltelijke) 

ge te loveren aan verdere verduideltjkingn•nmetamorfose hooft ondergaan. De rodac
van hot onderwerp.n tio is benie.wd hoo do roaktio zal zijn,
Het Congres zal worden gehouden in de alsn en wacht dan ook vol spanning op allen
gloednieuw uitziende jeugdherbergn ingezonden stukkeno/claas v. kuilonburg/n

6 
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Laat uw fiets niet uitrusten, 
niaar rust uit op uw fiets. 

KOOP EEN N IEUWE FIET S, OF LAAT UW OUDE GOED NAZIEN BY: 

BROMFIETSEN RIJWIELEN 

G I L D E N W EG 

GORINCHEM, 

UNI □NTel. 24036. 

►H.H. DOE HET ZELVERS ◄ 

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

o.a: hout• behang •verf• gereedschappen 
• • • • 

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

VA RIATIES V OOR UW AUTO E TC. 

Het is: 

breedveld's verfhandel 
S C H O U T S T R A AT 2 1 - 2 7 t e 1. 2.1 2 3 4 
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Raadhuis ple in 6- Ar

kel tel: 01831-1418 

VAN EEN LEUK BOS

JE BLOEMEN, TOT 

EEN ONVERGETELYK 

BRUIDSBOEKET 

HET BESTE ADRES! 

(lid f leurop-interflora) 



V,erbwenen �onumenten 
Eon van do moost historischo verdwonen,�at in do loop dor laatsto jaren is vordwe
non, is het oude Mannenhuis aan do Molenstraat. Het word in de late M.E. gesticht , 
en in 1962 gesloopt, terwijl do naastgelegen Oude Iloelen ,verd gerestauroerd!\e

We moeten tot± 5 aug. 1442 teruggaan, Hot eigenlijke gebouw word vele malen 
om de stichtingsdaturn van het oude I,fan verbouwd, dit nam niet weg dat de con
nenhuis to vinden. Iniatiofneomster structie zodanig was, dat de regenten 
hiertoe vvas Steyndol t, vrouw van J'forten naar oen ni8UW gebouw gingen uitzien. 
Schouten; die oon huis aan do Molonstr. Nieuwbouw werd gerealiseerd in 1956 op 
voor liefdadigo doeleinden beschikbaar een (door bombardement van 1 44) vrij
stelde. Naar haar werd do instelling gekomen plaats aan de Havondijk. Ilit 
later ook wel Huize STEYNilEL'I1 genoomd. gebouw kroeg do naam 11 Hui,:.eo Stoyndelt11 

©ube �atttten � · 

htti.s * motenstr. 50• 
Ile oors_pronkelijke bedoeling van de ge
meente was het gebouw bij de op handen 
zijnde restauratie van de Oude Iloolon 
te betrekken en hot to bestemmen als 
museum, expositieruimte of leeszaal. 
Ilo restauratie zou ongeveer f250.�00 
gaan kostonj bij bestudering van de 
plannen bleek dat, volgens het architec
tonburoau, do verkregen toestand om 
oconomischo on praktische redenen oen 
dergelijke investering niot rechtvaar
digde. Voorgesteld werd dan ook hot ge
bouw, dat op do monumontó�l�jst stond, 
to amoveren. Ilit kwam overeen mot do 
plannen van hot Hoogheemraadschap voor 
de Alblassorwaard, de nieuwe eigenaar
(sinds dec. 156) van het Oude Mannenhuis.e

Toestemming om tot amotie over te gaan,
werd in 1960 bij de bevoogde instantie 
(toon nog hot ministerie van O.K.&W.) 
aangevraagd on verleend in 19611 onder 
de voorwaarde dat do afkomende bruik
bare materialen niet dan met voorkennis 
van do Rijksdienst voor do Monumonten
�org worden vervreemd. Afgekomen zijn:
1000 st. gave waalstenen evenveel kloos
termoppen, ijssolstonon, hole kloksto
non on dakpannon. Ilaarnaast natuurste
nen vloortogols en oen godeeltelijk mot 
wapens voorziono zork. Na verwijdering 
van klimop bleek zich aan do zuidelijke 
muur eon jaartalstoen uit î593 to be
vinden. 
Na do sloop word in î963 oen nieuw v.,O-on
huis annex archief en garages t.b.v. 
hot hoogheemraadschap opgetrokken in 

•e een fantasieloze imitatiostijl, die dee
Oude Iloolon to weinig decorum biedt.e

* BERT STA11KOT * 

Op 10 januari 1498 was hot Hondrik Vol
kior Jansz., dio door godsvrucht gedre
ven, het aangrenzende huis schonk. 
Ilit huis diende (na te zijn verbouwd) 
tot do reformatio in 1572 als kapel.
In hot begin van dozo eeuw word dit 
pand woer verkocht on wel aan de Gorin� 
chemse Bank, die aldaar een nieuw bank
gebouw deed optrokkene . Later ging het 
naar de Amrobank en nu staat hot leeg! 
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Onlangs werd "e1 t Nieuwe Gasthuis", voor de verpleging van chronisch zieken offi
cieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan werd een boekje uitgereikt aan 
de aanwezigen, getiteld; "Van een oud Gasthuis tot 1 t Nieuwe Gasthuis", geschre
ven door de stadsarchivaris dhr. A.J. Busch. Om een breder publiek kennis te la
ten maken met dit boekje en gezien in het licht van het feit dat de gemeente het 
oude Zieken-Gasthuis wil slopen, hieronder een en ander over het Gasthuis" 

