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Hief is dan de eerste S.C. in het
jaar 1974. T-.:fet nieuwe jasje fü:it dit
bla� heeft aangekregen is niet het
enige dat veranderd is aan S.C.,
de inhoud zal nPmelijk voortaan
ook in iets- gewijzigde vorm verschij-•
nen. Het is de bedoeling dat·· de ge
w�zigde S.C. als hoofdtaak zal
krijgen de communicatie tussen het
bestuur, de leden en de don;te�rs'
te verbeteren.
De inhoud ZAl bestaan �it �estuurs�
mededelingen, veslagen van de ver
schillende aktiviteiten zoals ex-·
cursies, lezingen, P.HC6 praat
av·;nden, opgravigen e.d. Verder
llen êr regelm�tia de verslagen
�n vergaderingen v2n de diverse •·
commis'sies verschijnen.
..
Ook de aankond�gingen van excur�
sies, lezingen en andere bezig
hed2n zullen in S.C. verschijnP,n.
Deze zullen geruimettjd vai tevor�
en bekend gemaakt worden zodat
iedereen deze d2tum vrij kan houden.
�aast deze informat�e zal het ge
heel opgevuld W'.)rden met stukjes
algemene geschiedenis om flit a;l
l.es::_ prett_ig
_ _leesbaar
te houden.
. � . . .
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//( l�1J[ ÎJlld 117 G C ((
3E s r:::TTTîp_
voorzitter:

�� �
- '1' .

33rt·Stamkot; Schepen
ne� str. 2a; qorcum;
tel: o:S30-24�F2
al�emeen sekre+ aresse: �strid de
�a�n: �oermans str.
276; �orcu�; tel
01830-243�4
or�anis�tie sekretaris: Jan van
!lfoorsel; Juli8TI8 wef?.s
�
13; Nieuwe:'.'ld;ik; tels
0187i4--693s

geschiedkundig sekretaris: Klaas
de Boer; Binn�ndamse ieg 78;
Giessenburg;. . tel.0184�241J.
penningmeester: Henri Verschoor;
Grote Haarsekade 1�
Gorcum; tel Ol8-30-2')171hoofdredakteuf: Rolf v�n Acquoy;
Lüsterbes laan 5; Gorcurr
tel 01830-232�0
C0J'vP.irIS SIES
Kascommissie:
·voorzitter: Geert van 11Tieuwenhuizen
Dorpsplein 1 ;: M-eer-ker-k
tel 018�7-303.
lid
Frits Ton;· �rote
Haarsekade 13 ;_ Gorcurr
tel 0.1830-=235-50 --- - .
Commissie werkgroep buitenonder
zoèk:
voorzitter:Klaas de Boer; �innet
dsrnse weg 79 Giessen
buPf; ·tel 01846-�413
sekret�ris�:Luuk
de Bok; ·ti.brahRm
·
Kemp laan 39; - Gorcum� _
tel 61830-24F72'
:Hans Vossen; Puelenla8·
leden
245;Hardinxveld-Giess en@erfl; -tel· 01846-394q ·
Bram-van Gender?n;
Schaapsheul 10; Gorcum
tcü 018)0-22151
Rini de Ruyter; Prins
Hèndrik s"tr .. 2; -· �rkèl
Genealogische werkgroep:
?ostbus 132; Gorcum
Foto commissie
Hans Voisen-(zie CWB0.)
Pesthuyscomm1ssie:
Inge Evers; Von. Wilhel
rninB str. 3; -4r1 ,el
tel 0lS-:31-1224
Bob Nater; Kleine qAqr-�
k8de 72 Gorcum; tel
01830-22lf2
Kees Steers;Nieuwe
Hoven 99; Gorcuw tel
01830-22028"
Propa ga nä 1comrriss ie:
Klaas de Boer ( n.S.)
Ine de Boer id�m.
H.B. functionarissen
Ölqas van K�ilenbUrg: Fibul6êomrn .. interne r:ietrek-
kingen'
Wim·-Voogt: co-mm. i nternation""le
bEJtrèklt::ü1ge_n
Henri Verschoor: 'penningmeester
ksmpkas
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Bert Stamkot:

kamp sekretaris
kampmateri9al
Klaas de.Boer:ass. organisatie
sekretari s propaganda
8SS.

AFG EVA ARDIGDEN
Wim Voogt als bestuurslia van. de
historische vereniging
" Oud Gorcuin "
Geert van Nieuwenhuizen als bestuu�s
lid van het Streekhis
torisc h centrum
NIEUW LID:
Ine de Boer Binnendamse weg 79
Giessenburg
KOMENDE AKTIVITEITEN
16 febr. om 80.00 opening van het
hernieuwde Pesthuys.
22 febr. lezing met als onderwerp
kµst d oor de eeuwen heen door de
�r Vogel. Ook deze svond begint
20.00 uur
1 maart praatavond over het huma
nisme door mevr. A.C. Sternheim
Fusksmp vqn Zutphen.

