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SCRIPTUM CASPINGIUM .2;:. Jaarga!),g-�_o 3.. 

Hoofdredacteur: Henk HovenKamp
Redacti�: Klaas de Boer 

Rolf van Acquoy
Ruurd van Donkelaar 
Claudius Scriptor

Tekeningen: Henk HovenKamp 

Redactie Adres: Postbus 132 te Gorinchem 
(alle coprj in die richting s.v.p.) 

VOORWOORD + VOORWOOHD + VOORWOORD 

Nommer drie van de Lustruo-jaareang en tevens het laatste originele
werk Uwer Hoofdredacteur die zich per 1 september terug trekt uit 
de s b�,pels velletjes papier' en stencils die hoog nodig .vol getikt 
moeten worden. Zoals U zag, de vorige SC barstte van de fouten en 
U kunt het geloven of niet, Uw HR heeft slechts één fout ge□aakt en 
dat is dan wel het aanzien van het carbon voor stencil., deze fout 
werd pas bij het stencilen ondekt en zodoende was het te laat om 
de tekenin3en, die toch echt goed op�het carbon stonden, op het 
stencil te verduidelijken en de fout�n to verbeteren, we hebben ge
�oon gesmeten □et correctielak.-Het is ja□mer want zelfs de heer 
BS was tevreden net· nom.1er twee• HeleE1aal tevreden natuurlijk niet, 
maar d�ar is zijn functie dan ook naar, zo lazen wij in Info een 
lichte kritiek op ons redactie-lid Claudius Scriptor over het gedeel
telijk dempen van de Lingehaven, die volgens de heer BS niet cedempt
�ordt, onze excuses, wij dachten namelijk aan Gorkums beroemde rond
weg over het eind, eveneens voor het foutief schrijven van Asà��� 
Astrid, maar Uw HR neemt graag fouten over, het derde punt was dan 
over buitenonderzoek, nu dan denk ik aan ,het"plunderen'e1 aan de pomp
straat in '72 of '73 door de NJBG, de bij deze activiteit aanwezige
leden weten er van, nietwaar? Bîvendien is Gebleken dat deze methode 
bijzonder doeltreffend en nuttig

s

als zij, zoals ook in dit �eval, 
wordt toegepast op opgeworpen srond van verschillende plaatsen van 
herkomst �it. �&n stad of dorp en het cevondan ant�riaal op de.jui ste 

. . ' .

wijze behandeld wordt, U weet wel! In ieder gevul hoop ik dat de heer 
BS bij de volgende gelecenheid-wat Llear kritiek uit, het antwoord is 
naoelijk een goede bladvulling. Geachte BS, wij danken U hartelijk
�oor de geuite kritiek en groeten U vanaf onze zetels beleefd en 
�riendelijk. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN - BESTUURSMEDEDELINGEN - BE.STUURSr'iEDEDELINGEN 
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Er heeft weer eens een wisseling in het bestuur plaats-·
gevonden: Klaas de Boer, die eérder dit jaar al van GS verhuisde 
naar AS, word nu bestuurslid, speciaal belast raot propaganda, en 
voor hern in de plaats kwam Brab van Genderen. BraL zal dit jaare
voor het eerst een bestuursfurictie bij do afdolinG bekleden.'e Wee
wensen hem veel succes.e

• 

Er· is een schema opGesteld voor do activiteiten in het 
naseizoen: op het proGramma staan onder andere: excursie naar Nrj-
megen, enkele pesthuysavonden, enkele lezingen. Nadere toelichting· · 
krijgen jullie in de volgende SC. 

♦ 

In 1975 bestaat de afdeling 5 jaar. Reden om eens goed feest to 
vieren. We hebben al eon lustrumcommissie, die bestaat uit alle 
oud voorzitters (sters). Nadere inlichtinGon over precieze datum 
en activiteiten horen jullie noG wel. Onze eerste cedachte gaat
uit 
oen 

naar een r,unie, een lunch, con monunehten-manifostatio en 
feestavond. 

♦ 
Het buitenonder3oek becint op gans to komen. Er werd 

al gespit bij do Tol, in de kerk te Wo�driche□• Hob je zinen om 
mee te doen: bel dan Henk of Ruurd even op ovor tijd on plaats • 

• 

We hopen straks het Pesthuys woer wat gezelliger te 
maken. Kora allemaal eens kijken op een van de Pesthuysavonden. 

Heb je idee�n, kritiek of wil je □oedoen met organi
seren, neem dan contact op @et eon van de bestuursleden • 

• 

Uw TIR is na 1 septoraber alleen noc □aar per post bo-
rijkbaar, Copij vo6r de .SC öpsturon naar: Postbus 132, Gorkuo of 
aan eon redactielid 0even. 

Bestuur 1975fadrossen 

VZ Wim Voo�t, Zwattv6rversstr. 31, Gorinchem, 01830-24562 
AS Dra□ van Genderen, Schaapshoul 10, Gorinchem, 01830-22151 
GS Ruurd van Donkelaar, Laantje 1a, Werkendam, 01835-1430 
PM Rolf van Acquoy, Lijsterbeslaan 5, Gorinchem, 01830-23240 
IIR Henk HovenKamp, Slot Loevestein, Brakel, 01832-1375 

Correspondentie-adres: NJBG afdel!n� Gorinche@ e.o., Postbus 132, 
GorincheD. 

Giro nr. 2304200, ten name van Penningmeester NJBG Gorinchem, 
Postbus 132, Gorinchem. 



?�L]::PIIOOnN - LU.S'i'HUïi 

Het is enigszins ongewoon dat ik een klephoorn schrijf. Hoewel 
ik een van de, wat je kunt noemen, oudgedienden in de afdeling
ben en de tijd bijna gekomen is, waarop het predicaat jeugdbond
niet meer op mij van toepassing is, is het mij toch nog éen keer 
vergund en ae p0n ter hand te nemen en de oude, krakerige hersen
pan te pijnigen voor een Klephoorn.

Wanneer we zo de geschiedenis van de Klephoorn eens be
zien komen we tot de con6lusie dat de rubriek soms een jaar lang
niet in SC verschenen is. Met grote onregelmaticheid zien we hem 
opduiken, voor het eerst in SC jaargang I,no I. 

Het is altijd een wat vage rubriek geweest, waarin een 
schrijver nu eens in onvorhulde bewoordingen zijn crenzeloze 
kritiek op een van de besturen uitte, en dan weer eon penkundige
zich uitte over do fantastische activiteiten van het prijzens
waardig colle�e vin regenten. Deze laatste was vaak zelf zo'n 
regent. 

De naam van de rubriek is zonder moor aardig cakozen: 
klep komt van kleppen; dat is wat ik nu aan het doen be�. Wel, 
de hoorn spreekt voor zich. Het is enerzijds con luidruchtig
instrument; gebruikt bij vossenjacht, maar in NJBG verband meer 
naar leden. Aan de andere kant is het een instrument, dat de 
stem aanzienlijk versterkt. 

