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Voorwoord: 

,Ja beste lezcJrs, hier zljn we dan weer. Het zal U wel duidel\ik zijn
dA.t de ul tgave van de rw gestremd is, dit komt door wat interne · 
moeili,i:C:heden in het bestuur. Onderr;etekende biedt hiervoor namens 
de algemene .redactie zi,jn excuses aan en wil daarbl,j gaar.n e de mede
deling voe{';en dat hi.i verwacht da.t het met de 7e .iaargang beter zal 
verlopen gezien het nieuwe bloed wat door de aderen van onze afde
ling ba�int te lopen. Het bestuur van 1977 zal weer een hoofdre
dacteur bevatten, als mijn informRtie juist is dan zal dit onze 
huidige- alom bekende- pesthuyirnloof Peter von Hout zi,jn. Het zal 
deze HR met de medewerking van de leden zeer zeker lukken om de 
normnle 6 oplagen (die we al zolang niet meer hebben gehad) uit te 
brengen. Tk hoop voor deze HR dat hij niet met zo'n enorm gebrek
aan kopy te kampen krUgt, want het was dit jaar toch wel schandelijk.
In de7,e uitgave zi.t alle kopy van dit jaar verwerkt, amper genoeg
om �6n se te vullen. Nu vraag ik U, beste lezer� •.•......••..•.• ? 

DA binnengekomen kopy is wel zeer zeker de moeite waard, een stuk 
over het houden van zwanen, een beetje geschiedenis van onze stad,
wat ovBr pyr.:=tmides enz. Wij z�in de inzenders natuurli.ik zeer erken
t0lijk voor de gedane moeite en wij hopen dat we van hun kant nog
meer interessante dingen kunnen verwachten. 

.. non, ik zal u ·niet langer vervelen met mijn geleuter opdat u ernog
aan ·toe �ult komen om de re�t van dit blad door te bladeren. Graig
zou ik nog willen vermelden dat onze afd�ling kontakt zoekt met 
afdeling Den Bosch over een eventuele sA.menwérking. Wij hopen n .1. 
een blad snmen met Oen Bosch te kunnen uitgeven, maar dit staat 
nog niet vn.st ! W-'¼t vrijwel wel zeker is1 .in dat het formaat van det
se Vf'.n.·andcrd zal worden, maar dat merkt u vanzelf wel. 

H.t Hovenkampt

https://natuurli.ik
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BRONZEN BIJLEN UIT DB BRONSTIJD 

f-Iet t\_jdrwrk vn.n ongeveer 1700- 700 voor Ghr heeft als kenmerk hete
"brons 11 

• Waar kwnm dit brons vandaan? In de I7e eeuw voor Chr wordte
voor het eerst tin- brons gebruikt na hierv66r alJeen koper tee
hebben gebruikt. Dit tin- brons was koper,opzettelUk vermengd mete
6 tot 12 % tin. In de 16e eeuw voor Chr. en daarna werd een vruwele
tin- brons verhouding gebruikt, maar ook betrekkelijk zuiver koper
met ca IO % tin. In deze tUd was de kopermijnbouw een echt bedr�fe
geworden. De ze mijnen lagen in de Oostenr1,ikse Alpen. Langs de Mi tter
berg op een hoogte van I200 meter zUn kilometers lange mUnbouwak-
ti vi tei ten te vinden uit ·de bronst lid. Nu gaan we het in een groot
p;edeel te hebben over bron zen voorwerpen, voornameli.Jk de b�l.e

Waar diende zo'n bUl voor? We kunnen zeggen dat de boer uit de 
bronstUd hem veel gebruikt moet hebben voor bUv. het hakken van 
hout. Maar ook zal hij eebruikt zUn in Je strijd. Tweederde van a11,
ingevoerde brons bestond uit bijlen. ve1 e zijn er gevonden in de gr� 
ven van mensen. In ons land echter werden geeri metaalertsen gevon
den, dus het s�ree�voor zich zelf dat dit ingevoerd moest worden. 
In de J 9e eeuw voor Chr. z1jn er al ko permneden in ons land, ze zi,in 
van het Veluwse klokbekercultuur. Dit is overgewaaid uit Engeland
en Ierland, die voor het eerst in 2000 voor Chr. het brons kenden. 
We herJbi?n vr-rn dit klokbekerc�uJ tuur Bteneri hamerr:; en ·aambeelden ge
vonden. ie gebruikten hiervoor arsenicum houdend koper met een 
klein beetje nikkel (waarschijn1Uk uit Bretagne). Maar ook werden 
kant en î,l aar getmporteerde stukken hier gebruikt. De klokbeker
Bmed Ern vervaardigen brP.ed toppip;(➔, v1 akke bi,ilen. ..L 9 van de 20 
klokbekeTgraven wa-ren lee�, we moeten hieruit concJuderen. dat zee
ver,J f� te_rts.U. voorwerpen f-_e ad moeten hebben. lieel bekend is ook 
het •knot van de smid van Wnr:eninf-r,en. ll i_i, l 800 voor Chr. 1 was waar
schi,\n l; ik een hand e lan.r uL t J erl:rnd of ; c hot land. JJi t berust op het 
feit riRt b\ina alle typen bijlen .in ons land onbekend waren, met 
als uitzonrtering natu11rl�k de vaderlandse h§ll�baard. bUlen met la
ge rand 1 i.)Dten van het "F;mmens type zi,in op dit moment de eerste bron
zen biiJ.r'n uJ t de v:roP.ge brons tijd t van het inr1eems type. De helft 
van cle re vonden billen ber,taat uit d:i t type en men vtndt ze vooral ,___
in hP t noord en waar de Ier:ie typen onbekend wa:r en. De I E}rfle bijlen 
bestonden uit ½Uiver koper mnt een hoog percentage tin lI2 %).
De 8mmense bUlen daarenLegone