KOMT
ALL�N
OOK

u

•

De voorzitster opent de vergade
r�ng om 19,30 uur met een inlei
dend woord, dat een korte samen vatting inhoudt van de aktivitei
ten van 1973.2. Voorlezen van d�
notulen van de ALV van 1972� deze
werden zrmder aanmerk ingen goed-
gekeurd"�' Ingekomen: een brief
van de Heer O.B. van Kuilenburg
4.-Het verslag van de AS werd na
een kleine wijiiging goed gekeurd.
5. De �ersl2gen van de perrnin� meester, ëie kascommissie 1 de OS,
de GS en van de hoofdredakteur
werden zonder Banmerkingen goed
gekeurd.6. K6rt verslaH van dhr.
W.L,.J,·Voogt werd eveneens goed-·
gekeurd.?'. Het verslag van eet
Streekhistorisch Centrum door de
heer G. C, v2n J'lieuwenhuizen. werd
f
ook goedgekeurd.f . RondviPag:
niemËtnd hê3d iets op te merl{en.
q_ Dádharge vari het bestuur van
i973. De ;oorzitster VRn het DB.
van 137� ontsloig 8chtereenvol
gens ue AS.s do os.·; an de GS.,
Hietn� droeg zt de hamer aan de
pennj_ngtnëester o,rer-. en Liet zich
door he� critsJaan, w�arna zij de
bestuurs tafel vsrlie�.10. Voor
het bcstour van 1974 �aren geen
tegenkarnï.:i.d 2ten r-esteld, e1.us be..:.
noemde de �cnningmeèster de nieuv
voorzitter, waarop dezs op zijn
beurt de nieUw8 �s.; OS. en GS�
benoemde. Hierna word de vergade
ring ioor 10 minuten geschorst.
lüb. De be�roting voor L974. Dhr.
G. C. van l'-Jiemve nhui;;:;en vond dat de
subsidie van hgt HB. erg laag ge
hadden was: Het aanwezige HB-lid
dh�. Voogt merkte op a�t het HB
niet be�eald rijk is, en d aar voeg
de de pen�ingmeaster nog aan toe
dat het moeilUker zou z�n toekèF-
ning v>ari 'subsidie te kri,igen wan
neer het bedrag hoger gesteld werd .
Besloten werd het zo te laten, en
in deze vorm werd de begroting
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goedgekeurd.11. Een uiteenzett,ing
van de plannen voor e?n ve reni�
ingsorgaan en e en stree k o�paa�.
Erik Ev ers zal de adjunct-HR. �or
den v e n het verenigingsongaan. Het
kultuur-historisch Aspekt zal over
genomen worden door 11 M e rewad e " (en
de CAspingium-reeks, aldus de HR.
Toen kwam de kritiek los. Dhrv Gn C.
van Nieuwenhuizsn m e ende dwt d eze
boekj e � e en konkurrent zoud e n
zijn van "Onze Streskhistorie 11,
O.m. omdat dezelfde 8Uteurs een
bljdrage to egez e gd hRddcn. Een voor
stel v?n de heerv�n Nieuwenhuiz en
is nu om s9men te werken met ver
c�heidende andere veienigingen in
de omgeving wat echter al het plan
W8S van HR. en OS. Hi ern� werd
nog veel .heen en Wëer geprA�t,
waarblj van uit de ALV z eJfs het
voorstel gedPan werd om alle plan�
nen 1 jaar uit te stellen. Hierna
vro eg de vqorzitter even tljd om de
1 ''.';.ing van. het bestuu1� ·
, ZW!-lrt op
"'� t e ,zetten, toen bleek dat er
OVf� het voorstel festemd zou
moet en worden.Deze mening werd
door 8lle bestuursleden :mder-
tekend; hierna werd over dit voor
stel gestemd. Uitslag: 17 voor2 tegen-1 onthouding. N8det m en zijn
ontstemdheid had uitge sproken over
het stencil dat de HR. verspreid
had en da heer VDn �ieuwenhuizen
b�l�o�d bed de voorspraak te zljn
bD he � Streekhistorisch Centrum,
werd de vergadering na 80 min�ten
over dit punt gesproken te Lebbem
voortge z et.12. De plannen voor
het opr;chten V8n een stichting
werden ingetrokken.13. De overi�e
plannen v�n het bestuur werden als
� -gt toegelicht:�) H�t instelle_ v�n een genealogische .werk
groep. Het voorstel wBrd •:foor de
voorzitter voorg'.:üezen: Het doel
V9n de
_ werkgroep is: l')'het bever-
deren VAD de bestudering en uit
oe fening de r· genealog-ie in het
bijzonder�2) het verzamelen VAD
dokument8tffi e -mRteriaal etc. en het
doen inrichten v,cin een dokumentBtie
ccntrum. 3) .. het uigeven vRn èi.e ve�--
kre gen resultAten der onderzo ekingen
4). _ev
.nentueel het doen komen tot
een ?nnfhank elljki v ereniging of
1nst1��ut voor geneqlogies onder
zoek in Go:rinchem. Leden vqn de
werkgroep kunnen zijn: die leden der
NJBG die voo� bestudering V8n de
ge neqlogie bel9ngst e lling hebben,
0