EERSTE GASTHUIS 

Wanneer het eerste Gasthuis in Gorin
chem is gesticht, is een raadsel. Abra
ham Kemp (een oude 2tadsbeschrijver) 
meent dat dit reeds voor 1300 zou zijn 
gebeurd. Dat hij het bij het rechte 
eind heeft is op ze1 n minst twijfelach
tig. De eerste betrouwbare berichten 
over het bestaan van een G:àsthuis in 
de gelijkl�amige Gasthuisstraat komen 
uit de eerste helft van de 14de eeuw. 
Het Gasthuis, dat ook wel bekend stond 
als het 11 Gasthuys van Sint Kathrijnen"
had een complex gebouwen tussen de 
Gasthuisstraat in het noorden en het 
kerkhof aan de zuidzijde in Eigendom. 
Hiertoe behoorden het gebouw dat dien
de voor de verpleging van de zieken, 
de kapel, enige huizen en een paar wo
ninkjes, maar ook maakten er deel van 
uit een boerderij met een kippenhok en 
een bleekveld en voorts de Beyaard,
het gebouw waar de behoeftige medemens 
onderdak kon krijgen, want het Gast
huis nam ook de armenzorg op zich. 
Dwars door het territorium van het hos
pitaal liep de Gethuisgang, die nog
altijd bestaat. In hot Gasthuispoortje, 
waarschijnlijk daterend uit het begin 
van cle ·16de eeuw, bevindt zich een 
steen met het jaartal î39î, hiermede 
de niet geringe ouderdom van het 
straatje verradend. 

Aan het einde van de 16de eeuw zochten 
de gasthuismeesters een nieuw onderko
men voor de _aan hun zorgen toevertrouw
de instelling, waarschijnlijk wagons
de vervallen staat waarin het Gasthuis 
vorkoerdo-:-of omdat het te klein werd. 
Men vond dit in de Bagijnenkerk in de 
Haarstraat, wolk gebouw niet meer voor 
godsdienstige samenkomsten in gebruik 
was. Na een verbouwing en de aanbouw 
van een keuken en mangelkamer trok men 
omstreeks het jaar 1594 in het nieuwe 
onderkÖmen� terwijl het gebouw in de 
Gasthuisstraat nog tot 1598 dienst deed. 

In 1600 werd het oude gebouw voor de 
afbraak verkocht. Nu nog zijn echter 
fragmenten to ZJ.en in de achterkanten 
van do woonhuizen, die op de plaats 
van het Gasthuis staan. 

GODShlJIZEN 

Het Gasthuis behoorde evenals het Pest
huis, het Oudemannenhuis, hot Oudevrou
wenhuis en het Weeshuis tot de zgn.
Godshuizen, de oude liefdadige instel
lingen. Het werd bestuurd door een col
lege van drie gasthuismeesters, in de 
17de eeuw vaders en regenten genoemd.
Elk jaar trad er een af en deed een 
nieuwe door de vroedschap benoemde re
ge11.t ,üjn ::i.:.-.��:Pdé: 

Jr 

��

l �','
-

.:::-· �-:::. =-=5-=i_;:::::-.:z_:::::::::'.:;;; 

. 
=t:=::.==t==::,-ff;J 

.,,--�·� 

,..-··ijir,(" 

i 

� i� 

i.
f/î 

r,F�
-,• _--; 

Het Gasthuis stond speciaal ten dien-
•este van de minder of in het geheel niete

mot aardse goederen bedeelde GorcumerR.e
Men noemde het in die tijd niet voore
niets het "Arme Gasthuys 11 

• 
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-------------------· Gorcurns historie 

Aan het Gasthuis waren o.a. verbonden: 
- de binnenmoeder, terzijde gestaan

door con godicnstige, was belast mete
de dagelijkse leiding van het Gasthuis. 
Na 1748 stelde men eon echtpaar aan 
voor dozo taak. 
- de "stadsdoctor, die een wetenschappe

lijke opleiding achter de rug had,e
behandelde de zieken. 
- de chirurgijn was belast met het ver-

richten van het destijds beproefde
middel van de aderlating on do behan
deling van uitwendige letsels en ver
wondingen.
En dan tenslotte de patiënten, waar 
tenslotte alles om draaide. Tioorgaens
overleden er jaarlijks tussen de 10 en 
30 personen. Het jaar 1672/e1 73 steeg
hier wol ver bovenuit met maar liefst 
220 doden, waarvan vele soldaten en 
ruiters (niet voor niets is dit het 
"rannpjaar"). Iviili tairen waren geregel
de "gasten" in het gebouw. Van mei 1659 
tot mei 1662 bedroog het aantal ver
·pleogdagon van zieke soldaten 2137,e
waarvan sommigen wel eon half jaar ine
hot Gasthuis bl3ven.e
Tot in de vorige eeuw bestaan geen be
trouwbare exacte gegevens over het aan
tal verpleegde patiënten. Tie eerstee
betrouwbare cijfers dateren van 1821e
(48 pers. met totaal î681 verpleegda
gen).
Slechts sporadisch blijkt uit do be
waard gebleven archivalia aan welkee
kwaal eon patient (over)loed. Als dee
heren medici in het Gasthuis eon zie
ke niet konden genezen, werd hij door
gestuurd naar een grotere stad (Ae1 dam).e

