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niemanb mag 3icb3elf prr3en 
3rn werhen moeten bettmwr3en 
(staat geschreven in het oude hek boven op de St. Jan toren van Gorinchem) 

maar toch is de N.V. 

Van Der Sluys en Van Dijk 

te Hardinxveld 

· trots, dat zij de toren en 

de Oude Doelen te Gorkum 

heeft mogen restaureren 

N.V. VAN DER SLUYS EN VAN DIJK 

Kerkweg 51 

Hardinxveld 
Tel: 01846..,, 2579 

Als speciaalzaak in bedrijfskle VOOR 
ding brengen wij m□~ITI TEKENT 

U: portrettenVOOR IEDER VAK 
HET JUISTE PAK pentekeningen._____________ 

aifiesjes
Ook voor VERPLEEGSTERSUITZfTTEN ~VB\J 
MAGAZIJN LlffiTIO BERT STAMKOT ~ : Schepenenstr 2a,, de Werkm.an'' 

Gorkum Tel.24662Langendijk 10-tel.22789 
□ 

https://Werkm.an
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WAS NIET ZO'N BEST JAAR, DE O
LIE EN ZO. LATEN WE DAAROM ALS 
AFSCIIBID VAN HET OUDE JA.AR EEN 
VREUGDEDAES �•IA.KEK EN 

' 

GOE D BEGINNEN, BV DOOR NOG MEER 
KUNST TE _GAAN BEKIJKEN (MUSEUl'!I 
J30l'1'iANS TÈ· ROTTERDAM, TENTOON
STELLING VAN r/L.\9-IES REALIST CA 
REL WILLII-JK) . 

0 JA, WE WENSEN IEDER 
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INR0U'.JS0?GAVE 

Hoofdredakteur Rolf vc:i n \cquoy '· 
, . 

. ; 
3ert St,.,mkot ,' 

B.edaktie Bob Nater,_· llfirjam S 0 let 
1 -en ClPas,van Kuilertburg 1NH0UDS0PGAVT!. . . • . • • . . • . • 2: 

d-rafisch p,ss. 
:.. 

.. CeEis Steers RED <iT 1ErRA ,T. • • • • • • • • • • • • 3: 
voorwo�rd V 9n de redaktie 

Ji,k,e\iewerkers - 3rik Evers,Kl8as 
de Boer, Henri J �\AF(

1JERSL4G_EN .• ; ... :· •• -� •• -. • 4 
·v2rschoor en __ Wim ·'\lgeme�n Sekretari�_!.•--!..."-". ,---5--6

: -"----�--Voo}rt,'-
· 

- _____ 0Q_rg2,n--fs:i:rtie•Sëkretr:,_ris ... - 7-10
T�kenin gen .Bert St-Pmkot""'�"ên ... ---·--- Penni-ngmeester .... ·'•.• ••. •, 11-I2·--- -----Rolf v. A.cquQy. Geschiedkundig SekretPris I'3 

HoofdredPktBllT •...•. , •• �.. 14 
Technische 

verzorp:ing 

. - "• .',, ,--·:Srik -vers,K}a::1s 
de Boer, ?olf v.

A.cquoy. 

Erïk Evers. 

Redaktie- sdres Postbus 132 
Gorinchem. 
01830-2'S2L10 

BESTUUîl 1973 

_Voorzitter:lnge Svers 
Kon. wilhelminP str. '3 
Arkel. Tel 0i8'S1- IJ24 
lrgp,nisatie Sekretaris(o.s.) 
Luuk de :Sok 
Abraham Kemplasn 39 

' ,'··· 

Gorincheffi. tel.O1330-24672 
Algemeen S,ekre-v.arj,s (P .'_s.) ', 
Kl88.S d� ,-B0er., Bit1.n._éndamsew9g 79 
Giessenb�rg •. tel. 0I846-24I3 
Penningmeester 
Henri Verschoor,Grate Hqarsek8de 
Gorinchem.tel. 01830-23171 
Geschiedkundig Sekret�ris(g.s.) 
Bert Stqrnkot, Schepenen.str. 29 
Gorinchem. tel. 01830-24662 
Hoofdred8kteur(h.r.) 
Rolf V8n �cquoy, Lijsterbesl0qn 5 
gorinchem.tel 01830-23240 
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jaar verdwijnt 3C 
if.i. 6e-;t'-�L'.. d.i0e -;/Or�o •·a.ar
V-O0r :_r;;. d.e · ·-::12-2-.ts ;_o-.. ·ew.� 
a o ·  _.,-8 máal �et.ar:: ij, �D ver- ;; 
s c, i jne:riè' ·,ed• deJ :.ncenblad � 

- voor ledeL ( e,� c:cnc:"..t2urs �
r�·' e er pr -' �c: o�, c;tel"e...-,) � \....1. -"-- -- V ,.._, . _, ._ -- ...__._ � 
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s·t·rc e!.-cc r· ·. é:-...ar.L � 1\12.:e:r .i:r! �-r·t i- i
':el e::- ·1-::0''-8:n. betreffe�--:.de de I_s.trGe-5.�gis·-q:.;Y.is� e-__ .,:;s o �-· 

�n dit blad treft u een 
bijlage aan� hiero� staan 
è.i verse ::::euz e· .. o' el i .�. �11.e
è'.en i,v,:.�. "liierewaG.e" en 
de 11 :1::nèustri2.l�s2tie van
--�oriY�C .e�n

C 

Ver�eet u vooral nj_et 
deze bon in te vulle_ 
op te sturen; 

en 
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])it is alweer de lAPtste S.C. van bàekje over ."Gorcum's 'industriali-
1973. In de vorige S"C.(en die satie 11 zal verschijnen als deel I
dParvoor) is beloofd dat er dit in de zgn, "C4.SPINGIUMREEKS 11

