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Michael .d.e9;enboo,9, .. Typwerk: 

�2--3 

frCRIPTUM CASPINGIUM 5e Jaargang No 4/5 

Hoofdredacteur: Henk HovenKamp
Redactie: Klaas de Boer 

Rolf van Acquoy
Ruurd van Donkelaar 
Claudius Scriptor 

Tekenwerk:Henk HovenKamp 

Redactie Adres: Postbus I32 te Gorinchem 

bestuursmededelingen 4 
..k1ephoorn · 5-6 
missie· uartago 

.J 

7 
vi.iï jaar jJ"Btl 

SCRIPTUM CAS PIMGIU1v1 (zie SC II) 
loevesteiner prive
'ilV .B .c. I4 
Ras:peetin 15--i.9 
lustrum 20-2.1. 
man. van ·1.:.01.1.und 22-23 
VOORWOORD 

Ditmaal vrijwel geen kritiek in Info, jammer want l:oe krijgen we �ns 
voorwoord nu vol. Uw HR huist momenteel in Driebergen-Rijsenburg en 
probeerd van hieruit zijn taak, zover hij dit zich;:.:df toelaat, te 
vol brengen. Ondanks de vele moeilijkheden waar hij '.<.oa.1 s gewoonli .)k op . a:; '._. 

stuitte kan deze dun·oele uitgave redelijk genoemd. worden, wat magertjes, 
maar dat kan door Uw medewerking verholpen worden. I'rcuwens met Uw 
medewerking kunnen alle moeilijkheden uit de weg geholpen woráen, en veel 
moeite hoeft dat toch niet te kosten, gewoon,eens een keertje de activiteitei 
bezoeken, want wij kunnen het best aan U vertellen, als onze afdeling 
zo doods blijft dan ziet het bestuur het volgend jaar niet meer zitten. 
Er wordt nu ielfts al over opheffen gesproken, probeer dit toch tegen
te houden, waarom bent U anders lid of donateur? 

LAAT DE N.J.B.G. GEEN GESCHIEDENIS WORDEN, DAT IS ZE TOCH NIET WAARD? 

De redactie 
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Het �al een ieder �uiJelfjk zfjn dat ook d -�.iPtwat no6dl�
dencle-,verenig:tng volgend jaar weer een bes-.., r l':'t(1 "'t hebben" 
Nu doet· zich een rraà.r feit voor, dat de oudr r l ·1, n.dsn. van het 
bestuur zic-h,door omstandigheden gedwongen, ·rlle1 moeten terug-
tl'Bkke:n.Een ieder die · zich geroepen voelt 1-

0.n het nieuwe be-
iS:t'-uur zitting te hebhen,wordt verzocht konn.. . op te nemen met 

een van de bestuursleden. 

Er· :Î.'3' een opvallend. gebrek aan belangstel �,"'.f;:;}, voor onze ver
eniging gesignaleerd"De opkomst bij de la.a-:::f t::: e:1::cursies en 
praatavonden waff ronduit belabberd.Waar li';-L lit a,::.n? Heb je 
idëëën. of· kritiek, uit die da.rr"Rel. een. bestuurs1i3 op-daar z-:ijn 
ze voor- o·f s.ch:rfjf iet:s :Ln. de se" 

Er is immidd.els al een convocatie verstixnrd. D'::":zt: gaat over 
ere·; ]Ledenvergadering op 20 december a.s. KOMT ULi�X. 

Eet buitenonderzoek is heJ_aas wee-r ten einde dit jaar. 
Volgend jaar hopen vr.ij meer te kunnen organiseren" 

Schrijf iets voor de sc" We hebben dringend k..:py n.oclig" 

VZ �i□ Voost, Zwnrtvorvorsstr. ; 1, Gorinchcmn
1 

1 18�0-24562 
AS Brau van Genderen, Schaapshoul 10, Gorinch� 1. 01830-22151, 

·nGSn Ruurd van Donkelaar, Lai.l.nt:ie: 1a, \-Jorkcnda· <11,J35-1l�30 
PHn Roil.f van Acq_uoy, Li jstorbc:Jlaan 5, Gorinc, , r,, :J·1 S30-:232L�O 
IIRn Henk HovcnKamp, Slot Locv8stcin, BrC1.kcln C (J32-1 :575, 

Corresp�ndentie-adrcs: NJBG .:'l.fdolinc Gorincher.1 c, ,, t Postbus 132,1 '-"'' ·, ·•-::::hcr.1·0 

!nGiro nr. Z3_242_,.92,, ten nanc V-'ln Penningmeester N,�: (ïorinchcr.1;
i Po::;tbus 132, Gc.::',.nchci:1. 

https://Z3_242_,.92


.. ··- ·-····- ····---·-····----·· ···-•--- ------------
}Iet lustrum van ons aller afdelin;; is weer achter à.e rug ••• 

Het vras me wel een dag! Van vroeg in c�e oc ,tend tot la:::,t in 
de avond sjouwden we heen en weer met allerlei troe:p om het 
velen, en weinige NJBG ers naar de zin te maken. 

Zoals gewoonlijk was à.e organisatie weer perfect voor 
elkaar op.een u:Ltmuntende wijt,e geregeld en prima georga
nisee:·d: o�o è.e laatste da:; ;noest er nog van alles gebeuren:
het Pesthuys o�geruimd, ce zaal �esproken, het eten ingekocht,
de fil:'11 uit Amsterdam g8,haald, een voorzitter voor net forum ge
zocht en zo kunnen we nog uren ••••••• 

En dat ter 1Nij:R o.e lu.strwncom:.nissie uitblo,�;: :Ln passiviteit,
enlff,le ::tif,.u:cen è.aargel2.ten, en de helft van .ia"-' t bestuur 
van afVIezigheid blijk gaî dó.or op anà.ere iee '·en als figu
ranten te fungeren. Kortom, voor vier van on st.or:.d nic=:ts 
aen hartaanval in de weg •••••• 

Toch was 11et een geslaagde o.ag! Alles lis, tllc.1.kn:ig
goed, a�x en de opko�st was overweldigend, �a��s�1 

een kranteartikel, c:at helaas nogal wat werers , nde., had 
opgcroe?en.

Zoa.13 gebr:mkelijk werè. G:�jdens de recept:: '';(:,er aardig
wat ae.rr omzet bereikt, .,1aar gelukkig kond.en o :lk wat giften
tegmoet zien. De toespraken va::-wnzs bonzen m�.. ·lten er ook 
wezen. We zullen ze wat nader analyseren. 

Eerst kv1am Wim Voogt, de a:i:'ö.eli:ngsvoorzittsr, en prominent
Gorcu�mer, zoals een ieder weet. In een vlot 1at al te vlot
tempo les .hij een leuk vïerkstukjë voor, dat u �,.blonk in 
alg�meenheid en duidelijk bedoeld was om �iemand te kwetsen. 
Uit zijn in:i,eiding op de film bleek dat hij van enige sar.ien
hang in dit Engelse werkstuk niets begrepen had. Het ver
zandde in een opsomming v,.,.n ,·1at lo,:,se begrippen. 

Eert Stamkot nield een praatje over monu ;�m'alten in onze 
stad. Zijn tempo van spreken leek op dat van handelen van het 
gemeentebestuur als het op zulke za.1..;:en aankomt. Aaar goed, . 
laten we niet onbedoeld onze zaak weer bezoedelen. 
De dia's 'aren interessant, wa.re ;,-1et niet dat schrijver dezes 
ze al van kindsbeen af ieä.ere bijeenko::ist aanschouwd, zodat 
voor hom tenmü1ste het moment voor een verfris ,e�'lde consumptie 
aan de ta:9 was aan1sebraken. 

Daarna was �1et de beurt aan 1nm Voogt om c,"c zaak voort te 
zetten met een forum, waarin, behalve onze V.I.:P. zelf vele 
pror.ünenten uit '.:1et · openbare leven zitting h::;16è.en genomen.
Enk0le intelligente vragen kwamen uit �JBG hoek te berde zodat 
de discassie in een goede richting kwam. Enkc7 _s niet onaardige 
reacties uit de zaal completeerden het geheel en :na- kten 
het tot een vertoning, ciie alleszins het aanzj en en gehoor
waard was, al was de te,nperatuur hoog en sc:11 2-euwo.e· l1et geteis
terd lichaa;n naar vocht. 

https://h::;16�.en


Die drank lie-t nogal o;:i zich wacnten, 1::ant eer:3t beda-n';,:te 
c. B. van Kuilenb',lrg, beter bekend onder het pseudoniem
Claes, de forumleden, en overhandigde Astrid hen met een beva�lig
gebaar een fles ctet, naar achteraf bleek, prijzige inhoud.e

De voorzitter is trouv:ens die fles al weer kwijt. Viie heeft 
hem bij ongelu:.,. :,ecgenomcn/1eeggedronken? .1Ir. W.L."J. Voogt 
is bezig een kc.,_-t - gedin0 bij de Eogc E:,;,",d. aanhangig te maken 
in veroand :net doze zaak. De eis ü, drie ja.ar dwa11garbeid
in een �IJBG kamp. 