FOOIEN 
Het was gebruikelijk, dat do binnen
moeder van elke binnenkomende patiënt
6 stuivers ontving, behalve als de 
financiële positie van de verpleegde
het niet toe liet. 
In 1787 werd een oud gebruik in ere 
hersteldg de vergoeding van 12 stui
vers voor het afleggen van overleden 
patiënten. Van dit bedrag kvmmen 8 
stuivers aan de binnenmoeder en de 
resterende 4 stuivers of aan do dienst
bode als het eon vrouwelijke overlede
ne betrof, of aan de zaalknecht (als
de binnenmoeder niet getrouwd was) of 

•binnenvader in het geval het eon man 
was. Veirlere inkomsten verkregen zij
door het verkopen van do kledingstuk-

SCRIPTOM CASPINGIUM NR. V 

ken van overleden militairen, die na 
1780 alleen als ze behoorlijk waren 
gekleed werden opgenomen (anders waren 
de inkomsten te gering), 

GAST- EN ImANKZ INNIGElJI-i.1.JIS 
Achter het Gasthuis stond aan de Kater
straat het Pesthuis, dat in 1602 was 
gebouwd (zie hiervoor SC jrg. 3 nr. 1 
on de voorplaat). In 1826 word hot ge
�ouw afgebroken, een paar jaar eerder 
waren de krankzinnigen (de pest kwam 
in de 2e helft van de 17de eeuw voor 
het laatst voor en het Pesthuis was 
dolhuis of krankzinnigen.huis geworden)
ondergebracht in een aantal huisjes
in de tuin van hot Gasthuis. Juist 
had do naam Zieken-Gasthuis ingang ge
vonden, maar die word nu ijlings ver
anderd in Gast- on Krankzinnigonhuis, 
Aan deze niot-idoale toestand kwam in 
1 843 gelukkig oen eind, toen do 3 
geostoszieken vertrokken naar Dordrecht. 
Voortaan luidde de officiële naam weerg
Zieken-Gasthuis-.-

Na diverse verbouwingen in hot oude 
gebouw gevoold8 men toch do noodzaak 
om uit ie breiden. Hiertoe worden de 
oude keuken on een mannenzaal in 1850 
afgebroken on werd op die plaats een 
nieuw gebouw, ontworpen door gemeente
architect TI. Looven, van 30x10 m. 
noorgo�ot, Het bood plaats aan 36 zie
ken. Tie rost van het Zieken-Gasthuis 
verkoerdo in een bouwvallige toestand: 
in 1865 moest do ziekenzaal voor vro�
weljjke patiënten ontruimd worden om
dat het dak te vervallen was. Tie oude 
M.E, Bagijnonkerk stond nu al 450 jaar
in de Haarstraat, ook latere bij- on 
aanbouwsels (uit 1594) konden de last 
van do eouwen niet langer dragen. 
Het actieve Burgerlijk Armbestuur, 
waarbij hot Zieken-Gasthuis in 1864 was 
ondergebracht, wilde al deze gebouwen
afbrokon en daar·,.:ior in de plaats een 
nieuw ziokohuis bouwono 
Gemeontearchitoct C.J. Loeven ontwierp 
eon nieuw hoofdgebouw en na de afbraak 
in 1866 werd begonnen met do bouw van 
hot nicrnwe ziekenhuis met zijn impo
sante 32 mrt. lange gevel. In 1867 kon 
hot nieuwe gebouwe, met plaats voor 
30 zieken, in gebruik genomen worden. 
De badaccomodatie was extra ruim ge
houden, teneinde de Gorcumso bevolking 
voor 40 cant in do gelegenheid te stel
len nu en dan eon bad te nomen. 
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Ziekenhuis - -Gorinchem. 

VEROUDERDE INSTELLJNG 

Na oen actieve beginperiode van hot 
Bugorlijk Armbostuur, zakte zij echter 
al spoedig weg in hot moeras der zelf
vornoogzaamhoid: do toestand in het 
Zioken-Gasthuis bloof, ondanks gewij
z�gdo inzichten in don lando, ongewij
zigd. Hierdoor voldedon de vorpleging,
hot gobouw en hot opnamoboloid niet 
aan de eisen dos tijds. Tot 1910 wa
ren er nog geen gediplomeerde verpleeg
stors, de binnenmoeder en -vador doden 
dit werk. Pas in 1910·1�vam or oen ken
tering� hot oerste gediplomeerde por
soneel dood zijn introdon9 nl. 2 ver
pleegsters on een loorling-verploeg
stor. Eon jaar later vertrokken de 
do binnenmoeder en -vader, waardoor de 
weg naar oc ·<1 modernere aanpak open 
stond. 