• Zie
jPar een S.C.-speciAl uit zou ko- voor verdere infrrmatie hier�ver
men over 11 Gorcum's indq?t_rhüisAtie"het bijgevoegde stencil. 
Wel, dit nummer i's-vrijwel hele
m2Al perskl8Pr, miF:ï:r kci,mt des2tii. 
niettemin pPS in' januPri uit.jit 
heeft de volgende reden. Volgend 
jpqr verdwijnt S�C. in de huidige 
VPrm en inhoud, e:r,-voor, in de 1 
plpnts komen een o�geveer 8 mq�l 
j w::irlijks verse hij n_ende nieuws+ 
bulletin en een nieuw,streekhis
torisch orgq�:m 1

1Merewed,q" Zie 
hiervoor jaarverslag H.R. 
NAAst dqt streekhistorisch orgPan 
gqqt er ook een serie gedrukte 
boekjes over êén streekhistorisch 
0nderwerp verschijnen, en het 

nft nummer sta8t, als gebruikelijk, 
in het teken van de Algemene 
Le�en VergAdering (A.L.V.) die ge
heuden zal worden op zqterdag 22 
deqember in 't Pesthuys. Getracht 
is de verslagen beknopter te hf'u
deµ dan vorige jaren� dit om d� 
leesbaarheid erven te bevorderen. 
Tenslotte danken wij Erik Evers, 
die de taak op �ich heeft geno
men om dit blad in te typen en 
verder te verzorgen. 

- TIE REI) AKT IE

� JlSTUURSllllD[DlL/!(G[I( 
a. Laatste_Aktiviteit_van_het_jaar.

])e algemene le"1.envergadering in 't !esthuys
Aanvang half acht ( 19.30 uur).
Nr.> afloor grote verloting met tRlJ,.c-ze mooie prijzen.

b. I)e eerste Pktiviteit van het nieuwe jaar zal de traditiJnele
NIEUV'1J A,'RSI:NSTUIF zijn. I)ie wordt als VRnouds gehouden op
woensdag3vcnd 2 januari in 't Pesthuys. Jullie kunnen hier kennis
maken met het nieuwe bestuur en leden van "'tndere ofdclinge}'!.
Hopelijk wordt het net zo gezellig en druk als vorig ja�r!
Ccnvocatie volgt.

c. Ook dit j8ar verl2.ten een aantal bestuursleden he bestuur om
plPats te maken voor nieuwe gezichten. Wij danken Inge Evers en
Luuk de Bok hartelijk voor de wijze wa9rop zij zich dit jaar hebben
ingezet voor het welzijn van de a.fdeling. Gelukkig blijven zij
volgend jaar actief meedraaien. Inge in de redactie VAD S.C. en
Merewade en Luuk in de Werkgroep Buitenonderzç,ek. Tenslotte
wensen wij hstrid en Jan veel succes in hun functies van resp.
ri.s,. en o.s.

d. Onk veel succes wensen wij de oprichter van onze ifdeling Clqas
van Kuilenburg in zijn functie als voorzitter ( na göedkeuring
door het Congres uiteraard) van het landelijke hoofdbestuur •

HET BESTUUR TIANKT TIE LETIEN VOOR HET GENOTEN VERTROUWEN IN HEN 
GETIURENDE EET ti.FGELOPEN J hAR EN HOO:PT ]),�T ZIJ HET NIEUWE 
BESTUUR EVEN LGY" 1\L ZULLEN STEUNEN. j 
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1\. Bet bestuur 

Op 9 december 1972 werd tijdens 
de Plgemerre ledenvergPdering pen 
nieuw be-st·uur gekozen. "Sr W82'.'en 
geen �egenkPnd�d2ten en zodoende 
zag he� bestuui ei ils volgt bit: 

Voorzitster: Inge E�ers 
�lgemeèn secret�-resse: }lf. Vossen 
OrgAhis8tie ·s�cretaris: L.�e Rok 
Ge�chie�k. secr�tAris: B.StPmkot 
Penningme�st�r: H.Verschoor 
Ho'ofdré.dakteur: R. V8Il Acquby 

In juli 1973 gaf de Plg�meen 
secretaresse te kennèn haAr tRAk
niet l2nger te kci

r
inen volhou�ih,

aangezien zij op het pünt stond 
te ·verhuizen -hPar Bre_da. Kl0Ps de 
Boer was l;iereid ha r t�sik over te 
nemen. 

E. Bestuursverg2deringen.

3Plet werden µfgevtjerdigd naar de 
commissie s'tructuurplan. 
De heer G.C v0n �ieuwenhuizen l•n 
zijn functie. in de 

41s pesthuyssluven fungeerden dit 
j22r: 7'hco Overheul c,n Bob Ngter. 
�ls leden .vPn de PHC werden ::,g_n
gesteld: �.verschoo�, I�Evers B. 
-'.';]\foi er en T\T i. O,ferheul. 

F. Commissies
______ MO,o __ __ 

11statutencommissie: W.L.J. Voogt 
en C LB. VRn Kuilenburg. 
2,Commissie Werkgroep ·Buitenonder
zoek; voorzitter: v,a9 Boer 

_secretarisi R.Stamkot Er v:-7erden 19T3 II bestuursverg
/
2 leden B. ,r:=>n Genderender1ngen gehouden en wel op:I5 I2 H v 1972 4/I 25/I 15/2 IS/3 I9/4 . � .. ossen 

'· ' - ' ' -. ' l:Lvan bcq_uoy 15/5, l4/6, I7/B, 7/9; 2?/IOffn l/I2, 'i.Yuseum Commissie: K.de Boer enOnze voorzitster liet eenm::>.gl ver- -- , · •a . . t R.van ;i_cquoy .. eze in augus usstek gaan, de O.S .. eenrnr1al, en ï' t·---11 ;i 
• • 1 r1 ge ns a eerue commissie z:=, ,.e de �.S. eeDID831. 1- kJ,.., · k d moge ij ueden onderzoe_ en naa_r e 

In de loop van het jPar weTden ge
pland:? lezingen, 4 PHC Pvonden, 
6-excursies, pr?Pt2vonden, 1 buurt

,av1nd. Vèrden werden voorbereid:
hèt werkkamp.te Gorinchem, wPar
bij naast het opgrGven ook •een
filmnvond, een lezing en een ex
cursie op het progr@mma stonden,
en een onderzoek TIPar ontstaqn
der dorpskernen in ae 4lbl�sser
waard, in spmen werking met drs
L.P. Louwe Kooim2ns.Voor een
verslPg van de aktiviteiten r0 Pd
plege men het jParverslpg van de
o.s. 