�ii�_,!.'O.P voelë�e de A-Lge�·r1een \l..;orz:Ltter der .i.-Tj�BG, beter ·beleende
onde:i'.' � 1:iseuè_oniem Henri Ver3chóor, z,::i c .:,:enoodz,a:,;.kt een 
kort2, maar niet nünde:r rak.e speech af te :;te,ksn. In goed
gekozen oewoordingen, •net een d.uidèlijk t. :.- 'r?eluid, en 
fijnz�nnige toespelingen op persoonlt� -h� e� en gebeurtenissen
xRr diste .hij ons, niet ontbloot van .zj:i,-•.::.+:zrr:i:w,:ex htL11or 
iets op. ka:txxx'Ex:tkXXXN:XXÈN:gXRJ§Y.lI+Xwr.•r!'l:t -;.:t' :h:.t hij beo.oe 1 de 
bec;reep ik niet geheel, tliCtar het ,_,_,ere. m. -:i..üdelij;.: toer_ hij 
een boekwerkje aanbood aan het bestmt. t L als titel
1de Pen in de P.Anslat:e1 (uit de Fibula:te,-,L ,)_, Ook had hij het 
over boter op zijn hoofd, ca r of hij da �23 duidde op
pom,nade, of transpiraterest'en, is nie c ' c ac __ t:.erh2tl0n. 

Toen hierop àe kee-1 na.ar laving scn::c 8\J.'.'Jde, kv1a:1 Claes van 
Kuilenburg weer op. Ik wilde he8 nog tc�enhauden, maar hij had 
de microfoon reeds �ereikt en be�on eer enorill verilaal 
te houden over de historie van ó.e a::".'deJ ·.<.: 1 ·saarin vooral 
de hoogtepunten n° ar voren kwaL1en. liet !"' -,de uit in een 
ap:�üaus aa.n het einde • 

.:::et hoogtepunt van van de rcseptie '.' , -� we::. de t.oes·:)raalç_ van 
pastoor 2:r ot�rn::..zen uit \',oudrichem, è_iE:' 0_1s :r:.a,.:ens zijn
paroc�ie de grondboor bracht. 0e vonde r het erg leuk hem 
te zien, en waardeerden zijn gebaar erf. 

De avond verzandde v:at ::tx, inaar gel): lei:: :-�wanen lG.ter 
nog wat :)_-Cl.J.eden 09draven, zodat het t0cli no;� 6c;.,3ellig werd. 

Zet is trouwens wel vreemd dat nota o�ne een lid van diezelfde 
passieve lustrumco��issie, die grotèndeéls d� lusten van het 
forum uitbuitte, en misschien wel het :xLnst in de organisatj e 
heeft bijgedragen, ware het niet d.2,t zijn enige verdienste 
schuilt in het oprichten van ,de afdeling, .,'.)ndan};-.s zijn 
enorme inko:71en, principieel weigert eer. b:L ,jdrage va.11 luttele 
vijf gulden bÎj t: cira�cen in de kosten, wat alle and.ere 
leden wel dedsn. 
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..,.,.. .... "17 r-.--:iL:. ., '1 

liok dit jaar gingen enkele leden va..'1 fir 
naar Carlago om deel te nemen aan de· a.k c.. 
Une:,seo in het kader van het herstel van 

Ret waren KI.aas de Hoer, Claas van .Kuil.· 

, � Tf cl • !!orkum: 
·, T,er, van dea
H!"' e stad"a

c n ri \fe:rs,ch oor v 
en Wim i/00,gt.1\fa het succes. van vorig jaa

1ge:le:genheid een expeditie naar� .atunes:ii.e· t.a
bes,t:ond in to,taal uit aeh t led e:n en vc rr, 

r, I'' 

' Nederom. 
rr ""Ilq;De groep 
·a.�e:nfte tir7.e'a

we�ken in T'tmesie. _c;Venals vo·.,,:Lg jaar
heden uit het inventariseren en. 

be werkzaam-

ca taJL0:gis eren van vons-t en, dit 
jaar grafurnen uit de oude f'u..11i

usclle, handelstad: • .e-ze zijn in de 
Jwop van deze eeuw door de Wït'ce 
P'aters-· opgegraven enz:îjn af'ko.msttg
uit het. heiligdilm van .i.'a.i'1.it,een 
Punische godin., waarin kinderen 
werden ge'o:f f'erd om haar gunstig 
te st-emrmen"Deze urnen dateren 
uit ca" 600-3,00 v" Chr. 

Voiorts werd.en. dio:or de gro;e:p, een 
aantal bui tenl.ands e �:pgravtngen 
be·zo:cl1t t.w. Duitse en Amerikaanse 
dieo be,ide gericht waren op het on
derzoek naar aomeinse en. Punïsche 
bebouwingsstructuren. Ool: werden enige ir.! ,s ·1nte excursies 
ondeniomen naar heet binneland, waar het leY 1 Tt0,rk a.i:·wiikt van ,.,

dat wan de hoofdstad en omg·eving, waar wij' v , J..:...tv ..... 1�.-

Kortom e·en zeer inter-e,ssa:..t'lte misie met ee'r: l JJ•_ r,;;t nuttig doel.a
Wij hopen vol.gend jaar· een derde bezoek te r e,1:.{.ren aan- dit 
:prachtige· :tand met zijn. enorme historische éH�h ter•·:;-romlo 

' 
,. 

.. 

., 
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1970-1975 'VIJF JAAR N,T:BG AFDELING GORH:CHE�L E.O 

1973: 
betekende qua leden be sta.nd en activiteiten-pakket .- "' co1:tlnuering van 
1972. Een actief jaar, waar het op de algemene 1Pe, '-,·1°f2d:::rinf van 9 
december 1972 gekozen afdelings bestuur debet aan Y • , I1.< bestuur tel-
de gnige nieuwe gezichten zoals: Inge Evers (voo1�'·-' LGY'), I,:Iari�tte Vos-
sen (8lgemeen secretaresse) en Luuk d.e Bok (orgard ,: ,. ' ::;0;,"etaris),
1--..aast de oud-gedienden: Bert Stamkot (geschiedkuro Lp �:reva.rj s) en 
Henri Verscho or (penningmeester). Daarnaast werd oo ;1< -)fdreäakteur 
van SC 1 Rolf vaL Acquoy, binnen het bestuur gd1a2 "ute Vos;::;en 
bedankte 1-n aagustus om studieredenen en werd door �- - i.:-'0e.,,.· opge-
volgd. 1973 stond in het teken van de perfectioner� �C en door de 
opgraving op de Langendi.jk. 

_üpp,raving Langendijk 71: 

In 1971 was het,op de monumentenlijst staande in --�� rniddeleeuwse, 
pand Langer1dijk 71 afgeèrand. Toen de eigenaEtr dh· ,,· 0 L nieuwl)ouw-
plannen ontwikkelde hebben we onze diensten (;Jdd(�, ·n"l)rslc1.ng op
11 mei) aangeboden. Deze behelsden een onderz0ek >s:::tand v1oarinn
de nog aanwezige funàamenten zich bevonden. N'.ü�de� o:r:s door dhrn
van Ka.pel ter beschikking gesteld" Op 26 mei kon 1 ;,r r,anv,.c..ng nen
nen. Gedurende de zomer en het najaar van 73 we1°0 ,.- 0 ,s P;ewerkt en 

-'kenden vele tonxien zand. e n  puin afgevoerd v,orden. c �t v:ero.en inte-
ressante vcndsten e;edaan zoals een twintigtal om. _la Y,c:-e tegF.:ls (nu

in het gemeente Archief van Gorinchem) en kon, met: .cc· het bc7,oek van 
de provinciaal archeoloog dhr Sar-fatij (op 28 jun_: '1 e ,t.:rüctuu:r· en ou-
cierc1om der fundruneriten ·uorden bepaald. Zo bleek .b=J."?.t ,;r o sscnr:Ljving m id-
deleeuws op de mon.1ij st onjuist, m2.2.r waren er v·el ,l\- rüee1.wvse :funda-
ment en van een ouder hni?J aanw1Ïi.jsb2.ar. Van de wer 1 .'3, � ten is ecL dia
serie gemae..kt, een rapport is tot op heden niet sr,, '>tr•ld.. Ir_ de 
herfstvacanyie werd het tweede Gorkumse HJBG-kam:ç : · , , r' - 1., waarin de op
graving centraal stond. Voorts kon er i.v.m. de 1 i.: � �' , -,,-, het object .n
aan de nrukste gorkur1se v-:i.nkelpromenààe veel pror i. ·, · ,(;_' d.b >:JRG ge-.n
mae.kt \,order�. 

Scriptum Caspingium, 3e jaa.rgang: 

O.l.v. Rolf van Acquoy en zo mogelijk nog meer mern <-- 1- e:r1e j 1, 1� e SC ,n
d .m. V. fotografische stencils' de perfectie. 6 l-P2c<n ·c ··,:er·0 c'.1ijrJenn
met 112 pagina's totaal. Artikelen verschenen o.a.n nli v·2.1 dr L. 
P .Louwe Kooijmans (dorpsker�onderzoek) � A �,T. Buschn r,' , �3 Sdllc'lOt en 
de H.Geestka.pel) en l.I.D.var" Kekem (ri1olens in Gor:i.:n Pt.:"l :'.).as .t._o·" het 
script voor de se-special "de industrialisatie varn r.n-}:e; rnet b · jdra11 

gen van o.a. A.C.Swa.ters en A.J.Busch en onder eir,,n ~t.:.e 12:r ir nreenn
niet gepubliceerd. word.en. Misschien dat dat in den
kelijkheid wordt?n

Activiteitenpakket: 
·'De gebruikelijke activiteiten werden georganisee1 xcursies (naar

