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[ RlDacna1?[ ll
voorwoord
Na lang wachten nu dan toch weer
een "SC-nieuwe stijl". l'ifummer II
is later uitgekomen dan de be
doeling was; dit is te w�terr aan
e�n aantRl f8ctoren: drukte wegens
eindexAmen, een vakantie in het
buitenlarid, de moeilijkheden rond
MBREWADE en zo "kan ik nog uren
door IZA!ln.
Datoe� toch een tweed; nummer ii
geko�en is te d8nken aan de noeste
arbeid v�n de �ljtige adjunkt H.R.
Genoeg hierover. Merewgde kunnen
we . w el vergeteµ, uren v2n voorbe
reiding en talloze vergaderingen
zijn nodeloos beéteed aan dit nieuwe
streekblad..
Deze zaak kRn ge�h door�qn� vinden
�oor�at �n�ere betrokken verenigingen het�niet eens konden.ow ord�n
met sommige door-ons voorgestelde
plannen. Jammer! �aar er i�n reeds
alten�tieven opgedoken. neze w□Pe
l�kbeden worden op djt moment no�
onderzocht en het is niet mogelLl�
hiero�trent iets concreetsot� ze�
gen. �ochten deze plannen door-·
f!B9'1 d"'YJ is dit mFnrner waarschiin
l�k de·laatste in deze.var��
rnenslotte wenst d� cömnlete re�
dPktie:en het bestuur �ullie
veel s�cces met examen� en repe
tities-voor de overgang en natuur
lijk ee·n prettige va�aniée.
-Ile H.R.-

JlSTUUi?S
ûl !(Ga 1Jl1<l (( G l/7
zat�rdag 2�3-1974.
Van " Oud Gorcum " óntvingen w �
een lijst vari de komende akti�itei
ten: '6 mrt. een lezirig V�h de heer
van Peer in het 11 Spin11.enwiel 11 , 17
april een dia- lezing van· dhr. W�
v . d. Berg in '-t Spinnenw ie1 ·, 27
april een excursie naar Tiort++ Tie
eerste VAV �al 10 maart nlaatsvim
den. Namen� onze afd. zuilen ���i zuh
zijn het�bestuur�n d� beren �.B.
van Ku'ilenburg en W .L. J·. Voogt++
17 mei zal er een Pesthuys-pra 0 t
�wond plaats vinden++ Op 3 mei is
een ouder avond gepland++ Er kAn r10
nog niet gegraven worden· op de Lan
gendljk: we hebbe� bog geen reaktie
gehad van de heer vBn Capel++ Er
is nu definitief bekend dat we min
der.geld kr�gen-van de gemeente
dari cz:epland WPs. nesondanks' zljn de
ontwikkelingen vrij redelijk++ Teri
aanzien van Werewsde blijkt er een
vrlj negatieve houding ti _bestaan
bij het Streekhistorisch Centrum:
De HR: zql nu.in móndeling contact
treden Wet het dagelijks bestuur vPn
de�e vereniging. SC. nieuwe ·stijl
blij!t �oorlopig verschljnen.
..
�1�3-1974 �-Van �� KS weid een.brief ontiPngen
over het kamp Certhago (Tunesiê)
w 2aiin werd meegedeeld d�t NJBd
leden Pllen op eig n verantwoorde
lijkheid. aan dit UNESCO-tamp kunnen
deelnemen; het HB wil wel inlich
tingen verstrekken++ De GS ontving
het lljvige próefschrift van dhr.
L.P. Lou�§ KóoJmans, die 4 april
j.l. promovèè�ae dit handelt over
de prehistorische vondsterr•in de
Al blasserw2àrd++ · Tiè · Vz deed èen
rnport oier·dè'Spèètpotsteeg uit
gaan++ De prop2gPhdatentöonstell ingen zullen rouleren++ Wat Mere
wade b·etreft· zijn· a.e ontw ikkelingen
niet bepaald. positief. Nieuwe kon
takten met de archeologische werk
groep Nederland zullen worden aan
geknDopt++ De vergadering omtrent•
de �ktie historie van de c�itureli
Raad is een maand geleden u�tgestel�
0
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� lle bes.t;u\,1.rste'deh, antvingën een\\'
Info II ( mededelingenblad voor
afd. hesturen) ++ Ook de infor
matie over de zomerkAmpen werd ont
vangen; Léden die dit nist ontvang
en hebben kunnen bij het b�stuur �e
recht++·De•nieuwe propagqndatentoonstelling over �rcheologie kon-�□&
nog niet.worden ingeri�ht++ Buiten
onderzoek laat op �ich wachten · ·
i.v.m overdr cht van de �rond aan
de 'Semeente++ I)� museumkommissie.l
heeft ?en diskussiestuk o�gesteld
wat aan de b�laqg hebbende zal
worden-aangebo�en�+ Het Pesthuys
behoeft een schoon m�akbeurt en
voltooiing van de renovat�e ! !) ++l
De vol�ende vergPdering is gepland
opl� mei a.s. in1 het Pesthuys�
,
.