Maar, genoeg over de historie van de klephoorn. De 
bedoeling van de-hele zaak is dat er zinnigi infor�atieve 
stukken in komen. 

Mijn inbreng zal gaan over het lustrum, dat onze af
deling dit jaar viert. Het is weliswaar do eerste, maar toch, 
voor een NJB� afdeling is een lustrum immer oen gebeurtenis, 
die gevierd��oet worden. 

Het eerste, dat bij een feestelijke ( of minder 
feestelijken) toestand goda�n wordt, is de installatie van een 
commissie. In december werd dan ook de zogenaamde lustrumcommis
sie (orieinele naam) gevormd. De leden waren allen oud-voor
zitter (sters) van de afdeling, dus we kwamen tot con totaal van 
vier uagen: Claas van Kuilcnburg, Inge Evers, Bert Stamkot en 
Henri Verschoor. Henri werd later toegevoegd, toen hij orn duis
tere redenen moest aftreden als vierde voorzitter. 

Zo, het waarom en wie Van de zaak hebben we gehad. 
Nu gaat het nog om wanneer, hoe, en vooral, hoc duur? 

De lustrumcommissie heeft onlangs, onder het Genot 
van een goed wijntje, vergaderd. Claas was er niet, maar zijn
afwezigheid werd cnigzins goedgemaakt door de aanwezigheid van 
Astrid de Haan, Wim Voegt, en Klaas de Boer. 

Er werd eerst gesfroken over con Datum. Precies kon
den we nog niets zeggen, rnaar in principe wordt hot lustrum ge
vierd in de tweede helft van november. 

Er zal eon réunie konen voor leden en oud-leden, een 
gezamelijkc lunch daarna, 8n in de middag zullen wc met zn1 n 
allen de te organiseren nonumentenmanifestatie bezoeken. Daar 
kunnen we informatie krijgen over M'75, monumenten in Gorinchem 
en monumentenzorg in het algemeen. Dan gaan we het avondeten 

- in -

5 



in een niet al te priJzig etablissement, wederom in NJBG-sfeer, 
nuttigen. Tot laat. in de avond komt er vervolgens een feest, 
waarbij misschien life-uuziek aanwezig zal zijn.

De kosten van dit alles zijn nog niet begroot. In 
ieder geval zullen we moeten proberen een aardig bedrag in te 
zamelen om de bijdrage van de afdeling en de leden en réunisten 
binnen de grenzen van het redelijke te houden. 

_ Natuurlijk zullen jullie binnenkort nadere informatie 
over ons lustrum krijgen. Heb je zelf idee�n, op-, aan-, of 
bemerkingen, kritiek (liever niet) of aanuoediginGen: neem contact 
met een bestuurslid (niet net de HR, s.v.p.), of nog beter, met 
een lustrumcommissielid. 

Zo, dit was weer eens een positieve klephoorn, die 
natuurlijk afko;,stig was van een bestuurslid. Ik hoop dat de 
volgende boordevol kritiek zal staan. 

Klaas de Boer 

BOEKBESPREKING-BO:ÊKBESPREKING-BO-EKBËSPREKING-BOEICBZSPREKINGJ.BOEKBE 

Willem Box□a, De álblasserwaard. 

G.F. Callenbach, Ni�kerk, f6,90 

In zijn in de ,serie nNederland in hiniaturen" ver
schenen boekje geeft Willem Boxma een korte beschrijving van de 
geschiedenis van de streek. Hoewel het geheel verre van weten
schappelijk moet worden beschouwd, kunnen we het boekje toch
enige waarde toekennen voor de beginnende amateur-historicus. 

Na oen kort algemeen overzicht van de historie be� 
gint de schrijver aan een rondreis, waarbij hij sta6ds enkele 
verhalen uit de plaatselijke �eschiedenis van de bezochte dorpen
verhaalt. Enige bladzijden \vOrden speciaal aan de heren van Arckel 
gewijd. 

Tenslotte volgt een kort stukje over da Alblasser
waard buitendijks, waarin verschillende bekende dijkplaatsjes 
aan bod ko1ï1on. 

Al met al is dit werkje van 3oxna alleszins leesbaar, 
en zoals gezegd kan het als eerste kennisrnakinc wet onze streek 
nuttig zi�n en aanzetten tot verdere studie. 

Klaa,s de Doer 
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LEZING STADSKERNOfJDERZOEK DOHDRECHT 

Drs. H. Sarfatij gaf op 9 mei een lezing over ZlJn stadskern onder
zoek in Dordrecht. Alvorens hij· zich'hiernaartoe begaf· bezocnt hij 
eerst noc cuen onze expositie om wat foutjes in de dateringen te 
corrigeren ■ Waar Uw HR erg blij oee was, was het verdwijnen,voore, 
onderzoek en restauratie richting Amersfoort,van het in de vorige
SC genoemde pijpaarde beeldje en dé desbetreffende mal en een niet 
genoemd ijzeren mes uit Utrecht, d.w.z. drie pronkstukken Uwer HR's 
verzamelingen, maar ala, daar gaat het nu niet over. I� Gorinchem 
becon de lezing om 20.00 uur en vertelde drs. Sarfatij,met be�ulp 
van enkele dia's, de aanwezige leden en donateurs het een en ander 
over het ontstaan van Dort en haar naam en de c�bouw, de uitbreiding 
en het daarmee in veibandstaande gevecht tecen het water, de lisging 
en de historie en het hoe en waarom van de opgravincen in de stads
kern. Na de pauze liet dhr. Sarfatij ons wat van de OJGraving zelf 
zien, hij lccde ons uit hoecde Dortenaren vroecer hun stadsuitbrei
ding aanpakten en hoe het wo.ter moest plaatsmal:en voor cl.e e;roeiende 
stad, ook liet hij dia's van enkele vondsten (waar Uw llR alleen maar 
van droomt, en Uw TIR droomt erg ve61) en vertelde ons de bijzonderheden
daarvan, het bleek echter wel dat de machinist de echt interessante 
vondsten deed, rnao.r er blijven natuurlijk rangen en standen. Om kort 
te zij

r

i,h�t was een lezinc waar we veel van konden leren en ik-hoop
dat we drs. Sarfatij noc eens mo�en teru� zien voor een lezing. 

Uw Hil bezocht op 14 ausustus de opcrnving te Dordrecht, 
hij moest zijn spulletjes komen opho.len, U weet wel, die spulletjes 
die naar Amersfoort, verdwenen. Hij had pech, bij de opgravinc had 
men net een grote opcravincsput diaht cegooid en was bezie bij een 
tweede de bovcntste puinlaa;::; wee; t� hëJ.leri. ',fol kwnr.wn reeds wat oude __ 
fundaties en potscherven nao.r boven no.ar cfo.t ge'"ft toch r;een indruk 
vo.n de algehele opgravinc 1 dhr. Sarfqtij toonde Uw ITR echter wel en
kele lckcnincen en leerde hem het nodige over scherven, Uw HR wist 
er weer eens niks vnn (die amateurs van tecenwoordig). 

