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Hoofdredactaurt Henk liovenKamp
Reda.otie I Klaas de Boor 

Rolf van Acquoy
Ruurd van Donkel�a.r 
Claudiue Scriptor

Typwerki HR Tekemrerka HR 

Redactie adrest Postbus 132 te Oorinohem 

INHOUD 

2 .... ,. a ••• Dit 

} ..... $ ••• Verslag Algemeen Secretarie 1975 
4 ............ verslag Geschiedkundig Secreta.ria en W.B.O. 1975 
5.............Verslag Hoofdredacteur 1975 en·ve:rvolg verslag .AB 1975 
6 .............. Verslag Penningmeester 191,
7 ••....• #, Vervolg varale.g Penningnieeater 1975 
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Deze se v8reoheen eigenlijk alleen nog ma.ar om de vijfde jaargang
compleet te krijgen, vegena financiela moeilijkheden rond Uw RR 
is do ·.r0rzending van do le,a.tate nummers weer eens lekker gestagneerd,
mijn excusee hiervoor en tovane voor de slacht uijsiende SC r-1/v,
Uw HR zal proberen het volgend jaar wat beter ta doen, in iedergeval
de SC ntaa11de te houden in het copyloze moeras, o ja, :nog een 

VOORSPOEDIG 1976 

BESTUURSMEl1EDELINGEN 

Het bestuur voo.r 1976 van onze Afdeling z:let er a1a het volgd ui:tt 

Voorzi ttu·. 'B:ra.m van den Hove:n van Genderen 
Algemeen Secretaris - Ruurd va,n Dcr..kola..a,r 
Penntngmee!:lter: Jaap Wisse 
IIoof'd.redaotaur: Hank Hovenltamp 

Het progumma voor het jaar 1976 zal in de eerst volgende se gepubliceerd
word,Jn in deze rubriek. 

VOOR1r S WENSEN D1'J Bt:.STURI<..'N VAN DE J ll..Rb'N 19? 5 Elf 1976 EEN VOORSPQEDIG 

lt 



VERSLAG .ALGEMEEN SJOORErilIS 1975 

A" Het be�tuur 

Op de ledenvergadering van 21 december 1974 werd het volgende bestuur 
gekozens VZ: Henri Verschoora

AS; WIM Voogt
OS: Klaas de Boer 
HR: Henk RovenKamp
PM; Rolf van Acquoy
Lid;Ruurd van Donk:elaar 

Omdat de VZ Hanri Vereohoor zioh begin februarie kandidaat atalda (werd
aa.ngezooht) voor de functie van AVZ, moeat dit beotuur op 7 februari 
reeds worden gewijzigd. Voorzitter we!"d nu dhr. Voogt, terwijl in zijn
plaats Klaas de Boer werd benoemd. Ruurd van J:-onkelaar nam het GS onder 
zijn h.oedeo 
In m•t gaf dhr� De Boer te kennen, dat hij wegens drukke bezigheden elders,
zijn taak ri.iet langer kon volbrengen. Rij vas �al bereid lid van het be
stuur ta blijven, speciaal bela.st met pe:r6'- en propagandaza..¼:en. Onder
get1:.·kenda werd op 23 mei zijn opvolger. 

:B. Bastuursv!?-'_2d.erin�en 

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar II maal en wel op 24/12/74, 7/2,
16/3,23/4, 23/5. 13/6 22/8, 20/9, 1/11, 29Î11 en 6/12.
:Eén vergad.erig (12/10� kon door gebrek aan bestuursleden geen doorgang
vinden. Enige malen was hat be8tuur niet voltallig aanwezig« Vervullen van 
militeira dienatplioht was hier debet aan. 

C • 1e�el'lY.�r.5ade:rin�n . .a .a
Na.ast d.a geb:ruikelijke ledenvergadering, dit jaar vastgesteld op 20 decem
ber, �erden geen andere vergaderingen gehouden. 