f
TJtre cht: .s 1 s os -8 d. rn t.e I'.ÜÎil. : i-f ·h·e:t .
hoofdbe·s·.t1,,mi.: ,_b,eno.eJD d.,. ��ijdRnS de .... \
rondvr:=iag 'k\ll/Pffi 'naar'· vomfri �lat. er·.
al hele iAsl�sten van congresthem�'s
a9nwezig waren, een su,g;gestie van
Jan van -1VïoorselLthsrna.: -�-�Dnume:n.t.en ....
jaRr 19747 werd hieraan toegevoepd.
/

_PI"

jj !J .!J JJ J\J

Op de laatsie iedenvergaderiYJg (ge
houden op 22'd�c. '73) is heslot
tot het instellen vAn een penealo�ie e
�iese wer 1 groep. _Deze werk�roep hid
zich de volgende doelen gesteld: 1)
bevorderen v<=in de bestudering .en
uitoefening der gene 0 logie·i� het
Algeme n, en die van de Gorinchemse
in het bUzonder. 2)het verz�melen
van docu��;tatie-m0teriaal en het
inrichten V"'"l een document:itiecentruTY1
3) het doen publiceren van onder
zoekinven. 4) het ev. doen komen
tot een on�fh,nkeltjke vereniging of
instituut voor geneal_ ogies onderzoe� in Gorinchem.
Inmiddels hePft; de NJBG kontakt ge
h0d met het centr8al burean voor
geneqloqie en van het �orkumse
Gemeente-archief mochten we boeken
en t�dschriften in ontvDngst neme�.
�eze documentDtie is in de Pf1elings
bibl iotheek'Bqgtjnenw�lstr.· 22)
ond;r·
gel::irAcht.
��Ylkele "îJ7G-led ";Il zjjn l)ezich met
qenePlogische onderzoekin�en, zt
en snde�en belanpstellenden kunnen
informqtie eri tips verkrijfYen, door
ee:1 simpel schrijven nasr ,:l2 l\TJBG,
Postbqs •1'321, ... c:"rqni.nt;;;..q<:� -· t _ i , ...,_ .. ( ..,
l ···� ; ' ·/ l . .," l / �- l ; ,
! i
0�

..
bezoek aan de- afd. Rotierdam

0

0

-j

.... .

' ( · 1 . r-' 1
11 ........ .::ar

·. VERSLAG VAV.·.l
(vergadering gfdelings vertegen
woordigers)

,

...... ... ..

Bert Stsmkot.