Af va ::> r d i g i n,çr en 
--------·-·-----

De heren R. van l\cquoy,R.StAmkot, 
C.B. van Kuilenburg en mej. m.

• 

vestiging V"'rt een nieuw museum 
te r�orinchern. 
4.de Fotocommissie: H. Vossen,
R.St,nnl.z-ot, 11°.v'ln "er Gr8°-f.--In'
de loop vRn het jasr werd het
2rchief vPn de 0.s, 8Pngevuld met 
vele ui�stekende foto's vqri oude 
monumenten in Gorinchem, gempakt 
door deze commissie.· 
5.Kascommissie: 0 .C VPTI NieuWen
huizén en J.Los. In de löop v�n
het j8ar werd de heer Los door
het bestuur wegens wanuedrsg v�r
vangen door de heer v2n Yoorsel.

G. het ledental

Hela�s moet uw 4.S. vaststellen 
dat de forse vooruitgPng in het 
ledentPl VPil het vorige jPPr niet 
doorgezet heeft. Op I jPDUPri hRd 
de vereniging �8 leden. Dit PRntal 
groeide slee;hts met 7 tot L15 per

,-
.

::J 
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·verv_olq __

I dec. 6pa-emerkt moet hierbij wor- L. �!2��E��Et��g��
den dat de propsgAnda een weinig 
in het slop is ger�Akt. Er zijn We kunnen D8Pr ik meen, terug 
dit jA 0 r geen propqgqnda avonden zien op een gctief N.JB.G. jPar 
georganiseerd en het bestuur heeft VP� de zijde van h�t bestuur.De 
zich beperkt tot het inrichten O!J?·Ê:_omst op ;::ictiviteiten viel nog 
van een stPlletje bij de opgrPving al fens tegen. 
op de lAngedijk, WA�r vondsten Het i81 in-de komende jAren steeds 
S. C. en Andere pe:ipieren .te zien moeilijker worden 'ci-ctiivt tiej{ten te 
waren. _, - _. ;. ....... ,.., -�.--- - ---�..:..;:

'.
�c--····-.0":pgA nis eren' oma'·p t �'?'lë.:";, oud er gÄl rd e :: 

We moeten met leeU,.we:;:;�p...,ve7,�-, 1<ii• ! _,,,st.eeds mee_r lj\it G:o.,r�_r:ichem_we!s-trekt
stellen dat we pe;r: I · J;91Jf•r.l f974.'. : '[)AAf_01Jl·:·rpp_et .:1;�� I'97A ,E;;)'*stig �/�;Tdentwee vc:in onze trouwste Iea-çdr vet- u:itg�zien hA"'•r· be-e-tu�s.leden H:l 

liezen zullen. Douwe de Vries en de �ieûwe ' /-! Arde. FJ:et"'lîgt in de 
èen VAD de medeoprichters VAD de bedoeling �en groots opgezette 
gfdeling, Bob N1ter, �j� altijd propagAndPcempPgne te org9niseren 
b'èreid WPiS werk te verr1.chten op op de mirldelbare scholen d.m.v. 
welk vebied dPn ook, hébben bedankt tentoonstellin�en en-lezingen.
VoorAl Bob �Anken wij hierbij Da�rn�8st z2l Î974 het jP 0� � An 
voor zij� jare�lPn�� i�z�t en 1e·grote pl2nnen worden. SC zAl 
Alle moei te, iie hi J �l?L1 ge- w�,., rschij nli j k een nieuw-:o speet c-

tro os t heeft de vereni?ing tot culcire opzet krijgen1 en op het 
bloei te brengen. ogenblik worien de mogelijkheden 
Nieuwe leden zijn: �.Kreukniet, o�derzocht om te komen tot een

mej. R. vRn �ndel stichting, die vele werkzc,.,mheden
v.Kon v�n de�.J.B.G zcl overnemen.

�ej. M de BOk De sAmen werking met cnder histo-·mej� S. van Bern- rische v�renil-!ingen �1s de SSH Bnmelen Oud �orinchem�z 0 i uitgebreid moetena.de Ruyt�r worAen. V9rder zullen contcctenv�n 1:.rouwe-
+ · ht · :"l • 0 w o r_'.3_ en ge 1 eg d met e en s u l c. i ng lingen -·- ... -Th Groningen, die_ zich voorAl met

Gcf het ledentcl een afnPme V9n 
de vorig jPar geconsfct�erde 
groei te kennen, 1e toericme van 
Set AAntcl don2tu�rs·mocht er 
het cfgelopen jAgr zijn. Mede 
dPnk zij de goede verzorging 
VAD se kwcm het 8 intql V8n 16 op 
I j3nucri op �4 op Idecember. 

• 

het restcÜreren bezi� houdt en 
ook werkkcmpen orgpniseren in het 
·bui tenl9nd.
Ik-hoop d 0 t een.en Pnder z�l re
sult.:::;ren in een Suc;éesrijk geheel, 
dct veel bel0ngs�elling z2l krij
gen ven historofielen in de streek 

OpGesteld d.d. I qeè. 1973 

De L S. � KLA \S DE BOE-P .• 

t 

.!J 

https://f'~"'r.qm
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h. De act�ivi tei ten in chro-nologische v:olgorde � '\ 

!1Pntal belang
stellenden 

Datum 

I J 'J'\TTJt:..RI 

2 FEBRUARI 

3 

4 

6 

7 APRIL 

8 

9 

IO 

II MEI 

I2 JUNI 

rs 

·4ctivite�t{plPats)
Spreker_en/of_rondleider 

. ,i- .i, 

2: Nieuwjpgrs-i�st�if(Pesthuys) 

3: Lezing over de opgrPvingen rn=iar de 
klokbekerknl tuur te 1\ffolenPPrsgraaf. 
(Pesthu,ys.) Drs.L.P.Louwe KooymPns. 