D. Akti vi te:i. t,)n 
_.,n,._., 

3/1/75 JUauw jaarsinstuita goed be�ocht 
25/01 Open dag §illJûa
16/02 Lezi•ng Carthago d.oor clh:r. Voogt ena Ma.tig

Van Kuilenburg.
15/03 Chi.na-avond met aan gesubsidieerde matig

maaltjjft, vooraf. 
22/03a Ex.cureia Hoorn/lnkhu.izen goed
11/04a Lezing H.Hoven!Ca.mp tls!Qh_!
09/05 Le1iing .dhr. Sarfatij ove� hot goed

stadskernonderzoek te Dordrecht 
24/05 Pesthuysavond over Tunesië 
07/06 Ei:ouraie Mechelen samen met afd. Utrechta

� 
zeer goed

13/09 Fietstocht Land van Heusden en Altana §l::8fila
11/10a Exoursie Zutphen �1
22/11 Eerste lustrum afd. Gorinchem goed
20/12 Ledenvergadering matiga
Kor'tom, or z;i jn 3 lezingen, 4 e.xcu:i:-eie�, 3 p�sthuysavonden, 1 open dag 
en I lustrum gsorga.niaaerd.
Dat het aantal aktiviteiten, vooral de peathuyaavonden, geringer is dana
vorige jaren neeft mijns inziens een tweeledige ooraa.ak. 

( WORDT ONDER HET VERSLAG V AN�a
D} 

1, .,._,. ,. ,,,.  •  "•'..I , 
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https://ooraa.ak
https://H.Hoven!Ca.mp


Vl!.îîSLAO GESCHIEDKUNDIG SECRE.�ARIS 1975 
____....,,________ ___._ 
Door de Oesohiedlcundig Seoretpr1a zijn afgelopen jaar enkel0 
ondel'zoekingen verricht zoals·e.rohiefonderzoek batraffende de 
grensoorrooties tussen Zuid Bolland en Gelderland bij D&lêm,
zonde� resultaat. 
Het on.derzoek over de gesoh1adenia van het koor van de N.H. 
kerk van Babilonignbroek, het enigo kerkje met rieten dak. 
Onderzoek naar oude vestigingen en dorpjea in het land van 
Beuàden on Alten&, Nederhemert, de Meierij ve.n dan Eoaoh waar 
enksle aYJcars zijn onderzocht ( er werden scherven gevonden 
van B.o�einen en IJzertijd) an aen groot onderzoek beeind.igt 
ovar do Hunebedden van Nederland waarbij allen gefotografeerd
mijn ( Deze worden ev. binnenkort getoont op een diaavond en 
er komt een t-1.rtikal over in ds SC)
Het ariP-ef werd uitgebreid met vele knipsels en foto'a uit deze 
streek" 
Voor de .Bibliotheek zijn niet vael nieuwe boeken aa.ngssoha.ft, aan
gezien ar geen interesse wo.s bij da leden om eerus in de BibU.o
theek te enuftel&n. 
El· werd een exoursis georgruiieeerd door het Land van Reuaden en 
.llt�na waarvoor enkel onze A.S. zich melde 
Verd�r h'left de o. s. begin deze maand voor 1uw1.en1rerking gezorgt 
me·t de At-eheologieche Werkgroep ,ran de Kul turelo kring van het 
LMd van Heusden en .Al tena w&armee volgond jaar een opgraving
wordt georganiseerd on eventueel ênige kampen. 

Ruurd van Donkelaar 
20 december 1975 

VlmSLA.O WEB.KOR.OEF BU!TE.NûNDERZUEK 1975 
f.lJM!DNZW S a. JI · ■ f l .h ..._.. ♦ra .2?>.Q.l' 
Onder leiding van Henk Bovel:'l.Kamp Cl.1;3 voordtter W.B.O. en Ru.urd 
van Donkalaar ala eerJreta.ri.a li • .B.O. hgeft het W"B.O� afgelopen
jaar ,rel veel op het pro gamma geaet maar heeft dit moeten schrap
pen, voor het grootste deel d n, omdai or weinig of geen animo 
voor da buitenondel'soek-aoti..-it•iten 1ru. Toch ie or in 1975 wel 
wat uitgavo�rd, �et name een dag scherven zooken met drie man bij
do Tol bij Slee•1jk, dii op Yerzoek van de R.O.B •• 
De opg.ra.ving in de i derlMd.aG Hen-ormde le:rk to Woudrichem, w&ar 
afwissel•nd door twee, drie of Yie� man onder leiding van de heer 
Van Pornia van de n.o.»#, bijna zeB weken ie gegraven, dit gebeurde
in de Zomervakantie. 