t 
bestonden uit verontreinigd koper

met weinig of geen tin. 

In hrit zuiden waren noch IerHe noch Emmens bijlen. liet metaal en 
de vorm zijn andern. We weten niet waar àeze vandaan komen. In het 
midden v,rn de bronsti_jd kwamen va.n aJ.le kanten bronzen bi,ilen binnen. 
Of l<O Lon.i. sten van het Hi 1 vürsum cu 1 tuur hun eigen mneden meenamen 
is niet hekend. !let 1s natuurlijk moei]. i_ik om na te gaan of letr, im
port dan wel inheems is. MRar door het bestuderen van in ons land 
r;Pbruikt., gietvormen, kunnen we dit wel r1ap1;aan. Ook kunnen we het 
wel na�nan a�n de hand van de samenstelling van het metaal en ook 
aan de hnnd vnn de bewerkin�. 

F:r zi_in w,-,inig aanwijzingen voor inheemse bronsindmitrle in de perl.
ode van r 6 0 O tot J. 4 O O voor C hr • In d P. 7, e t i jd was d e i [i 1 ver fl urn 
cultuur in het zni1dlen en de zop:enanrnde Söp;A J.- Woh 1.d e groep in het 
noordr.rn, t1. 1 8 er toch é:lan bron:� bewerking gedaan werd, dan moe L dit 
van weLni� betekenis Reweent ��n. 

https://noordr.rn
https://v:roP.ge
https://voornameli.Jk
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0mstreeks I400 begint er een inheems bijlindustrie op te komen. In 
de I6e eeuw voor Chr. kwamen in btjna heel Europa bronzen bijlen
voor met een smal blad en randlijsten van ca. I cm hoog. Eerst kwa
men de brede, halfcirkelvormige sneden voor, maar later niet meer. 
In het noorden kwam een typisc�e bül kenmerk voor n.l. 2 of meerdereo
overdwarase groeven in het blad met hoge randlijsten. Deze noemen we 

;; het Ekehaar type.:In diezelfde eeuw werden de vroege Westeuropeae
hielbtjlen populair. ie werden geimporteerd, maar ook werden ze na
gemaakt. In het westen waren de hielbi.)len tamelijk zeldzaam. Ze 
kwamen het meest voor in het zuidwesten en noordoosten. Door dat 
nabootsten van deze b:i,ilvormen kregen we steeds veranderde vorm•n. 

ln heto �d�n bi,iv. was de volkomen rechte bijl voor maar wel met 
een 11 8o11 vormige omtrek van het blad. Het grootste concentratie ge
bied van deze hielbUlen ligt in het Maasdal, waar het Hilversum cul
tuur al was doorgedrongen. De vervaardiging van deze bijlen duurde 
tot ongeveer 900 voor Chr. Met de komst van de urnvelden veranderdeno
ook de ··bijl vormen. Nu komen de zogenaamde kokerbi,jlen voor. Het bijl
lichaam is meestal rechthoekig en ongeveer ook rechthoekig op het 
dwarsdoorsnede gedeelte. Het randprofiel rond de kokeropening iso
enkelvoudig. Het oortje kan groot. maar ook klein voorkomen. De 
meest exemplaren zijn versierd met imitatie vleuge� op het opper
vlak. Het doel hiervan is waarschljnli.11-c het uiterli.lk van de vleugel
bi,jlen te geven van de Middeneuropese Urnvelden type, die ook in 
Nederland voorkomen. In Noord-Nederln.nd komen de kokerbi,jl typen vooro
van de Noorddui tse laagvlakte. Deze bljlen z�jn vaak opvallen groot,
dik en zwaar. Maarrok zyn er kokerbUl typen die weinig voorkomen 
zoals het Seddiner type, waarvan er tot nu toe 4 bestaan. 