• 
,.:ieuweLekkerland, tentoonstelling over· de geschie v ,)ie plaats;
•)-en kerkentocht door de Alblasserwaard en VijfhE-e :).}.,. G�C.van 
fiheuwenhuizen; eer, rondleiding door het gorkurns€ Ar ;J i0::.· ; en een 

excusrie naar de Pompeï tentoonstelling in Den L _ , ie -;tr:11 ys-p1 ·•atavon 
.. , .,, 

kd.E:n over Submarine Archeologi..;ch Onderzoek (SAO) -t e �����aa� en een 
dver "erotj_ek door de e euwE,n heen", Lezingen wercc, -:-.re 1(� ... �1 docr: H.F. 
van Peer (d.e mens in Gorinchem), dr L.P.Louwe Ko,J èJrpskernonder
zoek), G.C.var1 Nieuwenhuizen (Florence), dhr VA.r ,_ >estE,.1:,:ratie), 
dhr Verhagen (AlblasserwaD.rà en ru.ilverkaveling), c.n1, oL t:..;i l.ensn
het 1:JBG-kamp en K. de Boer (Pompeï). In het flest} , -f,-11 de t"·aditio-
nele Nieuwjaarsinstuiî en ex:samen-feest r.:ehouden l' . -Tvonrîer (Franse-
en Tsjechische avond, kien-, pannekoeken/disco •� • 

• 

i, 

' 
. 

t ' 

https://AlblasserwaD.r�
https://aanw1�i.jsb2.ar
https://v:ero.en
https://l)rslc1.ng
https://Langendi.jk
https://�:reva.rj


l970-1S75 VIJF JAAR tiJBC .?.FDELTiW GORINCHEM E.O 

Contacten: 

Op 27 maart begon de inspraak-procedure betreffende het structuurplan van 
Gorinchem. De NJBG was ook hierbij vertegenwoordigd (gespreksgroep 4). Met 
de VOBOV (vereniging voor Oudheidkundig Bodemonder2oek te Oost-Vlaanderen) 
uit België werd op 13 oktober een bespreking gevoerd aangaande verdere con
tacten. I\'let de foto-vereniging "Studoka" werd (ijiiddels ee11 lezing op 19 ok
tober) goede (nog steeds) banden aangeknoopt. Besprekingen werden verder 
weer gevoerd met dr L.P.Louwe Kooijmans (dorpskernonderzoek) en provinciaal 
archeoloog drs Sarfatij. Samen m et de actiegraep Binnenstad werd een onder
zoek ingesteld naar de toestand van het Ziekengasthuis. 

NJBG afdeling Gorkum en HJBG landelijk: 

Voor onze afdeling was rmk dit jaar ook op landelijk gebied belangrijk, Wij 
leverden irmners 2 heofdbestuurs-leden in de persoon van 'ilim Voogt (kamp
secretaris) en Claas van Kuilenburg (Hoofdredacteur "Fibula").
Op 7 juli mochten we de deelnemers van het NJBG-kamp Loevestein begroeten, 
die o .1:te! aan ons proj ekt op de Langendijk meewerkten. Aan •us eigen herfst
kamp namen NJBG-leden ui talle delen van het land deel. 

1974: 

betekende als verenigingsjaar een teruggang, er was spr2.ke van een licht 
ledenverlies, scriptum Caspingium verscheen slechts drie1;:aal hetgeen een 
verdwijnen van het abonnementenbestand tot gevolg had. 00·( het activitei
tenpaJ(ket kwam na de zomer op een laag pitje te staan. Le oorzaak werd o. 
,,, in se 3 (rubriek 11de Klephoorne11 ) geschetst: dienstplicht en studie van 
àe testuursleden.rlxxg1ou.d: Toch zijn er voor de zomer een redelijke hoe-

veelheid activiteiten georganiseerd en mochten er daarnaast vele i1,i tia
tieven genomen c.q ondersteund worden. Het bestuur (op de 2.l� leden verg 
van 22 december 1973) eekozen, was als volgt samengesteld: voorzitter, 
Bert Stamkot; algemeen secretaresse, Astrid de Ifaan; organisatie secreta
ris� Jan van Moorsel; geschiedbmdig secretaris, Klaas c1e Boer; penning
meester, Henri Verschoor en hoofdredacteur, Rolf van Acq�oy. Per 1 oktober 
vms Luuk de Bok bereid, Jan van Moorsel als OS te verva�gen. 

Scriptum CaspingilLT.: 

Zoals hierboven vermeld, verscheen se dit jaar slechts 3 rn::,.al (totaal 42 
pagina's) \'N de eerste 2 in candy-formaat. Het le.g (volg,,r:s de op de ALV 
f,,èar�c V:Jorsteller.) in dé bedoeling om SC terug te schroeven tot een be
:::c:-,eiden ,::ed.eèelingeriblad. D2.arnaast zou, in samenwerkin:-· :net andere ge
lijj:r:er·�_chte verenicinccn en inst2.�ties, een streekhistor·�sch blad "Mere
·sade 11 ir. het leven geroepen word er., hel,1.::.s zar: het StreE' .historisch Uen
tn:,:: ::i.-: als eer: conc�:rrent voor h,.r,r ui tpr�ve "Onze stre":l:<Jli,,torie" ! ,.•1,:-,are
,, ·:,�r :"'· :..:i::,-,1:i.i'. v,.r c:e:::c plannen zo niet OYlmogelijk de.r.. toer, .-,el ei:nde-
2.:;,::- •:,:,,·:;•,,,.r.·� '::err:c�,. j·:P.e, 1S·74 \':P..S voor se (en de :ffi-9,_::�·;-er,) (;� som-

J:, :':r .:..l.'l ·,:•ert', 'te sloten tot het instellen van een genealo;risc}:e werkgroep, 
c:ir· Er in �12�['.;è.e :l!rn:x documeP.tatie:,i: op dit gebied te ver1,c.r1r-üen. :Ce afd. 
v,erd collectief "vriend" vai: het Centraal Bureau voor Cc '"'8c.,.l...),'.?"ie. 
Ve::r:der werd er een museu:11-comr.üssie in het leven geroeper, die een pocing 
deed fiet onderzoek voor het stj_chten en onderbrengen van ec:i, steè.elijk 
museum te bevorèeren. Ze deed dat mié-,del� een discussie-stuk, dat ruime 
aanà.acht van plaatselijke pers en gelijkgerichte vererd.fiEgcn Eocht ont
vangen. De discussie en het onderzoek we�d Y!ll!ll'.E'.�Kz:rl overge:norr.en door de 
historische sectie van de Culturele Raad.(zie ook contacten). 
Op verzoek va.n gem C1illturele Zaken werd een rapport opgesteld over de his
torische ae.htergror.den en -belang van een aanta,l huisje::; nan de Spaarpot
steeg. 

9 
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1970-1975 VIJF' JAAR NJBG AF':CELING GORINCHEM E.O 

Op 25 mei werd v;e·erx een beioek gebracht aan het Zieb�L."a,,thuis, nu in het 
gezelschap van ir Oosting die verslag schreef over de br· :wc,Jr�dige situatie 
vvaarin dit. ge bouw verkeerde. Hel::1.as zal ook zijn bere iel r· 11 iee :neû ev;erLing
het Zieker.gasthuis niet van de slopershamer xocli:!lè kunnen :recder., 

Overig activit eiten-pakket: 

excursies :w.:exoE naar Doràrecht (georganiseerd door 11 0 E� Gorku.rn"), Rotter
da.'11 (als gast van de afd R'àam) en Keulen (georganise3·-·- ,.3:cr afd Utaecht).
Lezingen werden gehouden door: dhr Vogel ( kunst door d · e2 -1wen heen), rL.P. 
Louwe Kooijmans (:-:ipgraving Molenaarsgraaf), en dhr G.C< · · Iá;:;uwenhu:l.z,eno
(Florence en de Medici). Pesthuispraatavonden over: H:J{,,n L;0:ne (met mevr. 
Sternheim), geloof (met dhr Kuiper), Museum (n.a.v on::> ·:-se-cessie-nota),o
en de sectie historie vsr, de Culturele Raad (met Wim '/' i, \. In het ge:-ceno 
veerde Pesthuys (heropend op 16 feb:r·us.ri) kon de PHC fü; ··olgende activitei
t en organiseren: Nieuwj aarsinstuiî, Hong,:.arse- en Japau�:s avond, bingo en 
film-avond en het examenfeest. Voor het eerst werd er e, n. Open Dag gehouden 
(7 september) die een overweldigend succes genoemd rnoch t v1ox··dc,n. Uit prop�
gandistisch oogpunt waren de rondreizende prop. tentaor stellir,ge:n (over de 

_yussische revolut�e en de Eiffeltoren) op de schole� �·ntrel:kelijk, �erd ero
een propaganda-avond op het gymnasium gehouden, hadden we een stoand op het 
door de OF-productions georganiseerde strandfeest een stand en weerden we 
ons op de Dag van de jonge kiezers. 