8: B.ezoek Pgn de tentooostelling "Nye 
Leckelant" eri i1e voordracht over de 
geschiedehis vnn de tlbl8sserWPPrd 
ie Nieuw Lekkerl�nd.Dhr.R.Verhagen 

23: Lezing over de oud..e italiPpnse starJ. 
Florence en hPar kunstschatten; ook 
voor dornit'eurs (Openb. M. �- • v. 0) • 
Dhr. G. C. V8n · Nieuwenhui.zen. 

24: KienPvond 1 georganiseerd door de 
PHC( Pesthuys) 

30: Pesthuys--pr8at�w0nd r,ver het ar
cheologis�he onderznek nnd�r ��ter, 
b-.v in Reirnersv6l.Bl (pesthuys) A.ndy 
Brouwe;r .en. rr1hys M°8 grleveld van S. A. 0. 

14: T11-cht door de Al bl2sservv'A,arcb, 
Rolf van A.cqu0y; en KJPas de {)Boer. 

:I4: � Franse Avond, georg. door de PRO 
-.( pesthuy:,;s) 

26: Buurt,=,vnnd,,· om de buren over doel-
s-tellingen en ?ctivi teiten in te lich
ten (Pesthuys) . 

28: pgnnekoekenrlllcn, g,s;0rg. door de PHC 
(Pesthuys} 

IS: Inform2tie��vond v�n de WBO over het 
project LQngendijk 7I te Gorinchem 
(Pesthuys) 

I: Lezing voor leden .en-donsteurs over 
monum_êntenrestRur�tie ( Openb. M "VÓ) 
Dhr. �.vPrt de0 Sluys. 

2: -Sxamenfee·st, �r,rg� ,,door de PHC 
('Pésthuys) 

32 

13 

7 

19 

IQ 

I5 

I2 

I7 

9 

II 

-8

IS 

i 



JULI 

I4 Al;GUSr::us 

-- I5 SEPTEMBER 

I6 

Act ivit eif-" ('t:iT"ààfsr ��-
S preKer-·en/Gf . ro,n€1J:�i'd.er 
----------------�-------

Aantal belang
-stèllêhd�ri/leden 

,, ... ; Gyeri: aq_tJyi téitèn, wel 1:wäs \het)\ ·,:�\ '":'\ �'\(; .. : :,\/ \Resthuys}v;:r,:tj :çMgelmatïg\ o'p ,j)_� ·..., ,, \ ,: , ,. / \ ,,.1 
zaterdAgavond ge�pend. 

I5: Excursie nAar Burgst��n Ga�éld�nk. - I0
---------- ------�-

22: Tsjechische av�nd, georg� door de PHC 
( Pesthuys) Kl8ás de Boer I9 

I7 28: Lezing 0ve::t de' gèschiedeniél · van de Al blasf-
·serwaard tijdens het -tijdperk' van de Arckels
(Openb. MA.V0)-1Jhr. J.73� Pellikaan e 

I8 OKTOBER I5...;I8:' Herfsi;kpm� Go:rcum (landelijk), georg�in 8 
samenwerkihg;" met de óWBO. 8 

19 I6: 'Lezing• oveer de am.ateur-archeologie in de 
Hbl2sserwPard (verblijf deeln.herfstkamp) 
D�1r. de Kok. 22 

20 I7 :- Ex-cu-rs-ie -ni:iar Woudrichem en· Slot Loeve-
st,ein. Bob Nat'er. I3 

2I I7: Film-avond met eert I6-mm geluidsfilm over 

22 

23 NOVEMBER 

24 

de walvisvangst met de HWillem Barentz". 
(verblijf deeln. herfstkamr) Ir.L.de waal 24 

26: Lezing� over 'de Fränse 1a-ndstreek ''Provence" 
met zijn vele R..orrteihs·e bouwwe,rken. (gymnasium 
11 C2mPhusianum 11 ) nhr.G.C.va:rr Nieuwenhuizen II 

I7: R�ridleiding -dü'or het 'G'èmeeni1e Archief va.n 
G.erinèhem. Dhr_. /,4,.J. Busch ,:;. 7 

24: Excurs1-e n2a:f :Den ·Haag (Kon. l'enningkabinet 
en te nto ons tel1 ing • 11 Pompei i") . I2 

25 DECEMBER --I-5: Lèzing o�rei' Pompéit. 

26 

Kl�cs de Boer en Jan rváh Moörsel 

22: tlgernene ledenvergadering, met verkiezing 
van e::m nïeuw · l5estuür voör I9711+ en na 
afloop een feestavond met grote verloting. 

B. Korte bespreking van diversen 8ktiviteiten.

I. Exeursies.

Ile eerste excursie van dit jaar Wes eeh tocbt per auto door de 
Alb8sse�Nqgrd. Beiouht werden o.a. de kerk te Ameide, het oude 
vestingsstadje 1\Tieuwpoort en het "Jachthuis" te Schelluinen. 
Ile excursie was opPzaterdag I4 April. 
De tweede excursie, op zct�rda� I5 september, ging ncar de 