·Er natuur1 i.ik veel meer te vertellen over b�jlen, dan wat hier beschrevan staat, maar toch heb ik hier willen trachten een overzicht te geven. Een volgende keer wil ik het hebben,..._. de culturen in deOVER.,..brons tijd. 

n JA.ge rand hoge rand
blil bjjl

vlakbi,jl 

/ \ 
uL_j 

ijhie1b�i1 hielbi,11o
;;- A bijl h W. Jsuropno Boheemso
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L.C. van den Berghl

...,_,k_ 

HGt , -;elders rivierengebied- H. van !ieiningen 1971 

�:.?!(J-:-1-,,ateren en plaat,·en in de Hom. tijd- H. Hettern11- .uen Haag 1972l

De Neder·1 And.se l!anzesteden- W. ,Jappe Al bert13- Bussum .t 970-

vleugelb1jl kokerbijl met imitatievleugels 

deze tekeningen stellen de ontwikkeling van de b�l voor. 

Peter von flout 

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( '-- ) ( )
Voor de mensen die eens een scriptie moeten schrUven of in bepaalde
onderwerpen geinteresseerd zi,jn, volgt hier een lijstje met boeken 
over die onderwerpen: 

Bodemkunde- J. Amerychx- Antwerpen 1968 
Dl'::._ t'•�:!� H. de ueaufort van Praag- Den Haag 1968en ti.M. _
Hand�E..ek �er 1v1J.ddelnede_rlandse gelografie-,l Beekman, Moerman- Den Haag 
Q_� .l::r�'.�}- D.P. Blok- Hussum I968 
2000 .jaar:_ Utrecht- R. Blijstra- Utrecht I969 
Frie2l-niri tot de IIe eeuw- P,C.J. !joeles- Den Haag I95J 
............,.__ -

'gerpen1 ,nens1 en milieu- J. W. Boerema- Haren \, gld J I970 
Land en volk van Drenthe in het verleden- t. bunin� 1966 
Uelderne hiutorie in de Liemers in 2 delen- A. van Dalen- Den Kaap T97I 
J.nl. tot, CTP bodemkunde van Nederland- Ch. Edelman- Al1 dam 1950l
NedP.rland in de Romeinse ti,id- c. van Es- 197'3l
De Romeinen in Nederland- W.A. vnn EsT Dussum 1972l

,..., . 

Van zondvloed tot landDs- F.J. Yaber 1949l
Zo ontstond Nederland- F.J. Faber 1973l
3tudiën over waterschapsgeschiedenis- s. Fockema Andreae 1950-1952l

11 " 11 " 11 11overz:l ç!h�ed. waterschapsp;eschiedenis- l.952l
'"""' n 11 195·Schets 

. 

van Zd. Hollandse watersnoden in vroeger ti,id 3l
Stormvloeden en rivieroverstromin en in Ned.- tot 1400 dl I, 1400-

100 dl 2- M. uottschalk- Assen I97Il1 1974 
�altbommel, stad en waar�door de eeuwen- J.li. de Groot- I972 

HeiningenDe hintor-ie_van het lau,_�i van Maas en Waal- J-1. van 

https://eeuwen-J.li
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Dordrecht, vroeger en nu- �. Jensma- Bussum 1970 
D� str�d tegen het water� P.A. Kalkwt)k 1955 
�hell-journaal van de archeologie- Lr.ti. Knap 1969 
�e voorgeschiedenis der lage landen- G. 1Jaet en W. Ulasbergen 1959 
Wat vind ik in de bodemY- J. de Molijk 1960 
f:itad er1 plnt te land in de 1vJiddeleeuwen- lJ. r 'lichola.s 1971 
Den �osch, vroeger en nu- P.L. Pirenne en P. Kuyper- ialtbommel I969 
Ons land 70 miljoen jaar geleden- J Umgrove• rg56 
De rivierstreek- T. Vink- Baarn 1955 
Het hoogheemraadschap van de Lekd�k·bovendarns- M. van Vliet- !961 
V1Jftig jaren terpenonderzoek- E. Waterbo1 k en S de Laet 
Woudrichem- Ministerie van C.R.M.- 1970 

verder ie er dan nog natuurlUk de Fibulareeks, die niet duur is, en 
d.e Pesthuys- bibliotheek.e

Jan Casper Zwee�s • 

.A'.fg;-!!ving Arkel 

Zoals jullie weten is onze nieuwRte opgraving in Arkel. De opgraving
is vlakbD de koepelkerk. Wat is er te vinden? Arkel wordt al in de 
IOe e�uw vermeld ale nederzetting. Maar waarsche1 jnl:iJk loopt deze te
rug tot 600. 

r_r1,1denn akkeronderzoek kwamen verschillende scherven aan het licht,
ook Romeinse! Ook enkele Karolingische Badorfacherven (radstempel
indrukken). Maar ook zeer veel I2e eeuw aardewerk zoals gesmoord
aardeWP!'k en Pingsdorf. Zo'n Karol.lngische nederzetting lag aan de 
binnenbocht van de rivier de Linge, en telde s�ms niet meer dan 5 
huizen. Waarschijnlijk waren hier bUna allemaal bceren. 