Met ingang van 1 juni ·1914 ging het 
Ziokeh-Gasthuis woor oen zelfstandig 
bestaan leiden. Het werd losgekoppeld 
van hot Burgerlijk Armbestuur en kreeg 
een eigen bestuur bestaande uit 5 re
genton. De nieuwe reglémontering schiep 
de mogelijkheden tot verpleging in 
klassen, terwijl nu ook patiënten van 
elders welkom waren. De leiding werd 
toevertrouwd aan oen directrice. 
In 1916 vïOrd voor do botalonde patiën
ten oen niouvrn afdeling, loodrecht op
de rechtervleugel van het bestaande, 
gebouwd. In 1931 kwam oon zusterhuis • 
gereed. In de 2o W.O. on erna word con
stant verbouwd. De samenstellers van 
eon rappor-t kwamen in 194 7n? ondanks 

'0 

Zal dozo im
posante gevel
blijvon domi
noren in do 
Haarstraat? 

allo verniewingon c.q_. uitbreidingen 
' .tot de conclusie da.ter eon nieuwe mo-

dern ziekenhuis in Gorinchem moest ko
mon mot minstens 200 bedden Het aan
tal bedden in het Zieken-Gasthuis bo
droeg slechts 72, het gebouw bevond zich 
in oen niet al te beste staat on do 
plaats was ondoelmatig. Door uitbreidin
gen steeg het aantal bedden vvelliswaar 
tot 108 in 1954, maer iedereen ha�lde 
opgelucht adem toen hot nieuwe zi,elcnhuis 
aan de Banneweg in 196n0 werd geopend. 
Toch was er nog eon taak weggelegd voor 
hot gebouw� na ingrijpende herstelwerk
zaamheden werd het in 1961 ingericht als 
verblijf voor chronisch zieken wat het\ 
tot 1973 geblwon is. Bij de in gèbruik
neming van 111 t Nieuwe Gasthuis" kwam 
eon streep to staan onder de belangrijke
functie die hot gebouw zowel op sociaal 
als op modisch gebied eouvrnn lang had 
vervuld. 

AFBRAAK 

Do g0m0onto is nu voornemens hot oude 
gebouw aan de Haarstraat af te breken. 
Ni0t all0en onze vereniging protesteert 
hier heftig togen (g0tuige eon publi
catie in do Gorcumso Courant van ,3/�J ) , 
maar ook dG samenstellers van do aanvul
lende nota over do binnenstad (in hot 
kader van het sructuurplan GorclLm).
Zij zeggen hi0rovor: 11De karakteristieke 
panden, zoals hot Gasthuis, zoudon ze
ket niet afgebroken moeten wordonn11 • "Do 
renovatie Tan éón_aantrokkelijk pand kan 
oen lift bctokonon voor oen hole buurt'; 

0 
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Het verdwenen dorp HONSWYK 

wijk-nàmenrooks allereerst hot dorp Schalk- We < 1.1tmoeten o_, onze, reis 0m' Woudrichem 

Het is oen opvallen� verschijnsel dat 
de stad Woudrichem als het waro mot E!(m
krans omringd wordt door oen rocks van 

·dorpen mei de uitgang -wijk. Noderzettin-
gen die voor hot merendeel _aardewerk-
-vondsten uit de 9e on 10 e ·eeuw hobbone
opgeleverd, zodat zeker is dat zo ine
dio tijd reeds bestonden. En hom1èl dozee
bijdraGo voor de geschiedenis van hete
land van Heusden erei Al tena bot rekkinge
heoft op hot verdwenen dorp Honswijk,
willen wij toch de ove:rigo wijkdorpone
aan eon kort3 beschouwing onderworpen.e
Van hot ooston uit troffen vro in dezoe

wijk aan. Deze nederzetting hooft gelegen
in het lfonnikonl.and en is zeor waar-
schijnlijk ten onder- gegaé),n r:10t d_e door-
braak van de ]faas van Giessen in de rich-
ting van Woudricheme% . Dit Maasvak 
moet :pmstreeks de 130 oouw c;evormd zijn. 
Oost�lijke dolon van Giessen en van 
Rijswijk :zijm door deze gebourtcmis mede 
verdwenen. De eerste on tovens laatste 
�ermelding van hot dorp kont voor in hot 
archief van do Abdij Berno in hot jaar 
1216 als Scalcwick. De ligging kan go-
localiseord worden in de onmiddelijke
omgeving van hE;t Rcchtliuis van. Munn1keri-
land. 
Het is dikwijls mooi lijk, zo niot onr:io-
gelijk, om de betekonis van con dorps-
naam te verklaren. Toch willon wij een 
poging in die richting wagen. In het 
Middennederlands is een schalk oon on-
dC!lrhorigo. Schalkwijk zou dan in oor-
sprong eon nederzetting zijm gcwoost 
van oen lijfeigene met zijn geziri. Een 
persoonsnaam Scalc is niet uitgesloten 
maar mindor waarschijnlijk.
Het. vo.lgç:mdo wijk-dorp dat we tegenkomen
is Podär,-ic, het huidic;o Poedoro�jen, dat 
in hot jaar709 in de archieven van de 
Abdij Laurosheim wordt vermeld, De na-:ms.:... 

betekenis is onzeker. Pad.ar of poeder
kan een olomont zijn dat met water iets 
te maken hoeft, wat con verwantschap 
met pouren uit l\Tiddennederlands poderen, 
roeron laat denken. Misschien is slijk,
modder, de oorspronkelijke betekenis? 
vandaar peuren, in het slijk vissen? 