r

'-pr,:n:i.gevuld, [m'�t h�lf ng�·teLJ.e)iden
Ld:i e'. 'in i b,i m19 ,=/1," :::a_ t rtP tlu r..'.van de .
NJBG 8fd·. Gorkum dienen te zijn cf
te worden.b) V erscheidene voorstel
len op he t ge�i ed v�n de pr�pag�nde
toegelicht door de GS. Voorstel�
l en goedgekeur d. 14. In de k9s
commlssi� werd 1s v9orzitte r.dhr.
v�n Nieuwenhuizen en als lid dhr.
Ton···benoeÎna; -Na st K. de Boer
als v6orzittex eti t. de B0k als �üs
secret,-,ris v:'l.n de CWBO, zullen 2.i:·,
le den plr:8ts krijg en in .de fommis
sie � li. vosse n , · -o_ • d e P uy t e r en
B� i� .�enderen. ne plannen VRn de
���e kommissie, to e gelicht door r
werd en· goedgekeurd. ,rerde
s.,
n
k
z2l_d� werkgroBp ii� de woçeltj
..:>
mu
n
e
v:=:n
en
h.�den. tot het opzett
v.
.
(R,
�kt.
seum in G-orcmn onde rzo
Acquoy.,(K� ·d2 Boer, "8.· St8mkot)
zijn werkz8 ;:,rphede n voortzetten.
15. îi'ondvrr.-i9g 1974.omst
n� GS kl�agt-over de .kleine opk
en
n
e
btj georgPni�eerde aktiviteit
sme.
roept-. op tot me Pr enth�µsia
�
De voorzitter wtjst er·voorts.op.,
dClt er nog hel wpt wer k verzet
moe� worden m.b.t. de renov?tie
v9n het Pêsthuys_ en vr.-=iggt ook en
hi e rvoor om akti e. Verder werd
er �og meded eli�gen-gedc�n over de
s.
Nieuwj!>é'Jrsi11stuif en. h:et Congre
ar
da
en
ull
z
cum
Gor
Vgn de afd�
!>anwezig zijn: R. v. A,cquoy, L'.d.Bnk
B.Stamkot, c.v .Ruilenburg, iW.
V�ogt 1 �.Verichbp!�{fin8nc eel
d·'?sk.J,,\.·.de HPan en wacirschijnlijk
ul
J.�.Moors el i dag� bhr. �.Overhe
dus
'kl:=:n
n
e
.
lid
rî
.81S
he,eft op�ezerr
ook geen P�-sl�of meer ztjrr.
e
Getre.cht z,:=il moeten worden in dez
Vz.
ne
it.
n.
zie
oor
vqciature-te-v
sluit d� �ergPd�ring om· 22.�S uur
met het opsommeri van_ ae plPnnen
V""n het· bestuur. Hjj wijst t evens
cp de moeiljjkheid a�t 5 vap i e 6
best.lede n :=i.lle2n in de week-ends
in' G-orcum kunnen ztjn. -Hij wenst
iedereen nog prettig::,e ·f ee�tdggen
en verklQRrt hierme de t-lg emene
Le��nvergaierin�-1�73 voor· qssloten.
(red� éni�szins ingekoTt e notulen)
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genomen worden door 11 M e rewad e " (en
de CAspingium-reeks, aldus de HR.
Toen kwam de kritiek los. Dhrv G C.
van Nieuwenhuizsn m e ende dwt d eze
boekj e � e en konkurrent zoud e n
zijn van "Onze Streskhistorie 11,
O.m. omdat dezelfde 8Uteurs een
bljdrage to egez e gd hRddcn. Een voor
stel v?n de heerv�n Nieuwenhuiz en
is nu om s9men te werken met ver
c�heidende andere veienigingen in
de omgeving wat echter al het plan
W8S van HR. en OS. Hi ern� werd
nog veel .heen en Wëer geprA�t,
waarblj van uit de ALV z eJfs het
voorstel gedPan werd om alle plan�
nen 1 jaar uit te stellen. Hierna
vro eg de vqorzitter even tljd om de
1 ''.';.ing van. het bestuu1� ·
, ZW!-lrt op
"'� t e ,zetten, toen bleek dat er
OVf� het voorstel festemd zou
moet en worden.Deze mening werd
door 8lle bestuursleden :mder-
tekend; hierna werd over dit voor
stel gestemd. Uitslag: 17 voor2 tegen-1 onthouding. N8det m en zijn
ontstemdheid had uitge sproken over
het stencil dat de HR. verspreid
had en da heer VDn �ieuwenhuizen
b�l�o�d bed de voorspraak te zljn
bD he � Streekhistorisch Centrum,
werd de vergadering na 80 min�ten
over dit punt gesproken te Lebbem
voortge z et.12. De plannen voor
het opr;chten V8n een stichting
werden ingetrokken.13. De overi�e
plannen v�n het bestuur werden als
� -gt toegelicht:�) H�t instelle_ v�n een genealogische .werk
groep. Het voorstel wBrd •:foor de
voorzitter voorg'.:üezen: Het doel
V9n d_e werkgroep is: l')'het bever-
deren VAD de bestudering en uit
oe fening de r· genealog-ie in het
bijzonder�2) het verzamelen VAD
dokument8tffi e -mRteriaal etc. en het
doen inrichten v,cin een dokumentBtie
ccntrum. 3) .. het uigeven vRn èi.e ve�--
kre gen resultAten der onderzo ekingen
4). _e.ventueel het doen komen tot
een ?nnfhank elljki v ereniging of
1nst1��ut voor geneqlogies onder
zoek in Go:rinchem. Leden vqn de
werkgroep kunnen zijn: die leden der
NJBG die voo� bestudering V8n de
ge neqlogie bel9ngst e lling hebben,
0

r

'-pr,:n:i.gevuld, [m'�t h�lf ng�·teLJ.e)idenn
Ld:i e'. 'in i b,i m19 ,=/1," :::a_ t rtP tlu r..'.van de .
NJBG 8fd·. Gorkum dienen te zijn cfn
te worden.b) V erscheidene voorsteln
len op he t ge�i ed v�n de pr�pag�nden
toegelicht door de GS. Voorstel�
l en goedgekeur d. 14. In de k9s
commlssi� werd 1s v9orzitte r.dhr.n
v�n Nieuwenhuizen en als lid dhr.
Ton···benoeÎna; -Nan st K. de Boer
als v6orzittex eti t. de B0k alsn�üsn
secret,-,ris v:'l.n de CWBO, zullen 2.i:·,n
le den plr:8ts krijg en in .de fommis
sie � li. vosse n , · -o_ • d e P uy t e r en
B� i� .�enderen. ne plannen VRn de
���e kommissie, to e gelicht door r
werd en· goedgekeurd. ,rerde
s.,
n
k
z2l_d� werkgroBp ii� de woçeltj
..:>
mu
n
e
v:=:n
en
h.�den. tot het opzett
v.
.
(R,
�kt.
seum in G-orcmn onde rzo
Acquoy.,(K� ·d2 Boer, "8.· St8mkot)
zijn werkz8 ;:,rphede n voortzetten.
15. îi'ondvrr.-i9g 1974.omstn
n� GS kl�agt-over de .kleine opk
en
n
e
btj georgPni�eerde aktiviteit
sme.
roept-. op tot me Pr enth�µsia
�n
De voorzitter wtjst er·voorts.op.,
dClt er nog hel wpt wer k verzet
moe� worden m.b.t. de renov?tien
v9n het Pêsthuys_ en vr.-=iggt ook enn
hi e rvoor om akti e. Verder werd
er �og meded eli�gen-gedc�n over de
s.
Nieuwj!>é'Jrsi11stuif en. h:et Congre
ar
da
en
ull
z
cum
Gor
Vgn de afd�
!>anwezig zijn: R. v. A,cquoy, L'.d.Bnkn
B.Stamkot, c.v .Ruilenburg, iW.
V�ogt 1 �.Verichbp!�{fin8nc eeln
d·'?sk.J,,\.·.de HPan en wacirschijnlijkn
uln
J.�.Moors el i dag� bhr. �.Overhe
dus
'kl:=:n
n
e
.
lid
81S
rî
.
op�ezerr
heeft
,
ook geen P�-sl�of meer ztjrr.
e
Getre.cht z,:=il moeten worden in dez
Vz.
ne
it.
n.
zie
oor
vqciature-te-v
sluit d� �ergPd�ring om· 22.�S uurn
met het opsommeri van_ ae plPnnen
V""n het· bestuur. Hjj wijst t evensn
cp de moeiljjkheid a�t 5 vap i e 6n n
best.lede n :=i.lle2n in de week-ends
in' G-orcum kunnen ztjn. -Hij wenst
iedereen nog prettig::,e ·f ee�tdggenn
en verklQRrt hiermen de t-lg emene
Le��nvergaierin�-1�73 voor· qssloten.
(red� éni�szins ingekoTt e notulen)n
0