Contacten: 

:fv'erden met name met de VOPJJV uit Sint-Niklaas ve:cstevifd. Ze w::1ren op 19-
21 Mxi: april onze gasten. Na een ontvangst ten gemeentehuize door het col
lege van Pé.Vf volgde een aa.nt2.l activitciten zoa.ls excu.:: é::'Le na.sr Loevestein 
en '.'ioudrichem, rondleiding door Gorkc1.rn en h.et bijwonen v:➔.:'.1 een jazzconcert
in de Kolfbaan. Helaas kon nog geen tegenbezoek worden 2Sgelegd. 
In het kader van het gorkumse Sym posion 74 verleende clr I.J,JBG ool<.: haar mede 
werking. De contacten met "Oud Gorcui;1" en de actiegroer �:;innenstad .we-rden 
intensiever. 
Toen in het najaar de sectie Historie, als onderdeel van de Culturele Raad 
werd ingesteld, leverde ook de I:JJBG (naast Oud Gorcum en .l-:tet 1-:ederlands 
YLassiek Verbond afd G 'chem) hun bijdrage. Wim Voegt we:,0 r; r,amens de sectie 
afgevaardigde in de Culturele ra2.d. 

r:JBG afèeling Gorinchem en lJJBG landelj_jk: 

Op het 15e l:JBG-congres te Arnhem, was onze afdeling de :1 :a:-:.isator· van de 
gebruikelijke feestavond. (met disc-jockey "swi:nging Lu;· ,, . Op dat co:-igres 
werden een aantal gorcunse leden in 1andelijke functier: ,1.-:,r.oemd. zoals: Hen 
ri Verschoor ( k2mpkas), Bert Stamkot ( ke.mpme.teriaal), K:.;. s de Boer (ass. 
publiciteit), Claas van Kuilenburg, \Jim Voegt en Rolf VU' Lcquoy (reé:actie 
"Jï'ibula") en \'iim Voogt (directeur va2'. de stichting Ii;JBG'. Op 30 :-,,aart vond 
iv, het Pesthuys een reünie van het NJBG-ka1np Loevestein. :::L,:::ts. Voorts 
br-ccht de �fd een bezoek a.an de afcl Rotterdam en kwam de af'd Utrecht weer 
n;:i.ar Gorkum. 

AFDELINGSBESTUUR 

1970: (ad interim) 
Voorzitter Claas van Kuilenburg
Secr/perm : Rolf van Acquoy
Archief ,, Bert Staml:ot 

1971: Voorzitter Cl2.as van Kuilenburg
Secretaris Rolf van Acquoy
J? e?ningm Bob l:'ater 10 
Gesch secr Bert Starnkot 

(Hoofdredac): Teo Cornet 
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1970-1975 VIJF JAAR NJBG AFDELING GORINCh"Ef!i E� 0 

1972: Voorzitter Clae.s van Kuj_lenburg 
Alg secr Klaas de Boer 
Org secr \'/im Voogt 
Gesch secr Bert Stamkot 
:?enningm Joke van den Berg (tot sept), !·Ie,.:ri Ve:r•,,choor. 

(Hoofdreàe.c): MJmX± Rolf van Acquoy 

1973: Voorzitster: Inge Evers 
Alg secr e Ea1:±ëtte Mossen (tot aug), Klaas èe Bo�r. 
Org secr Luuk de Bok 
Gesch secr Bert Stamkot 
Penningm He:r>..:rm Verschoor 
Hoofdredac Rolf van Acquoy 

1974: Voorzitter Bert Stamkot 
Alg secr e Astrid de Haan 
Org secr Jan van Moorsel (tot sept), Luuk J ?ok (a.i) 
Gesch secr Kla&s de Boer 
Penningm : Henri Verschoor 
Hoofdreèac Rolf van Acquoy 

!.:i7.5 � Voorzitter: henri verschoor\ tot febr; ,'iïim Voogt. 
il.lg secr : Wim 'ioogtctot febr},i"laas de .boe:e·(tot mei), 

iiram van üender-en" 
tresc,i1 sec..i'.·,. .i:�laas de .n,oer\ to-t feb1�j ,nuurd van ,)Onkelaar-. 
r er:rrdngm ; -OL_ van .--i.cquo,re
.:!.'ioo1 d1·edac; Le11z -Ovenr.amp l
lid: �-murd 1i''an _,_/onkel.aar1.. t:o-c :: eJ.r··.- , i..na mei:Klaas de .öoe·r-. 

1973: 

WERKGROEPEN en COJ\:MISSIES 

1971D: fotocommissie: Bob Nater, Bel'.'.t Stamkot, Wim Voogt, Douwe de Vries. 
kas commissie: VZ, Geert van !aeuwenhuizen; lid, Jop Los. 
werl<groep st-Niklaas:Michiel Clerkx, Teo Cornet• Astrid de Haan, 
Claas van Kuilen burg, Albert Meulsyêe, Bèrt Stam!,'ë'.)t en V!im Voogt. 

1972: kas commissie: VZ, Geert van Iüeuwenhuizen; lid, R·e"' Nater. 
statuten comn: Claa,s van Kuilen burg en Wim Voogt" 
commissie WBO: VZ, Klaas de Boer; secr, Luuk cle 3ok; leden: Rolf van 
Acquoy, Bert Stamkot (als GS), F"ri ts Ton (v .a sept Eans Vossen) en 
Henri Verschoor. 
kas commissie: VZ, Geerts: v Nieuwenhuizen', lid, Jop Los (tot feb:r) 
daarna Jan van Moor-sel. 
statutencom.'îîi,:sie: Claas van Kuilenburg en Wim Y.-ogt. 
commissie WBO: VZ, Klaas de Boer, secr, Bert Sta.'nkot, leden: Rolf v 
Acquoy, Bram van Genderen, Hans Vossen en Douwe de Vries (tot sept), 
Pesthuys comm (PHC): VZ, Bob Nater; secr, Marijke Bettman (tot mrt), 
leden: Inge Evers, Nico Overheul (als PHS) en HGr.r·:� Verschoor. 
foto comJn: Rolf van Acquoy,_ Maurits van der Gran.f::et Bert Stamtot en 
fü·,ns Vossen. 
museum cormn: Rolf van Acquoy, Klaas de Boer en l:ln�t Stfu'nkot. 

l97A,:kas�onn� v�,Geert. van i�ieuwenhuizen; lici.� l>'rits .::·ono 
foto comm; Holi van .ci.Cq-u.oy,.Jert _jtamko-r;,uans Vossen. 
propaganda comm; Klaas en ...ne de ..,oer. 
:rrruseum werkg:r·e0 :Rol:t' van Acquoy,.ci:ert Stamicot,.r,JLaas de 1:1oer, 
,,, im ,/oogt • 
Jo;m:n ".dU:,i.,.r"laasde Ho:er (toe aug)daar:-_,:_a ... nuk de .'.)ok; 
seci- 9- -Utlk de -ok; leoen:.öram va,_"l Jenderm1,B.iny de .:mitere
en -'-allS IJOSBeilo 
.:.. uC: .1.nge E}vers'.,.r.ee-s- ,.,.)teere', ..:ioo .:t ate-r • 

.l.915: kas comm: V1. ,Geert van -lÎEm-wenhuizen; lid�� rits ·rono 
Comm ,:.Bu; / .,:�_�_.;;._enk .uovenKamp,s·eero Runrd. va.n Donkelaar-. I ( 
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In ;;u:n.J.:.,ti,s ,1 :i t: .in.ar st.7rt;tF: rH�H d0. r,\st;,nrc,tj_p vn» é'Pe
b e ! 1eA r d ,, r '-' ,.,roP i n p;: t, e L D ev F: .s t e yn 1 1 e t: h e t w 0. .'. ( f!'. r ,, v (' n va n 
een ged(�el te v:,n de }toge aarde�i w:i l rond lu r j�ort. 
Het desbetref'fen,!e rin..n( 1. ,  dir(�]d: links nr1 dP 1H;o1�c1 poort 
.�e<îee1.tel·i·D� in de ,-.r nl g:r:-ho·u.1-:-d" li8�f't ir1 Vf'"{,d�·J:r�1" t�!(lE�J1 
de îunctJ•" van h0rbPr_;.r ,1.;ehnd, (c;r ,,.rordt nu ;,1:1.1·s aan ertn 
!<J<--:in kF'IT)f�1lf�tjn f�f�<i.a.c�1.t, 1.;t:1-(1.r t:!P1/1 f� 1)e·t,,;p.1 itî{•· ,,.;tn.�lt no.�!: 
vri• z,,,:1l� •. ffi>t t«iisj,� ,,r ordt :i.11 iedr�r 1�1�val !,i,t oudstn _1�:H
bouw v.cin liet -voorh.)f 5�e,1cht te 7.i"n (rundtn:.i;, vrin IC, <.)()"t0:r-
nonnen) en i,; door L!idd,�}. vnn ni�n tussr,11t),q»·c:nl, r,,,t 
daar;_1c:�,tc�r f.:�P.n l.:�.tr�.r· r,;-,n-fr:e1Jor�,,..rrt'e lç_e_t_de.t-- · of 11 

5
�n��n1l:r·n, 

.·r�}.et eer1 11.n..:1st �C!;elA.u�nI1 1;n11{! ve.J"' ho nrie:n, dit -f_½ dni:!p;J!!!:�e
.te1. .. 1lg te ,ri11<;e·!1 i:rt d.P r11tr·nn en ({p ,r<��-- s/�h.il}_r;nd.0 r1i'VP.:l!.1is . 