\-beide gehuchten Burqst en Gcgeldonk, iets ten noorden va� Breda
, Hier werden we door een lid v,c:in de werkgroep "H8agse Beemden" -



rondg'7leid en--bekek'7n _o. ::. . de opgraving ald;,ar. 
De dë rde d excursie, on woens ::l RfZ I7 okto·r:ier, feQrganis eerd -ti-jà.ens 
het herfstkamp G-or9um:·. ging 11 1::r·ar het oude visserspl,99tsje 'NöUdrièhem 
en de v�oeger� �ta�ts�evangBnis Slot �oevestein. · 
De vierde ëxcursie;:ging op. zat'erdag I7 novemb�r nsar he:T, n.emeenté 
A.rchief van Gorinch�m, W 0 8r de deeL1eme.rs de kluizen van de archtef
bew::.9.rploats ,. o.l.v dhr. Bv:sch, ·mochten· bezichtigen. In deze klu�zen 
worden zeer ou'.3.e -(rni-ddeleeuwse) documenten en manuscripten, WRRr
owî.er zeer unieke �t,iempl 0 ren zijn, voëh_t...,_, b:rané!.""" en i1;1br;:iak,: .. :vr\j 
bewaard. '. , · , , · : . ·· , - - ' , . . ; 
De vijfde en lAPtste ·excursie van di tl jaf{r, dp zàt�rd8g 24 nbvémrier 
ging nnar Den "9oag, w.2ar vve' het; KJninkl'iJk Penningkabi:pet en de : 
tentoonstelling '"Pompeii uit de as herrezen'', in'·het gemeentemu�eum 
bezochten. 

II. De PBC-ayon�en. ·
----- .-�------

De PHC, dit jaar bestPanrî..e -uit dat .wilçle, · d·egene 1die lvoor hun 
Irnrn Evers, Henri Verschoor, ,Bqt (eind)examen vmr:eri gesl,,,agd,, de 
N:::iter en l\Tiço 0verheül, wasyr;tj hand d:rukken en f il ic i te ren; met 
actief en orgciniseerde dit· j/C\ar behaaîê{e' .succes" :Door de gr,ote 
ri avondèn. . , _, . bE{l"apgs.-��.1-'.l ing �ê

r_i 
zeer. ges"laagde

Op z:=:terd1"g;_24_ m_2art verzorgc1e ,._ avo:n,d., .. ;:.�···-·· _ , · ;· ; -· · 
ze een kiena:v}:md.,_ ,O;TIJ. de a:fd:elings- 0p··zi8t8rd8-gavond"2.5 ·::,ugustus was 
k3.S wr.:it bij·-te vullen. -s:en 1iàe_r __ . 'éfä�THc:i·rrvond best-emil voor de SPté
knn hier het aloude kienspel be- l liefhêbhers ofrler··ue ÎiÎ. J.B.8' ! ers
oefenen,_ WR8rhij zeer frr:i:-,i.:; prij- in Gorcum. DP8r •".e orgRnisatie 
zen de WPcht konden worden gesleept. no.o'8l vvat te wensen over liet en 
Door de ieringe belqngstelling ook bat aantRl belangstellenden 
werd het beoogne doel van de avond gering w0.s is het·2:een erg ge-
hela9S niet verwezenlijkt. slPPgd� avond geworden. 
Op ze::iterdeg 14 apiîl stond de ·PES- -'l)e laatste PHC:avond vqn dit ~ 

j 
., 

nvono :i.n het teken v8·n Fr::inkrijk. -jaàr vvas · ,gelukkig e'?n iets groter
Er werd do.or Kl·,.,as de Beer een succes. Deze· avond g-ehouden op,-.·· 
forte leting over 'de Franse (kunst) ·zat�rdgg 22 spptember, stond 
geschiedenis gehouden, geîllustrefd in het teken van Tsjecho� Slowikije 
iet talrijke irPaig dfq'�. Onder- Kl88S de �oer vertelde het een 
wijl, en ook d8arri�, kdn men van eri c:i,n�er 6ver de TsjechoslowPakse 
diversen Franse g�rèchten;'zoäls viijh�ids�trijd in diver�entijd-. 
kaas en wijn, genieten. �erke�; �sîllustrePd met een 
De derde avond wc:i,s · een 11 pannekoeken- c:i,ant"'l, sedeel tel ijk zelf genomen, 
dJ.=3co 11

• Te!Ie� een geringe prijs dià, s .Ji1mmer W9S echter dBt_ er 
kon men tussen 7 en 8 uür van� gee� TsjechosloWP8k$ eten of 
door Inge Evers ge1Jakken, panne- drinken �!PS , zo.°' ls op .de }'rPns2-
koekem :ienieten. -JIJa 8 uur · erden er av>ond. 
door een gelegenheidsdisc-j6ckey 
talrijke platen, eientueel op 
verzoek, g8dra2id. Op·dë ten ge
hore gebrachte muziek kon door 
de liefhebbers g�danst worden. 
Deze avond vond plAats op zaterdag 
28 2pril. 
De vierde PRO-avond was op zgter
dc:i,g 2 ju .i.Toen kon iedereen die 

' 1' ..., :,, 1 '· 
!__ t ..

• 

C. Conclusie • 

Tèrrig blikkerid-cp het afgelopen 
JAar-kannen we stellen dPt de 
8fdeling weer vrij gc�ief �s ge

weest. Hei VPlt echter wel te be
tredren•datde belPngstellin� VPU 
dé de led@rt·in.de loop van het 

l 
' • 

,: 1 . Il�. 1 i' l :, ; 1 '\.11 
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Lezingen ·Excursies PHC-avonden Overige ak-
tiviteiten. 