Op 19 augustus dit jaar werd de eerste proefput uitgegraven met 
als resultaat een boel scherven en vooral ook botten. We beslo
ten e�n sleuvensysteem te gaan doen. Elke sleuf heeft de afmeting
van 3m b,i O .8m, hierva.n worden er in totaal 5 gegraven. De eerste 
sleuf is tot nu toe het meest interessant. Hier.in werd n.l. een 
afvalsleuf ontdekt! Deze zat 80 cm beneden het maaiveld. Hierin 
vonden we veel oesters, botten, Pingsdorf, maar ook Parfrather. 
Deze afvalsleuf zit nog vooroon klein gedeel� in de grond voor on
derzoek �nor de provinciale archeoloog lf. Sarfaty. 

We hopen_ maar dat we er paa.lsporen zullen vinden. Maar ja, wat dan 
nog, het terrein is maar 15 m breed en 21 m lang. Een Karolingische
boerderU kan wel 20 m lang zijn _en 7 m bre�d. 

EJke zaterdag wordt er gegraven, als het weer dit toelaat. Er 
wordt �egraven door een va□te kern van 7 mensen, en soms noe wat 
gelegenheisgravers. Er mogen best wat meer mensen komen. Kom dus 
�ense

1 

op ePn·'zaterdagmiddRg en neem je schep of 8pa mee! Ondergete
kende zal �oor de consumpties zorgen. 

I?rojectleider Peter van Hout 

https://archeologie-Lr.ti


I AAHDEWERKVONDSTEN van NJBG Afgrn--b~· 1v ng te Arkel 1976 o-

vo(lftje ·n1n fHm Romeins !iverni.stn aardewerk ·3e tot 4e eeuw 

tuitje van Anden aardewerk (belgisch)
12e eeuw 

- · , '- .b " r) ..,. 0 'a· ' ' ' stu.kj e karo11ng1-sct1 \ aa.or .: , L 1e eeuw , · u.1 -i:;s j 

J. 3e eeuw 

\ ~""·~-----~".....,,.., .l t -~.,,...;s~"i-, 

V 
\ 

\ t--,..--,~-~--.-

\ ·, -""*·'"·'"'•.-;-•--.-
i 

\ """"""' pingsdorf met komma versiering ( du.its)·, 

inheems aardewerk 11e- 12e eeuw (zakvo~mig) 
schaal I; ,4 
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Een jeugdmuseumkaart is een kaart voor mensen van II tm !I jaar.
H1.i kost .f I,- en is een kalenderjaar geldig. Je kr1jgt er koste
loze toegang mee btj �o'n 300 musea in Nederland. Bij tijdelijke ex
posities in de musea kr1Jg je in het algemeen redulttie. 

Hieronder sta.an wat musea waar je dus gratie in kuJl:,t mft. Tèn ■·sz� 
De jeugd.museumkaart ie verltt\1gbe.ar in diezelfde �ultt,. ·~· , 

Amersfoort: museum Flehite 
Breda: bisschoppelijk museum 

stedelL1k museum 
volkenkund museum: Justinus van Nassau 

Buren: museum der KoninklDke Marechaussee 
Delft: Indonesisch ethnografiach museum 

rijksmuseum "huis Lambe:rt van Meerten" 
stedel 1,jk museum "het prinsenhof"

Dordrecht: Dordrechts museum 
museum Mr. Simon van GUn 

Gorinchem: "dit is in Bethlehem" 
Gouda: stedel1,1k museum "het Catharina-gasthuis"

stedelijk museum II de Moriaan 11 

Leiden: molenmuseum "de Valk" 
koninklijk Nederlands leger- en wapenmuseum "generaal Hoefer" 
rliksmuseurn voor de geschiedenis der natuurwetenschappen
ri,iksmuseum voor volkenkunde 
rijksmuseum van oudheden 

N i,imegen: · het Ni.1meegs museum II commanderie van st. Jan" 
rUksmuseum G.M. Kam 

Rotterdam: belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel 
historisch museum 
het maritiem museum 
museum voor land- en volkenkunde 
museum van het nationaal instituut voor scheepvaa�t en bo� 
stichting atlas van atolk 
stichting Nederlands económisch penningkabinet
het zakkèndragershuisje

Schiedam: stedel�k museum 
Sliedrecht: baggermuseum

Sliedrechts museum 
Utrecht: aat(sbisschoppeli_jk museum 

centraal museum 
munt en penningkabinet van 's rijksemunt 
museum voor hedendaags kunst 
Nederlands goud- zi 1 ver- en klo�Js,enmw,eum
de pUpenkamer en koffie- en thee kabinet DE B.v. 
universiteitsmuseum 
Utrechts universiteitsmuseum afd. tandheelkunde 

