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SCRIPTUM CASPINGIUM
Hoofdredac�eµr: Hen� Hove�Knmp
Redactie:
Ruu�� vin Donkrilaa�
Klaas. de Boe:'
Rolf van Acquoy
Henk HovonK2-mp
'l'ekc�ingen-1Wi!:î Voegt &
Medewerker.s:
Ank Ven:;choor
BES'I'UUR 197�

VZ: \'Jim Voogt
Zwartv3rve�sstraat 31
Gorinchem c18�a-24562

AS: Klaas de Boer
Binnendamssweg 70
Giesse?1burg 0181+6••2.�-13
GS: Ruu�d van Do�kelaar
Laantje îa
Werkendam 01835-1430

PM: Rolf van A�q�ow
Lijsterb0,sL,.r:.r. 5
Go::.··inc'lem 018YJ••232 1 rü
HR-; Henk· HovenKa!:rr"
Slot Loevos-:oyn
Bro.kel 018 32 · i 3?5

REDACTIE AD:C�ES

Henk HovcmK::i.mp
Slot Locvesteyn
Post Brakel
SCRIP�UM CASPINGIUM is het orgaan
van de Nederlandse Jougdbond tor
Bestudering van do Geschiedenis
afdeling.Gorinchem e.oto
De SC koot gawuonlijk zes maal per
kalenderjaar uit; dus om de twee
rno.dndon.
Leden en donateurs ontvanGon het
blad gratis, losse nu�nars f. 1,-
exclusiaf vorzondkosten.
Postgirorekening nr. 2304200 ten
nawc van de Penningmeester NJBG
afdeling Gorinchem.
Donateurs
min. f. 12,50
Lidmaatschap
f.tt22,50tt

Lid kan je worden als jo tussen
12 en 25 jaar oud bent.

nrno-:JD
VûORWCORD
Non hooft u� hoofdredauteur Llaar
we0r aenG opgagrav8n uit z'n hopen
aarde en scherven, 0n hem tussen
enkele ,stapoJ.G blanke vello � je3,
kopij en stencils gezet, Het moei
lijke c=htor was o� de HR duidelrjk
to make� dat u1� dozo □tapels eon
nieuwe ,SC moes'. voortkomcrn I hot is
toch gelukt an �ior voor U ligt dan
daze SCtt
1 jaarB�nG 5 nummer 2.
\Je hebben Wéit ;:-tc,:;r kop:ij gokrogon en
dan nog wol va� oen groter aar-·
tal mensen, lid of geen lid, dona
teur of goon do�ataLr, �o schreven
toch maar, schrijver�, hartelijk
bedankt voor dozo hul� o� doorga�n
zo, voor oen iocdo: grata SS1
Vanaf deze zetel vilden wij dhr BS
nog vriendelijk badnnken voor zijn
overwelL"t.igencLo kri :·ick in :;:n:'.:'o, · •

3�o.:Di.�c
4 ••• B0stuur_smededelingen
5 •• "Even voorstel:en, bestuu� 1975
6 .•• Evdn vooiatollen, vervolg
?.,.Verslag activiteiten
8 ... Cö±missie Werkgroep Buiten Onderzoe}
Verslag ALV UtrGcht 8 februari
10 •• �ropaganda Actie
11 o "M- 1 75
12 •• De belegering van het Huys to Altenc
1J •• Van Arkels Oude Vestet + HR Prive;
14t0 .De Tempel van Diana te Ephese
15 •• Vcrvclg teopel Di3na + Dorestad
16 •• Gorkum vertelde.

s ...
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LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEDEN+LEEEN+LEDEN+
Een ieder die tussen de 12 en 23 jaar is, kan lid van onze vereniging wor
den. Als lid ben je in de gelef,enheid om zowel aan de
afdelings-activiteiten ailis aan de bon�sactiviteiten
.dèel te nemen.
Plaatselijk organiseren wij lezingen, excursies, prRatavonden, etc. In dit
jaar hopen wij weer een buitenonderzoek- project te
vinden ennte kunnen stnrten; Henk HovenKamp en Ruurd
van Donkelaar zijn op zoek naar een geschikt object
dat alle aandacht van een OPGRAVING verdient. Te zijn
-er tijd zul je hierover moer van ons horen.oo
De Bond organis2eit op landelijk niveau enkele reizen en een groot aantal
opgravingen; de opgravingen worden voornamelijk in de
zomervakantie gehouden; neem eens een kaar deel aan
zo'n opgraving, b.v. te Grubbenvorst, Molenaarsgraaf
(hazedonk) of 1.Jijk bij Duurstede (Dorestad). Nadere
informatie bereikt je per uitgebreide convocatie.
Als lid van do vereniging ontvang je behalve dit or
gaan ook het bondsblad Fibula; vraag eens oen proef
nummer.
Wat kost h0t? (Geld is een noodzakelJ:ik kwaad).
Voor f. 22,50 per jaar kun je van aîdelings- en
bondsactiviteitcn gebruik maken. Voor 43 cent per
weck graaf je je in in de geschiedenis.
Als je f. 22,50 stort op de girorekening van do penningmeester, dan ben je
een MonuLlontonjaar lanG lid van onze vorcniBing.
Wordt lid en win leden
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Henri Verschoor

,

NIEUWE LEDEN EN DOl'JATEURS
Nieuw 14rl:'.A1J.�1-e;.1ü"JR1é ,,r,\l. Wal
K0rkstraat 1+5
Zaltbommel
Nieuwe donateur: Ide de Kruif
Vissersdi,ik 11
Werkendaö

·f

Boeken en infmv�atio uit onze
PESTHUYS-Bibliotheok,

j

\

Na afspraak met de GS, Ruurd van
Donkolaar, tel.01835-1430oo. Of
tijdens do Pcsthuys-activiteiten

,·,e-·--
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Expositie ,lGQUDENSTEYN n

i\
''

--- �-·

Do NJBG-ors Jaap Wisse en Henk HowenKa□p houden, zoals U mièschien wel
weet, eon expositie in de Kruyttoren v0n Slot Loove
stcyn. Do opbrenGst zal ten bate van de restauratie
van kasteel Goudensteyn te Haaften (brj Znltbommel)
komen, entr&c 25 cent p.p., men tolde roods 3087 bezoeke�
�:
,j

I!

EVEN VOORS'I'ELLEN ••.•..••, BE,3TUUR 1975
Het wordt al een vaste gewoonte dat het bestuur zich aan de loden voorstelt
in Scriptum Caspingium, Ook dit ja�r willen we deze ge
woonte voortzetten. Hier zijn we din, het doek gaat open,
applaus weerklinkt en eindelijk komt onze ware aard naar
voren.