7

�a ons
(feestj� � lezing �dat helaas
slecht �ezocht waa door on�e afd.
togen we de volgende d�g nR8r de
NJBG-kelder te 1},trec.ht, alw8ar
afdeling�ertegenwoor�igers van
vele afdelingen uit den lqnden
samen kwamen om te verg,:ideren.
.l..
Van onze .6fd W8ren °anwe2ig: �st:rid
de q8nn, Jan v�n Moorsel, Henri
verschoor en Ber�Stl mkot als Be
stuursleden en- Claaw v�n Kuilen,
burg i.v.IT-. zUn Fibula-functie�
De belangrtjkste puntenvan .gespiek
vormden de afdelinP-8ktiviteiten
( wqarbij onze afd.· gein slecht
figuur sloeg) en de bondsaktivi�
teiten. Voor wgi de reizen en
kampen bet re-ft, 7,,-wamen de vol o:eriél.e
da+ A te voorschtjn:
Paas8ktivitei t Dre.nte...Rt/TlO. Ap:gil
_l juni.
Z orr-erreis na:::ir Par;�s....lS-27
Iastructie-kamp Neer....1- 7 juli
K!=lmp de Koppel/Lunette YJ .1- 1-i; juli
KAmp Dorestad ....• �.-� ..l� 1-i; juli
Kamp Hazendoni ......� ...15-27 juli.
Instructie-kamp �oornenburg.�9/7. . .
.
.
4/8
.l
Kamp Grubbenvor�t...•... 27/7-10/8
Kamp Swifterbarit ........ 31/7-10/8
(wtjzigingen voorbehouden)
In verband met het v�rtrek van
erganisatie-sekretaris Willem
Boon naar Duitsland, werd de heer
HeJ!lIIlY Clevis, Juli8na wep 218l8 tè_
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SI�GBU"SG

Siegburg is een plagtsje .aan de
iivier de Sieg vlak bij B�nn. �1
in desl�� eeuw wer� hier aariewe rk verv:;:iArd igd en w.el de-- bekende· Jacoh;:ikannen. D.;i� �. �> • �
zijn_ cilindervormisr�•.. ·'": \._ 1r.Î .l l !.
met een aan- · ·--· J.:•:'ï\.11
kannen
i
=- \
;,s
rrekne1::d oor en vo�t,.
:1 l .
/)
!
stuk, -d i:ia rom zietl.... ·1 /; .�-�- ·:
.. '.· s
rn�n hier nog vag� ;ge_ ;. · .l� , · - tL
: .s
vingergfdruk!ke_n i.n ..-·- ��---- --·•·s
··
stgan.
In Siegburg zijn ook· de zgn_. · t.rech
te�bekerkannen gem8akt. Deze wer
den vaak versierd mo,t een rnatri.is
( of patrijs). Verder is Siegburg
be�end geworden door �ijn zgn.
Snellen� Tiit z�n langwerpige
drinkkAnnen, v�ak
voorzien VRn een
tinnendeksel Crist�ari
Knlitgen is zeer be
kend geworden door
het�vervaardigen"van
deze �unststukken.
De boeienaans w�s irr deze�tijd e n
geliefd tafereel om op �e· verschil
lende soorten Rariewerk aftebeel
din en vooral op het duitse .�ar1e
werk. JA� �mens was hier een groot
meester ins1 ook van Sans Fiiiers
is een ��rtijs bekend met een
bo'erena�ns.
De Sie�bur�se cgrdewerkkunst he ft
ongeveer een e1::uw geduurd en om
stieek 1600 raakte het ins·verval.
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- U,erkel en
~ PoieYJrijs
0 .L.J; �gter ··
-.Gorinche�
Dr. �. "•Tieuwenhuis. - r::.orinchem
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�rs van Kuilenbur�

'i
•

�� 1B Germanen �ennten de vrou
wen ruime vererin�. �en mesnde
dat somv·igen zelf� ae toekomst
1ron1evi voÖrspellen, van daar dat,
z� �erBadpleegd werden Als wiche
laarsters. B� d� West-Germa?nse
stammen was het gewoonlijk ��n
iie dit vertrouwen gertoot.
-�:cirschijnlij1r st<1,t 1-iet heksen
çreloof · vqn 1-=.iter?. tiiien in nauw
verbgnd met deze vrou0endienst.
�en groote rol in de nermaanse
mytholo,rf,2 spèlevi de Nitte dijve11
ook wel ·1tte Prouw?n of �i�te
J u f :fers- 2'ehe ten . .. · i t t e '7 ij ve n
schijnt niets andres te betekenen.
dan 11 wijze vrom,ven' . Deze naam
is WP�rsch�nl�k ont�tsgn doordat
men deze �eesten als mooie wezens
in witte kleden voorstelde.
Zti woonden �e st�l in proepjes
v;n vier of me-r in de verschil
lende heuvels.
�og in de 17� e9uw vindt men
sporen VPD het �eloof aan deze
ITeesten, die men zich voorstede
als duivelinnen, wier verm8ck het
WAS de mensen te kwellen en te
bedreirren. �och versch�nen ze ook
wel als dienstvaRrdiqe wezens,
�i� bijst nd verlenen cgn hulp
behoevende vrOlJ"VeYJ. T)e 'i7itte ", r rouw
vgn Rozenberç kondi�de van vorste
lUke �esl9cht�n sterf�ev8ll�n en
0
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döór D�ter vgn Houf

SI�GBU"SG

Siegburg is een plagtsje .aan de
iivier de Sieg vlak bij B�nn. �1
in de l�� eeuw wer� hier aariewe rk verv:;:iArd igd en w.el de-- bekende· Jacoh;:ikannen. D.;i� �. �> • �
zijn_ cilindervormisr�•.. ·'": \._ 1r.Î .l l !.
met een aan- · ·--· J.:•:'ï\.11
kannen
i
;,=- \ l ,..
rrekne1::d oor en vo�t:1
/)
!
stuk, -d i:ia rom zietl.... ·1 /; .�-�- ·:
.. '.:
rn�n hier nog vag� ;ge_ ;. · .l� , · - tL·
vingergfdruk!ke_n i.n ..-·- ��---- --·•··· .
stgan.
In Siegburg zijn ook· de zgn_. · t.rech
te�bekerkannen gem8akt. Deze wer
den vaak versierd mo,t een rnatri.is
( of patrijs). Verder is Siegburg
be�end geworden door �ijn zgn.
Snellen� Tiit z�n langwerpige
drinkkAnnen, v�ak
voorzien VRn een
tinnendeksel Crist�ari
Knlitgen is zeer be
kend geworden door
het�vervaardigen"van
deze �unststukken.
De boeienaans w�s irr deze�tijd e n
geliefd tafereel om op �e· verschil
lende soorten Rariewerk aftebeel
din en vooral op het duitse .�ar1e
werk. JA� �mens was hier een groot
meester in 1 ook van Sans Fiiiers
is een ��rtijs bekend met een
bo'erena�ns.
De Sie�bur�se cgrdewerkkunst he ft
ongeveer een e1::uw geduurd en om
stieek 1600 raakte het in ·verval.
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geboorten aanr. In FrieslRnd trad
de Witte Vroriw op -als vervulster
va11 wensen.
Men vindt in ons land, vooral op
de oude gronden vaB:het oosten en
zuiden, ze?r veel sagen van Wttte
Juffers, vaak inverb�nd met verhalen van v�rvallev burgten. In
Limburg verh�alt men de-sage van
de Witte Vrouw van het ··�ebroken
Slot 11 te Grubbenvorst en van de
�roene Vrouw va� het kasteel te
Baarloo. De kern van het ene ver�
haal is· de versch-ijning v8n een
witte gedRante in de ruïne vaµ het
oude slot te Grubbenvorst, �elegen
aan de linker oiev-er v�n de �-ITac:is
niet ver van het dor� met die
na8m. De s 0 [7e zelf-, -zo-ul-s .vele
dergel�ke overleveringen moet
beschouwd worden! �l&--flÈ\ll,' ,r@.I'kia
ring, hetzij vRn !_ fl y��}ü\ a tri npt
uur, of van een monument u'Yt oude
"'
tijden,
8D He/?f't- 1m �t tfte/ yefs-c rj_',�i•ngr
.
.
.
�tl,
.
\::\
.. i"'' l..�.\.8 l-> ' 11.\iiti, d � e z 1J: v e r { l!l re..u v\1
\·r
·,
l�Jk rnets t.::; mqken.
Bet is de mo?ite Rgrd om op ter
·
mer'ken; d3.t de orri ri: �ng
met ile 'Ni tte
Juffer of �µister,met h�t cieisje
dat lat"er 'litte Juffer werd, de
jonrre edelmRn in de dood vóert.
We zouden dan hier een voorbeeld
Vinde Il V 8 Il 8 n ''vit +e JU 'fer,- die
verlokt naar het dodenr�k.
Onder verschillende nRm§n ko�ert
in onze taal de tovennressen voor.
VolstP ilz rret ie_,_�ermelding van
enige hiervan. Yen noemt zé 1 ollen
omdat z� op konkels door de lucht
vlogen; de ben�ming druit stiat
inverband met Thrudhr, e 0 n der
Valkyren; todde b�tekend pad, en
heks zal afveleid z�n vAn hage
dis� beide dieren kow?n in de
toverwereld voor.
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'