Nummers corresponderen-met nummers op vorigê bladzijden 

jaar wat térug liep; vooral de bs- __ pen dat dit het komende jaa� niet 
langstelling vo6r de zaterdagavon- meer het geval zal ·zijn. 
den'in het pesthuys was het laatste Wel staat nu al vast dat de door 
half jaar bedroevéd. Ook bét achter- het bes.tuur voor te stellen kan-

.wege blijveri van propa�anda-avon- didaten voor het bestuur voor I97t 
den an P�sthuys-praatav1nden is . reeds vergaand.plannen hebben om 
een negatieve ontwikkeling in de de propag�nda-activiteiten in 
�Ïdeling. Gede'::ltelijk is dit ge- het komende jc1ar in een nieuwe· 
kë

i

men door de geringe .. belang[;tël- vorm te gieten om daarnie2 r.et 
lin� in het voorgaande jaär op ledemt�l der afdeling uit te 
deze avonden, ·waardoor het 'bestuur breiden zodat er nieuw b:::..oed 
er �einig heil- in zag ze v6órt door de afdeling kan gaan str1-
�e zettei. Dat er to;h neg áfn men nu er veel ;an de oude 
�esthuys-praata�ofid is geweest� kern Pfv2lt door.studie, andere 
namelijk die op 30 maart ovèr de bezigheden of verhuizing w::iar 
ondervvater-arge1logie, dankeH--W� plaatsen buiten de streek 
aan het initiatief van enige -be- rond G-orcum. 
stuursleden. De serie is echter 
niet doorgezet omdat noch'r;le be� :De.O.S. Luuk de Bok. 
stuursleden,. nGch de gewoné lé-
d�n , daarna me� zinvolle 
onderwerpen voor deze av1ndèn 
uit.de bus kwamen. L�ten we ho-

• 

1 ... 



Laat uw fiets niet uitrusten, 
lllaa.r rust uit op uw fiets. 

KOOP EEN NIEUWE FIET S, OF L AAT UW OU DE GOED NAZIEN BY: 

BROMFIETSEN 

GILDENWEG 137. 

GORINCHEM, 

Tel. 24036. 

RIJWIELEN 

UNIDN 

►H.H. DOE HET ZELVERS◄

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

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

H U B 0 

DEALER 

IN ALLf 

MOGELYKE 

VARIATIES 

OOK ALLE 

KLEU REN 

V OOR UW AUTO 

BOORMACHINES 

TUINGEREEDSCHAP 

ETC. 

Het is: 

breedveld.'s verfhandel 
SCHOUTSTRAAT 21-27 tel. 21234 

•
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Raadhuis plein 6· Ar

kel tel: 01831 -- 1418 

VAN EEN LEUK BOS

JE BLOEMEN, TO T 

EEN ONVERGETELYK 

BRUIDSBOEKET 

HE T BESTE ADRES! 

(lid fleu rop-interflora) 



-------------'-·.;..·Verslag 197'3 P.M. ----------------·, 

In financieel opzicht WAS 1973 voor de N.J.B.G. afdeling Gorinchem 
en omstreken een goed jaar. In het boekja�r, de periode van Idecember 
tot en met "iO november 1973, hadiien in de Kascommissie zitting de 
heren G.C. VPn Nieuwenhuizen, voorzitter, en J.L. van Moorsel, lid. 
De fin,::,nci8n werden beheerd door de heer 1:1.Verschoer.

De gesignaleerde gunstige ontwikkeling VRn de fin2nci�n is aan een 
drietal oo�zPkem toe te schrijven. 
A. De vereniging verheugde zich in een ten opzichte VAD vorige jaar
sterk toegenomen belangstelling VRTI d•nRteurs. De donaties vertoon
den een accres va• circa 50%.
B. Het project "Langendijk "· De eigen9 ar van het perceel dat ender

zecht is , de heer H. van Kapel, stetinde de vereniging aanzienlijk 
C. De gemeente Gorinchem heeft in bel8ngrijkemate bijgedragen in
de finRnciringen v 0rn eenaantAl investeringen, ondermeer de stencil
machine.

Rekening van Lasten en Baten. 
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Begrnting i974. "' . 
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�
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0ve~r d3 te verwachten finPncië.l ontwikkeling in I.974. k8n geen ge
prononceer� optimisme worden uitgesproken. Eea aantal factoren 
rechtvaardigen deze stelling. 

,L Vooralsnog wordt in 197 4geen archeologisch pro j eet' ve rwac,ht, waar
bij aan de vereniging financiêle steun �ordt gegeven. 

B.Het,tot or heden sterk acbterweg8 blijven van lèdén aanwas. Het 
Bestuur zal in 1974 een gerichte pr6pnganda voeren om het ledentPl 
op peil te brengen. 

C.Het uitgeven van een streekorg8an. Voor2l in het e3rste begin zal
dit blad een ··zware druk uitoefenen op de mi·drl-=üen van•ct vereniggng.
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Tie onderg;=,tekende -vertrouwt dRt de -ondertoon van optimisme 
ingegeven door 0� verwachting ven het welslRgen VAD he+ 
voorgenomen bele iA ;� w9rdt gehoord. 

�e P.M.:H. Vers�hoor • 

• 
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GlSC�llf)�U/tlJf� .,$f�iJ�!�JlY/.;, ,,
g�1E������-i.!.:ê.!.Q. Lezingen,_ qrt:1-kelert� EBtÇd 

De WBO functioneerde dit-jrsr min
der goed d2n het voorg0 qnd�.Tnch 
werden dit isar enige belsngrtjke 
arch�ologische nnderzoeken ver
richt t. w,. : 
I) het dorpskernenonderznek,m.n.

dit vo�rj 0 ar toegespitst op de
dorpskern. V"'n t�rkel, .w�.,=irbij
zelfs rnme i'ns e scherven gevon-
den werden.

2) het stadskernonderzoek, m.n.
project Lsngendtjk 7I. Ondgnks
de grote hoeve'colheid werkzci.Pm- ·
heden die hiervoor werrlen vér
richt, is dit project nog niet
geheel afgerond. Van belarig
waren de tegelvondsten, de·fun
damentep werden ingetekend, een
spnnsnr zorgde vpor de nodige
financiele btjstand en in de
herfstvocantie konden de deel
ne�ers van kamp Gartnchem dit
keer hun 'bijd_ r,qge 1 ever en, ter
wtjl kamp Loeve�tein dit in de
irmer mocht doen.'

3) �nder;;rnek w,�r p9Älfunderingen
in Rtjswtjk, gem. Woudr�chem.
\chtergrondinform0 tie en foto
mci.teria,'\l werd opg·estuurd n°"'r
het ROB.