Voorzitter •.•••.• Willem Lodewijk Johan Voogt.
Wim behoort al jaren tot onzi afdelingsvips. hij begon ZlJn
roemrijke carri�re als orcanisatio secretaris in het tweede
jaar van ons bestaan. Een motie van wantrouwen weerhield hem
niet in zijn functie aan to blijven en gestadig to werken
aan zijn bevordering (degradatie?) tot hoofdbestuurder. Hij
werd Kampsocretarisooen
was in die hoedanigheid belast met
1
de organisatie van da roeorijke zomerkampen van de bond.
Hot was Vim echter niet eenoog. Hij werd hot jaar daarop
directeur van de stichting NJBG, oen elitair genootschap,
dat zich tot voor kort uitstekend wist te amuseren met het
bezoeken van recepties on dinars. Wim is dit jaar �egonnen
als algemeen secretaris in onze afdeling, maar ook dat was
hem weer niet geno�g. Nauwelijks een maand was hij in functie
of hij wist de voorzitter Henri Verschoor op slimme wijze over
te halen om bondsvoorzitter te worden, zodat onze Wim do
kans schoon znf om zelf voorzitter to worden. In het govone
loven (nou ja, gewone) is Wim soldaat eerste klasse bij het
beroemde regiment van Heuts. Wim heeft al velo malen getracht
zijn leiders t? overtuigen van het nut van een politionele
actio, waarbij hij natuuriijk in do eerste plaats zelf go6Chiedenis zou maken. Bovendien is Wio commisaris buitelandse
betrekkingen van de afdeling. Do rayons Bolgi�, Baarle Nassau
an Afrika.vallen onder zijn beheer. Wim is al vaak met de rech
ter in aanraking geweest en vond dit zo interessant, dat hij
van plan is zijn studie in de rechten nog dit jaar te beginnen,
Alge6een Secretaris •.. Klaas de Boer
Ook hij behoort al tot de ouderen in onze afdeling. In het
tweede bestuur was hij al�emeen secretaris, evenals in het
derde, toen hij halverwege het jaar de plaats innam van
Mariette Vossen. In het vierde jaar was hij geschiedkundig
secretaris en dit jaar verkondigde hij dat hij geen secreta
riaat wilde hebben, en werd hij in eerste instantie weer ge
schiedkundig secretaris en bij de verschuiving weer alBemeen.
Landelijk houdt hij zich bezig mat de publiciteit en propa
canda, on hij verkondigd aan iedereen, of die het nu horen
wil of niet, de doelstollin�cn van onze bond. Na een zeer roem
rijke cari�re (+r) in het militaire zabeuren is hij begonnen
aan een voor onze leden wel zeer vreemde studieo1 namelijk
geschiedenis. Wat hij daarin ziet is ons geheel niet bekend.
Voor degenen die heu niet zo goed kennen (hij heeft ook zo'n
algemene naam): hij komt altijd op zijn brommertjo voorrijden,
is bijzonder luidruchtig en maakt steeds domme opmerkingen,
die niemand begrijpt, behalve hijzelf (en dat soms ook nog
niet) •
Ex Voorzitter•••• Hcnri Verschoor
Ja, con rare jonten hoor. Enigo tijd geleden spraken we van
zijn carri�re in de afdeling.Hot was er &6n van krantenjongen
•
-·tot•-

tot miljonair zeiden we toen. Welke supcrlntievcn mocton ws nu ccbruikcn.
Henri wns nog maar nauwelijks afdelingsvoorzitter ge
worden, toen hij werd benaderd 0�1 niets minder dan bond
voorzitter te worden. Grif zei hij jn, en trad af in de
afdaling. Hij is nu opgeklommen van kr�ntenjongen tot •••
•••. nou ja, krantenjonzen, want gelukkig is Henri zich
zelf ccblevan, op enkele toch wat elitair aandoende
uiterlijkheden nn. Wij wensen ho@ natuurlijk vanaf deze
plaats voel succes toe mot zijn nieuwe functie.
Penningmecster: ••.. Rolf van Acquoy
Hem kennen wc nog wel van de oude SC's, ja, die mot die
mooie plaatjes en tekeningen. Ook vorig jaar was hij
hoofdredacteur, maar toen kwam er aanzienlijk oinder
terecht van ons blad. Zijn idc�n over con streekhis
torisch blad zijn ons bukcn� on vervelen slachts in dit
stadium. Zijn persoonlijke kanmcrkon zijn: Baard an
Volvo. Dit jnnr beheert hij onze penningen on we zijn
(evenals hut bestuur) zoor benieuwd h,o IDnt zal af
lopen. Rolf wns 66n jnnr Algcmuen Socretnris an drie
janr hoofdrodnctour. In hot norLl�le (normaal?) loven
is hij in @ilitnire dienst als wnnrnomer, dus niet echt
Hij zit bij de artillerie, dus het domste wapen dat or
is. Wannuor hij nf. ozwanid is, znl hij waarschijnlijk
voor de klas go.an om clCL.a:i'.' ,'e: jcmgt te b(;dcrven mot zijn
schanJelijkc dohkb,:eldcn • .Rolf is ooJ· liè" vnn de socti 0
historie van dL culturele raad, evannls \/impio Voogt.
Voornl,ton behoeve van de rostnuratiu verricht hij door
zijn nfbrekande kritiek opbouwend werk.

Geschiedkundig Socrataris+•.•Ruurd vnn Donkclnar
Vrij onverwacht dook Huurd in hot bestuur, eerst als
gewoon lid, maar na de wiaselins in januari word hij
Gcschion.kundi, · t(e:cretaris, Drie ja2.r IGouterschool, zes
jnnr lagere school un drie jaar gymnasiu□ hcaft hij
achter de rug. Hij hoopt binnenkort naar do vierde klas
tG vertrokken. Hij hooft hicrtnc can goada kans, tcrneor
danr hij bij het rn�kan vnn zijn hûiswork geholpen wordt
door talrijke reptielen en amphibio�n, die hij op zijn
kamer houft. Gistorisch s��t zijn helangstcllinB voor
ul uit n2.ar hunob":ddcn, wo..c,rop lüj thuis o:Jlc ,slo..apt,
en fossielen. Hij hoopt dnt da NJBG voorlopig nog niet
het fossiele stndium znl bereiken.
Hoofdredncteur: ••••Honk HovonKnmp
Naast de voornaam Hendrik heeft onze nieuwe Hoofd
l:kdo.ct,,ur or nog een p.7.nr: f,ris ROI-1m.,lt. Aris zou op
Arisch kunnen duiden, mo..�r zoals wc woton houdt �o NJBG
zich niet op politiek gebied bezig. Henk kwam ook er�
onverwacht in hot bestuur, hij hnd zich al aangeboden
voor hij hot wist, toen Erik overs, dia jnrcn lang bij
Rolf in de opleiding is g0wcestssafzng
vn� da functie
1
HR. Vol hot twco�e: nummer ligt voor nns, en U kunt zelf
zien hoc H, nk het doet,ik zal @ijn nfbrckondo kritiek
vcrmijfen, amd�t ik vrees dat anders dit stuk niet gcpl
pln�tst z�l worden ( indcrdant,HR ).· Ons Hendrik is na
do klauter en lagereschool begonnen aan oen vreemde
loopbaan, hij begon @ut de Rijks Sc6olcn Gemeenschap te
Gorinchem, werd toen Gynnnsi�st on verdween vervolgens
richti�s Zuid o�in Sleewijk een kijkje'tc nomen, nu
gnnt hij hot in Utrecht pr�bcron. Hij houdt zich op his
torisch gcbiod bazig met scherven v�n duits steengoed en
ia te herkennen nan z'n lege:rjns en z'n pukkel mot wapen.