0

4

-

•..
�.... i � �.
,}

'---·

.

,,.

6,S.-

t
zaternag 19-1-1974
zco'te rd qg '15 -1-197 4
1
A.anwezig�
het bestaur, mej. I.
A8nwezig·: het be-stuur, en de leden
, Evers en de hereb W. Voogt, C�
mej. Irtge Evers· de heren �im
' Steers en R.Ylein.
Voogt, ClPas ·v!C'n 1CÜilenburg, Brik
De vergaderin� weri om 14.25 uur
Evers 1 en Luuk de Bok.
geopend. De notulen va� de vergad�
De vergadering werd om 1Q� J 5 gering vqn 5-1'7f werden goedgekeurd.
pend� G�en�notulen van de bestuurs
verg2derirg ��n 22-12-'73. ne notul0 , --��evr Sternheim heeft posi:tief ge
reageerd op het verzoek een lezing
en v8n de�ftLV werden �oea�ekeurd.
te l1ouden over het Humanisme. De
B� de ingeko�en stukk�n w�s o.·�penningmeester ontving.een brief
een brief betreffende ·de subsidie
v2n de Culturele Raad(o.�.), die
verordening v::on de gemeente Gorc·um ..
bestaat uit een aantal sekties.
Verder i�n de adressenlijsten ver
�en vah.die seksies is historie
stuufd van bestuur en commissiei ·
en deze zal bes+;aan uit de afd.
vai de efdeling.Er zijn veel suq
r-orcum d�r l\TJpr', Oud Gorèum en
gesties ·gedaan �8t betreft aktivi
het Klas�iek Verbond. De heren
tAiten.V erw�cht kgn worden o.a ..
B. v�n Açqouy,·�. Varschoor en
Ae� lezin? over het humanisme.door
-:,:r. Voegt· zullen n,p=ir de_ sektie
'27r Sternheim, en een lezing met
vergqdering op 1 febr. gaan.
lichtbeelden dóor·de heer uo,çrel
l)e
8ktiviteiten voor febr./m88rt:
�it �ies��nd�m� Verder zal er i�
c:>
de
praat8.v□n'l over het struktuur1; 1
de komende ffi9i"/3.Ylden .e n e:x;.çursiP,
1
1
plan is afrrelgst. 22 febr. zal '-"
:r de afd� R dDrn georganiseerd
er een praat,::,vona met lichtbeelden
: rden. Ybt. �ot �ei0w9de en7de
zt.in v:sm de he er Vo,zel ' 1 it CHessen
C "1 s pingi urn 1-1 eek s is .er: e e n nota .
b�rg. l�aart zsl ar eeri praa + aYoYJj
□:gesteld die aan alle belangheb
bende verst11ura is. T•e e"rste b'?.gin
z�n van mevr. S+.ernheim over het
febru�ri versch�nen. De penning�
Humanisme, �alf magrt een excurIDaest�i �eridhtte Vèr�er·-dat er
J sie vRn de -afaeling naar de afd.·
no�· geen duidel�kheid best�at om
Rotterda� en 29 maar + een propatre½t· toekennini:vPn sub�idie door
� ,qanda avo 1d in de Ri.iksschol9nge
de geffi"eente Gorcu.m � :wrirrs�hijnlijk
me2nschap ( door B .• Stamkot 11
zal het· toe te wijzem. bedrrig l_Pger�
mei wordt er en excursie naar
zijn d,rn begrootiis. Dhr. de Bok ,.
Nijmegen ge orgenise 9rd in verband ·
wïjst zijn ·3anstell, ing als p'ro.paian11a
m-st de opening van de !Jom·mandérie
assistent _·af. In de tijd· d-:it -er· · ·
van-de St. Jan. Prop8gsnda aktivi
nog niet iri deze f1��t�re voorzien
teiten: + 15 febi& zullen de_ eerste
is, Z81 het bestuur deze t�ak op
reizende -tento_onstellingen inge
zich nemen. 41s propagand -Bktivi�eits� richt worden in de R'jksscholen
teiten wo�den plannen.mbt. e�n
gemeensch<:.Jp en het Gymnasium.- De
r 0 izend� tentoonstelling voor schoGS he�f.t · hiervoor een .werkschema \\,,f
.
· 1,1 i tgewer1rt. In ID!'! P rt zal de
opgesteld. De renovatie ven het
OWT O weer met haar werkzaamheden,
Pe�thuys: er zal geinforwesra
beginhen. �etra�bt zél worden het
worden naar geschikte soorteh
p�oj2ct 1::ingen rlijk voortte zet:ten.
WAndbekl�ding. mat.betreft �irewad
Verder is besloten a�t In�e 3�ers
en Caspingiu� �esks: de,4n heeft
��Jthuyssloof ad· intrum z,l ztn
nog geen reacties gehad van de
,�-ij de ronrlvr<:Jag roep+; dl? pen11ing
diverse streekhieto�ische verenip
weester iedereen no� eens op toi
iYJgen., Uiterl\ik '3ind deze magnd
hst aanwerven v2n nieuwe leden
ZRl-er e�n bespreking-moeten z�n.
en dongteurs. De vergadering.werd
�e volgende be;tuurs vergadering
Jm 12;�0.u.' pesloten·
zal ziin: zaterd,::,g 9 'februari 14. oo
·�.
De ve :rga derin,q w<2.rr1. · 0;eslot an om
De �s, istrid de BPan
lfi.115 i.1ur. 1