Ook de naam polder is hieruit afkomstig.
Pod�rwic of Poederoijen zou een neder'-

zetti� kunnon zijn in of bij eon inge-
poldord e;obied,e
In één ä.dem �nnen we de dorpen R�jswi.ik 
en Ui twiik noemon. Hot eerste Rijs- of 
bovenstrooms aan de Alm gelegen, wordt 
in de archieven van de Abd_ij Borne ver-
meld als Risov'iih.c in het jaar 1196; 
Uit- of benedenstrooms aan de Alr:i wordt 
als TJitWiç.in hot jao.r 1108 g,_enoemd in 
het �'.dOrkondeJJ.boek van Hol.land en Zeeland. 
De volgcmde plaats is Honswijk waarover 
wij bet later zullen hobben� 

vor\· ::ilgens Zandw\jk, �arspronkelijk eene.
bo::;__u.:ncrijko nederzetting waar de Heren 
van Al tona hun stamslot hadden. :Ue 
oudste vermelding van Zandwijk komt 
voor in het jaar 1233 als Sandwic in 
hot Oorkondenboek van Holland en Zee-
land. Hot is niet mogelik dat wij in de 
naam van deze nederzetting een Sanctus 
Vicus (= hoiligo plaats) .zien. 
Boned.onstrooms aan de Alm he,_,ft ver-
v:olgcms hot dorp Gansw�ik gelegen, eon 
naam dio nog voortleeft in de Ganswijk-
se polder" In ho-t archief van de Nas-
sa uso Doraoinra:- d komt do schrijfwijze
als Gansewic in hot jaar 1338 voor. 
De·· naàmsbetekenis is onzeker, hoewel 
de bekende watervogel niot ui tgeslotcn 
is. 
Aan een vroegere zijtak van de Alm, aan 
hot vrijwel geheel verlande riviertje
de Wcrkon 3f ontmoeten wij de naafil Muil-
WDk, oertJds eon ambachtshoorlijkheid 
mot .oon aanzienlijk geslacht van dio 
naam. Do oudste schrijfwijze is van �327 
en wel JVIuylwijck, waarvan het cersto lid 
waarschijnlijk verband houdt mot oon ma-
len. 
De volgende wijknaam vinden we in Gan-
telwijk, waarvan in d.e middeleeuwse 
archivalia goon onkele oude vermelding
is te vinden. Nu do oudsto schrijfwijze
onà hierdoor ook niet bekend is, kun-
non wij hool moeilijk eon naamsverklaring 
govon. E�n watoreloment is niot ui tgo-
slot on. �� 

Noot: De }faas tussen Heusden on Woudrichem ontstond door afdamming van de Oude 
Maas bij Hedikhuizen .±. 1230 (zie se• jr • 1) 

Noot: De Werken zou góón zijrivier van de Alm gowoest zijn; zij ontsprong vroeger
onder Woudrichem 

Noot: Gantel is naam voor bonedonloop van de Alm 
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-----------------Strook geschiedenis-----------------

DEEL II 

Fulco van Borno had rtjke bozittingonn
9 

ook to Honsv�jk. Btj hot stichton van do 
Abdij gotrokkon. Do paters van Borno wa
ren dus roods lang in hot gobied om 
Honswtjk werkzaam met het ontginnen (de
Honswtjkso polder is door hon mot hot 
leggon van eon bandijk in cultuur go
bracht � wannoor wij kennis maken mot de 
oorsto vormelding van het dorp. Theo
dorious dictus Borghman en ztjn vrouw 
Gisela oorkonden op 7 febr. 1264n

9 
dat 

ztj aan de Abdtj van Borne 25 morgen
land, do Vrouwenwoido genaamde, hobben 
geschonken tot stichting van oon kapol 
te bodienon door oon dor R:anunnikon •n
van do Abdij, on dor bopaling dat dit 
porcoel grond vrtj zal ztjn van dtjkplicht 
en van de verplichting oon watergang ·r..0 
vorschaffon, on ondor voorwaarde dat 

steenvrucht, dorons en langwerpige bla
deren. Dezo vorklariqg is dos to aanne� 
molijkor omdat hot nabijgologen Ambacht 
Almkerk oorspronkoltjk Doorn hootte. De 
wijk-namonkrans om 1Houdrichom is hiormedo 
dus gesloten on wtj zullon in hot volgon
do hoofdstuk overgaan tot hot vermoldon 
van de gogovons dio ons aangaande hot 
vordwenen dorp Honswijk bokond zijn. 

dat do Abdtj daaraan 25 morgen van haar 
nabij gelogen grond zal toevoegen. Nn do 
dood van de schenkers zullen or eens 
por jaar missen worden gelezen te hun
ner gedachtenis