.,..Eh·� tl e .:J; r .na. f .. : ..7 f:' rlcz,a 21r i �-1 r�· < � (� � 1 1--(_'h.r·t·u : n 11. ;1, }_ _t� ;-1 tl'\\. d f� f� 1� .r � t, P ,:...; �) <) -

re,·, v,1e1 ·, de herhPr1; t:e vnor::,chiin. 1'1.-r fP' von i ef·,H, door 
de graafr,1ncllin,� vern:i.f:Jd, nf'v:ilknilt.ie of p•ii. �,, o•J on-• 
gev;;er ?,Oe en ,::ient:e onder het tnlu1!t va,1 ,],, ·w;,J.. i)c in
houd b,�troî '•"<-\.t J)elfts :i:1r,i,�1,,,�r!:, Fn.t g;lr\:-; ,-rk en 1�nn 
weini� roo<l aardff\n> r!:. H<:t g;l,iswer'.� verd v.-;"'-/;1�p;e11\,Toor
dittcl door een ;,:Jein fJ_psje (!H OVP:rbl1i1"'selr,n v,n1 drint<
p;lc1zen. Het t.!;00(Î i,it !)elt't bes!:on<:: uit bon'ni •�n h<-�t 
rood aarde,,'<�rk uit. ?:1-itr,<"s en st;epl·:,;;nrH:-1:_jr,�, 
al).en connlee.t. 
Vrî.it>"eJ ü-:i re!-.:+; d;oiti.rna vlogen .<le stenen niipe"' jn <fr1 de 
oren, uit eP-n Zé'HJ.dlnnp; o-p l�() cr1 dif:!nte :i,:. 1,,,J, Piè•n serie 
pi)pen voör de dag. Opv,'îllr�nd ·.tas dat dt:;ze , j_cht op el
kaar li.,t�ende pi.Gu�n vrij,.,rel ,d_ler1;,al van het !H1i!cni�rk 
K\l war<"n voor?.ien. 7,e 1-,rf�r•:.en .!!,ed;-\ t F>erd <n-i J ·.•70/1\0. 

,··.·B·e·ii het hloot18_r�,n�e:n ·vt,tt ;het tt.��:0l•..r11lf'n l)ln<�k. dat. zi� }1al.f'
onder haar 1'undament. e�,n n1',r,ilput.ie he7,nt ,,.relk tot iAd(�rs 
verbnzi l! c: een p;ro te ho r,veel}u�id glas - en nard e1n:rk hn-
vnt.te. Het ,,ras duid0liik dat d.ii: het afval v-'Ul dn hPrh0rp;
"In r'Prt .Fririce vnn ,.e°i ri'l.ngi<;ne11 rnoi•st, ziin, !U'zj_c'n (!f' vp)e 
gr11pes, nn:)_ips horden, ro,,ners en Hunpr�n (:r"g;. :)int< > n). 

1Op1i,,rkeliï'l.;: Tf,,�ren df� vele eic,r:,ch:1len ..rnarr i>,� hPt putj.0 
i:çevuld WAS. Het• rn1tje noet in C(Pbr11ik ,1r1:w,�Pst 7.i\n toen 
men de bou�-:put voor hi,t ".r:;e1•.rul1'11 had· ;,t;esr;t"\F(�n. J-:pt he
.te za}(ie t,ro1�f1t <i<><J1- T]l)' }!J.� ,!t,<�<léltr��rd o·p c:n" 1(11t'l" zi!:n 
daterjnp:: hPrnst óndf:'r ,H1dere on �!e von('st van r>(:,n .z:il
VP.ren twee stuiverstn1� vnn Paventrin (D0vent.er) ,1nno 
16H's. 

O·pziei11,;.tre:ncl ,�:as cln ,ro1tdst 'V;:tn �0n l)f�_<�J"";-:,e#).f'r<.L;1:}t°.s.e �(D,. 
c:eelteJ.iik onc10r de ::êtnho1n-: van <'.P t,u�rhers,: ,,:c•LP!':en·e . Be
wezen is dat dP;,;e hegr,1,1î,llaç1t;; cni.,�,! j,u',,E in gel>r·t1i..K 
is .P..�i-;\��f�<-:!St ,,�·/ttrit ·er· l·ra.1''"' 0t�. ,rerscl1i.�_lei�<!n l)t'�gt n,tîl"l_.V�r�tl do<';re
elk:.;<'!r. SrHlPr. 1•·;<,t ,)0, rondlPi•:'nrs llf�P:f t 11h P" (,f-,'7. vrin de 
sl;;:P.lP-tten !�Pligd •. Vol:�ens nen ;;i- 1�s is dit ,•in, naP van 
C'1 .• 25 j�nr owi gPwc>est. ?,iin l<�n.lr+:e ,rn.s uit;,;on1'e:rJ.i;k 
groot 0n ziin schedl-�1. i.n. ·vf:rho1.1d:i_n(� (hn,-hi; ;:o h:lein dR-1: 
de <lrts betwi-il'f'!ldf'! of h:ii er ,,,rel h:iihoo1-dP. p-,,,nriJi;0r1s is 
de schedel incon:Jleet nr� is een stnk v:•n <J,,, rech1·.0.r ;".rn 
""r eg j.!:egrave11 •. 
De m,u1 ·i..ng 1:et zijn l1.oof,! r,anr iu,t qoorden 

.. 
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zijn handen op�de buik in een kist onder de toekomstige 
eetkamer van de beheerders-woning.waarschijnlijkafkom
stig van het kerkhof zijn een klein flesje met grote
kras.g en ee:c� tuitje van een meL:j.sch ir1:<t::.0nr1e:ct, waar
scLijr..lijk tet.ruik",: vco::,:· B.de:clc.ti.ng, hetgeen op de 
aanwezigheid v:::i.n can clüI·ug:ijn kan duiden. De begra;:;i.f
plaats wordt door Uw HR op 16e eeuws geschat, vroeger
durft �ij ni et te gaan. 
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WERKGROEP RUI'J:ENONDERZO_EK WERKGRQFJ.:... Ji!ll.TEifü1�DE.RZQEK___ 
-------------,----------------·--·------

VZ_'NRO :Ei.enk Ho,venKamp · 
AS_WBO:Ruurd van Donkelaar 

Vervolg voorlopig verslag N.ed • .tierv" .ri.erk te Wo1.:;_(1.1:_1,_çhe::g__ 

Dit voorlopig verslag zou door deze of gene worÖ.E:"1 '"' ·vulgd,hier
l$ het da."VJ:.E:r valt niet veel meer te vertellen. N::,y.o_· ,·oo.c- de SC III 
uitkwam gaf de ROB het op ;het werd gewoon te risk�1at om verder te 
graven vanwegen het vel.e water. Toen onze Hii. zich ·-veer van de ffi
tuatie op de hoogte kwam st:ellen was men b.ezig de ,Trc.1"afmachine 
van Henk uit Steenwijk uit de kerk te hal�n. Dus geen karolin
gisehe kerk gevonden. Jammer. Toch willen wr!j de N rp � -2.rs die mee
geholpen hëbben namens d.e ROB hartelijk bedafiken v·cc � hun meewerking. 

E@ositie 11 Gouden.stein 11 

•· 
rOp 8 november· we-.d e:r.o = ee:n bedrag vi:� maar· liefstp:;(5,'t,-r.:aan de 

s·tie:ht:ii.ng Vrienden der Gel.dersë Ka.stelen overhancl, cl, w�lke het 
zal besteden aan de r-estauratie, van de laatst over-&:ebleven toren 
wan Jcasitee1 "Gou�enstein.1r. 

. De· expositie is nu opgeEeven.,t9taal 
ontvingen wij 24526 bezoekers die' beta13-lden, een nivl,,;;r verslag zal 
nog we] volgen. ;.hK 

: .· . 
Ke:Lz,erlijke bura:t van d:e van: krék'.e-lS' in Wijdtschild 

Evel'll. werd geVTeest. dat. door niewbouw de :fun.da,1i'entten:-:yan ài t kas=teel. 
in bedreiging zouden kom:en; onze GS en IiR zijn :EECQlll.ll' op de des
bietrei'·f'ende plaat.s: gaan kijken en hebben daar mogen 0:onclude,ren d:at-
er niets: aan de hand wa�. 

Go:ri.nc:h em: 

Er wo:rdt in. onze goede stad veel gegraven • ,iet is ons ter oren 
ge0kamen dat er leuke dingen naar beven komen"Al.s J i.e·ts inte'ressant-s 
vrindtt bel dan als,tublief'-t een bestuurslid of' JaétD Jisse(oI830-2O2I9)

of neem er een foto van. 

,,, 
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zijn -.'{ader et a s�d Grig11fYiJ!� -�t ,J�jf{'��,J1',_:'�ö�kat)l · �)�!€f,do Rà,►pé!n,�k_J�îi?'·emd, 1.aD "' boereudoch tets o r werd .f�jj. . ..,��t ;�t _ , · 

.,50.s�-a!mmen 
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1i ' ·

.Raspoet.r was de zoo:i. Jefimin, die eigenlijk Grigor:y heette, 

A1e;;a_;;wi-t�j ;-kii;-cht bij de staatspaa:rdenpósteii� in };t , , van Rusland, 

in het gouvernement Tobolsk. 's Winters was J1
1 
�;;�iv.;r'.-.'-\!.� 1 J..l� vlaktes, de

i 

wolven zaten hem achterna tot. bjj de eers1�e h' {izen�t::S�·n ,-,.��
'r. .. 

was er de onmetelijke groene {;"
"r:.7 

Over deze .., efimy is nog het één en ander .:;·t vertellen. 'B}:xel� 

geboorte van Grigory in 1e71 werd J efimy, al? keizerl ijJ.. r ,'lr/ 
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l�::�;::��'ii��:;i�h�t�!\'.�!�j�t:::1!!!!;���n n:�::[�:�:•;f 
nqtit'ieboekjé. ··sinds die dag onderging Raspoetin een innerlijke veranderiri',g;. ff f 
dat ·5�iÎl�;;Jte als eers'te zijn liefje Lisaweta: Raspoetin wiï.de niets m.eer 

:�::- :van haax: .wetên, hij zei tegen haar 'ga weg smeerpoets, oor mij zijn heel an-
r.: �., 

der·e- lief.jes weggelegd!' De abt van het kloostèr leerdL Raspoetin lezen en 

schrijv.etn., en zo leerde hij de bijbel kennen en hij kwam tot d.e konklusie dat 

hi,('erg :veei ·op Christus gel�ek •••• 
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agi�ato� naa� te �eest etielegen st�e�en va� ��s�a�t. �ostorgow kwam ook 

i_r.,; 'l'obolsk wa.1::..r füi.spoe-;;:i,n hd(� met de �-::aa.:::·a.e::�:ç,ost \1'[;.": t��t station afhaalde. 
1J1 oer.. �� O�?"rpi·ieste: in he-t sor.oolg·,:ll·::ict..w :o,: ,:,,, coë..'.'e�:. �,:::,:�ak onderbrak 

- . . . ' • ·<fp ..,,. '.!!
Re.s;,oet::.n. r.am en zfi: 'Als :ie tsaar va::, c.c:: ·:::i0<1:::,: 
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ar� $_e:i�rlkt r.:j )lflI.1 la !.Ld e:r: f;::'.•.J:�d. 1 i::.: �i,",:r:.t ::e·::; 1.�i 1: :'ie fijne handen 

r.elr:; :..e opp!ft'priestero
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Van Wostorgows plan, Raspoetin als agitator Of te 'aten treden; zou 

niet veel komen. Raspoetin arriveerde in Moskou al �er Lartelaar, gebo�id, 

vervuild; de soldaten die hem in de veewagen moest•n Cl¼aken, wisten nie� 

bett.r. Wostorgow gaf hem snel een toonb&ar ui terljj ze typies Russies: 

een zijden kiel, broek, lange jas, hoge zwarte laa� _ �e1 kruis om de hals. 