Waalwijk: Nederlands museum voor schoenen- lederwaren 
Za1tbommel: Maarten van Rossum museum 

https://verltt\1gbe.ar
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t ie bekend, dat het reoht om zwanen te mogen houden, een 
"heerlijk" reoht wa.e. 11 Heerlijk11 dan op te vatten al1u reohte
T d.e Heer, niet al,s culinair. Het reoh.t heette ook dee
zwaansd.rift • 

etu'Otn hield men i&we.nen? Sielraad? Voor de Torstelijke maaltijd.,,e
als men heren op visite kreeg. Een &"O•de maaltijd uit die tijde

bevat·te geen aardappelen. Die 1101u1ten nog ortiekt -worden. :Een vorstelijk: 
mta.al beatond uit vlees en gevogelte. Men kon daarom zw&nen als een goed 
gu�ch8nk weggeven. 

De iwamen werden maar niet zo maar in het veld gevangen, maar 
werden gefokt. In de rekeningen van de graaf van Leerdam komt na 1600 
een post voor ter betaling 1.1111 Jan Jacoba, de zwaner.hoeder, die in de 
wi:nt;r;r dEY 'bijten moest hakken en openhouden en ook de zwanen verzorgen. 
Rij verdiende hieraan 6 pond per jau" 

Verdor geeft de post II zwa.nen11 ook ons een eoonomiaoh gegevens 
de pri ,ja pe:r schepel haver Too:r het bijvoeren van de zwanen in de winter 
schommelde tuèsan 1612 en 1621 tussen 10 en 18 stuivers per jaar. 

:lJi :111u.nen werden leder ja.ar bijeen gedreven om te kortvieken. A.n
deI's zouden ze immers gaan vliege:1-i. De d.ri,jvers kregen na. de drijfjacht 
ee11 vertering op de kosten van de g:ra.aft, Betaald aan Anneke 1!1honisd.r, 
wed:u.wa zalié,"Sr Corneli19· Florili.'IZ van Diemen van I t gene tar ha.re huize 
verteerd is bij degenen, dia Sijne Foretelijke Genade �wanen in dasen 

.jaa:r gewiekt hebben f. 4�7-4 

Mauril;s atelde blijkbaar ook prijs op een �waan op tafel, want 
er ia in 1619 een post, waaruit blijkt, dat zwanen en ander wild naar 
Den Haag gabraoht worden� 

De zwanen werden gehouden in het la.ge land aan weerszijden van 
de .Di�fdi.jk. Daar wa.ren goede bro�dplaatsen in het riet en volop water� 
Ook in andere lage landen kwi!lmen ze voor. Denk b.v. u.m d.e naam Zwaa.ns
'kuiken in tie heerli jk:.heid Via..-ien, nu. ,uu'l .het Marwadeka.nad, vroeger deel 
van ds afwa:tering van de Noo:rdeli,jke Vtjfhee:renlanden. In eigen omgeving 
zult U ook wel van die na.men tegenkomen. 

Wie kregen zwat1en uit het recht ven zwaansdrift te Leerdam? De 
aohutterij bijYoorbeeld. In de rekening 1542 staat als posts Idem hebben 
de gemelde schutters 1u.ar oud.er gewoonte verteerd. op Vs,stenavond bij 
F'rank Peters, toen men z1u1.an at, 5 rijnse guldens. Deze oude gewoonte om 
de schutterij eerst 5 en h.te1· 6 gulden te geven op hf. t 11 teerd.ag'' (Schut
tersma.iüti ,jd van .F'ra.ne Hals), heeft. zich, wat Sohoonrawoerd betreft, tot 
1795 voortgeze·t. De term: naar oud.er gewoonte, wijst er op, d.a.t dit zeker 
al 50 ja.ar wa.a. �Jen gewoonte, die d.us 300 jaar werd volgehouden • 

.f!'rederik van .l!lgmond schonk als �af van :Buren en Leerdam in 1500 
aan de Zwa.nembroed.era in 'a Hertogenbosch al een tweetal zwaru:1n. Soms 
gaf hi,j wal 6 zwanen voor de "ZwanenmaaltiJd11 met Drie .Koningen. Uit'eene
briaf'wi�aeling tussen de kastali jn van .Buren en d.ie van Leerdam, blijkt, 
äat hot jonge zwanen moesten zijn. Het vru1gen kostte wel wat moei te, 
want in ·1 516 werd opgetekend, dat ria zwanen zo hardhandig gevangen of 
vervoerd. waren, da,t meer dood. da.n levend aankwrunan. 