9 
v1aartoo de Abdij 20 

Hollandse schellingen 1 sjaars uit de 
Vrouwemveide zal trekken. 
Het geslacht van de Heren van Altena 
toonde waardering voor het ontginnings
work van de Berners on vorloonde do vol
le medewerking tot de bouw van de kapel
bij het reeds bestaande huis van de Abdij
in Hons,vijk. De niouwo stichting werd alzo 
oen proosdtj van de Abdtj Berno. Op zohda-
gon droeg do proost van Borne hot heili
ge sacrificie op "indo blau caemer op
Hontswijck".
Nu mooton wtj het ons niot zo voorstellemn
a.lsof hot gehele gebied van HonswiJK oenn

t 

, ! 
i. 
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een Bornso bezitting was, want in oen 
opsomming van plm. 1280 van do goede
ren in hot Land van Al to na, welko van 
de Graaf van Holland in loon gohouden
wordonn lozen wog 11:Didoric van Utv:iken

9 

die es 
3 

ooc mijns horen man wordon onde 
hoft hom op ghoghovon sino ghesato en
do sine husinghe onde vier morgen
lantsn9 ghologhen to Honsowilrn". 
En vorder op 10 april 1439 oon aanto
koning

9 
dat Philips van :Bourgondië aan 

Jan do Borchgravo 11 morgon land to 
Honswijk in loon gaf.
Als govolg van de St. Elisabothvloocl 
word in 1421 het zorgvuldigo werk van 
jaron hor vorwoost. Do landorijen kwa
men blank to staan on cle proosdij met 
do kapel hadden hot zwaar to vorduron 
on worden ton delo verwoost. Hoewel de 
gebouwen v10or hersteld vrnrdenn9 her
kreeg do :prrosdij nooit moor haar vroo
goro botekonis. Krachtig,3 pogingon zijn
in hot werk gosteld om torug to winnen 
wat vorloron was, ochtor tovorgoofs,
hot bloof sukkelen. 
Zo vernomen wij uit oen chartor van 30 
januari 1548 dat de biechtvadern

9 
prio

rosn
9 

subpriorosn
9 

procuratrix on con
vontualinnon van hot nonnenklooster 
volgons do rogel van St. Dominicus te 
Woudrichem, door do brand van hot 
klooster (1542) daartoe gedwongonn

9 
ver

klaren aan Gerrit Jonckers van Balen, 
proost to Honswijkn

9 
ten bohoovo van de 

Abt van Borne zijn prolaatn9 oon hont 
land in do Ban van Rijswijk verkocht 
on de koopprijs ontvangen to hebben. 
Zij verklaren de koper godurondo jaar 
en dag te zullen vrijwaren on voor do 
nakoming harer verplichtingen al haar 
roorondo on onrooronde goodoren te ver
binden. 

De jaron door bleef do proosdij oen 
kviijnohd bestaan leiden, tot zo in do 
dagon van de Reformatie vmrd opgeheven.
Op last van do Drossaard van Altena 
moesten alle geestelijke gooclorn vrnr
don opgeheven on daaraan danken vrij 
een overzicht van do Bernse bezittingen 
van Honswijk.
Op 19 januari 1582n

} 
ton overstaan van 

Schout on drio Heemraden (van wio twee 
tot do oorkonden behoren), ton vorzoo
ko vari. de gomachtigdo van de Abt van 
Berne, op hun ambtsood oen verklaring
af omtrent de ligging van stukken 

land in do Ba:1 ,-.-an Rijsvlijkn9 tozamen 
43 morgon groot, die van oudsher go
staan hebben ten namo van de Abt van 
Borno of van de proosdij van Honsw�jk8 
Op 13 maart 1583 9 ton ovorstaan van 
Jan Tuoling Gijsbrochtsz.n9 gemachtigd
schout dor stad Wouclrichomn9 on tweo 
Slijkhoemraélon (onclor wio Jan Tueling), 
ton vorzooko van do gemachtigclo van de 
Abt van Bornon

9 
op hun ambtsoed oon vor

klaring af omtront do ligging van vier 
on twintig morgen en eon morgen in de 
Oude Ban van Woudrichem, on van zos 
morgen land in do Ban van Honswijk

9 
al 

wolk land van oudsher in hot dijkbook 
gostaan hooft ton namo van de proostdtj 
van Honswijk. 
Al mot al 74½ morgen land of 64 ha. go
cultivoorde grond.
Honswijk of zoals do oudst bekonde spel
ling aangeeft Honso-rïiko � kan zijn naàm 
ontloond hebben aan hot houtgewas hons, 
honts of hondshoutn9 in Noord-Brabant 
vrij algomeon ondor die naam bekend. 

SLOT 

Dit is vrijvwl alles wat wij van de no
derzotting Honswijk en zijn instollin
gon woten. Hot is weinig� zo weinig
zelfs, dat ·wij niot eons woton waar het 
dorp mot zijn proostdij on kapel gele
gen hooft. De zevon bochten aan het 
oindo van de Oudo Dijk onder Woudrichem, 
kunnon eon aanwijzing zijn dat Honswijk
daar gozocht moot wordon. 

Naar oon artikol in de Woudrichemse (?)
Courant van 1955 door wijlen H. Voogd 
to A�lburg. Noten van Bart Stamkot. 

• 
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"Roeds was hot ovoral dag, maar 
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Ornament van 

een bronzen situla uit het huis van Menander 

in dG buurt van de Vesuvius was hot nacht, zwarter 

;! •
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on dichter dan ooit oon nacht was goweest, enigszins verhelderd door tal van fak
kols en allerlei lichton." 
Aldus beschrijft Plinius hGt voorspol tot do uitbarsting van de Vesuvius op 24-
augustus in hot jaar 79 na Christus, die 
tuurrampGn in de gGschiodenis. 