En zo werd lîaspoetir_ op de thee aan gravin lgnat I!;, "� ü>•·dü1 van de tsarin 

voorgesteld. �ven tevoren had hij in de antichar;;tr� ef n sdü1derjj aanschouwd 

da G de naakte .Moeder aller Russen, Eva, voorste2.ë. �:: l 0 L,.;en sneed Raspoe-

tin met zijn mes een kruis in de naakte bors�en va � i���r. ioen de gra

vin hem kwam halen zei hij tegen haar dat het nie,� ïk de mensen('1.. was 

moecter Eva naakt aan de wellu.stige bJ ikken prijs tt e er, en Kaspoetin 

sloeg een kruis over het schildertj. Toen even late� �r ,in lgnatiew een 

betere blik wierp op het schilderij on�dekte ze de �-· �ormige snede-----

een wonder was geschied. Waar Raspoetin een kruis �; ·1et schilderij had 

geslagen was een snede ontstaan. Voor haar was Ras �nseen wonderman, 

een heilige, niet alleen voor haar, doch voor alle �snwr:zige vrouwen, onder 

wie Anna Wyroebowa, hofdame van de tsarinas . 

Neen, het plan met de boerenagitator werd niet rr. �, ge;1oernd; er v·as 

immers een nieuwe hei.1.ige komen opdagen, van lage stind, evenals eens 

Christus zelf? Raspoetin begon te prediken op theev•aites bij rijke aristokra

tiese families; als in een ban hingeu de dames aan ziiXi lippen, vooral ge

fascineerd door z îjn ogen. De verloederde Moskouse ar.1.stokratie had iets 

nieuws gevonden waarmee zij zich 1-çon veriüaken • .h!n R. .spoetin werd steeds bru

taler, k�m brutaler worden omdat de vrouwen aan zijn v�eten lagen. Toen werd 

het opperpriester Wostorgow te erg. Op een dag, t0en Raspoetin samen met 

een twaalftal dames in ee11. hOskous badhuis aan een ar-"' �:.eg:i..e bezig was, 

viel hij met politieoeambten het badhuis binnen. REE )s0 �·n werd gearresteerd 

en afgevoerd naar een afgelegen skoptenklooster aa, é 
1itte Zee; de 'Ras

poetiniade', die in Russiese hogere kringen zoveel · rç :ad doen opwaaien, 

scheen ten einde. 

ln die tijd nu wilden �saar NicolaasII en tsariL " G.ndr.'1- graag een zoon. 

De tsarin had al vier dochters ter wereld gebrach1,. c •en zoon, zo be

langrijk voor de opvolging, wilde niet komen. Artse ·� uer geraadpleegd; 

Alexandra ging in haar wanhoop zelfs zo ver om de l l ,. van heksen, 'l'i bet-

aanse monniken en gebochelde dwergen in te roepen, �sh nie�s mocht baten. 

Anna Wyroebowa, haar hofdar;;e was degeen die de naarr an Raspoetin noemde. 

Het vliegtuig dat Raspoetin van het kloostesr aan rt Witte Zee naar de 

tuin. van het bui tenver·blijf van de tsarina bracht, r,· s.,;-te- in de boomkrui

nen verward en brak in stukken. Als door een wonder -1tsnapte Raspoetin 

aan de dood. Eeu klein Jaar na zijn eerste bezoek at 1 Je tsarina baarde zij 

• 



• • 

een zoon; à.e kcizerl:j.-ce fan.il::.e wa� over:.,elw-:.ü- g, ok �e tsa&r celccfte 

in Raspoe�in en verleende hem he� amut van Keizer1;_ "uewaarder vsn de 

eeuwige lampen'. Wèl deden hier en daar onder heto, ooze geruch�en ue 

ronde da� ue tsaar niet de vader van de tsarewits� ,c ., • 

Sinds de geboo:r:te van kroonpö.ns .AlexeJ was Rasp-).· .n. e eenvouui5·e 

moesjik, lé:c. van de macl'1tigste mannen van Rus.lar· 

enkele grootvorsten de tsaar te waarschuwen, doe. .er aken �ege� aovemans

oren. Raspoetin was degeen die een oorlog verijdc1,� e de ministe�s van 

Oorlog en Buitenlandse Zaken cegen Duitsland wil· 

landse onlusten te verninderen; terlcons zorgd• 1 

ministers werden gewipt. Doch de andere min��-er· 

gew0Hne1i; o.l.v. grootvorst NikolaJ 

zetten ze een Duitse aanslag op de 

-csaar in scène. 'l'oeH besloot dee

tsaar de oorlogsverklaring te -ceke

nen, wai:; gebeurde in 1914. 

Als de grootvorsten en munsters 

nu gedacht hadden dat ze hiernee 

R1:;,spoei:;in te grazen namen, dau. 

hadden ze he--c bij 't verkeerde eind: 

hij schikte zich in de oorlog eH 

probeerde er zoveel mogelijk per

soonl�k voordeel uit te halen. De 

korruptie vierde noogtij; Raspoe--cin 

verkoch� oorlogsleveranties aan de 

mees,:; oiedende. De schoenen die 

de soldaten werden geleverd, waren 

vaü kartonnen zolen voorzieu; de 

kisten mei:; munitie bleken voor een wel .heel kleJ n r:< c:el '-'-i i; m;,r.:1 -cie ·ce ce

s"taan; de resi:; oes·coüd ui 1; stof. Dit alles ging L ltuui·L�k over de ruggeJ.l 

van de gewone soldaat; terwijl de arue rnoesjiks door gre..:r"ateD ·;,1e,e rden "'"i--cee:r.

gereten, vierden Raspoetin en kornuiten van het r f�1"kt L,jK verd.iende geld 

feest in Petersburg en Moskou. De mach"t van Raspo ·�ir. r:2.m ir:tu...:s8i: 110g toe 

toeu hij de zieke tsarewitsj AlexeJ schijnbaar gena2 

Toen he"t·Russiese leger de ene na de andere neder' 

sers, werd op aanraden van Raspoetin grootvorst 1° k',. [;,;, oppercevelhe bber 

van he� leger, uit zijn amb"t gezet en nam de tsaa ��lf de ie.Lding op zich. 
•

Maar na deze gebeuri:;enis was, zo�;der dai:; hij het ,._, · f v. is�, Re.spoa-c.Lns 

vonnis ge�ekencl.. Grootvors-c Nikolaj en enkele v:cü··,8-e1, 1 onder wie a.e afge-

vaard.1.gde Poerisjkewitsj en prins Joessow, s"ta�e· � kJppen bij elkaar en 

besloten Raspoetin uit de weg "e riumen. 
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Prins .; oessow had trouwerts nog een· persoonlijk appe 11�j e mei:; hem te schillen: 

Raspoe-cin had zijn liefde voor de verloofde van Joe:--.sow, prinses lrina, niet 

onder stoelen of banken ges1;oke1i--·_,_ · en ironies gènoeg· zou de moord op hem 

plaa:ts vinden op de huweli.;ksdag van Irina en Joesn.JH. Deze had Raspoetin 

naar het huwelijk toegelakt op belofte dat hij hem �fc;.)r één nacht Irina zou 

schenken. Raspoeti.u was zo opgetögert dat hjj Joessow oeloofde tot tsaar te 

makeu ( Hi!saar "dcolaas is toch geen èchte Rus; hij '., ef-c meer dui ts dan rus

sies blQ-ed in de aderen•). 

Raspoetin kwam pas op het feest toeri de -meeste gast�n · a1· 'wèg waren. Prins 

Joesaow kwam haast in paniek toen hij -6emerkte da-c "_;nkelc'� door Ra.'spoêtin 

genuttigde zwaar vergiftigde glazen port en koekJ�� niet het beoogde effekt 

hadden. Joess.ow begaf zich naar een andere ruimte w::-ar Poerisjkewitsj en 

grootvorst .Nikolaj ongeàuldig op hem wachtten. Poer:::..sjkewitsj gaf hem een 

revolver die hij op Raspoetil').: leegschoot. Onder he·� ·-.rsllen ,:;rok Raspoetin 

een taf�lkleed en daarop sta�ride· lamp meert waard.001: · het meteeu doriker wèrd; 

toen er eindelijk weer .l;ichif gemaakt was bleek Raspoetin verdwenen te' zijn. 