Y.L

VERSLAG ACTIVITEITEN

EXCURSIE HOORN-ENKHUI3EN

Zaterdagochtend, 22 maart, vertrok een klein groepje NJBG-led8n vanaf het
NS-station te Gorinchem met de trein naar Hoorn. De op
komst viel nogal tegen; zes man. Naast het gebruikelijke
groepje bestuursleden toonden slechts twee (van de 40)
overiGe leden belangstelling voor deze excursie. We reisWe reisden op een zg. �eerwanskaart en Llede dankzij de subsidie van de
afdeling konrten wc voor f. 7,50 p.p. heen �en weer.
In Utrecht kwam plotseling do voorzitter,( Wimpie), opduiken on in Aoster
dam hadden we het "Genoegen;v Bert Stai:Jkot en Astri t do
Haan te mogenlll!:enwnlkonen.

Zo arriveerden we met zr1 n negenen in Iloorn. Iedereen hunkerde naar koffie,
zodat we, na een kwartiertje door Hoorn gelopen te hebben
naar het restaurant boven de Waag zijn gegaan om aldaar
het donkerbruine nat het keelgQt te laten strelen. Na dit
opwarmertje stomd een bezoek aan het Wast-Fries ousoum
op het programma, ma�r dit was om een voor ons onverklaar
-bare reden gesloten. Goed, na nog wat inter0ssante gevelsrr
te hebben bekeken, de enig ovorGoblevcn stadspoort te heb
ben bewonderd 8n de schecpsjonGons van Bontokoe over derr
bol te hebben geaaid, hebben wc dit naar mijn mening alrr
teveel door toeristische attractisch a2n3etasto sladje
verlaten.rr
In Enkhuizen was alles veel rustiger, wu zijn eerst onder do stadspoort
11 Dc Dr0i,1cdaris" door[;olopen en Bort heeft ons richting
Zuiderzec-musuu□ lopend, evenals in Hoorn, toelichting
geroven op vele bezienswaardige gebouwen.
Het Zui�er�ee-museum is door ons uitgebreid bokak0n, na afloop hobbcn we
nog ' 1 wat n gedronken in de re::,taurntio.
Het volgende punt van hot programma was een bezoek aan de boerderijen bin
nen Enkhuizen.Na ook dit mat succes te hebben volbracht
werd bosloten om terug te gaan. Op do terugweg liet het
bestuur nogal lang op zich wachten mot als cevolg dat,
toon de trein vertrok de one helfn in de trein zat en de
andere helfd kwam aanhollen, onze voorzitter wist zich
nog nat in da trein te wringen, da rast was echter niet
snol genoeg. De troin-holfd is toon maar weer terug gegaan
o□ oen half uur later wocr volledig de aftocht te blazen.rr
1

1EZING

II

1

Jaap Wisse

AMATEUl�-ARCI-IEOLOG"fE'ïr

De l'ezing door Henk HovenKamp zou vrijdag '11 apri_i_ j .1. om 20. 00 uur aan
vangen, maar eon NJBG-Lid komt nooit op tijd caloof ik.
Hot leek or zelfs op dat or niem�nd kwam opdagen, toen we
ba�onnan waren ar zes mensen, waaronder de AOS(assistcnt
orcanisatio secretaris van do HB) uit Don Haag, Poter Vis
ser. Zo'� minimale opkomst verbaasto mij zeer, waar blijven
jullie toch, lodon en donateurs? Ons Hendrik had op een
heel ander publiek gerekend dan da ouwe rotten die nu aan
wezig waren un stond dan al gauw met oen mond vol tanden,
wat moot je nou vertellen, de aanwezicen behoorden al alles
te weten. Niet te min begon Henk over zijn ervarin�en, op
gravin0en, vindpl;atson on vondsten te vertellen on toonde
daarbij wat scherven die niet in de expositie opgesloten la
gen, In de pauze liet do VZ samen met con lid zijn gezicht
oen paar minuten zien en kwam de HB-VZ mot een donateur
opdraven. Na deze pauze verkl�ardo Honk nog enige vaktermen
en pa.kte teleurgesteld zijn bol?ltjo in. ANK VERSCHOOR

Hier d�n een oerstc volledig vorslag van de activiteiten van de commis
sie werkgroep buiten-onderzoek, om het kort te houden
eWBO. Het buitononderzook is vorig jaar een b�otje
naar achteren geschoven, net als de se, maar U ziet
hot, ovoral kan nieuw leven in-geblazen worden, dus
ook in de Cl:JBO.
We zijn op hot ogenblik druk bezig mat hot vinden van eon goad opgravings
,projact, en zoals al overal wordt rond gebazuind, we
zijn inderdaat bazig met Klooater Werkendam, maar
daarover is verder dan ook nog niets bekend.
Naar aanleiding van een stukje van wijlen Voost uit Almkork over enkele
verdwenen dorpen rond Woudrichem, wat in do se stond,
hebben we in december 1974 een ori�ntatie-ondcrzoek
gehouden. Om wat meer informatie van da Heer Vaagt
te verkrijgen moesten wij naar Heusden, aldaar op het
Stadhuis aansekomen bracht �en �ns naar oen zolder
waar dhr Voogts vorzamclinson lagen ten toongestald,
hij ons onderzoek daar is gebleken dat de gogcvcnG
niet geheel juist waren, bij nadere naHraag bleek
dit dan ook.
Nu,we waren gauw klaar on hadden dus nog zce�n van tijd over, op Henka1 s
voorstel bczochtun wc cni3e vindplaatsen van ham
aldaar. Dat bezoeken .houdt dan in: volledig afschuimen
en alles wat oud is of lijkt mea te nemen. En wat
hebben wo dan wol rneecenomcn? 1:en paar honderd scher
ven waaronder Jacobakan, Baardman en zwartgosmoord.
f.luurd waR zo g,,lukkig om een munt te vinde:n, wat het
nu oisenlijk is weten wc nog niet.
Na twee vindplaatsen te hebbcb geplunderd zijn we een bezoekje wezen breng
en aan het Huys te Nederhemert, we bekeken hot intri
eu� onder leidins van dhr Knoop, die jaren bediende
6p het ka�teel is geweest, Dhr Knoop raadde ons het
kerkje aan o□ te bezoeken, in dit fraai ccrostaureerdc
ïerkjc,wat even als het kasteel in do oorlog is ver
woest, konden we de oude wapenschilden uit het kasteel
zic-n.. Onze dag was weer goed n volgepakt bec;avcn w:ij
ons huiswaarts.
cê/.
;1, AGENDA

, '/,,'

We h0bben al een soort agenda vastgesteld om U to laten zien wat we alle
maal van plan zijn.
Expostie van do vondsten van Hank HovenKamp en Jaap
mrt-sept
Loevestein Wisse ten bate van de restauratie van kasteel Gouden
stoyn te Haaften bij Bommel. Enffe f. 0,25 p.p.
Opleidings graafwerk om je te tonen wat ja allomaal
apr-mei
\r,/oudrichem kan vinden, ond0r leiding vcm onze voorzitter eWBO,
3onk HovenKamp. Op zaterdag,26 mrt,3 noi,en 10 mei
om 11 en 14 uur verzamelen voor da grote kerk te
Woudrichem, ju vondsten mag je houden!
1Je willen eon begin maken met do inventarisatie van
__,t land
van Hcrns monumenten aldaar. oei-juni
En een onderzoek instellen naar de verdwenen dorpen
den en
rond
Woudrichem, Eon soort Dorpskern-ond�rzock dus.
Altcma
Hot
doppskcrnondarzoek
in da Alblasserwaar wordt na
Alblassertuurlijk
gowoo
voortgezet
waard
i
Klooster Werkendam, we willen beginnen met proef
Mei-...
boringen, daarvoor komt nog·een oproep.
Voorts wil de eWBO nog enkele excursies orga��sorcn, tot kijk in ieder geval
('.,._J., "' .. _).