Over de spulletjes van Uw HR kan hij U noc wel het volgende
vertellen; het kleine religieuze beeldje ligt nos oij do fotograo.f, 
co.ar de mal kreeg hij terug, mot con mooie afdruk, van gebakken pijp
aarde, erbij, zijn afGebroken mes was niet nf�obrokcn rnnar een mes 
waar iedereen hoofdbrekens over heeft of heeft cohnd, het ging in 
iedcrgeval we� als een bonk bilinuwic roest en komt teru� al□ een stuk 
ijzer, schoon en wel met een mooie foto erbij, gratis voor niks! 

HK 
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1970-1975 VIJF JAAR NJBG AFDELING GORINCHEM E.O. 

door Bert Stamkot1970 

Hoe het begon: 

Het was in de zomer van 1970, dat Claas van Kuilenb�rg
(toen reeds een aantal jaren lid van de Nederlandse Jeugdbond ter 
Bestudering van de Geschiedenis) zijn HAV0-4 klasgenoten Rolf van 
Acguoy, Bert Stamkot en Wim Voogt zijn plannen omtrent het oprich
ten van een NJBG-afdeling ontvouwde. Hij wilde naast de landelijke
activiteiten nu ook eens het genoegen van plaatselijk�, zalf te 
organiseren, activiteiten ondervinden. 

Nog een Gorkumer, Bob Nater, was door zijn bemiddeling 
al eerder lid geworden. liet was dan ook dit vijftal dat op don
derdag 27 augustus 1970 om jo.oo uur in het clubgebouw der SAH 
(hoorspelclubje w.v. Bert, Rolf en Wim deel µitmaakton) aan de 
Vogelensangsteeg,·voor het eerst bijeenkwam en eon plan de_ 
campagne opstelde. 

Plan de campagne: 

Dit plan behelsde: 1) het instellen van een ad intrum 
bestuur ï C:.F.t zich de ore;anisatorische. voorbereiding voor het c 
oprichten van een afdeling ten doel stelde (voorzitter:Claas van 
Kuilenbure;, secretaris/penningmeester: Rolf van Acquoy, arclü.ef: 
Bert Stamkot), hiertoe werd door het a.i. bestuur en do leden re
gelmatig vergadi�d (van 27 augustus tot de oprichting 8 maal),
werd er contact met de gemeente Gorinchem gelegd (gesprek met 
met wethoud�r De Ronde op 2 novembei) en reeds aan een ·clubhuis 
gedacht. 

2)nhet houden van een cerichte pro-. 
paganda-actie ciet als doel de benodigde (volgens NJBG-statuten 
verplichte) 10 leden bij elkaar te Krijcen en de vereniging de 
nodige bekendheid te geven. Op 20 november werd daarom in de Open
bare MAVO een informatie-avond gehouden, waar Ma�ina Kosmis dian1 s
van-NJBG-kampen vertoonde en propaganda-materiaal voor handen was. 
N.a.v. deze avond verschenen in de plaats�lijke�pers de eersten
verslagen en berichten over de NJBG.n

3)nhet voorbereiden der geschiedkun
dige activiteiten door de aanleg van eon irchief en bibliotheek 
(dit laatste stond onder beheer �an Douwe d; Vries) die vcior een 
belangrijk deel uit schenkingen werd opgebouwd. 

De oprichtinr�: 

In december waren er voldoende leden, zodat niets d� 
oprichting van de afdeling meei in de weg kon staan. De oprich
tingsvergaderavond vönd op 17 december 1970 in de garage van de 
fam. Van Acquoy plaats.

Op de agenda stond o.a. de verkiezing voor het afd. 
bestuur 1971, dat er als volgt uit kwam te zien: voorzitter: Claas 
van Kuilenburg, secretaris: Rolf van Acquoy, penrtingLleester: Bob 
Nater en geschiedkundig secretaris: Bert Stamkot. Claas en Rolf wer
den naar de Algemene Leden-Vergadering der NJBG (gehouden in Beek 
bij Nijmegen) afgevaardigd.

Na afhandeling van de overige agend4-punten (van orgariisa
torische- en geschiedkundige aard, kon het glQs op de, naar later 
toch wel gebleken, goede afloop geheven worden. Een periode van een 
half jaartje voorbereidën werd afgesloten, een nieuwe loot was aan 
de NJBG-stam ontsproten. 
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1970-1975 VIJF JAAR NJBG AFDELING GORINCHEh E.O. 

door Bert Stamkot
1971 

1971: 

is voor de vorming-van de NJBG afdeling Gorinchem e.o. 
grotendeels bepalend Eeweost. In dat jaar immers mocht het af
delingsblad • 1 Scriptur,1 Caspingiura" voor het eerst het licht aan
schouwen, het levenslicht dan wel; kon het-vereniginGsgebouw 111 t 
Pesthuys 11 betrokken wrden; konden we d.o.v. een tentoonstelling in 
het Belsische Sint-Niklaas voor het eerst buiton de nederlandse gren
zen treden; kon een activiteitenpatroon worden opgezet, dat voor de 
latere jaren □ede bepalend zou worden; werd het archief annex bi
bliotheek verder uitgebreidt; werden contacten met andere afdelingen,
vereniginGen en instanties 0clegd. Alleen archeologische activi
teiten moesten (�os) achterwege blijven. 

Caspinr;i um't11 Scriptum 1 

Een afdelincsblad bevorderd de communicatie tussen bestuur, 
leden en donateurs en kan overdracht van geschiedkundige artikelen 
plaats vinden. Zie hier do beweegredenen tot het in leven roepen 
van een afdelings-blaadje. Onder hoofdredacteurschap van Tea Cornet, 
techn. realisatie door Bert Staokot, en de medewerkinc van de heer 
Van de Eei jclen ( voor het beschil:baar stellen vrm de stencil.mnchine van 
de ver. nHippos 11 ) kon de eerste 1 