0

r

0

0

'J 'J

t
zaternag 19-1-1974
zco'te rd qg '15 -1-197 4
1
A.anwezig�
het bestaur, mej. I.
A8nwezig·: het be-stuur, en de leden
, Evers en de hereb W. Voogt, C�
mej. Irtge Evers· de heren �im
' Steers en R.Ylein.
Voogt, ClPas ·v!C'n 1CÜilenburg, Brik
De vergaderin� weri om 14.25 uur
Evers 1 en Luuk de Bok.
geopend. De notulen va� de vergad�
De vergadering werd om 1Q� J 5 gering vqn 5-1'7f werden goedgekeurd.
pend� G�en�notulen van de bestuurs
verg2derirg ��n 22-12-'73. ne notul0 , --��evr Sternheim heeft posi:tief ge
reageerd op het verzoek een lezing
en v8n de�ftLV werden �oea�ekeurd.
te l1ouden over het Humanisme. De
B� de ingeko�en stukk�n w�s o.·�penningmeester ontving.een brief
een brief betreffende ·de subsidie
v2n de Culturele Raad(o.�.), die
verordening v::on de gemeente Gorc·um ..
bestaat uit een aantal sekties.
Verder i�n de adressenlijsten ver
�en vah.die seksies is historie
stuufd van bestuur en commissiei ·
en deze zal bes+;aan uit de afd.
vai de efdeling.Er zijn veel suq
r-orcum d�r l\TJpr', Oud Gorèum en
gesties ·gedaan �8t betreft aktivi
het Klas�iek Verbond. De heren
tAiten.V erw�cht kgn worden o.a ..
B. v�n Açqouy,·�. Varschoor en
Ae� lezin? over het humanisme.door
-:,:r. Voegt· zullen n,p=ir de_ sektie
'27r Sternheim, en een lezing met
vergqdering op 1 febr. gaan.
lichtbeelden dóor·de heer uo,çrel
l)e
8ktiviteiten voor febr./m88rt:
�it �ies��nd�m� Verder zal er i�
c:>
de
praat8.v□n'l over het struktuur1; 1
de komende ffi9i"/3.Ylden .e n e:x;.çursiP,
1
1
plan is afrrelgst. 22 febr. zal '-"
:r de afd� R dDrn georganiseerd
er een praat,::,vona met lichtbeelden
: rden. Ybt. �ot �ei0w9de en7de
zt.in v:sm de he er Vo,zel ' 1 it CHessen
C "1 s pingi urn 1-1 eek s is .er: e e n nota .
b�rg. l�aart zsl ar eeri praa + aYoYJj
□:gesteld die aan alle belangheb
bende verst11ura is. T•e e"rste b'?.gin
z�n van mevr. S+.ernheim over het
febru�ri versch�nen. De penning�
Humanisme, �alf magrt een excurIDaest�i �eridhtte Vèr�er·-dat er
J sie vRn de -afaeling naar de afd.·
no�· geen duidel�kheid best�at om
Rotterda� en 29 maar + een propatre½t· toekennini:vPn sub�idie door
� ,qanda avo 1d in de Ri.iksschol9nge
de geffi"eente Gorcu.m � :wrirrs�hijnlijk
me2nschap ( door B .• Stamkot 11
zal het· toe te wijzem. bedrrig l_Pger�
mei wordt er en excursie naar
zijn d,rn begrootiis. Dhr. de Bok ,.
Nijmegen ge orgenise 9rd in verband ·
wïjst zijn ·3anstell, ing als p'ro.paian11a
m-st de opening van de !Jom·mandérie
assistent _·af. In de tijd· d-:it -er· · ·
van-de St. Jan. Prop8gsnda aktivi
nog niet iri deze f1��t�re voorzien
teiten: + 15 febi& zullen de_ eerste
is, Z81 het bestuur deze t�ak op
reizende -tento_onstellingen inge
zich nemen. 41s propagand -Bktivi�eits� richt worden in de R'jksscholen
teiten wo�den plannen.mbt. e�n
gemeensch<:.Jp en het Gymnasium.- De
r 0 izend� tentoonstelling voor schoGS he�f.t · hiervoor een .werkschema \\,,f
.
· 1,1 i tgewer1rt. In ID!'! P rt zal de
opgesteld. De renovatie ven het
OWT O weer met haar werkzaamheden,
Pe�thuys: er zal geinforwesra
beginhen. �etra�bt zél worden het
worden naar geschikte soorteh
p�oj2ct 1::ingen rlijk voortte zet:ten.
WAndbekl�ding. mat.betreft �irewad
Verder is besloten a�t In�e 3�ers
en Caspingiu� �esks: de,4n heeft
��Jthuyssloof ad· intrum z,l ztn
nog geen reacties gehad van de
,�-ij de ronrlvr<:Jag roep+; dl? pen11ing
diverse streekhieto�ische verenip
weester iedereen no� eens op toi
iYJgen., Uiterl\ik '3ind deze magnd
hst aanwerven v2n nieuwe leden
ZRl-er e�n bespreking-moeten z�n.
en dongteurs. De vergadering.werd
�e volgende be;tuurs vergadering
Jm 12;�0.u.' pesloten·
zal ziin: zaterd,::,g 9 'februari 14. oo
·�.
De ve :rga derin,q w<2.rr1. · 0;eslot an om
De �s, istrid de BPan
lfi.115 i.1ur. 1