( li,,'veu een ui tweiding1 Het Zwanenbroederschap had vroeger een 
eenvoudig doel 1 verzorging der armen. liet hH,tte toen: het Lieve Vrouwen 
ln:oed.e.t•soha.p. Lid erva.:n waren h.oga geestelijken, die het broeriersohap een 
behoor1i;Jka gift konden schenken. Later ook leken, die geen tonsuur 
behoefden te clragen. Nog is dit Zwsnebroe,ierahuis in J)en Bosch te vinden. 
Litere.tuurr Dr. G.C.M. van :Ui,jk, tre Bosob.o Optima-ten.) 

https://teerd.ag
https://Di�fdi.jk
https://wed:u.wa


Blijft, nog &.111 vraag& Waarom d.I-agen veel herbergen de naam "DE ZWAAN"? 
Naar oen oude rijm, omdat de zwaan graag was in zijn voedsel, die hij
uit het nat haalde. Naar bekend hadden herbergen in de Middeleeuwen 
een mind'ëi-goede naam. Zou nu de kuise naam niet gediend hebben, om
dat het •itte dons van de zw�e.n oen dekmantel moest sijn voor de vroe
garo onk•iuheid? 

De zwaan komt op tal �M schilderijen voor, bijvoorbeeld bij
Jeroen Boscht De bruiloft te Ka.na, waar sen tafeldienaar een sohotel 
binnanbrongt, waarop een zwaan ligt. Jeroen Bosch behoorde zelf tot de 
Zwa.nenbröeders t 

Uit het boYenstaande moge blijken, dat geschiedenis ook is 
11 graven 11 in het verleden en te tracht'-')n de II scherven" eumeen te lijaen • 

.R. v" à.. Berg. 

Nero Clau.dius Druaue Germanioun Caesar, geboren op 15 deoember 37 in 
Antiu.m, lfae de zoon van Qnaeu.a Domitiue Ahenobarbus er1 Agrippinga de 
Jongere, d.ie later huwde met Ke±zer Claudiua huwde en de a�optie van 
de toen nog Luoiue Domi tiua Ahenobarbus geheten Nero door Cle.udiua be
-werkte. Bovendien huwde Nero da doohter vrui Claudiua, Ootavia. Na de 
dood. ve.n Cltt.u.dius "trCiJrd Nero door d.a _p!'ao'torianar1 tot keizer gekol!lf)n,
dat 1nu: in het jaar 54. 

I ·1 59 liet :Nero Agri:ppil , vermoorden, üotr ria werd in 62,na 
d.e -acheiding van Nero eveneens vermoord. Noro trouwde toen mat ene 
Prçrpps!?-a Sabine.. 

Nero gaf zioh vrijwel geheel t·-�n zi,in hobby's. Artistiek veel
zijdig (vooral muzikul) begaufd, stichtte hij omstreeks het jaar 60 
nieuwe spelen, waarbij hij bij ·.roo:t.'keur zelf als -v·oord.ra.chtskunstena.ar, 
acteur of wagenmenner optrad� .Dit tot zeer groot misganoegen van de oon
ven-tiomtle Romeinen. Hij meende dat alleen de Grieken zijn prHta.ties
aouden waard.eren em Jnaakta daarom van 67 tot 68 een t;ou:rnee in Orielcen
lru1d. Ondertusoen leidde ziJn maoht besef tot machtswellust, zijn uit
epattingan en oorlogen in Brittania an het üoraten verslonden schatten. 
De inkomsten werden verkregen door muntverslachtering en confiaoatie, 
he·t laatste veelal via prooesson vegen& Laesa maiestas" 

Nadat in 64 een brand tweederde van de stad 
Roma vsl'.'lfoestte, verdacht man Nero ten onrechte 

"" <>'I' 

.. ltTGll• ( ondanka zijn var.dJ enaten voor de wed.eropb9uw
nvi

...,... 

"'""" van de at�d) de bra.nd te hebben gesticht • 
Deze gedachte werd versterkt doordat Nero, 
taatloos genoeg, op het vrijgekomen terrein een 
palei0, de Domua Aurea liet bouwen. 

Hij leidd.e devvardenking in do richting dar Christenen, die hij 
mad.ogenlooa liet vervolgen. Doordat op een gegeven 111om1omt iedereen zich 
tegen d.e keiser keei·de of :z.oal de Seuaa.t en de pre.e-torianen omgekocht 
werden en de keizer in d.o steek: lieten, vluchtte Nero uit Rome �n pleegde
zrilfmoo::r.d.. Met ham stiorf' op de 9e juni 6ti het JU1 isoh-Claud.ische Huis uit. 

Hl 
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Ja, het is weer zover, de se ia uit (eindelijk?), en ik kreeg
de eer om hier iet� te kleppen in deze rubriek. Hoe is het met 
onze SC?. We kr1jgen binnenkort bij w\;ze van proef een se met xa 
een t:mdt.1r jasje met mant A4 wel te verstaan. De afdelingen
Gorinchem en Den Bosch gaan dan samen waarscht}nl ijk een se maken. 