HOOFDLBOND NIEUWS

HET VERVOLG VAN DE

A.L.V...
UTRECHT 8 Februari 1975

Het vervolg v3n de tumltueuzo en Gmotionale A.L.V. van december word dit
mcu:.l in het sczcllice "R::.dodder' 1 to Utrecht gehouden,
en 1.-Jcrd co!,;:anrîlarkt door oen no,� ir:u:1er stug,;a oppositic
en verrassende ontwikkclinLen.
Verrnsaond was de voordracht v□n do nieuwe HB-K □ndid�tcn: Henri Verschoor
(VZ), Rob Datcma (AS,GS a.i.), Jacqueline da Ruiter
(OS), Frank Eli�ns (KS), Ronald Socsan (AP) en Victor
Jrn1r;1crs (HR).
Vooral de k3ndidatuur vnn Ronald deeJ veel stof opwaaien, hij had op de
A.L.V. vnn december immers oen mntic van wantrouwen..
a□n zijn broek gckrc�eni �a oppositie (nfd, Utrecht,..
RotL.:rcl:?r. n, Naarden, on cnl�clc' Dissic1 ontcn' 1) wo.s ni<:::t..
vnn zins �azc �1tia in to trekken on stelde in de..
persoon van Fré1.DB Star□ van Leeuwen een t_ .�nkandi
daat, Dio W3S echter voor hot □ercndacl dur bcstuurs
ku�Jid�tcn onnanvnnr�banr. Om nu nic:t waar in oen..
chn.o,s te ::ar.::drnn trok r'r· .n.s zijn kD.ndiclé.1.tuur in, hct1..
ceeh oen respl.;ktabcl besluit wns...
Iii orna k.on h.ot bestuur 1975 ain�clijk dufiniticf worion benoori1d, wnnrn.n
Gorkums oorsta HE-voorzitter Henri Verschoor er in
zijn in�uquiale rode vertellen �nt de to ..:nstcllingcn
binnun dL N.J.B.G. moesten worion opsch�vcn en dqt
het ni0uwJ bestuur, uit ccnflicten geboren, qlleen
·.et ia ers hulp hn�r werk kan doen...
Van vorder belRnp mosc zijn, dat het zijn.., czinstnriof (tweede NJDG-lid
v�n oen �czin krij�t korting) nok v�n tocp�ssing
w,--.rdt voor ,,uhuû'.'r ,.n Cït in concubin,;.-,_t love:n on.
V'-'rr'lor zijn ,;r w"cr con pé1.:7.r (c:x) Gorku,n1Jr..:rs op c1iv,
poiton benoc□d: Clans vun Kuilanburc als li� vnn de
stichtin;; N.J.B.G.; Klaès r�._ Bo .r ;:,ls et,sGistcnt Pro
pa�an�a en Bert St t�:ot èls kritiosch rodnct8ur v�n
1
Info (Dr:t hob i..
<.:1:î,1rkt, j �
';.;nk) L,7..:::i..t,st "'enJec,do
oocht ook de schrijver ��z0s zijn.
Do verder aanwozica Gorkuoncrs w�rcn: �str t Jl li�an, Rolf vnn Aquoy, WiLl
Vooe;t, Tiuurcl v,èn D,rnke;L;.:,r an Henk HovcnKnmp.
1
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NJBG T-Shirts (rat JClnuskop) m�ten:
sm�ll, �oaium, lnr�v, uxtrn lar3c.
Koeten tussen f3.j -- en f10,--.
NJBG n.fîichcs on foLkr:s
NJBG stickers kosten+ 10 voor .f1,, -25 vo )r f2 ,-
100 v::,,or JG ,-\.Bij het NJBG-Buruau, Pootbus 378 to
j"Utrccht (tel □3□-311761) voor wat da
folders of nffichos betreft.
Bij do AP (Ron:::i.lc7- S,Je:s::m) dor IJJBG
to Utrccht, �ironr 652281 (stickers)
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�- ··-·-·--·.- . .... · - -Zoals jullie allemaal wctan, is het lcdanaantnl van de NJBG ccdurcnde
�c afgelopen jaren ernstig Gedaald. Het is no� □nar
enkele jaren geladen dat wo da duizend-ledengrens
in nacatiovc zin passaordan. 1974 , wo zijn ducldanig
gakroopan, dat ccvreest wordt voor can ten onder
gaan van de bond. Da rostcrcnda 600 leden krijgen
steeds minder f�cilituit�n v�n �c Hoofdband, omdat
het t□t�la se :la v�n activiteiten ook achteruit saat.
Het is onze carsto taak cm dit jaar hier iets nan te doen. Lan�c Jaren
zijn verspild not voorbcrcidinrcn en aanmaak van pro
par;élnd.2-i�1ct t c:ri.7.al c'i.n t weli sw,'.1.u.r ,T1on tb0cr lijk is, Dü.ar
p,'.l.S van prGctisch nut is, w::i.nnoc.:r hot in::J.orclo.at wordt
r;cbruikt.
Het is in deze situatie, dut ik in februari, tij�cno 66n der maast bewal 2n l vclonvcr :o.c'L,rinf"cn vn.n da II. J. B, ©, 1 K0:r:cl Inncmc8
ben o:pgevolr,d ,ls Al.,emacn ,.l: ropn,:nnck--1'.ssistent (APA)
Ik wiL proberen een bccin to maken �et de lang beloofde
propü.co.nd� élctiviteitcn do0r van zoveel mogelijk mid
dcl�n om prup�rnn�n to maken en in do publiciteit te
komen, �cbruik te gnken, Ik bom @ij er ccht�r van be
wust, dat het ro□ultnat zonder da steun van da afdo.
liw'e:n en in-7.ividueele leden wel erg beJH:irJ:t z7.l blij
ven, DGarom roe� ik ie�erl1 �ie meeleeft met het lot
v�n de NJBG, op om te trachten dit j,ar zoveel mogelijk
mensen te benaderen en lid te mo.ken, Alle hulp werd mij
al toegezect door Martin de J:ui ter, uic "'..l ,�rvarinc in
de hoofJbond heeft en zivh vooral zal gaan bezig hou
den mat lezingen.
No.ar mijn mening is het vnn zeer groot belang om zo vroe� □ogelijk te be
ginnen met de lcdenwerfco.mpaznes. In de acrsto weken
zal ik een inventnrisutie maken v�n het beschikbare
mnterinnl on deze zo snel mo�elijk publiceren. Op hot
ogenblik kan ik al zegcen dat iedereen te stickers kan
bestellen vi.'J. de J\.P tee;cn c1e in Ii'ibul2_ �·-epublic00rcle
prijzen. Ook folders en affiches kunnen aan; cvraagt.
worden op het burenu, Postbus 378 te Utrecht. Het is
V'.:ln belang dat rleza op grote schaal door da afdelingen
rcbruikt gaan worden. Daarom roep ik alle afdelingsbe
stuursleden l'ln�s dazo weg o�, niet nllecn zo veel
mogelijk mntorianl te bestellen maar ook ta gebruiken
Voorts st�i ik mij zo voor om loze zomer te trachten
de bond wat meer in de.publiciteit te brengen Joor al
làrlei krunten en tijdschriften uit te nodigen bij
belangrijke activiteiten cri voor interview mot HB-leden
In 1L afdelinsen kunnen jullie hetzelfde doen door elke
.-:cctivitcit a,"'..n to koncli, en in ;.:c pl,'.:latsclijke- of rc0io
nale pers un er lafer·eeri verslag van te publiceren.
Tenslotte is er nog oen actie die nu �chtar n6c in een ido�el st7.dium
v, •rko,;rt, \,/e zijn n'èmalijk vrrn pl.::rn om c0n belonine; te
cavon voor haf nnnbrcnB0n VGn leden. We lonken �i�rbij
o.an Fibula-boekjes of an ·'.,Jre li tcratu�1 die er:ltis ofll
met korting nnnGoboden zouden worJen/kunnunll.ll
De actie van het komende ja�Lr stC:t,nt or.der het motto ;l1 0P NAAR DE DUIZENJ)ll,
Hoewel ik niet vcrw�cht dnt �c dit nnntnl in 1975 kun
iudoraan @aoworkt, dan komen wcll
non halon. Maarlals
.
toch wol nnn de 750 laden!?
- Kl0as rlc Boer Dit stuk stond in de Info van februnril1
o.ls je twee l0�0n nnnbre�gt dnn:krijgll +lHKll
je oen r;rati:9 · :F'ibul:a-_b_oek,j:c-; ,z-ie Fibul,?c!ll
j
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Posters en stickers
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Vié1. de 3tichting Nationc.a.lc
jl
\ /
I�"�,__<.·.·. '� ,:
Contnctcomissi2 J\'ionumcnton bo. /
scherming (kortweg NC\\'.i) i,s de ctÏ-\;t
:{
.
düling _in bezit gckor,wn v:m stick�:;\,rr
' J
/
1
,�< __ '.,_,/ ,,
ers 0n posters met da2rop dei leuze
,.
1
11 1'ionumcnten voor een locfbs:u:c tockomst:r•
Het is do bedoeling dnt iudcrocn die begnnn is met
het lot van onze monumenten zor1 n poster voor ziju
raé1.m hnn�t of een sticker op zijn voertuig plakt.
Bij do penningmeester zitj n zo vcrkrrjcbaa�.
!!