Eîet bloedspoor leidde de drie samenzweerders naar- het v�rtt'·ek waar prinses 

Irina zich had terugge.;rokken. net ogenblik :·dat ,zt aai;poe-cin. weer zagen, 

achtervolgde hij prinses Irina diei vpoxt hem ;weigvl'tJc,htte. Er klonken 'drie 

schoten. ,[ 
Raspoetins lichaa m werct door de dr ie mannen in z.j1: eigen bontjas genaaid 

en per slee naar de .Newa, die dwars door'1Pe-tersbln5 stroomt, gebracht. 

Daar hakten zij een gat in het ijs en lieten hierin r, :1, lijk zakken. Het was 

winter I9I6. 

He'c is niet all.een belangrijk te ver_-_c;e,llen dat h:!r
,, l.etere,. :I,ijkschou1efing

,• ::;_ .,.. 

bleek da't Raspoe'tin door_r _ veI'.4rinkir1_rg o:rp. Îl,l!,t leven Yff:' _ gekomen---- en dus 
.': - ' . " . 

niet door vergif't1g1ng of r�volvers�»oten. 

.!'4ee �- belangrijker is da� na de�� ,moo�d d� gebeurte;.1 :
'. �-:sietr- elkaa:c snel opvolg-

• ,_. .- . �� ,:�· � . ' . .'. ; -: ' >✓ • l H 

den. Het Russiesé volk nam het 
' 

ni_et meer en kwam :;.n öpstand;.. de tsarenfa-
,-

milie werd door de roderi_�fgezet•. E,ens _had Raspoetin de tsaar voorspeld: 

'Als ik er niet meer ben, zal ook jij, 'tsaar, er �i�-� meer zijn', en deze 
·, ' -·.· 

voorspelling kwam nu uit.r

Op een nacht; wera. a.e gehele familie, 'tsaar .Nicolaas, tsarina Alexandra, d� 

vier prinsessen en tsarewitsj Al.exej, van bed gelickt en naar het graf van 

Raspoetin gebracht. En daar knalde het salvo. 
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VIJF JAAR NJBG AFDELING OOR KOM El .o • 

Op 1? december a.s. is het v:tj.t' jaar geleden dat in 'de ga.rage van 
de familie Van Acquoy door Claas van Kuilen'burg (iti nog enkele an• 
deren de afdeling werd opgericht. 
Ter gelegenheid van.het eerste lustrum heeft de �.tdûling gemèend 
een bijeen'komst te organiseren met als hoofdmot:te:f het m.,numenten

beleid in onze stad •.i: 
Tevens was voor de oud-leden een rean:te gepland. 
Na de. vele voorbereidingen kon op zaterdag 22 november j ,1, ge
start worden met de manifestatie. Helaas hadden zich geen oud
leden gemeld voor de morgenbijeenkomst (wij hadden l'lC)g gehoopt 
op enige personen uit die eerste begi�aren ••• ) , zodat de m:>r• 
gen best•ed 'kon worden aan het voorbereiden van de mid.dagonder.:. 
delen. Zo werden de dia's uitgezocht en de filmn11A 1.iuture tor Our 

. " . .

Past gedraaid. Er waren ook enkele personen van de afdeling Naar-
den op komen draven. 
In het Pesthuys werd tussen de middag de lunch gebruikt, waarna 
in De Vijf aeerenlanden, waar we 's rrorgens al gezeten hadden, 
nu de grote zaal werd ingericht: de geluidsinstallatie, film- en 
diapro jektoren werden 'geïnstalleerd, affiches werden opgehangen 
en aan het begin van .de zaal werd een tafel ingericht . met een 
keur van boekwerkjes e.d •• 
Om twee uur -begon de zaal al aardig vol te lopem. Gelukkig heeft 
de pers rx:,gal wa.t aandacht aan de man�festa'tie. geschonken, en zijn 
er vele honderden uitrodigingen de deur uitgegaan, maar aan de an
dere kant hadden wij .oog concurrentie van een Biesooschmiddag _n in 
De Nieuwe Doelen en een belangrijke voetbalwedstrijd. Maar tegen 
half drie. was de zaal geheel bezet en kon het spul beginnen. 
Ondergetekende heette de aanwezigen, waaronder raadsleden, figu
ren uit het culturele leven en Oud Gorcum-leden welkom en schet-

. .,
. 

stende interesse van de afdeling, waarin met name werd ingegaan
. . ' . ' ' ' ' . " -

op de betrokkenheid bij de binnenstadspro blema tie k. 
Voorts werd de film Een Toekomst voor Ons Verleden ingeleid. Deze 
in het Engels gestelde film behandelt de typisch Engelse situatie�, 
maar beeft toch vele raakpunten met Nederlandse stéden. Na de· ca. 
35 minuten durende film kwam onze oude Geschiedkundig Sekretaris, 
Bert stamkot aan het woord die met behulp van dia's de Gorkumse 
monumenten in beeld bracht en in soorten onderverdeelde. Hierna .. 
·werd even gepauzeerd - het tijdschema was ca. een half uur over

schreden - en kon met het belangrijkste onderdeel, de forumdis-
cussie begonnen worden. In dit forum hadden een zuvental perso-

• 1.0 
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nen zitting genomen, te weten: de heren W. BierhDU��, voorzitter 

Culturele Raad, C. Potters, wethouder namens Gemeentebestuur, H. 

A.e de Kok, voorzitter Archeologische Werkgemeenschap Nederlande

afd. Lek en Nerwestreek, Wim Voogt, voorzitter, c" de Ruiter,e

voorzitter Sektie Historie van de Culturele Ra-ad, :B-ert; Stamkote,- ·. ·e

oud-geschiedkundig sekretaris afd. Gorkum en tens2_otte W.Kuipers,e

direkteur restauratiebedrijf Van der Sluis en Van Dijk.e

De discussie spitste zich toe op de oprichting van een Stichtinge

of NV tot Stadsherstel in onze stad. De aanwezigen waren het mete

dit initiatief ten volle eens en het Gemeentebestuur zegde toee

hieraan alle medewerking te verlenen. Gorkum is gr-e 1 echte rronu

mentenstad zoals bijvoorbeeld Woudrichem en Heusden, maar toche

kan er veel gered worden wat nu nog staat te verk:r0tten.e

Tot slot van deze middá.g bood de lustrumcommissie h�t bestuure

een receptie aan. Velen drukten het bestuur de hand; gelukkige

blijkt er van de zijde van de Gorkumse bevolkdng nog veel ene

warme belangstelling te bestaan voor de NJBG en haar werkzaam

heden. Bovendien werden vele giften ontvangen.e

Na deze vijf jaren zullen een aantal bestuursleden van het eer

ste uur het werk overdragen aan de jongere garde. Reeds hebbene

zich enkelen in de afgelopen jaren teruggetrokken, maar ook dee

anderen zien zich nu gen:,odzaakt hun funkties neer te leggen.e

Gezien de aktiviteit en belangstelling van de joneere ledene

tijdens de lustrumviering heb ik goede hoop dat zij het werke

aan kunnen en dat de afdeling kan werken naar een volgend lustrum.e

Wim Vooç:t, voorzitter • 

• 
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S0n veennnir,ini;,�, ;1�evo�1den in Jutlnnd in ne�- t'hr 1 ,:P11, uit 
de IJznrtii<l. 

Op f} 1,1ei l4t:;1) or�t<!e:ç:t:i'!n ti,;rc�e nrhfd.d0.rs d IP ,:1'1 :10.t turf
steke"1 wr1ren voor !H"t 1'ornui:,, f.�n df>, kacllc.i ,·•r•n \r,�r,nnniri-

twee- ;•. r heid c, r s rl acht•" n c, ers t een î i , \. �- f' vinden 
Vr\n een ni'ls verr,1oord 1)r>rsoo1\. 7,i"1 ,_.r:-,nr:;;chns,,,i,.,, d� noli-
tie va,: Sill:ebor,(: di12 zich orn.ii<!delliik O') 

r

Er tverd te,r�11..s r:.ssistf�11ti.<� ,. r�Y"' Zoc!�t 11it r .:- 11 :-)nt.�nJ.jl-

ke r.1usenr:.', or'VL1.t p�oed gecon.-=,er1..r,:;<�:rcte over1 -.,'s ,:_c>n 1;,i1�r
de TJzertiid inr�1�s on?;e,,;ocn1s wAren in ,T ntl .,<:. ,!et- verd 
al s:·ioedig duic 1 elijk uanrnee n!',H te doen h,·... :, ),f�t ,:as 
een mu!:1n1ie vr1n z,o 'n t'.H�f�duiz1"nd ,i,1..:-u~ ond, ,11 ,3 tu(,Vr'rtrouwd 
was ;irin het veen. De n:i.n in het vnen lng "P iti rechter 
zi·j in efcn n;:1hntrliik8 sl,-lnr)honriinp;. llf�t hou;'d lair n;1nr 
het westen, en het gezicht ri;,.,,r het zui< 1 en,. T)p vo(�tf�n
li,.;1r.en n;-',nr het ooi;te�t .1�e':eerd. Het !)evond zjc'> en) 0enr
afstand v,1n vi'il't:ig r-ietf�r van de r<lnd. v,n, h(.c;t. vepn. Het 
hoofd is bedekt 1,1et f'!Pn Jr->.rf�', p'.111tr:uts. Zi•,1 ht�l<' -•:as'r
nog zo ga" f ,!at: <•r ,,c,!,; ·1-::orte sto,,1H�l.s zj_cj:f:1--a;-,r ,,,aren. 
Om ziin 11.ek zé\t een stro'l, dier�� stevig nr ,-�iiJ1 �11�k �.loot. 
Bij r-1r°1r},or0 st ir, het lal,orr1tori:1n vnn heri: J-1,èf.:i_oruile !-!useum 
in J(oi,et!ha_a:fff\ he::goTl nen riet ''f�n ondr-,rzoe1-: ondc�r lo:i.clin:.r· 
vnn dr. Knud Tnorvil,;sen. Ht�t n,niu1�eur.ir.:e '--,,,1-;:iik,,_n v,2111 

de veet'lrin,,: die het ·1icha·1!' Of,J,,loot, hP,rt':r,i-i ..•,:<:<1 dr,t: h0.tr
in e0n Gtlde :i.np:rr1vir1g ·in het ve0.n �vas r�1-•Pr,,,ylf",1�d in de 
vroe;..e IJzertï:d. Cnder rtfit hPle lichaan c!no1r 1>,-:>,vun.rl z;iclt 
e0.n dnnne ]_;,,tg vpe1J::os, r-�en rootlnchti!� VPf,n�,oort di,, 