.

.

.

Na het sucbesvoll� bezoek vari &et
V.O.B.O.V.' ( 1 i-erbond voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek ih Oost
Vlaanderen) van vrijdag. 19 april
t/m zondag 21 april j.l. we�den
reeds afspraken gem2akt om het
tegenbezoek aan Sint'-Kikla-=:s :te
ze:rnlen. Men steldevoor h�-lf �uli
hetgeen echter, van we.ge onze. v0 ,...
kanties, eigen kPmpen en militaire
dürnst onmogelijk bleek. uanda"'r
dat een aantal ·d8ta in Juni. 'wero..
voorgesteld. Op de�inschrijving
reR2:eerden
e.::,n 15 personen 1 terwiil
'
d
�
an.1ere
n mondelin11 ·toezeq.den'. rret
!!etal 20 zou op die manier g,:'el--iaPld
woraen. ·elä;:is bl iki;. men echt!?r
in Sint-TJiklaas g':?2n mog.elijkheid
te bezj_t•
ten Om on_s in juni te ont
,
vange
n; dit wordt: verooriaakt door
de fffwe:;,:igheid v•=i'n :fü.J;;-'ele V.Q.7:l.• �,v
'ers vanwege exRmens en andere
beslommèringen.
h
Vanda gr dat beslot:en is het teg·en
bezoek p�aa.ts .t.e, .la.ten :v.ind.en .tijdc?ns
h� t weekend van· 24/215 aup:Ustus a.s.,
t1.J_dens, het we.tenschappE3-lijk· congres
van de kringen voor géschiedènis
'=:ret programma Z81 ongeweizigd blijver
ven: zaterda�morgenvertrek uit
�orinchem, .ontvangst P,ur�emees·ter
en Sc�epenen, rondleidin� door d�
stad en pp!!rsiint, fees + �vond;
zond1g bezoek �an �Pnt
Ik hoop dat: zich tezijn�r tUd Ben
even groot aantal deelnemers zal
melden voor ��ze bijzonder aantrek�
kelijke e�tiv� teit.
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TIE GESCHIETIENIS' VAN TIB MF;�ISCHE
WETENSCHAP IN NEDERLA.NTI .1.
Grote Fibula· r
(Prof. dr. G.A. Lindeboom,
Unieoo'ek)
ANTIEKE VUURWAPENS - Grote
Fibula III
(Ir� R.T.W. Ke�pers, Unieboek)
Naast het alom b�kende werk van
dr. W.A. v8.n Es over 11 De Romeinen
in Nederland" zijn er in de- zgn.
Grote Fibulqreeks nog twee delen
verschenen. Tie Grote Fibula's
zijn uit hun k�e��negegroeide
Fibul3. boekjes, die door de mooie
en dikkere uitvoering ook een
stuk duurder zijn geworden.
Deze boeken die minder 'gewild'
zijn dan de 'Romeinen in Neder
land' behandelen onderwerpen
die toch buitengewoon interes
s::=tnt zijn.
"De geschiedenis vp,n de m_J3dische
wetensch� in Nederl"1nd 11 .van
prof. dr. G.A. Lindeboom geeft
e�n overiicht �qn dé beoefenin�
van de geneeskundige wetenschap
in de lbop �er eeuwen in Neder
l�=rnd.
Het boek is niet uitsluitend
bedoeld voor medici of medische
studenten zoals uit de titel
k�n blijken, maar'voor een kring
van jeugdige, in het vaderlqnds
verleden belangstellende lezers,
die niet beslist medisch onderleg
den behoefden te zijn', zoals
de schrijver zegt in zijn inlei
ding. Da�rom geeft hij geen dorre
opsomming V'3.n nümwe theorie�n,
vindingen e.d., m�gr hij heeft
getracht de stof constant in
rel9tie te brengen met de levenoe
en (soms) dode iens.
De beoefening vqn de genees
kundige wetenschqp in Nederland
begon eerst na de stichting vnn
de Leidse universiteit (1575)
en kw9m tot bloei in de I7de
eeuw. Een grote wetenschappelijke
belangstelling dreef vele jongere
en.ook oudere onderzoekers, zoals