Door (;en aantE1l san1envrc�rk.0nd0 or�_�.:inis.:itios is con
kaart uitgegeven met danrop inGctok�nd do Nederlandse
monumenten. Op de nchtcrzijdc wordt informatie gc
gcvun over een aantal aspecten bctrcffcnlc de rnonu
munten en mon�wontcnzor�. Een voorbeeld vnn deze
kaart is te bozichtiGcn in de bibliotheek. Bij in
schrijvinc op een bepaald so6rt reis van do NS krrjgt
men dczo kaart gratis, �bdors kost het f. o,50.

Foto en filmw�dstrijd Hot provinciaül comit& h-75 in Gelderland nodigt
i,]dcrcen uit mee to doen .::i.Gn do door h00.r·uitgeschre
ven foto- en film1;1cdstri7d. Het "r-cccpt" is e0nvoudig:
Eon Goldcrs monument zien, l!Wt de: c::rmera 1 v3.ngen" on
üls foto, dia. of fil� opsturen nao.r MarkRtrnat 1 te
Arnhem (kleur of zwart�wit film of foto). De inzond
tcrrrüjn sluit op 1 octobcr 1975. Verdere inlichtinc;en
hieromtrent kan je krrjgan bij do panningrnoestor.
Cursus

ERkole do.t::i.

t/ra juni

t/r.1 dcc.

zo.. 10 mei

Bij do leidse ondorwjjsinntGllin1;on (LOI) is een cursus
vnn st3.rt ;:;q;aan nwt als onderwerp nLovcnde stenen:,.
De cursus omvnt ongeveer 43 lessen oot o.n. als on
derworpen+ Bouwkunst en burger, Monumenten en hun ge
bruik, Monumenten in hun O@Gevins, Ontwikkeling van
het woonhuis, het woonhuicintcricur, etc. Naast de
schriftelijke lessen zullen or ook excursies voor de
cursisten worden goorc�nisecrd,
GOU�A. In het kader vnn éon project van do Stichting
Beeldende Vorming wordt door hen een excursie naar
daze stad deskundig bc�olcid. Stadswandeling met be
zoeken can+ de St. Jnnskcrk m6t beroemde gebrahdschil
dcrdo ramen, het museum Cath::i.rina Gasthuis, hot st�d
huis otc Btjzondor de moeite w�ard.
AMS!ERHAM opent zijn deuren: een a�ntal monumonten
inwcndi� te bezichtigen.
.rlijks op de
GEHEEL NEDERLAND. Nationcilc molondagrrjao
1
2e zaterdag in mei gcorg�nisoerd door de vereniging
"De Holl:::rndse r,iolen 11
APELDOORN. Kastclondag van de Nederlandse Knstolen
stichting in het Rijksmuseum Paleis Het Loo •