1 sc,; (genoemd nn:.1r een romeinse 
nederzettins in de omsevine van Gorinchem en verrncld op de 
"Peutinger Kuart 11 ) in februari van de pers rollen. Na.'.lst de eigen
inbreng □ochtén we ons o::ik in de bijdragen van prooincnten verheugen
zoals: dr H.E. van Gelder (dir. Kon. Penningkabinet), H.F. van Peer 
(cx.;;.voorz. • 1 0ud G::ircum11 ), L:5 CC1.steleyn (Arnncsty InterniJ.tional), 
G.C. van Nieuwenhuizen en �.H.J. de K�oon. N.a.v. L 
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van de IlANO-ziekeno□roep), gcdnan op 12 december 

we achter het pandje Da3ijnonwalstra�t 22 aan ( voor□alige
25 juni 

1970, gincon
studio vnn da RANO). Toen op de gemeentcraadsvcrcadarinc van 
1971 ac..n ons een subsidie werd toec;ckend, kwnn o,J}c de noodz::i.ak van een 
verenigingsgebouw ter spr::i.ke. Het pleit was toon gauw beslecht, op 30 
augustus konden we de sleutels in ontvanest nonen en epn uanvanc met 
de (enorme) werkzaamheden geoankt worden� Op de be3nne 3rond werd de op
noemruiote van de RAND verandert in een keuken, de studio word crote 
ruimte, do tussenli�gende clazon ruit naakte plaats voor een barretje. 
Op de eerste verdiepinc werd de bestuurska□er/vorgadarruiute (in de. 
vorn donkere kaner) en de biblioth•ek/archief onder ccbrncht. Da vlie
ring was gereserveerd voor opsluc. Na zoor vool werk ta hebben verzet, 
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1970�1975.VIJF JAATI AFDELING GORINCHEM E.O. 

door Bert Sta□kot 

kon op-13 novemHer de feestelijke opening voor de leden plaats
vindcri� Een dag later mochten we de donateurs verwelko□en. Van 
historisch belang is het feit, dat do naaD n't Pesthuysn op 15 
september voor het eerst in de archieven ver□old wordt. Deze naam 
is afgeleid van het in 1602 gebouwde Pesthuys, dat na vole wij
zisingen nu nog bekend staat als beschutte werkplaats, dat aan 
de achterzijde van ons gebouwtje grenst. Overigens er zijn □eer 
naaos verklaringen nodig! 

Sint-Niklnas 

Op 25 januari hadden wij een gesprek □et cultu-
reel a□btenaar dhr. Broekhuizen, die ons uitnodicde □eo te wer-
ken aan, de, in het kader van het 25 jarige uitwisselingsverdrag 
tussen Nederland en Belgi�.als□ede do verzusterinc van Gorinchem 
□et Sint-Niklaas, te or�aniseren tentoonstollinc in het Mercatorr
MuseuD. Naast oen door ons in te richten deel over do geschiedenisr
van Gorinchem, zouden ook nog een aantal Gorkumse kunstenaarsr
exposeren. Voor ons deel van de tentoonstelling werd eon werkgroep
geformeerd, bestaande uit: Michiel Clerkx, Teo Cornet, Astrid der
llann,-claas van Kuilenburc, Albert Meulste�, Bert Starakot en Winr
Voogt. Vnnaf 25 juni werd er door deze werkcroep intensief gewerktr
en regelmatig vercaderd, er verscheen zelfs t.b.v. �e werkgroep
leden een aantal nsint-Niklaas Bulletins11 

• Op Zondet,'3-3 oktoberr
kon de tentoonstelling door Gorkums burgemeester dhr. Schreuderr
ceopend worden ( dit �as zijn eerste offici�le hnndelinc; ), waar
na stadsdrcivaris dhr. Busch een beeld van de gorku□se histo�er
smhetste. E�n receptie in de □useumtuin, waci.r het clas (in ditr
geval sevulcl r.1et Royal Pétillnnt des C:wes Bernard-Mctssard) c;e
heven werd, en een koud buffet in het Sint-Niklase besloten deier
opening. De tentoonstelline, die een maand duurde, ca. 500 be
zoekers trok en voor een bedra8 van f20,000 verzekerd was, was alsr
volgt opgebouwd: in hot midden een macquette van de stad anno 1600,r
lancs-de wand werd de�ontwikkelinc; van de woonc�:Jeenschap Gorinchemr
d.n.v. kaarten, prenten en luchtfotor1 s geschetst, werd ar aandachtr
aan Borkums industrie besteed en was er een propncanda/informatio
standje ingericht. Rest noc te vëruelden dat deze t8ntoonstellincr
zonder de medewerkin� van dhr. H.F. van Peer an de hist. ver.r
fiQud Gorcum11 nooit tot zo 1 n succes zo'J. zijn geworden.r

Activiteitenpatroon: 

In 1971 kwam hét activiteitenpatroon wat betreft le
zingen on excursies tot stand. Zo werd er 66n excursie (Rotterdam), 
een aantal lezingen (G.C.van Nieuwonhuizen ovor de DordoEno en Rome, 
Bob Nator over Pijpen, Bert Stamkot over Gorinchoo en haar oonumentefi 
film Nubi� 64) en twee propaganda-avonden (RSG/Chr SG) caorganiseerd. 

Archief/Bibliotheek:
In 1970 bec;onnen, zou zich ebt in 1 71 en l::ttere jnren 

rec;elmntig uitbreiden, uedo door het instellen ener fotocor.missie clië 
vele historisch belan�rijko objecten vnstlc5dc op de gevoelige plnat. 

Contetcten: • 
worden gele�d met de vereniging Jonce Historisi te 

- Alblasserdar,1 -

Il 
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1970-1975 VIJF JAi,R NJBG AFDELING GORINCHEM E.o. 

door Bert Stamkot 

Alblasserdam (via dhr. Van do Beemt van het ROB), waren we �etuige 
van de oprichting van hot streek-historisch Centrum vanuit de stich
ting Ontwikk.::lin·· /,lol::i.Gcerwë:::.rc1 un 'Jijfh.:.:orunlo..nc1cn. Onze ve:rcnic;in6 
vnnrdi:,;clo dhr. G. C. van i;icuwc:mhûiz0n ,:,.f vci:)r het c1..ac;c:li ,-jksw bestuur.o
Voorts mochten wo op 26 septembur do afd. 0trocht onvnn�cn. 
Pocin::cn or,1 in iSint--Nikl:::i..'.1s contacten te: lc[::con fä.al�1.en. 

19?0-1975 VIJF JL,rn {fJBG ll.FDELING GORINGHEI1 E.o. 

1972 

1972: 

'lcrd orc;rrnis2-torisch toch w<::l het tot du,svor b�ote jaar
DiJ.t resul t,'1,Ü wns nic-t in de lao.tstc plao.ts te danken aan het bestuur 
dat op de lcdenvergnderine van 18 dec. 1971 als volgt word so.menge
stelcl: voorzitte-r: Cl::i.ets vetn Kuilenburs-, nl[Çemeen secretaris: Klaas 
de Boero , organisatie secretaris: Vim Vooct, coschiedkundic secretaris 
: Bert Sta□kot pennin�meesteresse: Joke van de� Berc(op 1 sept. 1972 
door Henri Verschoor opGevol��). Kenmerken voor 1972 waren de leden
groei, de uitbouw van Bcriptum Caspinci11m en voornl de archoolocische 
werkzaamheden in Woudrichem. 