J.'3 i,. Sw"tmmerd qm, Reinier de Gr!:J "'f
en Antbony VRn Leeuwenhoek tot
het dp�n �qn zelfstgndig speui
werk op �natoraisch,. microsco
piscri en 'fysiol.oa-is·cn g_ebïed.
Dit pionierswerk ... er1 gevo�gd
door een periode =pcrin de ver
schillend� �e1isc�e disci�lines
/ ( 2.ls !'1n,::itomie, in-; endi :::-e �e
neeskunde. en. i2 heelk·;.�.:e ner
der werden uitgeböm"�.
,.:�e�erl"'Y-!.
ders leverdBn .hier�"'n Hr8 .... e bijdr�gen,. · denk bijv .- eens -=i"' •• e8n
mqn 9ls B6erhqv�, die i� �e+
boek d�n ook uitgebreii +er
spr8ke komt.
Voor iedere,en die geïnteres
seerd is,in de medische weten
sch::ip en in geschieden_.is is
dit _het ide81� bbek, qls· je
echter krijgshqftiY�r bent 99n-·
gelegd en je wilt zien ho� de
medici vroeger g�n hun P"'ti�nten
kwqmen, dgq ,moe� je h�t boek
'Antieke vui.:trw9pens' V"lrî' ir.
R.T.�. Kempers kopen.
In dit derde deel uit de Grote
Fibul2 seriawordt.de ont
wikkeling van het vuurwApsn
g�schetst qqft de händ vRn de
e�ka8r opvolgend� typen orit
stekingssysternen, v 0 n de eerste
h�ndbus af, die werd �fgevuurd
d:oor middel· v-=i n een glo•eiende
.lont, viq
st0gf-of-brqndende
l
het
rgdslot,
het
lontslot,
et
b
vuuriteen�lot en zijn vari,:,nten,
iot �n met het percussi�slot.
Wqt �1 deze termen precies in
houden wordt Joor <le s�hrijver
�qn de h8nd vqn duideLijke
tekeningen in het boek nquw
ieuri� Git de doeken gedc,:,n.
De vroegste ontwikkeling der
iuurw�p�ns is in flevslen_ge
huld, zowel voor w2t betre�+
be plR,:,ts qls het tij�per�.
�an het einde v8n de ve���ie-�e
eeuw komen we de eerste,., +- _
:beeld.ingen en beric.. :t-e�·. ::>"er
,;primitieve vuu:::.- ,.,D_ ••s .... etZe�
,!én v c m�f jie ti."' ,-l • "rde . .;,e
�uurw�pens stee�s �er·er
gopc,r'fo.cti"on�er'l :.=�.::,·• o"l ··e
riiet .,,.e + r'le
n:c:tuurl� "''-:
:;ons
.
...
;a.oelstelli�f!" "�� -'le "''"rw::>p"'!:.S
!kun'nen verenig9 .. is het toch
Cgeschi.edkundig. f!ezien in+eress3nt om te lezen hoe �en door
.
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en kw9m tot bloei in de I7de
eeuw. Een grote wetenschappelijke
belangstelling dreef vele jongere
en.ook oudere onderzoekers, zoals