Ach, nn een zeer diep gepeins ben ik er toch achter gekomen
waarover ik moet gaan schrijven. De opgraving in Arkel verloopt
best, want de opkomot was "liefst" '7 man, maar we kunnen er 
veel meer gebruiken. Kom mensen, jullie hebben toch ook wel eens 
ti,id om te graven??. Waa.r ztjn jullle anders lid voor. Of maak 
je eenr1 nuttig door het schrijven van een a.rtikel{tje) voor de sc. 
De hoofdredacteur( onze Loevesteyner) schreeuwde van wanhoop op·
de laatste bestuursvergadering om KOPY. 
Hoe zit het met one bestuur? Nu, alles is niet zo rooskleurig.
Onze .i-eachredkundige Secretares,e t U-eorgi ne Overwater, heeft 
hnar bentuursfunctie erb ij neergeLegd. Pardon, even een droevig
rall0nde traan wegwerken met m�n zakdoek. Financieel zitten we 
e1· zePr goed bU, iets w�t in het verleden overigens op zich liet 
wr.1c}ltPn. Nu moet ik evPn diep rad enken� z\jn er nog be1angr1jke dingen? 

,ia, ont.� Pesthuyr.1 begint al aardig op een bungalow te l\jken. Na 
een k0rte hevige restauratie in de herfstvakantie is het plafond
en de bar weer opgeknapt. Alleen het schilderwerk nog. Ja, daar 
kun. je jP zelf aktief ln maken! Bel df-J 'PeAthyyseloof op t 0183;1-
2039). :.,oiJd, mijn vingers beginnen bl0,uw te worden en dat bete-
kent dat i� ermee op moet gaan houden, ja zelfs mijn hoofd raakt 
leeg ( voor zover dat deze gevuld was) 1I'ot de volgende 3c dan maar·. 

e?t.1 11 akt.le f 11 Lid 
,,, .. -. Peter von Hout 

../' 

,._, 
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Stadsherstel in �orinchem 

Het is met d8 zorg voor het monument in de oude vesting Gorinchem 
droevig geRteld (zie Fibula 1976 nr. I)
Veel, misecbien wel niet zo indrukwekkende, monumenten staan te 
verkrotten, ma�r ook enige zeer fraaie panden sterven een lang-
zame dood. En dat terwi.)1 ook het museum van de stad, het in
drukwekkende koopmanshuis "Dit is in Betlehem" aan restauratie toe ia. 

Het is daarom gelukki� dat men in de oude stad, in navolging van 
eerdere stichtingen in Middelburg, �nkhuizen, Zwolle en andere 
plaatsen, ook een stichting stadsherstel heeft opgericht. Daardoor 
zal, in samenwerking met de gemeente, hopelijk een goed beleid ge
garandeerd worden in de toekomst. De stichting zal, naast zelfstan
dige aankoop en restauratie v�n enige huizen, ook optreden als 
pressiegroep: de zorg voor het monument onder de aandacht brengen
van de burgerij. 

Het is te danken aan het initiatief van de sectie historie van 
de culturele raad, waarin ook de NJBG is vertegenwoordigd, dat 
deze stichting V8.n de grond kwam. 

Klaas de Hoer 
Momenteel al heeft de stichtin� de beschikking over twee panden.
AJler02r-t het huis met de trapgevel Westwa�enstraat 77, dat er 
al vele jAren als een aanklacht van verregaand verval btjstaat.
De gemeente heeft besloten dit pand aan de SSG af te staan, even
als hPt fonao dat voor dit doel werd geschonken. Het betreft hier 
een ju�iJ.('l'mgLft ten bedrage van .f 150.600,- van de kunststoffen
industrie Van Boven. Bravo l 

Da.arnaas1, h('Eft de stichting 1n eigendom verkregen het huis West
wagons trant 34, waarin vroeger een 1wmpenhandel gevestigd was. 

VoortA is men van plan door invPntariaatie van alles wat er op
monument gebied te vinden iP, tot een ovA�zicht te komen van wat 
het meest ur�ent is in de naaste tookomet. 

Heb je iets op het oog waarvan je meent dat het bast gerestau
reerd kan worden of in ieder veval behoed voor de sloophamer
kan worden, dan kRn je ten al�e t�dc kontakt opnemen met de ntich
tinR via Ww�tH� Postbus 139 te GorinchPm. 

Stadsherstel van Gorinchem, een zaak die ons allen aangaat!
verder wensen wij de stichting veel succes toe. 

sf�,
s: 
·it' . 