Voor de bGwonors van twoG plaatsen en 
hun omgeving was het eon indGrdaad oen 
ramp: velon verloren hot lovGn en dui
ZGndon werden beroofd van havo on goed.
Voor latere archoologon on goschiodkun
digen was do ondergang van Pompeji en 
Horculanoum echter eon zegen. Door de 
herontdekking van do boido plaatsen on 
door nauwkeurig onderzook van opgegra
vonmateriaal is do kennis van het loven 
in dG Romeinse tijd in do oorste oouw 
na Christus vergroot. Door de opgravin
gen kunnen wo nu mot onigo zokorhoid 
zeggen hoe figuren als Horatius 

9 
Ovi

diuG 
9 

Augustus, Tacitus on vGlo van hun 
tijdgonoton leefden. 

VOORGESCHIEDENIS 

De V3suvius was (on is nu nog) oen v1.1.l
kaax1, dio geregeld actief was en oigen
lijk oon voortdurend gevaar vormde voor 
do bowonors van do hellingen. Toch ves
tigden zich velen op de vruchtbare 
lavagronden on in do loop van do ge
schiedenis ontstond Pompoji, dat uit
grooido tot oon belangrijke havenstad. 
Reeds voor 524 was or oon Pompeji, oen 
Griokso vestiging, d�t lator overheerst• 
werd door de Etruscon (zio SC jrg.3-4). 

zou loidon tot een van de grootste na

Na vele oorlogen word hot tenslotte 
ondervvorpen aan Romo. 
Pompoji ligt aan de baai van Napels, 
dio om zijn lieflijk klimaat en prach
tig landschap zoor geliefd was bij rijke
Romeinen, dio er hun villa 1 s en zomer
huisjes bouwden. De baai van Napels was 
bovendien eGn van do belangrijkste han
delscentra, bovendien lag in Llisenum 9 
aan de noordzijde van do baai 9 de Ro
meinse vloot. 
We weten dat roods in 62 een groot go
deolte van hot welvarende stadje word 
vorwoost door oen groto lavastroom uit 
de VGsuvius. In 79was men dus pas 17 
jaar bozig mot do herbouw en de nog
zoGr gehavende stad werd alweer getrof
fen door een natuurramp, maar nu van 
ongokondo omvang. 

DE UlTLARSTlNG 

Door GGD rodolijk waarheidsgetrouw oog
gGtuigeverslag van .do sclrrijver Plinius 
do Jongere� diG in een brief aan Taci
tus de uitbarsting beschrijft, weten we 
veol van do omstandigheden en het ver
loop van do uitbarsting. Verschoidone 
dagonvoor do 24e augustus voGlde men 
al aardschokken als voorboden van de 
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eruptio. Plinius zegt hiorovori "Toen 
wij buiton do huizon waren blevon we 
staan. naar boloofden we angstigo on 
wonderlijke dingen. Hoowol het terrein 
volkomen 7lak was, rolden do wagons, · · 
die we haddon laten halen, nu eens voor
uit, dan weer achtoruit, on zelfs toon 
er stonon ondor de wielen waren gozot,
bleven zij niot op hun pla2,ts. Bovendien 
zagon we hoo door do aardbovingon do 
zeo als hot waro zichzolf verzwolg en 
word teruggedwongon, In olk geval was 
het strand breder gowordon on bleven 
voel zeodioren op het droge starnd ach-

. tor. Aan do landz:i.jé'.e hing oen zvmrto 
on dreigende wolk, goschourd door kron
kelende on sidderende flitsen van vuur 
en lange vlammonde stralen spuwond.n 
Volgens Robert Etienno in zijn boek 
"Hot dagelijks loven in Pompoji", word 
op 24 augustus omstreoks 10 UUJ'.' do la
vaprop uitgostoton, waa�na Pompeji door 
eon rogen·van as en fijn stof werd bo� 
dolven. Omstreeks 13 uur zou alle leven 
er uitgeroeid zijn en stortte een 
stroom van modderlava zich over He:r-cu
laneum. 
ne brakende berg doodde in enkele uren 
tijd 15,000 menseni banklers, hogo be� 
stuursambtonaron, wijnboeren, veekoop
lui, huisvrouwen on slaven, zij stier
ven op dezelfde manier, door eon niet 
te ontlopen verstikking. Hot eens zo 
wol varende st.adje werd 0en massagraf,
bedekt door Vier meter as. 