In het voorja.u- wu er een k.orta oriitntatietooht nam' het plaà'bjo
Heusden ter�ijl in het naJaar inspeoti1toohtjas zijn gehouden in 
Oorinohem, met name de Keizerlijke Durght en de Arkalstraat werden 
in de gaten gehouden. 
In de expositie heeft da W.B.O. een kleine rol gespeeld1 de W.B.o. 
verz-o.rgde namelijk het personeel van de e.xposi tie u Ooudens tein", 
cpd.at er constant een volledige bezetting wu, hartelijk dank aan 
d.e medawo:rkers. 
De plannen voor �olgend jaar zijn nog wat vang maar wij hopen dan 
te kunnen samenwerk.en met de Culturele kring liet Land van Heusden en 
.AJtena an zo een opgreving te kunnen doen na.s.r een klooster in 
lfoI-k!i.'<Y.u1am. Ev@ntueel ook nog ce"'l bezoek aan de opgravingen door Dhl'. 
Sarfa.tJ j in Dordrecht. 

https://Sarfa.tJ
https://samenwerk.en
https://derlMd.aG
https://aa.ngssoha.ft


VERSLAG BOOFDR.EDACT:WR SCRIPTUM CASPINOIUX 1"975 

Het afgelopen jaar is het Soriptum CaspingiW!i 6 m.aal (inol. het 
volgend nummer met de jaarveralagen en s.c. IV/V voor twee gerekend)
verschenen" 
.s.c. I kwam wat etuntilig naar voren wegens de vele schrijf- en typ-
fouten. Uw HR tre.chite hier wa.i,"a.an te doen door bij se II wat nauw
keuriger te werk te gaan, hela.aa·liep dit uit op een fiasco, de beide 
nummers hadden een oplage van 150 exemplaren.
Bij SCIII konden er eigenlijk geen fouten meer gemaa.ltt worden, alleen 
foutjes. Deze uitgave zag or goed uit er. had 19en oplage van 100 exea
plaren.
Door zijn vertrek naar een studie-adres in Driebergen-lijaenburg heeti 
de Hbioh niet geheel voor de se IV/V kunnen inzeten, mede daardoor 
liepen diverse dingen fout en ziet de�e oplage van 100 exemplaren er 
niet al te fraai uit. 
De Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek {Ministerie van Onder
wijs en Wetensohappen) heeft echrit'teli·jk verzooht om toezending van 
een exemplaar van iedere uitgave na december 1973, aldus overeengekomen 
en gebeurd.
Behalve de redaotieledena Rolf van Acquoy, Klaas de :Boert Ruurd. van 
Donkelaa.r en Claudius Soriptor vil ik de S.J.B.O.-leden en niet-ledwn 
met na.me Wim Voogt, Ank Verschoort Ide de lruyf alsmede Bert Stamlto't,
die hebben meegeholpen de diverse s.c.•s uit te laten komen, hartelijk
danken voor hun dieneten. 
De plannen voor het volgende ja.ar aijn de zelfde ale zij voor dit jaar 
waren, de redactie aal proberen de gebruikelijke zes s.c.•s uit te ge
ven. Om geen extra redactievergaderingen to hoeven uit te roepen zal 
worden voorgesteld het bestuur 1976 tot rede.ot1e te benoemen. Niet te 
min zal da redactie moeten blijven eteunèn op de ingezonden copy, die 
dit jaar duidelijk te veel achterwege is gebleven. De hoofdredacteur 
hoopt in ieder geval het beste voor 1976. 