J.'3 i,. Sw"tmmerd qm, Reinier de Gr!:J "'f
en Antbony VRn Leeuwenhoek tot
het dp�n �qn zelfstgndig speui
werk op �natoraisch,. microsco
·
g_ebïed.
piscri en 'fysiol.oa-iscn
Dit pionierswerk ... er1 gevo�gd
door een periode =pcrin de ver
schillend� �e1isc�e disci�lines
/ ( 2.ls !'1n,::itomie, in-; endi :::-e �e
neeskunde. en. i2 heelk·;.�.:e ner
der werden uitgeböm"�.
,.:�e�erl"'Y-!.
ders leverdBn .hier�"'n Hr8 .... e bijdr�gen,. · denk bijvr.- eens -=i"' •• e8n
mqn 9ls B6erhqv�, die i� �e+
boek d�n ook uitgebreii +er
spr8ke komt.
Voor iedere,en die geïnteres
seerd is,in de medische weten
sch::ip en in geschieden_.is is
dit _het ide81� bbek, qls· je
echter krijgshqftiY�r bent 99n-·
gelegd en je wilt zien ho� de
medici vroeger g�n hun P"'ti�nten
kwqmen, dgq ,moe� je h�t boek
'Antieke vui.:trw9pens' V"lrî' ir.
R.T.�. Kempers kopen.
In dit derde deel uit de Grote
Fibul2 seriawordt.de ont
wikkeling van het vuurwApsn
g�schetst qqft de händ vRn de
e�ka8r opvolgend� typen orit
stekingssysternen, v 0 n de eerste
h�ndbus af, die werd �fgevuurd
d:oor middel· v-=i n een glo•eiende
sl t0gf-of-brqndende .lont, viq
bet lontslot, het rgdslot, het
vuuriteen�lot en zijn vari,:,nten,
iot �n met het percussi�slot.
Wqt �1 deze termen precies in
houden wordt Joor <le s�hrijver
�qn de h8nd vqn duideLijke
tekeningen in het boek nquw
ieuri� Git de doeken gedc,:,n.
De vroegste ontwikkeling der
iuurw�p�ns is in flevslen_ge
huld, zowel voor w2t betre�+
be plR,:,ts qls het tij�per�.
�an het einde v8n de ve���ie-�e
eeuw komen we de eerste,.,r+- _
:beeld.ingen en beric.. :t-e�·. ::>"er
,;primitieve vuu:::.- ,.,D_ ••s .... etZe�
,!én v c m�f jie ti."' ,-l • "rde . .;,e
�uurw�pens stee�s �er·er
gopc,r'fo.cti"on�er'l :.=�.::,·• o"l ··er
riiet .,,.e + r'le
n:c:tuurl� "''-:
:;ons
.
...
;a.oelstelli�f!" "�� -'le "''"rw::>p"'!:.S
!kun'nen verenig9 .. is het tochr
Cgeschi.edkundig. f!ezien in+eress3nt om te lezen hoe �en door
.
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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 verze9 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 boekenef die
door Unieboek
-worden uitge
i
geven zijr da beide hierboven
bo_eken .bifzorid-2r· goe·d verzorgd.
en voorzien v n .t9lloze
·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 -

IEDEREEN VEEL
SUCCES BIJ EX�'MEN
ÖF DE LA4TSTE REPETITIE
WEKEN EN
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EEN PRETTIGE
V t\K4NT TE
(over twee rna8nden !)
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