Ar_cheolo:�isc� wcrkz?o.mheden te \1/oudrich_o....9 m..:., 

Huur �unleidin� van een krnnteberiçht in het Nieuwsblad over du 
plannen van de werkgroep herstel stndewallen Woudrichem m,b.t. 
h0t on�rnvcn van de fundamenten van do in 1945 door dé Duitsers 
opccbl;zen molen :tNooi tc;ed::!r;t" hoeft de ( in 1972 OJ:J��crich te) 
commissie Werk�roep- Buitenonderzoek (CWBO) dor NJBG afd Gorinchem

' 
' 

contact cezocht_mct 65n der leden vnn de werkcroep herstel stads-
wo.llen, dhr. Groothuizen 01<,H. lieet kw.:i.rn hiero:.> n_;cr, ebt H:j met steun 
van :�onoemde werkcroap en de scrncente Voudrichcrn cp 2 september rnot 
onze werkzaci.rnhuc:.on konden nanv.:::tn[;cn. Officieel werd c1e eerste spnde 
een weck later de 3rond incestokon door de burcemeester van Woudrichco 
dhr Voster, Na een periode van hard werken (o.a. op hot voor do 
nfdcüin�;en l�otterdm11 on Gorinchem .c;cor.:::;aniseardo herf,stkamp) waren 

_do fundnmontcn voldoende uitgediept om opgcmoten en in kaart gebracht 
te worden. De resultaten van ons onderzoek werden in een rapport
vo.stcele3d en aan de c0m2ento Woudrichem overh�ndicd, 

Scriptum Coapineiurn,__�_o __ janrgo.nr,: 

Rolf vnn Acqouy was tot nieuwe h�ofdrednctcur benoemd en hnd zich 
tot taak c:esteld i3c rer,;elmatic; tu laton verschjjnen cm de lay-out te 
verbeteren. Hrj on zrjn keur van medewerkers zijn in de�c opzet ceslaa�d! 
In totaal 12�- pn[;ina's, waarvan de ,-·c specinl (nr 5l'�ovcr ,;vo.n l\rkel 
en Gorinchem11 alleen al 40 paeina's besloeg. Deze spocial was voor 
f1 .50 in do boekho.ndols te koo�, en binnen een i;'!i'i.l v.:cn tijd ui tverkoch� 

'l.'2. 

https://janrgo.nr
https://werkzaci.rnhuc:.on
https://kw.:i.rn
https://f�.al�1.en


1970-1975 VJ;JF JA:,H NJDG AFDELING GOl;.INCID:;;r-i E.O. 

door Dort �tamkot 

stond onder eindredactie van Mr.J.W. Gr0asbcck (rrjksnrchivnris Noord
Holland) on telde bijdracen van H.F. van Poer ( sterke verhalen),
Bert ,;tamkot ( de burchten der Arkels), Rolî v2.n ,c\cquoy, Bob i'Ji::tcr 
on Douwc do Vries (caschicdonis dor Arkels). 

Activiteitenpakket: 

Ook het aantal l�zinson, excursies en praatavonden onder�inrrcn can 
uitbreidine, Excursies werden 3eorianisccrd nnnr: Vurkondnm (tent 550 
j2,nr Diesbos), Leiden (sancn met· o.fc1olinc; Bottorc.12.m 110..J.r het lö.jksmuseum 
voor Öudhetlen en hot �omccntearchief), Rottordu□ (�ekostu□uerd bo.l, 
Dclftshaven), Dordrecht (tent 1�00 jour Staten-Genarnal) on Utrecht. 
Do Pcsthuys Praatavonden (discussie 5ewrjze bohantlelinj van een bepaald
thema) werden �eintroducecrd. Er wer� scsproken over: De Dorde Wereld 
(cetmon rn0t de 1 foreldwinkel Gorinchem), Geloof, Konst un B:ijcoloof
(op vrijdac de dertiende). Lozinsen werden cehoudcn door Llevr. Wie�ersma 
(conservatrice vc:tn de Ei::;yptischo ;7._fclolinc vièn het föjksnuscui;1 �én 
�u�hodon te Leiden), H.l. de Kok over do klokbokcrcultuut brj
MolonanTs3raaf, on dr Ecberts nvor Woudrichem. Dat hot Pesthuys in 1972 
uitzonderlijk coed draaide bleek onclormoer uit do door de Pasthuycocmissie 
ceor:aniseerde avonden zoals de Nieuwjaarsinstuif, fondue- on India
av6nd. Propaganda-avonden worden dit□aal ih do USG on op het cymnasium 
r::;ohoudcm. 

Contacten 

werden mot de afdeling Rotterdam aetncoknoopt on bleken der□nto coed to 
bevallen, dat wc na ons bezoek aan Rotterdau·van 2 t/m 4 juni (uet 
o.a. hot E:;c-kostumoerde bnl on bezoeken 2.an hot lhst. l,usouu ens
Delfshaven) de aft. Rotterda□ op 23/24 september in hot �osthuys tos
sast mochten hobbon. Na bezoek aan ons '!oudricho□s project raakten mots
nnme �irn Vocct en Kees Hurtmaft Gorrnate euthousiast, dat oen vierdansss
herfstka□p, mot het afsonaal te Woerkura als onderdak on de opGravins,s
kaasfondue, lezin5cn on rondrit door het lan van HousJcn en �ltcnu alss
activit�iten, in elkaar cedraaid kon worden, �on reunia van dit kamp
vond al op 25 november plaats.
Verdor vond overlc:3 plaats raat c1o horen Van clo Bo,,rnt ·(ROB), 11.o··-Ko4: (i'.\JJ\T)s
en Lauwe Kooijmans (rijksnusoum van Oudheden to Leiden), werd middelss
een in het Pcsthuys bclosdo bijeenkomst □et de actiecroep Binnenstads
en de Stichtinc Uiterwaardenpark over corkums binnonstettl van cedachtens
�ewissold, word onze afdelinc collectief donateur van de 0tichtincs
Uitorwaardenpark en do Zuidhollandsc Eol6nstichtin�, terwijl 1 ·0uds
Gorcum:Î weer collectief 'donateur vnn ons werd •s

• 

f3 
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VZ-WBO: \i:-�rik :ÊovenKamp
AS-WBO: Ruurd van Donkelaar 
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Versla?, Tol Werkendam 
1 l 

.....·,\\�_{.,tt-� .
Zoals U misschien wel weet heeft de Rijksdienst voor 

het Oudhcidkundic Bodemonderzoek bij de Tol te Workendaa fundaties 
blootgelegd, waar deze fundaties, een vierkante toren an can muur 
·er om heen, nu bij horen weet men nog niet precies, wel horen wc 
kreten over een oud klooster of misschien wel de oude burcht 'dee
Werken', het laatste is zeer coed □ogelijk, maar dat zal pas bij.
het op�raven van da aansrenzende fundaties kunnen blijken.e

Het WBO is niet bij de opgravinc zelf geweest maare
heeft op verzoek van drs Halbertsoa, project-lcid�r, op woensdag
2 juli, schervenmateriaal uit de aancrenzende gebieden verzameld.e