•

I-/olf vr-tn Acquoy

vesting aan de· Vaartscho Stoos staat eon boerderij raet
daarin een gevelsteen, die oorspronkelijk zat in een
huis aan da Hoogstraat.(Dit werd in 1853 gesloopt.)
Op deze steen is can burghttoron uitgehouwen, dia raeer
dan waarschijnlijk con voorstcllin� is van hut nog tot
op hot eind der �7o eeuw o.nnwczidJ o ovurblij�sol van het
slot Altonn, dat in 1393 verwoest werd.
In van \J. van Goudhoevcn • 1 d' Oudo Chronyckc, vo.n Hollnnt• 1, ( 1636) zogt daze:
11 Tot Altcnae,
daer 't �antschc lnnt sijnen naeo af heeft
siet Llan noch eonen ouden toorn, sijndo hier eertijds een
oud slot gewwest Gelogen op eenon heuvel (noot: Nog heden
ten dage o.ls de Altonascho Heuvel op eonen korte afstand
van Al1rtkcrk bekend) wlck An. 1393 ,swaarlijk bel2gcrt wert
vnn Hertoge AelbGrt van Beyeron, doe do b�llinge die
Jouffr.• Alcyt van ]?oolgc,e;st, hofdcJnc on. 1,1inn.:1..rGs van
Hcrtoge Albert doot �·eslaGen hadden danrop vcrtrocken
\rVtJ"rcn 1 ;.
Bi•j de edolen, die op hot .slot 11 vc:rtrock.cn waron; 1 (leos: do wijk c;unoriwn
hadden) on do moord op Aleida vnn Poelgoest, hofdame en
minnares van Albrecht v�n E�ioron, beschuldigt warden,
had zich ook gevoegd diens zoon, Villem van Oostervant,
de latere Graaf Willem VI, wicn d�ze sterkte indretijd
door zijn vader in leen geschonken was, toen do Hcrtoc
dozo ·van do Hoer van Hoorno ten r;,.;schonko hRd gekre;�en.
Willem lo.adde door zijn vlucht de schijn op zich
-��;--::-::;;:=:�-- ,idd
1' - ,,.�;:,·,, mode in hetd conmlot b,,trokkcn
· •.,: ... -·--- �"$< ·• J,d
:i:' .
1
- Zl. ? 1� OCû
te ZlJ�� llJ b�egard
' -....
td
er /t�/,'' '.'.
•'ff$
.
:oon hiJ vcr·n'l.rn dnt ZlJn vad2r fi
i:'d
",i
�:.,_/'
r,1.::·t ecm lo1�;c,rmacht in ::1.antocht ;, ,-'"-L'T[ :•,>',·"d- i}\4::V:.I,,
1:'
w,:i.s en hi,i niet met hem in op- I�"!
· ...;__ .... ,;.. u .::
1 !
1
·
\d
elijken strijd wilde -�omen,
;;';
:;r. $- 1 � G
i,;·,.JJJ.:J.3�.
"!Jh,
f
!:' ,.(
- 1, !'
n:i.o.r Brede., (Bj_ j -:_ndere schrij- · 1;- ,, il\;,'; ;
1
• vers wo.cdt s Herto, enbosch
(·,:!!'_-.�:_ 1
:d
:!·�, _ '/:.___.:d-�d
genoencl) het slot ter vcrdecli- il:;;, .1 -- - ��-�dd
- '}! 1
- �c�in.c; ·1J1.n zijn vrienden o·re ::--L-.l·· :i ·,��;z •�·>:;;;:_;;z-;,,,.i�w"".:�'�'.�i �
- -·- ---------, -----------------�dd
t ende.
Hertog Albrecht kwam op 30 juni 1393 te Gorinchem nan, waar hij door Heer
Otto vnn Arkel zeer mj_nz:i.am werd ontvangen en trok de
volgende dag over Joudrichem, wnnr hij du�htig huis
hicla., nn.:i.r Altona, dnt hij tcr,::;toncl bele,_;1.:rdc.- Na
heldhaftig01 tegonsto.nd 1:1crd hot �cnstècl oindoli jk - on
der be□iddclinc v2n 4lbroct6 zoon J�n, bisschop vo.n Luik
-.overgeccvon, onder beding, dat de belegerden lijf en
soed zouden behouden, wat werd toe[estaan.
Albrccht bezit genomen hebbdndc van het knsteel, liet het vorder vernielen
met uitzonderinc van een panr torens. Deze bleven nog
lans in stand, dech de bouwval kromp meer en Deer in
on sprak tot de nnnschouwer, iegt de ceschicdschrrjver,
dat hier cenrn,::.o.l het trot;Je knstcol vo.n Altcnü gestaan
had. Nu van het allorlo.utste overblijfsel sedert lnng
zelfs geen spoor moer to vinden is, houdt deze gevelsteen
do herinnering daaraan bownard.
1--lo.lf vn.n Acquoy
Als je bij do oude burchthouvol goe� gaat kijken
zie je nog duidelijk de oude �racht lopen, deze
loop lnat zien hoo groot hot slot Altena is geweest.
CWBO
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VAN ARKEL,S OUDE VESTE

'h-•�••
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Hot is nu bijn� e�n eouw geleden dat van Gogh I s 11 Vnn Arkcüs OudcoVestc;;
verscheen. Er is achter weinig re�en tot vreugde,
·v2n de oude vesie is nog maar weinig over, on wat eroo
nog staat is merendeels aan het verkrotten en verpaupooo
ren.oo
Het lijkt erop dat de term monumentenbeleid in de semeente Gorinchem nog
uitgevonden moot worden. Sr kom�n goen golden voor
restauraties vrij on men beroep€ zich, wanriocr het
woord restauratie per ongeluk valt, snol op gebouwen
als do Oude Doelen, de St Jan-toron en hot museum.
Het geweten is weer gesust, maar vergeten wordt Jat
dit werken zijn, clic al twintic; j20.r of l:1n: er ?:c
lcdcn worden uitgevoerd,
Nee, wat Gorinchem, rü thnn,s clc notabcl·cn vru1 c1c st:J.d, nodiv l10bbon is een
jhr .Lïr. de ,Stuer, cli e in èk vori, u eeuw cun vlammend
�rotc�t
richtte aan Je bcstuurd0ron van het konink
J,
{'}
rijk om da VGrwaarlozing van do monumenten in zitln
tijd nan de kaak te stellen.
Hot is bijzonJer 'intciress,,mt zijn iVHolland op zijn .Sm.::,lst" to lezen, zeker wannoxar men tegelijk bedenkt mot welk con brode
blik het boleic; in onze 8ip;ün stél.d zo'n honc1ord j::i.c,_r
later wordt gevo8rd.
:,wo zullen or oms bij bc:palcm slechts onlrnlu ctG8ltjes (vc1.n vancbli,srne)
te gav(m;: '"n verder: "Aan opzcttulijkc sloping ic
voortéJ.uronc1o vcrwa2rlozing nauw verwant. 'clc.t ginds
de moker verricht doet hier langzaam de tand cles tijds
••• wanneer een 3obouw of voorwerp ten gevolge van
langdurige vcrwaarlozing zijn ücrsta glans varlorcn
heeft, knn men verwachten dat het publiek daarin min
de:, bol',ng .stoltoo
9 an dnt de stem v:-::.n ocn enkele, die
zich tegen varniolinr mocht verheffen, gaan weerklank
vind. 11
Zijn werk was de aanzat tot da bewustwording bij deo r.gering on tot het be
houd Véln monumcntGn. In Uorinchem is hij waarBchi jn-·
lijk nog niet doorgçdrongon. Wc lopen.wel or� achter!
Voorbeelden vo.n dergelijlrn vurwar,rlozin,::,;, dio hij ::1..':'cn de, kank stelt liz
g8n voor de hand: Kortedijk, Zickungasthuis, stegen
nnn de appcldijk, het pand aan c Appuldijk, dat al
jctrcn in du stc-i�_) err::. 1sta,�lt .n .rrn..,_rv...-1-J1. ---L·l·locrr do stci-
�;ers c,l uoetcn wor-1 Gn g,;;rcct n,rcurd 1,.ror en, ctc o, otc.
Wanneer wede gumocntclijkc plannen bezien, kunnen wc slechts. bedroefd con
stateren dat er wel z ur weinig ooz voor onze coschie
�1cnis i;:_;
In do oude binnenstad worden wegen verbreed, of nan�clu , en �arkccr
plaatsen vçrschijncno1 alles ten buhocve vnn het var
snellend nutoblik. �r vorsch:ij11cn schitt ronde b�ton
stnal-gias conRtrueticso1 di in 'e sttuctuur van de
stad niet pnsscn, en bovendien door hun functie (maast
,..
al zijn t'1et kè1.ntoorg;Gbouwon �'.C: lccfbn�rhcicl vr�n de
stad vark1aincn.
Voorts zijn ar nu plnnnon om oen daal van do Linschnven, dia toch op da
lijst van b schermde �onumcnt. n stant, te dompen. Wo
gaan in onzG stnd ten behoeve van een goG�u vurkocrs
vcrbind:ing met�la nieuwbouw- wijk Oost do Korcnbrug
vorbredoh. De huisjes aan :c Kortodijk st�an �l eon
pa2r j�ar te verkrotten, en vallen nu stuk voor stuk
onder da slopershamer of zelfs uit iich �elf in elkaar
- Wo.t 0
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int hebben de nieuwe bewoners van de Oostwijk aan eon goede verbinding
met het centrum, wanneer de .leefbaarheid daar is
verpest door afbraak en schaal.vergrotine;?
Nee, er zal nog heel wat 8oeten veranderen in de stad en vooral in de
mentaliteit van onze bestuurders. Voorbeelden van
hoe het wel kan zijn in onze nabij�cid te vinden.
We denken maar aan Woudrichec, het tegenwoorüige
Dorûrecht en Heusden. Ik hoop (en zo zijn er meer)
dat de mentaliteit wol snel v�randcrcn zal, want
anders hoeft het niet meer.