0

r

0

0

'J 'J

i

Verslaçr .c·onfr8s
T-hem!) � ·
Ret derde Lustrum· congres.... van de
NJBG ston:i dit maal in :het t-eken ··
van het Nêd�rland in de nadagen
van het Ro�einse Rtjk. ·Da congres
gAngers werden vooFzien vah een
goed ged.scum-enteerde. .'Uanus",
waaraan tal van promin-e·nte med-e
werkeYs hun bijdragen leverden�
68D aantal V8.h hen was oot lijfelijk
op dit .conc:!:res 8anwezig; drs. r, .
ves (over de sac.�econ. toestand
van Romei·ns Nederland?,; prof.
V<2.nke-l (over h.::,t geloof in de
romeinsè la·P-e .landen) ; prof.· dr. Brunsting .(over de-onde-rzoekingen
i_.ri N\jme-gen )'.
�{. stond .er· een excursie naar
h'?t R\jksmusêuJD F.9m te 7\Tijmegan op
he�t pro/:tr8mrrle. "Resumerende menen
we te mogen stellen, d8t het
congres thema uitstekeqd is be
ha�deld (zeer-zeker �.t.t� vorig
jaar) al valt het te betreuren
dat ..er geen zelf-werkzaamheicls projekt•QP het proqramrna ston1 ..
Cong:res: Dit werd geopend door de vor�ge
st,ggt,ssekr. van Ct:f, · dhr 1fonhoff.
De verPadering zelf vond op z8ter
da� ?9-dec, plaats, �?n V?rgad�
ring. die werd gak�nmerk door-vrij
cha�tische taferelen. Fen v�n de�
belangrtjkste p�iiten was het fibula
kontratt� waarover .pas- op een.leden
·r�adering in april ,de beslis. - ng xial t.
. .
�e verslagen van de HB"-leden wer-.
den goedgekeurd.
Zor�de e�n door o�ze $fdeling
�ao�gBnisee�de feestavond voor de
nodiie ontspRn�ing de vol�ende
nscht was des te inspRnnender.
In de wRndelgangen meest nl. �en
nieuw PB bestaur in elk9ar ge-
fl�-nst worden� Het oude HB Sad
nl. i.v�m. een tweetPl-dwrreT
lig�ers geen voordracht voor
het nieuwe HB kunnen doen.
Met rode oogjes en duffe koppen werd �r de voleende• dag
verder vergaderd. qet oude HB.
en de assistenten werden ont-

sl::iffen (wa_arbii bulde 8'3n Cl:=ias van
Kuilen�urg en met name 2an Wiw
Vo 0 gt werd betoon�). 0 et nieuwe
HB werd met9en Peconfronte�rd met
een! v9n Gofcu�se zijie afkomstige
motie, het nieuwe ��&tuur tljdelfik
te benoemen en op de eerder_ge-u
noemde vergadering in april"ie la
ten verantwoorden.Deze motie haalde
he� echter niet waarng het volgende
bestuur werd geînstaleerd: ·
voorzitter: Wim Lorj�
alg. sekretaresse: n�arin8 �orj�
- Brito de Campos
org. sekr.: ''Tillsm Boon
r:resch. sekretsiresse: -·ieke 'rissot
vgn o)8tot.
kamp s�kr. t Thijs r,·ciarlev.eld
pen ningm. : Ronald So�san
.1oofr1.re d. : ·Victor J !ClffiITlers
7 e l�st v�n ass
ist.e�ten is
81g. publ 8SS: Karel Innemeeals vol�t
slg. ass jeuqiz: Jacq��lina 1e
1-hi +er
9SS • k.S.
: l\lfgrtin de Ruiter
kampkas
: �enri Verschoor
> 9 rnpm8 teri ,,;:i:: sn: 73ert Stamko=ras s, prop
: !��s 1e Boer
<:iss voor de ?fd. �orcum: Els de
.
�oorl3n1er
�ABrnpest is �im Voogt benoemain
de. sti.chting '.\TJ"SGr e11 blijft !Jlg
c:is
v rn �uilenburg bij �a onderhPn(1.
ali
en Fibula -uitg. v. Dishoeck be+ ng
rof�
en.
--!Cl inst.:.1l_lr,tie v!?n
het nieuwe HB
�qs er /2'elegenhei� tot Yelukwen
san
··.,2rden vervolgens de ZPken 1
en
4
behRndeld, WRarn8 dit hewoqe
coY1gres gest6ten kon worden. n
- Bert Strirnkot