Er deed zich maar twee □aal een incident voor in dee
voro van een een of andere a5rari�r, die aan de andere kant vane
het desbetreffende spruitenveld 'vl�n me 1�5nd 6&fe1 en een kanon-ne
ade van een waarschijnlijk niet al te goed �elovig c:ans te brullene
terwijl we toch echt van een agrariër,die over het spruitenveld
gaat,toestamming hadden gekregen! HKe

V_s)Orlopi_p; versla4 Ned. Herv. Kerk te Wçrndricheme

Maandag,de zevende juli is onze NJBG-ploeB gestart op
deze opcravinG• In de afgelopen 4 weken hebben totaal vijf ledene
gegraven, vooral de eerste 3 weken van het onderzoek waren niet erg
prettig, er moest namelijk 1 m grond over het hele □iddcnschip ver .,, 

wijderd on afgevo9rd worden, de vloer moet ginder na□elijk 30 cme
zakken, oaar het kwam er wel op neer dat we in die tijd voorname
lijk op de lopende band stonden om de 3rond over de wacons te ver
spreiden en de munten er uit te halen, en dat is tamelijk saai ene
zwaar werk, vandaar dat ona ploecje snel kleiner werd. Uw HR craafte
er noc wel, niet vaak, maar dat kan wegens deze uitsavu ook niet,e
wel weet hij on3e�ccr hoc de stand vah zaken is.e

Het R.O.B. startte haar onderzoek al een weck eerdere
en haar bedoelinc is bouwfragmanten to vinden van oudere kerken.e
Goed eerst moest het meterjc crond eraf gehaald worden, dank aane
ons Hendrik uit Steenwijk, die mot zijn croot craafwerktuig hete
leeuwen deel van het werk verrichtte. Uit deze oetcr kwamen onge
veer dertig ounten, voorna□elijk duiten, uaar beven, naast dee
honderden beenderen en do handvatten dor kisten vonden wc ook nog
bouwfragmonten tussen het puin. Onder de grote bakstenen coloooene
vonden wc iets kleinere natuurstenen kolommen, dit zou er op duidene
dat het middenschip eens verwoest is geweest, waar men echter ale
het puin heeft gelaten is eon raadsel.e

Een vr�eod punt was dat we slechts twee grafkelders ine
het middenschip vonden terwijl het koor er vol moe lag.e

Toen de eerste meter er uit was hadden we reeds enkelee
vloerfragmenten, spanningsmuren, �rafzerken,(de oudste was van ca.e
1500), bouwfragmenton on fundamenten gevonden.

We zijn toen eens dieper Baan kijken, want om heel eer
lijk te zijn we hoopten een karolingische kerk te vinden, echtere
Leen Kaal (ROB) vondt het verdacht worden, we vonden namelijk nog
niet veriane kisten en ja hoor,bC,X.rclend komt het eerste 0rondwatere
al naar boven, we kunnen nu wol proberen de boel droog te pompen,e
maar de kans dat de kerk dan verzakt is croot. Vordt door deze ofe
geen vervolgd. HK.e
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M 75 in Gorinchem 

Ook in onze plaats, die, zoals iedere NJBG'cr weet, 
vele historische gebouwen en plekjes heeft, i� oen comitf H75 op
gericht. Pe eerste activiteiten van dit cooit� konen nu al van 
de grond: de tentoonstelling in het r.mseur:1 ; 1 Di t is in Bethlehen;' 
ging op 17 □ei open. Er zijn tal van fraaie foto's te zien, 3omaakt 
door leden van de fotoclub 'Studoca'. 

Binnenkort komt een rondwandeling langG Gorku□se □onu
mcnten uit, die v�rkrijgbaar zal zijn bij vele openbare �nstel
lingen en gebouwen.

We zien in de kranten steeds artikelen verschijnen van 
de heer Van Poef of van ons aller Bert Stamkot (de befaamde BB uit 
Info) over raonumenten in Gorinchem, verdwenen, bcdrcicd ot nog in 
tact. 

Monumentenjaar 1975 dringt ook door in onze oude stad, 
al is dat naar mijn mening nog niet het Geval raat do bestuurderen 
van onze stad, die zich nog steeds niet positief b�zonncn hebben 
over een goed monu□enton beleid. Afbraak viert no3 hoogtij, on 
het is juist M75 dat op dit punt eon nentaliteitsvorandering te
weeg moet brenGen. 

l"iisschien komt, zoals vaak, deze mcntnliteitsverander� 
ing bij het gemeentebestuur ook wat later, en vare6hijnt er over 
drie of vier jaar een rapport over onze monumenten. Ik hoop dat we 
dan nog wat hebben oo te restaurciren, en dat onze goeie ouwe bin
nenstad niet is'versaneerdn1 tot een kantorcnco□plcx van flats en 
andere schaalvergrotende Gebouwen. Leefbaarheid □act in onze oude 
stad voorop staan, en wat daarvoor belangrijk is, is het ritme, 
het persoonlijke en de onderlinge vcrscheidcnheid van oude gebouwen
in.teGenstolling tot de Llaat, het fabrieksraatiGa en onherkenbare 
van onze moderne buitenwijken. 

HET IS NOG NIET 'rE ·LAAT, . GEMEENTERAAD ! ! ! ! 

• 

Claudius Scriptqr 
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EXPOSITIE 11GOUDENSTEYN" �! �./l-- G-/; , __ ._._ . 

Zoals jullie zo langzamerhand wol weten hebben twee leden van 
onze afdeling een expositie georganiseerd met als hoofddoelstel
ling geld bijeen te zamelen voor de laatst overGcbloven toren van 
het voormalig kasteel 1 Goudensteyne1 te Haaften. 

Goudenstein werd in do 140 eeuw gebouwd, wanneer precies
is niet bekend. Het komt echter sinds 1467 voor als leen van Gelre 
on werd tot '1609 bewoond door hot geslacht Van Haaften. In 1609 
vororfte het aan ene Johan Wolfert van Bredorodo, die Anna, Gravin 
van Nassau Catzenolnbogcn huwde. Tot 1700 was het in eorsto hand 
met de heerlijkheid Vianen onder de Brodorodoe1 se1 de Dohna's on 
de Lippo's. In 1700 wêrd het verkocht aan do familie Van dor Pijl 
en in 1712 aan de Fam. Dutry, die zich vanaf dat □ooent Dutry van 
Haaften noemde. Veel plezier zullen de beide laatste families niet 
van dit kasteel gehad hebben, want het was in 1672,op die ene 
teren na,door de Fransen verwoest. 

De toren teld totaal zes vertrekken en is �n twee fasen 
gebouwd, de eerste fase bestaat uit een torentje met een keldertje 
en twee overkoepelde vertrekjes, met daarboven een plat da� met 
kantelen, bij te tweede fase worden de kantelen weg gebouwd, al 
hoewel ze noc duidelijk in de nuur zichtbaar zijn, en het dak een 
zeer laag cewelf. Boven dit gewolfjo vinden wc dnn no� twee ver� 
trekjes met houtenzolderin3 en on ramen in natuurstdnen lijst. 
Uit de muurresten van de opbouw,die aan de toren hangen, steken 
nae overblijfselen, (oftewel de wangen) van twee natuurstenen 
Gotische schouwen, dit zou er op duiden ëlat de oiJbcuw eind 15e -
begin 16e eeuw geschud zou kunnen worden. 