(

Claudius Scriptor

LOEVESTEYNER PRIVE

OPGRAVINGS ERVARINGEN VAN U� HR

Zoals U wisschicn wel weet heeft Uw hoofdredacteur een onuitspreekbare
liefde voor amateur �rchcolosie, hij zit dan ook
al zo'n zes jaar in het ,ïvak;o1, r:,aar komt, ondanks
zidn levensGrotc verzamelingen, nog steeds dingen
tegen waar hij wol erg vreemd van opkijkt, zo kwam
hij vorig jaar bij graven in W9udrichcm graankorrels
tegen, zo waren helc�aal zwart, waarschijnlijk ver
koold, maar alles wees er op dnt ze tussen de 14e
'
en 15e eeuw godntocrd mochten worden, Uw hoofdredac
i
had iets bijzon
teur natuurlijk dol telukkigoohij
1
cl(:;;rs gevond.cm, m2-nr kort gcluclen koek hij toch wel
1
� - i
heel vrecn1d op, op de, Kort cclijk in, Gorinchem. vind
hij eveneens grnankorrols dia hij hot zelfde moot
dateren als de vori�e korrels �n ze zien er precies
hetzelfde uit, zouden ze dan toch niet z66i zeldznarn zijn?
Wat hem ook erg bezig houdt is da 150 ecuwso religieuze pijpaarden beelden
industrie in Gorinchcno1 11:cJ_r.;elijk in 1972 vond hij
een roodstenan �al in de pompstraat, deze mal word
in de 150 eeuw gebruikt door de zg. Beeldendrukkers
of Heiligen bakkers om soo�kopo roli�ieuzo dingen
:·'· 'S · \
te maken, daar was in diu tijd narnolijk een grote
/�-�:. 5tr,.�. \
vra�g naar, do vondst v�n zo\n m2l kan op do aan
'., ,J
wezigheid van con Heiligenbakker in Gorinchem duiûen
' \:<'
maar Uw TIR vond tot nu toe nog steeds gaan bcaldjoo
i � i�
die uit deze rnal afko�stig zijn, wel vond hij op de
opgraving Langcdidk een kleiner beeldje en een twee
de exemplaar kwam te voorschijnd uit de Lingchavan,
enige tijd cclcdeni zou de mal van deze twee kleine
beeldjes zich ook in Gorinchem bevinden? Uw ER zoekt
in ieder gev�l door.
Nu is Heusden de enige stad waar de HR geen problemen mee heeft, an hij
zoekt er dan ook erg graag, mede door het feit dat
er op enkele plaatsen aldnnr goed bewaard gebleven
leer uit de 13e of 14e eeuw is to vinden, een van
zijn grootste vondsten is dan ook een lederen kin
derschoentje, wel incompleet unar er zitten zelfs
nog vet ers a.i.n 1
Dit alles staat nu ineen vitrine in do Kruyttoren te 1oevcstoyn, hot wordt
tcntoongestGld ten b1tc van de restuurntic van
kasteul Goudcnstcyn te Hnaften, kom kijken! HK
(
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III DE 'TEH.i?EL VAN DIANE TE ::PHE,SE

Het �erde wereldwonder. waG de to�pel van Dion� te Ephese, Diana, de codin
van de jacht en do rnAan, Ephase, een Griekse stad in Klein
Azië. In vroe .::r ti;jden vs·r01:.,rcle: Ckn cll,chts ce,1 b0cld van
een codheid, rna�r in hot midden der vierde c0uw voor Chris
tus bacon men a�n de bouw v�n o n indrukwekkend teDJelcom
plax.
De plaats waar men zou BU2n bouwch lcvurde nl proble:ncn op, omdat de ougo
ving vank door n��dbcvingen we�d :,�teistord. D� rom b&sloot
men niet te bouw�n on een rots��htirc bodem, die de gavol
gon van oen aardb0vin� direct zouden overbrengen op hot
bouwwt:rk, rno.ar op moe:rCJ.sGi:. tcrr-e:in, wn.arin e:un ,sto.pe:l
houtskool on c2n hoovc(.,lhcicl_ hnicLn ,·1crdon ann�cbracht om
da benodigde stcvi ,te ta verkri;jg(.,n. Da zachte onderlaag
wns zo in ataat de bcwccin: en v�n de aarde �c ab□crbcron,
zonder do tempel aan to tasten.
Vervolgens moest Llen da bonodi.·dc m?tcrialcn voorv d bouw vinden. Zonder
twijfel zou men h.t bLstc narnor, d .t ar �u vinden w�s,
ebruilcanvvu,
··r vr>□ -:'at de dichtE:bijz.ijncl.v ms.rrn rr-:rocvcn
1
z,ich b,.;vond--r1 op lro·�0n"f;or; of . èI'OG, du,,3 02_1 ·.1-.:inzicnlijk,!
r
--1?Gt,'�·tlîcl v:J.n - :ph.1.:s, ')v
aardige ·,_nncdota: · oen ncn i:i cl0 ,st ·cl ::.F,n h0t overle,_:;gen
wa.r3 over de· r�.::.b.,rialcm, hocc'.d in des b r -n de hcrd;;r
I'ixodoros zi_jn :Jchnpcn,· ni t v.,r v:,n d~ pl'::1.ts, die mun
VOO)" de bouw· hé'..' bostemd. Zo0.l wel vn.1-c,;r Gbeurde kJ:'ugon
twee v2n zi _jn ro.mmc n on,,nifh<è id e;1 b�. -,onn2n op hun c�ig"'n
wijze mat de hoornLn ta�on elkaar tG VGchten. E�n leed de
no orla�g en beet in h�t stof. Mot zijn horens woelde hij
de qo..rde om on ••.•••.• lcgda zo een voorr��d mnrmcr bloot,
dat · r1c h,mli t eit vnn vrijwel nllc soorten in bl::.1111-::heid en
hardheid ovGrtrof. V�rbansd, mn.ar bednchtzno..� nns le: herder
een otuk vnn het stoLn moe nanr de st�d on brncht h .. t n1�r
h t college vnn nrchtccton, die be loten v·n daze door het
lot -nng"'wczen ��rG r gebruik te maken,
voor Dinnnv1 of in h t Grieks �rtc�i□, werd pobouwd op con
fund�-, nt vo..n 127 m tor l"'n,:,; en 73 eter br 1..:,.d. 'l'i,-'n
tro..ppe� saven toe�anc tot f te, >cl, dia o�rnid wns door
1?.7 ionischc zuilen, di. in oen dubbele cirk. 1 ,r1rün o
rnnrschikt e:n voor hut rncr_3doul uit6Cn stuk �tucn s�hou
\vc11 vir�rcnvo Dl.., l10Jetc V,J.11 dczo rt��.rnGr--.:n �uilen 111vac 19 i1l0t,.r en ondcr,ste'1.nrlcn de vi rkant, mnr1v1 e:rd1 tcvr el::: :1ic. het
cJ.,:1.k vorr1de:nv0 TJol, _.l1.E3 _c lo'' n---�� vcrtc�G11vv.;ordi_:;d:.:n de 127
z1lilcn ov n zov-J,. l 0d len, c1i· vo0;_� de bouw v�,n c 7 0 te: 1pcl
hun ve:rno an zo uitptittcn, a�t ze f�illiGt cin�en.
wa,'::; ,_'.8rccd o 1Gtroeko et j2. ·r L:-00 v or Chrictun; do bouw h2.d
Het
norrnc .sorn;. wn --cld .. oicdv1
J. :r o,n h·:lvc, eeuw lc..tcr,
in
346 v rv-rn,.;c;tte con bn:nd hc,t tot � ,n clc urond, et li_jkt
vr0 md d�t c n ·; bouw, w��iin zovc 1 steen ia vorwerkt,
kan afbr�ndcn, m��r men moet wal b .d�nk.n, d�t het m�rrn0r
allJon een sccl
vorml'-' on �J.t rl0 opvullin: v�n hcut was
De inv1�ndi,· sch<..'ibin;,.s WJ.nc1 c:i 0n lv:mtcn b�tii:�mcrin: en
in�en in v�lrmcn �pvven onder invloe; vnn dc vri_j ckomen
w�rn c kwam uit �at �armer ( d t ei cnlijk naar een zuivere
c�lciuncarbona�t varbindin · is ) het koolzuur vrij, zoal
.
,);:i bleef van
d··t ·.(;;c,stt:1.l bij ki-ll:ct,_;Gnsoort,.. n , GnchiÈodt,
h,..:t cchittcr'"'w'o marö .r f:;l c,1tc: ko.lk ov r, die bi;j het
CGrnt� beste rc ;cnbuit;je n�n ctJ.nt wcri.
In die zelfde n�cht, wn�rin de brand pln�tsvond, w�rd i� r �c doni� �ls
zoon van Philippu., d Kînin · 2..1:;Jn.
. r, c8n ;jon .t;jG ,e:boron
��t l�tGr d Ycrcli zou bc□turcn, Alexander.
-De brandw