4) in sgmeffwerking met de Stich
ting Uiterw:Jardénpark werd een
grootscheepse invent�risatie
v2n het monumentenbestcind in
deze streek opgemaakt .. De re
sult0t�L hierv2n moeten in
1974 bekend gem0 2kt worden. 

Verdere qktiviteitèn Ge�rh. Beer; 

Door de G.S. werrlen nog enkele 
cnderzoekingen verricht, zoqls 
nP8.r de herkomst v,=, n de gevel.teen 
nu1tr1jectum Zeyst" te Brakel. 
(()verigens zonder resultci '=' t). 
In het huis Vism0 rkt IO, kw9 m 
het verslgg v6� h�t pi�ject te 
Woudrichem tot st9nu :en kon cok 
het srchief d. m � v.�- di"'·r s, foto's 
en knipsels fl�nk ·.worden ui tge-
bre id. 

• 

Lezingen werden gehnuden voor de 
gorcumse fotoclub studok0, 8ls
mede vbor ae 0fdeling ( op d� S40 
avond). �rtikelen werden gepubli- · 
ceerd in Scriptum C?cspingium /ver
dwenen Monumenten en hofjes irr 
Gorinchem), Seejeepee, �Nieuwsbl8d 
voor Gorinchem, Gorcums e Cour9.nt 
en de Lingestreek. 

t,ctie: 

Tie NJBG- heeft ook ha!'lr 98.ndt=i,'31 in 
de inspraakprocedure voor het. 
struktuurplan vnn Gorinchem gele
verd, er verscheen een speciaal 
NJBG stqndpunt hieromtrent. De'kon
tPkten met de qctiegroep Binnenstqd 
z�n geintensieveerd. •ctie door de 
NJBG werd ook�,gevoerd omtrent het 
Ziekeng 0 sthuis, het pPnd Westwqgen
stra9t 77 en zql gevoerd worden 
voor de p-=inçl�n. ]fol,enstrq8.t · 44 - 50. 
Een supplement voor. de monumentltjst 
werd qqn het gemeentebestuur in 
ove nNeging gegeven. ( W:::i !'lr blijft het 
a n.two ord?) 

Toekomstbeschouwirig: 
--- --------------

Op de �LV �al wor�en voorgesteld 
een geneqlogische werkgroep in het 
leven te roepen. Odk jctie m.b.t. 
de hinnenst 0 d z�l voortg 0 ng moeteu 
bl�vin vinden. Contacten met Andere 
verenigingen en inst�nties m0eten 
verstevigd (�ctiegroep·Binnenstad, 
Studok 0

, Streekhistorisch Centrum) 
of gevestigd worr!en (Oud Gorcum). 
Tot slot de mededeling d2t Uw G.S. 
n,::, drie j 0 ar d�ze functie te hebben 
bekleed, besloten he�ft deze werk
za0mheden te be�indigen en h�opt 
over te drAgen oan Kl 0 as de Bber,. 
he� do,=,rbtj vé�l succes en plezier 
wensend; i�ts· W2t bij de bestudering 
v0n de gBschi0aenis wel zeker 
mogelijk is! 

uert st!'lmkot 

G.S. 197,; . 
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Het qfgelopen jRsr is S.C 6 keer 
uitgebricbt-�incl. dit rturom�r}�� 
met ee.n totci�;l a::rntal pRgina's· 
van I40. noor het ge,'bruik van , · 
electro13-'ische stencils kon., het 
�:lngezicht va.u net bl2d' verbeterd 
Worcien. Hierdoor en·door de kWPli
teit van d'e. artikels n2m het 8"'D

t2l abo,rtnees qanzienlijk' toe (v1=1n 
ong. 10 na 0 r 30).Hoewel de kosten 
vo;,T het uitbrengen van het blad 
in de loop van hEt jaar steeds 
toenamen, kon de penningmee�te� 
zijn boekj cJar afs:J,,ui ten zonder.
'dat S. C. _hem slapél..Qze nachten 
h:=id bezontd. 
Behalve de vaste medewerkers (hun 
namen staan voor in het blad) 
wil ik van harte danken voor de 
geboden ·hulp: Bram van Genderen 
en mevr. de Krey(en Paul) voor 
het rondbrengen v�h S.C., Luuk 
6e Bok, Henri Vers�hoor en Wim 
Voogt voor de hulp bij het sten
cillen en nieten en de vele per
sonen die artikelen geleverd heb
be� voor ons blRd. 

De plannen voor volgend j 9 ar zijn 
tamelijk ambitieus. De volgende 
opzet is gedacbt: 
I. Ongeveer 9 keer per jaqr ver
schijnt er volgend jaar een ge�
st.encild niéu

r
1Nsbul.letin, WP "" rin

med�delingen, verslpgen etc. over
ie 2frîeling en de hoofdband zullen
komen. Daarngqst 2f en toe een
artikeltje over de al�emene of
klsssieke geschiedenis. Erik Evers
wordt adj. Hoofdredakteur van dit

. b;Lad. 
2.· Drie m3�l per jPar wo�dt een
streekhistoiisch orgaan ge�8Rmd
"MERE''TEDA 11 , '-Ü tgebracht, W8ar :_
schijnlijk in samenwerking met
de Stichting Streekhistorisch
Centrum Albl8sserwar.ird en Vijf
herenli=rnden en de hist·. ver.
n.')ud (}orcum 11 • Dit gedrukte blad
heeft een dikte V8n ongeveer 50
pagina's per keer, vrijwel uit
sluitend 8rtikelen betreffende de•
argeeologie en geschiedenis van