De toren is 19 neter hoog, heeft een doorsnede van drie
en een halve meter en, niet schrikken, de muren beneden zijn 1,10m 
dik, smal torentje dus. De zes vertrekken zijn tegenwoordig net el
kaar verbonden, vroeger kon oen slechts de bovenste vertrekken 
bereiken via hot hoofdgebouw. 

Nu de restauratie, in 1969 werd de toren nog gerestaureerd
het is echter vrij moeilijk de aanhangende nuurresten goed te con
serveren on zodoonde nooten deze opnieuw eon beurt krijgen, wegens
vallend puin en der�clijke, de totale-kosten werden in 1974 op
15.000 gulden geraamd, hierbij zit 10;000 gulden kosten voor do 
steigers bij. De huidige eigenaar, Mr. 9, Dutry van µacften, heeft 
reeds 5.000 gulden beschikbaar gesteld, de expositie hoopt hierbij 
ook nog eens 5.000 gulden tij te dragen. Maar dit zijn echt nog niet 
alle onkosten, er koot nog eens 2.000 gulden ondorhouds-kosten per
jaar bij, de Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen zal zich nu 
over dit monument ont:(.ormen on de laatste lootjes bijdragen. 

De expositie zelf naakt hot go�a, erg kwamen al □eer dan 
21.000 betalende bezoekers binnen wandel�n 01:1 ·•t1.e collecties pijpen, 
munten, prenten, pottorl on scherven, ornamenten, pijpaardenbeeldjes 
en andere gebruiksvoor�erpen uit de omstreken te beziohtigon, de 
NJBG-kél.i:lpon Heusden on Ifozedonk z_;i..�n.,:o;(?k al komen ki jkón, 3.lleen.e
onze cie;en 3.fdelings-leclen laten 1-iet 'èr weer eons bij zitten, enkele 
uitzonderinsen na, wii wilden �u�rd van_Donkelaar, Bram van Genderen, 

.., •·· ',.<. ........ '{.• .--�' .,....
ÏGeorgien Overwater, Luuk de Bok,'. Ati.lt V:e'''.'6choor ,on Henri Verschoof' 

hartelijk danken voor hun nedew�rkinc; tep baüi:'.van "Goudensteyn 11 • 

HK 

NOTITIES w.B.o. 
Bij nader onderzo�k is gebleken dat het project

Tol Werkendam niet een burcht of klooster is 8eweest Llnar een ver
stsrkt huis, behorend tot het landcoed ener ridder Herbaren van Rieäe. 
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NJBG LEDEN'JERFCAMP A.GNE 

a0-n ,i.,LLE l\FDELINGSBBS'J1UURDER,S EN LEDEN van de 
Necltrlandse Jeugdb_on_c!. _!_c,r _B_e�t�clcri,n.3. van de. Ge�_(?_l2_�ede3_2-�
Bureau NJBG, postbus 378, Utrecht. 

.WANNBER ? in AUGUSTUS' SEI-"rEMBER en OK'rOBER; 

het accent ligt op de maanden september 
en oktober: dan draaien de scholen weer. 

iJAAROM ? a)n de Bond ia te KLEIN.n

b)n sommige AFDELINGEN hctben te WEINIGn
(actieve) LEDEN.n

c)n de KJ\AR'r van Nederland vertoont à1 ten
veel KALE PLEKKEN.n

DOEL ? 150 NIEUWE LEDEN. 

PRIJS ? nieuwe leden bctalcm slechts f5
1

-- (VIJF ,PIEK) 

zrj zrjn áin voor do rest van het jaar lid; 
zrj Mnnsn dus mêcdoen aan de herfstactiviteit 
en het congres.
de helft van het bedrag is voor de afdeling. 

DOOTI WIE ? 1.n ALLE AFDELINGEN, onder leiding van den
- afd�lingsbeaturen, enn

2.n het hoofdbestuur met assistenten.n

HOE ? door via zo veel moGclijk kanälen zo veel 
rnögclijk jongeren te bereiken. 
1.nlezin�en op scholenn

- kun je aanvraccn brj Ass. Prop. Aangclegcnh.n
2; publicaties in kranten;
3;n pcrsoonlrjkc benäderinP,o
4 • andere middelen. 

win vijf-z,ulden leden 

5 hE N-tbtR 
t\l\J 1{ /V 
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uit SC,Ie ja�rgang no 2 

DE MUNT TE GORINCHEM 

In het bc�in van de jaren 80 van de 16e eeuw was de politieke
toestand in de Nederlanden bijzonder onoverzichtelijk. Een deel van 
de gewesten had zich sinds 1572 of 1576 onafhankelijk geoaakt van 
de sraanse konin&, andere waren onder zijn gezag cebl?ven of her
over�. De öorlog �oedde over een breed front van Gronincen tot 
Vlaajnderen. De vtjij ceworden gewesten gincen veelal ook op muntce
bied hun ei Gcm [�ajng, zoc1at een veelheid van 11i toenlopenc1e muntsoor
ten door elkaar in gebruik was. Dit werd nog versterkt doordat oen 
aantal horen en steden uit de rüddeleeuwen claterendo oude nuntroch
ten weer tot leven brachten, vooral in het grenscebied langs de 
grote rivieren. Zij konden winst rnaken, doordat zij geldstukken in 
omloop brachten, die uiterlijk veel op hek�nde, al8emeen gcadccp
tcerde soorten leken, maar van oinderwaardi30 kwaliteit waren. 

E�n van de belangrijkste centra van deze aktiviteit, die zowel 
door de Spaanse autoriteiten te Brussel, als door de Staten-Generaal 
van de jonge Republcik, niet ten onrechte als valse rnunterrj be� 
schouwd werd, was de stad Gorinchem. De muntslag begon daar in 1583, 
aanvankelijk op ocenschijnlijk 3ercchtvaardigdc wijze. De magis
traat stond aan verschillende ballincen die door do oorlog hun ge-
1üed kwi;jt wnrcn gero.:i.kt, toe hun i:mntrecht binnen de stC1.d uit te 
oefenen. Dit waren: 
1. Don Antonio, prins van Portuco.l, die teverceefs getrC1.cht had 

in zijn zojuist door koninc Philips II bezette land erkenning 
te vinden en in ons land toevlucht zocht; 

2.o De Staten van de Groninger Ommelanden, die door de Spaanse
bezettinc hun munt te Apping&dam ho.dden verloren;o

3� Da protestantse �ravin van Mecen, Mnria van Brirneu, Gehuwd 
oot KC1.rel van Crby� �fins van Chi□ay, dio na con breuk raet 
hnnr naar het Zuiden teruggekeerde man, in Holland leefde. 
Aanvankelijk werden deo munten duidelijk, als geslagen vooro.