De brand ontstond niet zomaar, �aar werd opzettelijk nnn�estoken door
•..;vr1 bur 1-ar uit Jpl1.:--::f�c, I�rostr{-itc:-s . ) en: �n1d., . die c_l een
a�ntal po··in�an had ondernomen oo bcrocnd te worden,
Hij stak de tcnpcl aan opdat zijn naa� zou blijven
voortbestsJ.o.n, Zn tu zien i,s hij cbnrin goed r;eslan.;;cl.
Hij werd :aarres�ccrd en de r2chters bavalen, to�n zu hau v_rhoord ha�dcn
om elk� publicatie vnn zijn na�m te var iaden. Ze zijn
er echter riict in ·ccla .�d Erostratcct1 opzet te v0r
ijd lcn, c,n -nu no-� lc·cft zij r,,---:.-è,' voort, alleen nls de
na·m van een dwa�s.
De tempel werd opnieuw op:cbouwd en van neg rij er vcrsiorin, an voorzien,
·tzodat 400 jaar later, toon Pauluc Ephccc bezocht, hettt
opucrkelijk� h�ili dom no: altijd het centrum van dett
Artemis varerin_ was,tt
In het jaar 262 na Christus vielen de Gothcn Kleint. zi� binnun en vcr
wo�sttcn do to@pel, en danrna werden de ov2rblijfselen
ervan stukju bij beetje door du tan( ces tijds vernield,
zodat heden geen s�ocr van het c1ns zo buroemdc ccbouw
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fr�}\�IETS MEER OVEP HET OUDE DCH�STA7
Zeven jaar lan� zijn er al archoolo en in dv J@ccvin� van hut huirli�e
·Jijk bij Duur.:c;tccle bozi 1� r et het ,f,_Tavcn en ui tzGventt
van iu1�r stukju :r0nd en het ontekcncn van iederett
vondst uit d lc�ondarischo stad, Dorestad enna�d.tt
Zevun jaart, alórlcn was or n. � r2ar bar weinitG van dezett
st2ccl b0kcnd, nu ir: h�t J-1.0.B. ,::_l j:::.ron bc2:i,� ten noordentt
van Wijk bij D. allee op zt1 n kcp te �aren en uit te pluiopt
_ ,l;-, cplit.sinc v:rn de Jh :jn en de L0k dl :;r "idc 1-üt tot �ktt
in iio tij� �rootstc plaats in Nu(crlnnd. De atichtincc
cbtum is ni•.Jt · ,.:k,.nd, uCL�r h t is r,c, oliik d .t het be
onnan is nls o n Homeince n��crzcttin�.
Hat cl,J op rcwin2: b8trcft is lh:t wel de ,rootDtc uit ,1,:, e:dcrlnnd:38 ,::.�uschio
c.'..onic, î>Wt een r:;1-iol tenpo trekken '' .--s.rch,:, ,lo.,;e:n .7.lc hot
will dRt voor rtc jn ers vlu�ht vo�r rlG nieuwbouw uit,
t-.Jch zijn zij tot d'-, c nclusi" ,_ cko,,0:1, :J.�,-i:; wo.t men nooit
had durven donken, hot vree sro Dorestad had vroccer
cn!:cDl,: d1J.i2,c:nclc.:n in\:,JOnc.rr� c11 -· J3 \•:cl 3:x zo , ro·:it ,J_ls hl:t
huic1i 0 11 ijk bij ')uurcteêlc .tt• ,.t h.,rt n:n •ccZC st,---:.cl lo.
in �o tijcl dor Knrolinc"rs lRn s d� rijn.oever, lan�s
dcz� rijnocvcr l,� ook con h�vcncom�lax van t�oe kiloî] _;ter l. 2n:: en_ tw..:.:,· J1cnd2rr:1- r1,;t .... r b;,.·coc�.
Het is dan ook wel bc·rijpelijk dnt or op rotc sch�nl word �ohandeld in
Qllcrlci warGn, zo�ls anr1ewcrlc, la cr, Rlnchtvoa,
Wç<..:fctof::'en on Gi,:-rr7.r'cno .::r 1:w"J.r:J.C n 7,olfs hnn 1ol �ren uittt
het verre S;rri;) �,ij r'.c op,T�.vin on voncl uc-n VL □l van
c�8ze wa.ren, I'l.J.-7.r toch vc -rnr1, cli jk b,.::"1on k.:,.t01mcn, barn
ot can, Dn�orf en T.:-ttin30rkcrnmick.
De Noormannen hebben ook hun o n l�tun v�ll(n 0p do�c rijk welv�r�nde
stnd en hebb .n P·rastnd 7.n on� vcrGchai�wnu m7.len �nncev.:,.llc:n �n zol f'°' vplun, rel, of dit L ,�,nel or ?.11, Vr'.11
l �
ir-1 1:_ei: nj c.:t z1;lç:sr,
VST �R vcrn HOUT
het blijft spnnn.n!.
Dorest::1-d la
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