EN Z LJT T AFl)EL ING-Sl\T or ç,-a Ylis ,:iren
veel-voor hun l�den.
11 "q_q:r zonder geld· kc:in er niet
veel ge42an worden. Vergaat
da�roro niet het luttele bedrpg
V9n 17gulden en 50 centen·
over.te m�ken n�Ar giro rek.
-�52281 t.n.v. penniiigrn. vnn
de NJBG, Utrecht onder.ver
melding v9n lidmgPtschapgel�
1974 ·
1
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tempels en.woonhuizen. Teven� ver
tel\ hij op populAi�e wijze het
een en �nder over de be�one�s �Än
deze.bouwwerken en de inbo8del v1.n
� de huizen. Hierbij di�nt te worden
opgemerkt a�t in beiie steden v�el
rijke Romeinen_woonden, die hier
hun
vill9's of zomerhuisjes h8dden.
STETIEN 01�ER LA.VA, opgrsvirnren rond
Dit
verkl�Art
d� �qnwezigheid v8n
de Vesuvius (MichAel Grant, Unietoek) zoveel schilderingen,
mo�9ieken en
beeldhouwwerken
(
rneesbil
VP.-n buiten
In het j83r 79 nq Chr. kwam de Vesu
gewone.
kw�üi
tai
t).
Het
hoofdstuk
vius·weer eens tot leven. nit m8Al-0·
o':er tempels, godinnen en goden is
met nog r1.mpzAliger gevolgen dqn voor niet
�nt_k?men aa,n eèn zekere opper
gg9nd9_ uitbarstiiigen. J)e �brakende
vlqkkigheid,
terwijl er ook een
bergn dooddei:i:,n enkele uren tijd on
91.nt8l
onjuistheden
in voork0men.
geveer 15.000 mensen en bedekte Pom
hoofdstuk
hPd beter
Dit
moeiltjke
peii en Herculqneum met een dikke
�9 n een specialist kuntien·wor�en
la8g modder, as en puimsteen. �oor
uitbesteed. _Ook het hoofdstuk over
de l8tere 9 rcheologen en geleerden
h�t dAgelijks levert (w09ra9n Ro
w2s de on0erg8ng V8n beide "steden 11
�ert ��ienne een dik boek wijdde)
en hun omgeving een zegen.. Sinds' hun
is
vriJ su�11T1ier, ms2r wel v9n goed
herontdekking vormen Pompeii en Her
gehqlte:
niet het vele is goed,
cul9neum reeds mesr dan twee eeuwen
mac:,r
·
...
Het boek is quq opzet
:
J trekpleister voor gele�rd�n �n
popuLnr
gehouden,
wc:i3rdoor zeker
toeristen.
t
is
·gestreefd
_nqqr
ivolledig
ni
�
De hernieuwde belRngstalling voor de
deze·mAterie
�e
eid
de
in
Voor
�
:
�
"steden" onder 1-=iva- bleek onl"lngs uit interesseerde
leek
is
het
zeker
het record A8nt81 be�oekers ADn de
de moeit w�Ard dit boek 9An te
tentoonstelling over de vondsten in
schqffen, hoewel de·prijn ·ven·
Pompeii in het-Haags gemeentemuseum,
f
39,59 de fin�ncieel minder dr�ag�
W88r ook een 9qtit�1 leden v�n onze
krqchtigen
wel zql qfschrikken..
V8reniging op bezoek zijn geweest.
Mede ter gelegenhéid vqn �eze ten
toonstelling verscheen vorig j�q�
bij FibulD-v1n Dishoeck een bijzon
der boek vAn Mich�el Gr9nt. Op een
boeiende mAnier vertelt hij ovei de
result�ten vqn vele jqren �rcheolo
gisch on·aerzoek en studie v"in beide
stedgn. Om zijn woorden kr2cht bij
te zetten�n om het geh��l nog lees
Tiit is de TI8Am �Pn een Priikelen
haqrder te mDken voor iedereen is
reeks in S.C. oude stijl wqarin
t boek ge!llustr�erd met een groot
oud-voorzitter
en qfdelings oprich
9 qnt�ü mooie foto·' s, w0 aronél.er een
te
aAs
v�n
Kuilenburg
zijn.be- C
� �
Dqnt�l in kleur. O�v�llend hi�rbij
spiegelingen rond de N.J.B.G. uit�en
is, d9t de getoonde foto correspon
zatte. Ik zou deze trqditie 81s
deerd met de tekst op diezelfde
nieuwe voorzitter grA�� voortzetten.
bl'ldzijrl.e.
·.et dien verst<:inde d"'t · de n39m
Het boek begint met de bisch�ijving
n
v9n de geschiedenis v�n beide steden; :kle;phoorn niet. letterlijk �eînerpteteerd dient te worden (er
toewerkend op de climqx in de vorm
van de vreselijke r?mp in 79 nR Chr., ·,·ordt ,niet uit de school "geklept''
noch geb zeld).
w arbij o.A� de brieven v�n Plinius
�oe g8At. h�t nu zo met de N.J.B.G.
de Jongere worden weer�egBven. v an
�fa. Gorinchem 9n omstreken?
de ui toi=irst ing zelf geeft ·de schrij-
··;el zo.c=:ls U l'l·=rn/in S.C. reeds hebt
ver een vrij summiere beschrijving.
kunnen .zien zijn er veranderingen
In de hoofdstukken hiern ° geeft de
r�nd de N.J.B.G� p2rs op �il c;q.
schrijver een beschrijving vqn WAt
door archgologisch onderzoek boven d� uitgevoerd. Ook het inrterlijk iAn
het Pesthuys is verAnderd, b'et
grond is gekom2n: open½�re gebouwen,
'.Ordt zelfs renovatie genoemd.
0

0

0
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len zich te ontplooien tot een
volw82rdiQ bP,staan in zelfbestem
wing-;
• �.he+ streven naar een sawenleving
waarin vrijheij, gerechtigheid, verdraa�zaawhei�, eerbied voor de
mensel:::_jke waardigheid en mede
menseli:�neid cenfraal staan.

Binnenkort vü h•et oude gebouwtj2
e�ri riieuwe geest ademen, kom der
h�lve strRks bij err nq de offi- .
ci�le-op�ning eens een �demh8lings
.
pr6ef nemen!
Wqt de.geschiedkundige ?ktivit�iten
betreft�zullen de �iinodigingen
voor een 89ntRl leiinggn �eeds in
de'bus liggen, daRrn89St Z8l ook
het buitenonderz6ek,. prop8gqnda en_
exéurs ies · de nodige ei :rndqcht ver- " .
kiijge�..
.
. .
.
Aàndacht mei name voor de· propa�
ganda'�s ge�&sst, eeri reden, wair
om'ik hiir een beroep 0p een.ieder
doe, nieuw� leden en donateurs te
werveri� ·get f�it dat de bev6lking,
van G6rkum achteruit. gPat, behoeft
nog rii�t-te implicerei, Jat h�t
ledenta'.L van de: 1'if. J. B. G •. afneemt 1 1

Doel
Het Humanistisc:.. uer bond stelt
zich ten doel:
l.Bllen te vereTJ.ige.,.., �ie wet het
beginsel inste�e�:
2.een centrcim te zi�n voor verdiep
ing, verbreidin� e� �erdediging
van de humanistisc�e :evensover
tuiging;
3. alrtiviteiten te on-:··:::_' kelen -of
deel te nemen aan a�: + ivi�eiten
van'anderen welke · :::_�-rRgen aan
het ontstaan van eer s�menleving
van mensen, die zin. hu� verant
woordelijkhei� voor �ic zelf,
hun med 8TD en:s, de !'!a--.:---- r en rlie
samenleving bewus� -i�TJ..