Gorinchem, de 1lhlr.isserwaard- e� 
ae VijfherenlPnden en het L�rid
VPD AltenP zullen worden �epu
bliceerd. ZindredRkteur van dit 
blÄd is de heer A.J. Busc�; st<:ids
archivar{s van iorinchei, d 9 ar� 
nr=iast ,i1erkem _een groot aantal 
'streekhistorici mee o.<�-. � dè heren 
d:r€. L.P. Lquwe KooijmPns 
A. de HP'3'n
F.L. Elom
H.de Kok
en ·R.v.d. Berg ,·. 
Uit'bla& zql worden uitgébrpcht
onder de v·era.ntwoordelijkheid
v8nde nieuw 9p te tichten
stichting 11 HISTORI ,, Il. :De leden
en donPteurs �Pn de afdeling
ontvPrUren dit blPd g/Ptis .·· ,,.__.,. ' _, 
Abonnementen�f IO,- .- �
3. Een serie' gedrukte boekjE..s
in de CPspingiumréeks. Als eerste
Verschijnt in januPri "r',o.rcum's
indust:rialîsatie 11 • In voor
bereioing zijp: 11 Ile 'rkels .& 
de Streek 11 , 11 1)9_ Bi_esbosch 11 , .. 
11 6.rcheolo.gie· v,qn a e :� 1 blas- ., 
serwPárd" enz. 
Verder zpl �r een C�spingium
prijs worden uitgereikt., �root 
+ f IOO,- , voor een goede
popula it-wetensch8 ppe'J. ij ke
studie o�er eeti st�eekhisto
tiscb onderwerp. Meer hier�
over in 11 -i,:rerewen."' 11 nr. I.

Of deze ambitieuze. pl2nnen �e
rPP.lise.e._rd zijn, zult u kun
nen lezën in mijn verslasr over 
I97A.. 

··, �::. .. 
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:Je num,:,ers bij de at�te:Jrsr:2.--:c�en corresnor:èe.re. :net de un21ers_ achter 
de artiJ;::elen. 
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ll. 
12. 
1 'l -.-, . 
lli-. 

15. 
lé. 

R. vare. I. couoy
s �'re \T ê_rl �e;nrnelen
:c. c1.e 3o er 
L, L. de _ c : 
J,., J. 3usch 
R. Donl:ei2,çi_r
I. Evers
i,.. de .-Iaa:r.:
L. :Eildernis se
1<: e .D o va11 _ TCel:=err1
C.B. van ::".:uilenburf:
Drs. L.?. Louqe �ooi��ans
3 ·• 1�r " l'T at er
1-t.':. B. Reegenboog
E. Salet

17, c.�.F. Steers 
10. 
19. 
?O. 

x{. Verschoor 
K. ··,_r erv:ey 
I-I. 'ïoogd 

21. W.L.J. Voogt
22. M.H.G. Vossen
2J. :?.�. '!1 :i.l�elm 

l • ..T.E.G oestuurslid
N.J.Z.G. bestuurslid
sta,dsarc:îj,-aris G-orJ: C� .... em 
--, -. ,..., 
l o V o- 0\..:.1,:i 

IT,._: •.. G. bestuurslid 
I o :._- o � o ..._� o 

L/ole::-rnt icht ing· 
: -Ioof'dreda�cteur 11 FihL1la11 

R:i. jè-:s I':us eum van Cudhederri - Leiden 
P.J.-,G.
l\Jo.:oBe-

-;-
-

--; .-., 

-- J:; 0 L, Q .:....:., O \..:" ó 

N.J.E.G. bestuurslid 
iT o Jo 

N.J.B.:. �estuurslid 

amateur-arc�eoloog 
N.J.B.G. Hoofdb��tuarslid 

.-H,;J.,� .. 0;- .•. ,_·. \,-� i\ 
; ·. S ·o--J .·:� - __ ,.. _/� · 

J_ithter de riaam va:-:o. 0~et arti.--::el vindt u resp, -het corresponderende 
n·m�·-er vap �c:, a··te"r (<' • het a·e..,'--.et�e-"'f'e·--.de ·n······er v::o.r_, S' .r.. IT• ..Li. •-�J. ��:- ._..._.;. -.... V Ll. U V; ') .l - ;!, -..J ...t. L - .1..1. :. ..>.. UL.:..; .! '-'-- ._, - S 
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TEUNIS VAN ANDEL N.V. GORKUM 

* olieproduk~en 
H.AARDOLIE - HUISBRANDOLIE - GASOLIE 

BEZINE - MCYrOROLIE - SMEERMIDDELEN - enz. 

* herli -chemie 
ZUINIGE, ZELFWERKENDE INDUSTRIELE 

REINIGINGSPRODUKTEN VOOR ELK 

VERVUILINGSPROBLEEM 

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

Sinds 1919 

radio 
~elevisie HANDEL 
muziek 

V.de Groo~ &Zn. 
8 SPECIAALZAKEN 

Handelskade 5 

GORINCHEM DORDRECHT Gorinchem• 
SLIEDRSCHT WERKENDAM 

Tel. 22815 
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voor eer, goed 

boek of reisgids 

naar: 

Wilt u goede boeken of platen 

voor een spotprijs kopen, dan 

naar: 

de PLATENJAGER 

HANDEL IN GEBRUIKTE 

GRAHMEFOONPLATEN 

PLAATJESARTIKELEN 

FEESTARTIKELEN 

De prijzen liggen ver beneden 

de helft v�n de nieuwprijs! 

slijlerij 

'lUYLTJE 

CASTHUISSTRAAT 23 

Tel. 23702 

GORINCHEM 

Dranken worden gratis thuisbezorgd 
• 

fa. J.H. XNIERUM 

Gasthuisstraat 31 

t&. A.B. v.d. NADORT 

Langendijk 42 

fa. N.H. STEIN 

Westwagenstraat 7 

Verf en Kleur .. 
VINDEN WE DOOR ALLE EEUWEN. 

OOK DB MODERNE MENS WEET HET 

TE VINDEN. 

VERF BEHANG 

HANDENARBEID 

Kruisstraat 7 Gorinchem 

AA. van OEFFEL 

Rijksgediplomeerd 

HORLOGER - JUVELIER 

Sohoutstraat 43 

Tel. 22236 

Piazza Cente:z 

Gorinchem 