1zi c-h •jui.,st :v.r;oe-,i.r ::j_n dAl')t.lr,(Jrt:iid :i_n !)(�i1P.r',a1 _,;t '!l,,c-:t'f 1r,<',
\ro rr'î d ..• 
Het hooi'd en h•"'t licr> 1:1:l!·' ,ran d(� na11 vin, rri·l 11,.n(' ziin ��0,�1-

go ed li ewnHr:i .!.!;ehlreve-n., voor,i 1 de onderziid, di ,i d (-; direc -. 
te in-..,prkj_ng V<ln het v0.enwat,�r h:1d onder,e:-, ,Jt. H,-\t veen
water, doordrenkt nét 'hode!1znre11, :i;:; een 7.Pnr b0l,'HH!rii-
ke i':-!ctor voor het co�1serverin,-;sn.r oces v.,• _, t ,;oort 
bodeP:vo:nc'!stc�n. Vooral het hoo1'd. 1<."a.s ze0r -, 
in Eeite het, h0st r)e1,TaardE� twn.seii-.!-;: hooJ>: 
De f1nnrdos, /_!-:5 en l;,nuë, vertoont on,1 ,1;1�e 1 · 

1\r en.k'bra1i1·ïen �1in :-�P.dflel t.Al]·iT� 1)ei101td�n . 1.:In t 
conditie v:=,n het lichét:11.1 schrijft. dr. 'T'}1.o:r,
het hoven?-:<H!f'el 1:Ä nog grotendi:f!ls door (!e 
J e k t . Het 1 i nk er de e 1 van de · b o .r s t, k H s en d 
der ware·:1 )_j_chteliil: V<:r,n:a�ni, grote shik1ce, :id ont1irtl
ken daar. I>e rn.Lr ,,ns iets hescnadigd door :, ,.., t t ur t�s te -
ken. 
Het nn-'lkte J_ichn.'H1 droe,<� enkel e<�n r-1nts en ,�en gordel 
en rond de h.q.ls ,7-a.t 0.en lerHn stron. De pnnt 111ts, .1�en;yikt 
van acht .qan ellca.n.r .(�en,1,iide · st:nkknn lee.r, 'tas ory het 
hoofd hevp S ti_,�(� Flf� t twee lPrf�n r:î_er1n,i es va,,,: t:>;(: k1ll)OT)t 

bir: de sln1'en. De go.rdÁl hi11g. lar1_;� over de IH"IPH�:r., van _
achtPren o•,1g:ev01n:en. De stro', ·,•."\S J..:nnsti,11: .-.,;.-:iv:L ochten. 
Hoogst,,a.:�rsc!1ii�liik Wi'ls de 11an dDor nidde] vn'1 ,:,,,�p :;tro·-� 

.aan .zi-�n f;:i r1de ,r�ekor-i�n" i)<� 11<;k".'-"'�J.... ,r�l ,-.ra.s n:-s � ::�r�sc}ton.d811, 
l:1aa.r de àokt:ore�1. die n•�n hr,t· ondf"rzoek ,!P.<-)Jn;1nP.r>, Vi'lrP.n 
desoi,dflnks vRn ;10,ning clctt tP. oordeJ_!'.'n n<1,i.r de ,·,;1n;î,(�l" 
'-v"Oct1�0�, d,� st.ro·�) ,.. �n:s .rrP-l·e:�d - d.P. r1;111 ni,�t ttc·--.·Trrgd, P1n.a.r 

•r
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Een röntp;enonderzoek toonde aan dat het hoot'd niet hP
schadip:d was. l)p ,,.P.rstr1ndBkies 1-rn,�s Pro>) dnt de r1an bo
ven de twintig g<nr<H�st r1oest zijn. De hersPnf�tl ·waren nog
p::eheel intal<t, 1-1:1,11' iets �::ek.ror•1p1�n. Ben .S(>.ktie toonde 
nan da. t hnrt, lon�re"t1 tl:r'.l lever ui tste!:end h0wriar<l ,.raren 
.geh:tevf�n.
Dit: i,r;,s oo!< het geval •·!et het sni'sv;�:rterîn.P;skannal dat 
door' dr. Hans :!elbnek, een 1ialc1eo-hotanicu.s, ondr�rzocht 
was. Het bleek 1lnt de nan ali..�e:n n/C\ar nl.'"lntn�1�dip,; voed
sel vlak voor ;�iin doorl :.�e-�eten hact. Het voe,dsel hestond 
uit �Prst, l·iin.znad, <lP.derz.aad. en dni;,;e}1dLn,i,in, v1?.n lt!n,.i;d 
i;et VPrsc�1i1l<n,de o·a]�rnid?'..aden, dnt :.ll,-,s ,.r,•11, .,,}.�; ç,0,n 

brei on.1.<;ep;e1:en. F,r ,..,f\s -r1 :i et \·,et r,1:i_11ste vlr�P,, in aa�n,;e
zip;.
Toen het d ier>g;nnnd 0. onderzoek va!l de rr1,-n1 ni t Tol lnnd 
beëind.i:-;d was, wP.rd hesJoten ziin hP.houd voor r!e toe-1 ;or:!:.;t 
te v0r:;,;c:i,erP.n. J-"l.nrHn· .Q:EH,oeg heoi't r�en !;ie1 hii i9.ll<>.en 
r>iaélr nan h!'!t ''>rflchti�?;e �1oofd p;edacht. Eer:',1' ,,r prd dit-
een halî ja"r in een O:)·losr;i.:nri: van , . .rttter nr,i: :fornaline-
en azi.iEzuur .:;;ele5çd .• Later werd dit vr,,ra1HÎP' d in ne;.re11-
ti,11; procent nlkonol, vernengcl r1et tolnol. Fn Rls laat-
ste •v0rd 1H�t in mn·e alkoltol geleiçd, g;elf�idP-lij;� -V<'rnen.1;d-
met pnrr1.f1'ine, dat lntnr �..rerd vervn:1gen door, on ver8ch:i.i.
lf.��tde te!·1per.;1t.urfln gehrnellte, 1-,;1s. Na de hr�Lru1delin'ë van-
r:!ef�r dan ee-:-1 jr-1.."l:r 

H-(�r 1 i het huoi·d nsia.r h 0 t i·n1.-;n1H van-
Silkebor_q; �1�7,or;,!"F!1,, i·•, I1i,','e;,� Jntlnnd., 1 :.0,1· /�0.e·,-1_ tien-
km v��r,-i'idf�J·d va:n (!e •llek wa,;r .hnt in lu�t veen h•i Tollnnd-
.�e,r<)f'lden �\;rr,s. î·-;"nnst ;,l1(!.nJ"' P. --..:ro·:··"lf'f s-+- on 1:i.t �!e :;:.J:,,.,c1.rt:1<i-., 
v n J t f; e t d n ,\ r t e ') e z i c h t i g c; n •-

-0-0-0-n -o-o-o-o-o-n-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-- -o-c--o -o-o-

L,; Hol!and0 r->P.rridion:,le 
GorcOi'1 horne 10 t,nrritoi.re d'Al!)las dn cof'tf� dH Lt�v.,p1t, 
c'eJ't ure riche ville, quR lf� Au, l'nn \,",!' Princes d'Ar
kel fertieü1� df� ce no•-·1 f'i.t clorr0 de r1u ;c,:i_lJ."s, /<,: v 
hrd'tit un clwft:.enn l'an 1:�3n, dont on ·void t•Pcore des 
ruines. Certe v:ï_l}.e fH;t ?1. l'er1honchenr1� dn Lin.gf�, qni 
va fort bP :Llef'lcn t, ru:r. le ho ,~cJ dn W>u�l, n ui r)f.'t A r-1 a in 
dro i te, A t;ro i l :i .. en d.(� S c hoonhove. 
n'nn iv,ut df; lt'I. t,011..r de Egli:i.'e, <tRnd l'ni.:r e:ft pur, R: 
le ciel fer,,.in on rH,ut, ,;;_ c<� q,;ü dir+: ( '?) lln,j u.s � �ön

: ter, �, voir dit'tin r:t()!,e:nt '''.> v:i.ll('s cJol'es, 011tri nn 
inf'in ite di� viJlagi> s, �,� de naifons <111x cf1�rP1s, Ell0 
fe t'eut 11 t'orte de t:·es honl(-'Vi'U's, ,'ont nJ -. P Pl't :f'!_an-

, 
. 

' quen, qu'elfe ne cri�nt poi,,t 1 ennpr,,v. 
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