-nK-:ARCHEOLOGTE BEGTUT 

Lange tijd bleof Pompoji vorgeton. Vlak 
na de uitbarsting worduit Rome oen com
missie van ondorzook gczondon, de twee 
consulare� restitucndae Campaniae. 
Zij kondon echter alleen hot lot van 
de overlevenden verzachten on enkele 
hoiligonboeldon opgraven. Allos wat nog
bovon de grond uitstak word mot do 
grond golijk gemaakt en do consularos 
adviseerden koizor Titus niet te trach
ten de stad weer op to bouwen, Hij
volgdo dit advies op, Pompeji bestond 
niet langer. 
Pas in do ronaissance wordt. woor oe� 
ondorzook ingostold. no plaats van de 
ramp was overwoekerd on ·werd gebruikt
als wijngaard. Toch bleef do herinne
ring bew�ard in de naamg Civita (vol- •n

•n · gons Sannazaro).
In 1592 stuitten workliedon bij de aan-

SCRIPTUll CASPINGIUI\1 °NR. V 

leg van oen buizensystoem op onkolo 
resten, maar oon grootscheeps onderzoek 
bloof achterwogo. Een uitbarsting in 
1631, dio nog verschrikkelijker was dan 
die van 79 deod do bol:,, ngstelling voor 
de steden weer horloven, maar tot op
gravingen op grote schaal kwam hot ook 
nu nog niet. Pas in het middon dor 
achttiende oeuw begon men mot gravon,
nit geschiedde jammer genoeg niet erg
systematisch en sommigon waren alleen 
belust op schatten. 
noor publictios van WincKolmann nam de 
bolangstolling too en toon pas begon 
mon onig systoom in de gravorijen aan ' 
te brengen. Naast vole sioraden, munton 
en booldon wordon ook onkolo lichamen 
gevo. ion van me sen, die op hun vlucht 
over �Lraat waren gostikt, on trachtond 
zie� to beschermen togen do zwaveldam
pen verkrampt met hun hmidon voor ü.e 
�ond teneer lagen. 

.. 

Tekening op do. muur van oen h:uis 
Eon jongon schroof: "Labyrinth", 
"Hior woont do Minotaurus", 

no grote tragodio van Pompeji uitte 
zich nu in do individuele tragedies van 
zijn bowonors. Er word eon kléin meisje
gevonden dat het hoofd in haar moeders 
schoot verborg om daarna met haar om te 
komen. Eeri aantal slaven lagen vastge
ketend in oen kolder on eon hond k:ron
kolûe zich in allorloi bochten om van 
zijn kotting los to komen. 

no Italiaan Fiorrolli vond in do tweode 
holft dor negentiende eouw oon systomnfi,
uit om de lichamen, die voordion niet 
te conserveren waren, to bohoudon voor 
hot nageslacht. Hij boordo, als hij in 
een versteende aslaag.op con holte 
stuitte, daar eon klein gaatjo in en 
liot do holte vollopen met gips. Wan
neer deze hard was, werd de aslaag vor
wijdord en bleef hot afgiotsol over.n

15 
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POMPEJI 

100 

nit gaf zo duidolijk allo dotails weor, 
dat vaak gelaatsuitdrukking on haarin
plant nog to horkonnon waron. 

GEBOUWE1'1 

In do Villa dei Mystorii worden volo 
fresco's, dio voorstellingen van godon
bovatton, gevonden. no gedompte klou
ron zijn uitstokond bowaard goblovon. 
Hot amfithoator in hot oosten van do 
stadn

1 
do groto schourrburg in het zui--'" 

_ don on hot forum :waren do oolangrijk
sto contra van cultuur on vorma0,k. 
Talrijke villn's weorspiogolon nog door 
hun fraaie versieringen on booldom de 
room on rijkdom van do "uppor ten", 

·maar uit do kloinero huizen, do straat
winkel tjos on do l<__roogon kunnon �-o ookn
hot lovon van do gewone burgor loronn
konnon, Door do volo huizon mot alkaarn

,, to vorgolijkon kunnen wo do ontwikke
ling in do architoctuur volgon, on de 
z'• vorworvon kennis woor toepasson bij
andoro Romoinso rosten. no bolangrijk
sto te ondorscheidon periodes in do 
bouwkunst zijn wol do kalkstoonperiodo
(60-50 GOUW v. Clrr.)' tuftijd (voor
80 v. Chr.) on do bakstoonporiodo •(na 80 v. Chr.). 
Mot hot [sObruik van tufstocm boloofdo 
do Pompejaanso architectuur haar glas
poriodo. 

16 

TNDELJNG VAHDE STAD 
Om de mothodes van opgravingon to ver
oonvoudigon word do stad door do archeo
logen ingodoeld in wijken do volgonde
wijken zijn (godooltolijk� opgegraven:
Wijk VI Hu-is van do Faun, Labirinth 

11 VII: Forum, tempels on thermen 
n VIIIg Driehoekig Forum, thoators 
11 LX Casa dol Centonario
" V Huis van do zilvoron bruiloft 
11 I Huis van Monandor 
11 II Palaestra, Amfithoat8r 
11 IV Gladiatoronkazorno 

Van wijk III is nog niet vool b8lrnnd on 
buiton do Horculanorpoort ligt oen go
woldig grafveld met grafmonumontcn. 

Pompoji is workolijk een stad, dia de 
mooito waard is om to bezoeken, niet 
vanwogo hot uitgaansloven, maar om de 
vroomdo sfoor van een dodo stad. Do 
".ontoonstolling 11 Pompeji - uit do as 
horrozon 11 , dio in hot Haags gomoonte
musoum to zien is, kan ik•dan ook spe
ciaal annbovolon� 
Ik hoop dan ook dat do excursie daar
hoon oind november oen groot aantal 
doolnomors zal tellen. 

Bronvermelding:
Robert Etienno: Hot dagelijks levon in P.n
:Dr. A.R.An0 v. Akeng _Encyclopedie van don

_ 0 _archeologien
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