Hoofdredaoteur s.o.•75 
B.A.R" HovenKamp�L� 
18 december 1975 d\� 

VERVOLG VERSLAG ALOFMD'N S:EPREI'ARIS 1975 as .
Ten eerste na.man de voorbereidingen va.n het lustrum dusdanig veel tijd
in beslag, dat er weinig ruimte overschot voor andere aktiviteiten. 
Voorts vormde de belangstelling van de leden bepaald geen stimulatie. 
:peze was ronduit BELABBERD. Slechts de donatet1rs an enkele belangstel- � 
lenden kond.en,anigs a.ktiviteiten luister bijzetten. 

E. µvaardigingen 

Bolf van Acquoy, Wim Voogt, G.C. van Nieuwenhu1zeni 
S�otie Historie. 

Wim Voogts lid algemee.n bestuur Oud Gorkum 
O.C.van Nieuwenhuizeni Stichting Streekhistorisoh Centrum ilblasserwaarde

en Vijfheerenlanden.
Ondargetekendei Commissie Ooatgracht 

F.e Ledenbestand.e

Dit jaarois dit helaas terug gelopen. Er staan.nu 32 leden lij de bond 
gerogiatreerd. Voorna-amste oorza.kens leeftijdsgreno en verhuizing. 

A.J. van den Hoven van Genderen 
5 december 1975 

lt 

https://staan.nu
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31,89 

l!l•m:een re 1aa11n en baten 1975 

143,-

t 44,50 

.308,87 

VERSLAG PENNIIOMEimER 1972 

WIEi! 114'■ 

'.tisemeén àeoretariaat t 86,'e5 Donaties t 372,50 
Bui■veseting t 560,95 Córitri butiee ll'nO. t 765,

Soriptum Öaspingium t 229,�1 Subaidie gemeènte t 559,03 
El:cursie■ 

..�- t'.r.r · •· .-�:.:·• 1•.

Ver�groep 
t 189,50 
t 14,70 -

Subsidie Jloo:tdbond 
Diversene

t 120,
� 112,47 

Praatavonden t 50,40 Verliese f 189,74 

:Bibliotheek t 15,-

N.J.:s.o. a.tdraohtene t 562,-
Lustrume

r211a,14 t2118.14 

Balans pér 1 deoeaber 1974. reepecti9velijlt 30 DDvember 1975 
1 

Balans per Balans per
1 december 1974 30 november 1975 

Activa 
l>ebiteu:ren t 30,-;- f 218,-
Giro t 694, 15· t 443,55 

f 410.63 

lCaa t 224,88 t 
Plusrekening t 

Voorraad etenQilpapier t 100,-
t 2j210.l t 11021 �1 

Passiva 
fOraditeur•� t 498,77: 

Reserve uitgeverij 
�• betalen ko•ten 
Vermogen 

Debiteuren
-- --- ·--

Info (3 pk. atenoilpapier) 

t 300,-
t 180,--

. 
#.
t 

ffl:�! 

f 33,

t 200.- . 
t 167,25 
f 236.2�r 1102,3� 

Vijtheerenla.nden f 350,
v.d.e Sluya en v. Dijk {adv.)t 160,- Drukkerij de Groot f ao,
Comm. Intern. Betrekk. f 25,-- Oem. Oorinohem 

O.E.B.e t 24,27 ·

-



VERV'OLO VERSUO PENNINGMEESTER 1975 

BEOROTI~G 1976 

Lasten 

Secretariaat 

Excursies 
Huisvesting 11 • t Peethuya" 

N.J.n.o. 
Orgaan Soriptum Caspingium 

Praatavonden, werkgroepen eot. 

Bibliotheek 

Diversen 

Baten 

OQntributies 

Donaties 

Gemeente Gorinchem 

Bijdrage N.J.B.o" 
Akt4Vite1ten etc. 
tradelig Saldo 

t 250,--
t 150,--
t 525,-
t 450,-
f 365,-
t 100,--
t 50,-
t 100.-
t 12201-

t 800,-
t 300,-
t 500,-
t 240,--
t 50,-
t 1001--

t 12~01--

Penninpeester 1975 

Rolf van Acquoy 

-