��n van deze drie autoriteiten 3ekenmerkt, al maken zij geen mel
dinf van het feit dat de vervaC1.rdiging in Gorinchem plaatE vond. 
De zeldzame munttn van J?on Antonio zijn alle van het in Portugal
sebfuikelijke ty�e en_vermelden als muntheer 11 Antonie bij de cratie 
Gods koning van.Portugal en 11.le;arviën. De daalders met het wapen van 
de Ühlr:1elanden worden duidelijk gekenr:1erkt als 11 :'.:ilveren nunt van 
de Staten van Friesland tussen Eems en Lauwers;v, die van Megen ver
tonen het bor9tbeeld en wapen van do prins en het or.1schrift "Karel 
bij de gratie Gods prins van Chimay en e;�aaf van Mecon• 1• 

Toch rezen. onmiddeli jk ernstige klachten tezen clozr: aanr;mnting
on. De staten van Holland ontkenden wel niet het □untrccht van de 
Gorkuose Kli�nten, □aar achtten hot wel voilikomon ongeoorloofd dat 
dit muntrecht binnen hun c;ebied wer·d ui tgcocfend ten nadele van cle 
eigen munt to Dordrecht. Bovendien bleck:ial spoodi['; clat do afgolo
verdo muntstukken minderwaardig van kwaliteit waren en dus con be
dreiging voor het geldwezen in het algemeen vormden. 

Sterke vcrbodsbepalincen tc�en deze munten, zowol als aan
klachten bij de bevoegde rechters volcden dan ook. Desondanks bleef 
de nagistraat aan de binnen hnar muren vertoevende munt□ecstcrs, 
die kennelijk ten nauwste hebben sa□cngewcrkt, bescherming bieden 
zodat het bedrijf vrij oncestoord voortgunc vontl; allucn do Oome� 
landen Staten trokken zich terug, die achter later hun uunt te Cu
lcmborc doden herleven. 

Wel wui het gevolg van deze bestrijding dut de samenwerkende 
Çîorkur.1Sc ountr,wcsters de herkonni:r!r,; van hun proclucten mocili jker 
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DE ZEViN UERELDWONDEHEN IV 

HET BEELD VAN ZEU,S IN OLYMPIA 

In Thassali;, in het westen van het Griekse vasteland, 
ligt oen der hoogste ber�en van Griekenland, de Olympus. In de 
oudheid was dit de woning van de griokse Goden, en vooral van 
Zous, de oppergod, die op de önherbergzame, □et eeuwige sneeuw 
overdekte top zijn paleis had. Daar troonde hij temidden van de 
andere goden en zijn macht W§S zo groot, dat hij net een frons 
van zijn wenkbrauwen het lot der wereldse stervelincen beschikte. 

Om deze reden heeft Phidias, de klassieke beeldhouQer 
zijn beeld van Zeus in Olyrnpia gefronste wenkbrauwen gegeven. 

Dit standbeeld van Zeus in het Poloponesische Olympia
is ons vierde wereldwonder. De hoogte was 15 meter en stelde de 
godheid voor eezeten op een troon van ivoor en ebbenhout en rijk
versierd met eoud en edelstenen. 

De God zalf was gemaakt van goud en ivoor, volsens de 
techniek, waaruoe ook het standbeeld van Pallaa Athene op de 
Acropolis was cemaakt. Volgens de beschrijvingen ervan, die ons 
zijn overgebleven, was het lichaam gesneden uit ebbenhout, en op
de plaatsen, waar het lichaam naakt was, overtrokken r,1et ivoor. 
De rest was voorzien vanngoud. Het hoofd was voorzien van een 
kroon van laurier en goud. In zijn rechterhand hield Jupiter of 
Zeus een klein beeldje van Nik�, do Godin van de overwinning; 
een scepter hield hij in de linkerhand. 

Het enorme beeld aan de ineang van de tempel moot wel 
een crota indruk hebben Gemaakt op de trouwe Gelovigen, die in 
Olympia kwa□en o□ de spelen bij te wonen. 

Gedurende eeuwen was de te□pel in Oly□pia het nationale 
heiligdom van Griekenland. Pas toen de Gothen het varwoestten om 
het goud oee te kunnen nemen, verloor het zijn functie. liet werd 
zo grondig verwoest, dat alleen de fundamenten ervan &verbleven. 

Toch weten we ongeveer hoe het standbeeld er uit. g�zien 
Doet hebben. 1fo kennen het ir,H')rs van. de afbeelding van enkelen
Roneinse nu�ten. 
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,LOEVEs:i.r:ÉITNER -à PRIVE - OPGRNVINGs' E.RV.',RINGEN UWER HR . 

Zoal s U weet , Uw HR gr aaft erg graag , nu kreeg hij enige tijd ge-
~ leden toestemning om enice nood-pröefputten naar de voor□alig e 

woning van de dorJiniS te Loevestein. Dezo woning is in het eind de r 
16e eeuw nee r gezet en in ·do vorige eeuw door de Geni e a f gebroken , 
en U woot hot de Genie kan erg nauwkeurig zijn . Dat ondervond Uw 
HR dan ook , bij do eerste put vond hij drie plavuizen die doêl u i t 
gemaakt hebben van oen hele vloer (IX) van plavuizen (23X23 ). 
Bij do t weede put ging hot clan boter , □ onee r vond eon 6~ n steens 
muurtje (VIII) - □ ot daab naast con strookje pluvuis on oen strook
je IJsselste en . Bij de derde en l ater e putten ging ho t be ter , hij 
vond con vloertje-(VII) van plavuisjos (13X13 ) on eon fundament 
van 40 en breedte . Onder IX kwan eon soort watorafvoortjo van IJsse l s 
aan het licht (VI) , tien steen l a ng en dan oên böcht makend . 

Uw HR besloot de tactiek van Prof . dr . Ronoaut te vol
gen , fundamontjes volge n , hi erdoor onts taat oen prachtig sleuven
patroon , maar hot is geb leken dat hot eon verkeerde oo thodo is 
want Uw Hil sloög oon hoek je over . Te laat ondckt want de put ten 
waren a l dicht . Hij is toen bij de gr a cht gaan kijken en vond daar 
een gemak (I) mo t oen halfronde muur, 65n hoog , dwar s (II), mot daar 
togen een ~5n steens muurtje (III) on oen vlo er (IV) va n pl avuizen 
(23X23) . Nurnoor V kan eon deurdrcmpol gewöost zijn . In do gracht 
zelf liet het fundament vnn do achtermuur . Voel is hot niet ma5r we 
weten nu waar do woninG ligt on daar gins he t oigcnli 'kon. HK . 

SCHETS RESULTAAT OPGRAVING PARTICULIERE WONING TE LOEVESTEIN 
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