dè voorzitter,
Bert St8mkot"

0

1 maart a.s. :zal er -Neer ee_ns een.
Pesthuys-pra�tavond worden �ehou�
den. Het gespreksondPrwerp van
die avomd is:het Humanisme.
Mevrouw A.C.- Sternheirn-van-iRlts�ámp
Zutphen is ·zo vriendelijk op ·de
praaté1vond aanwe�ig te zijn. om .. .
de nodige toelichting te geven.
Om toc0_niet geheel onvoorbereid
op de�e. avori�\.te ·he/even ·:v:erschij-
nen völgen hi1 érönder de uitgan/ZS
punten en doeleinden van het
Humanistisqh Verbond, zoals deze
�o�r het·v�rbond op 12 en 13•mei
�97�. vastgesteld zijn;
:Beginsel.
Het humanisme is dè _levensovertuiging diè. p:rq1,)eert leven en wer ·
wereld te begrijpen uitsluitetd
·met menselijk"'? vermogens. Het.
acht.w�zenlijk voor de mens zijn
vermogen tot.onderscheidend oor-·
delen, waarvoor niets·of niemand.
buiten hem veiantwoordelijk kan
worden gesteld.
Het·hu�anisme wordt gekenmerkt
door:
1. de voortdurende beieidheid
� zich in denken en doen naar
·riormen van r��elijkhaid en
zedelijkheid te verantwoorden;
2. de helpende z6rg voor d� mede�
mens om hem in staat te steJ.-

Tot zover dan de �e-i�se:en en
doelstellingen va� �e- ?·=Pnis
tisc}1·Verbond.
.
Dat dit artikel-niet -roter is,
houdt zeker niet i� :8- er over
dit onderwerp nïets �e 0 r te zeggen i.-,
is. Het is een i�te�essa� T onder
werp dqt een goede =o�e:ij'·�:eid eo-f1=;
geeft er een boeie11'.le disc--ssie
over op te zetten.
Dus, voor iederee� ii� ··e! ··�t
meer over het hu:'a "' is::-e zo·- ,•lil
len weten of �et a��ere �ierover
van QedachtPn wil ·isse:en is het
zeker ds moeite �PPY� o� + e komen.
Iedereen is van ha r+8 .-.elko� op
�eze e�rste Pes L h�·s-�rRR+avond
van het niauwe jaqr! �o + ziens!!

Samenvatting- van de bestuursver
gaaering van 9 februari j.l.

•

De GS ontving eAn hrief v�n zijn
kommandant waarin hem geen buiten
qewoon·verlof verleend werd voor
het herfstk8.rnp '73.
22 februari zal er een lezing
zijn van dhr. Vogel uit Giessen
dam� "Kunst door--de eeuwen heen".
Hi�rvoor zullin nog konvokaties
verstuurd worden.
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;J-ma�rt zal onze afdeling een·
bezoek brengen aan de afd.
t, aam,
Bsgin waart zAl er weer ge�ra
ven kunnen worden op· de Lan�en
di jk.
15 f 3 br. zullen- er 2 tentoon
s-tcll ingen van de NJBG ingericht
wci:cden: in het gyrnn-=idiu._î] en de
FSG. Tieze zullen begeleid wordeb
�et o.A. een film, eeQ lezing
er stencils. Ze zullen daar blij :
ver:: tot 5 april.
D€ PM meldde dat we dit jaar niet
b::_:rm2n een gunsti,çi:s subsidie- .
rQ �ling vFn de gemeente vallen�
Sr zullen meer dongteurs moeten
ku en!! Er is nog niemand genden dia bereid is Inge Svers
□ls Pesthuyssloof te vervangen.
�'-'" stelt zich beschikbaar??
-��ordt nog steeds hard g werkt
��n de renovatie v�n het Pesthuys.
�sn ber oep op iedereen: oude,
r•r wél 8chone rn;::itnrnsen en kus- 1s om het zitten te vergemak1·i=clijk'.::m zijn 'altijd welkom.
-, 'J :f:'.-cor. zal er een verg�d_e:ring
�;_Ljn VFJ.n de NJBG, Streekhist.
Csnt:rum en Oud Gcirctun ·ov2r Mere
v;é,1 de. De redakti'e en de - oirektie zull�n dèn benoemd 'worden en
te-7ens Z8l het inmiddels ópi:es celde coricept-contract tot een
defiriitiev� vorm gebrFJcht worden.
Als vertegenwoon1iger in de
Culturele R8ad namens de sektie
hist6rie zal, uiteraar d Als Oud
GorcuTT1 da 8rmes akkoord ga3�, dhr.
W.L.J. Voogt bij dhr. Sternheim
a�nbevolen worden. Vo6rgest�ld
werd als vertegenwoor·digers van
a� NJBG in de·sektie historie te
9noemen: de h�ren Voogt, ·van
1,cq_u_oy.-en--Stamkot-� ----- _________
D volgende bestuursveraadering
.. al zijn: 2 ma:3r_-t, _13. 30 uur in
, t Pesthuys\' \
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de eeuwen heen. steeds beter ftrnc-c10
functionere·nae �ppar.sten bed8cht om elkA.qr -mee. te dodej:f. _
H�� boek,dPt vJlgens de §Chiijver meer voor belsngstellenden
��n voor g�voiderde verz 9 mela�rs is geschreven, overbiugt
de leemte tussin deel I_ uit de
FibulA rePks �'M{ddeleeµws W9pen
tuig' èn deel I6 'Vuur.w"'pens
vqn I.840 tot heden'. ·
Zo��s vrijw�l 9lle boeken f die
door Unieboek
-worden uitge
i
geven zijr da beide hierboven
bo_eken .bifzorid-2r· goe·d verzorgd.
en voorzien v n .t9lloz·e il-· _
lusti�ties. Als NJBGer bet281:
je de sommq yqn f 22,50 per
·
. 1
deel i.p.v. f: 29,50.
Zie voor be�tel--vr±j·ze--- :�ct-e--�-b�t�
boekj es.
0

- Rolf van Acquoy -
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