B'okko de Vries 



IETS UITDE 

GEL" HIEDENIS VAN 

\ E 
hPn de ru �ichj f' H:ni n vBn Gcn·kurn i<urrnen wr: aardip.� zien hoe een Neder
lan� �e �tArl zich in de middeJPeuwon ontwikkelde. Over de oudste 
FE''""'lEHlPnis van Gorkum if-1 niet VPPl beknHi, want 1atPr zijn v�el 
rr.ecr,vpn '➔ ''" rl or,>.n p:,egru,1n. f.r wordt we J /7, P :-w,rd, dl:3. t Gorkum reP.d s 
;q rJe R,1·n01n:"H'! Llid be;;tnan moet }1pbbPn nl:::i een H.omeirwP lep:erplaate-.
en er 7'1n inderdaad 00k weJ enkele aanw',\zinp:t�n jr; die richlinr,. maar 
:�ekPT·heLJ i.R hl.erover niet. WP-1 n:oren we ari.nnemen, or P,rond van de 
aflridln� van de naam, dat de plRRtA ornstrPeks 900 bestRan moet heb
ben, of l0nminHte �en nederzPttin� of een grote boerderij met onder
horig vf•bied., dat dnn aan een zoon van �en zekere Goor toebehoord 
moe� hPb 1 ,uî. Goring betPkent zoon van Goor. Iieiir. betekent hof of 
wnonp.1,Fi L"<. lieim hangt r,Bmen met ileem of !!aam. Gorinf;heim o:f Gorln-
r· heim w0ri.l dus r-tenoemd naar het hui c v:::i.n rie zo0n van (}oo:r. Dus: 
,;oor- G(1 rin�- Gorinl2:heim- r�orinche li )m. 

TJ-:iar :lr•, n:e1 ijl<: soort namen vetd .tn deu: :::treek voorkomen en zover 
mp,r r<1 kt1'1 e·a::m in de r.eee·1 Pii-, di:> qe en IOf'.> eeuw :Jt1-unrnen, mag men 
dts:; 8..:tn1,er:1�n!1 dat de na.arn vr-in onz,f:• wnonpl;:,i;-ti,.n uit dezr->lfde periode 
"t nmt. ME:>t'r Z(1kerheid kriJe;en we ecl-1 ter pas in de I '3�" eeu\tJ, dat wordt 
(;o-rJ nchem in veri'.Chil lPnde oorkonden ,cr�">cnoemd een aan liet elnd van 
rlev0 0Puw zelfs een stad genoemd. 

rn r\e 2e hf"lft vrm de 13e eeuw (flori13 V) wan r;orkum in het bezit 
"---' �erri•:1:,t 'NHl het heren Y:::ï.n ArkeJ. l1e7,"' heren, oorr1pronke1ljk minist�-

1·1nLPn, hadden later hun minder hoge afkomst ver�eten en beschouw
den ; ieh zelfs als vriJe heren, die➔ niemand boven zich erkenden. 
�•:r! ll i;HPn hun gPbi,:-à aannwrkrlJk uitr�ebrAid, dat tens1otten een 
buffert'trtnt tusRen ilol.lmv1 en i.ielrr- werd. Om:1treekr; l.270 moet ,Jan XI 
van hrk 1 (bUgen�amd Jan de Sterke) in de buurt van Gorkum, namelLik 
�1.'"'.n d,· n-i�..;tkant, niet ver vr-1n de p]an.ts wanr de oude H.B.S. heeft 
pe�tnqn, PPn kasteel gesticht hebben. In deze tUd moet het stadje al 
on;��Vf'"!' de vorm gekregen hebbe-n, d1e het tot de l:30-jarip:e oorlog
hef• ft t',PhrlUden. llo�we l 1�orkum on1:0 twijf Pld zijn opv.omst mede te (ianken
tH:f'ft Hn.ri lH'i- feit, dat het in de bLu"rt lag Vl'in df' samenvlof'iing
vc1n Lln<P en ;lPrwr:.>de � waR dl" toer.tand ,)•:JrsnronKeli:lc geheel anders 
,:J r1n- nu ! 

i)! Avelinpen (strook lanR3 dUk)
2)! WUd�child (Dalem)
"3) ra�uwe Linvemonn, waJ1 rscr1i,j:nL.1k vPrleng

.inp; van oontPl!Jkf-l stadf'!pTacht
4)! :;orinc' hem!
5)! 8er0le kaGte�l (dPr Arke]n)!
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Omstreeks 1300 moet de nieuwe Linge-uitmonding al bestaan hebben. 
Deze is dus al behoorlijk oud. In de I4e eeuw bestaat er ook ten oos
ten van de nieuwe Lingeha.ven a1 een wijk met de Burgstraat als voor
naamste st,...aa.t. Deze heet zo, omdat deze straat naar de Burcht der 
Arkels liep. W1,j noemen al tl1d dit deel van de stad met d.e Langen- en 
Kortendl,lk de bovenstad en de buurt b\j de ker� gasthuisstraat enz. de 
benedenstad. De bovenstad strekte zich uit tot de Keizerstraat en de 
Kalkhaven, die stadsgracht waren en de benedenstad werd omslöten door 
een stadegracht achter de Boerens-tm.at en de Haa.rstraatn$ 

Gorkum vertoonde in de I4e en I5e eeuw alle typische kenmerken van 
een middeleeuwse stad. Al heel vroeg stond hier, op dezelfde plaats
al� tegenwoordig, de Grote Kerk, die echter in later tUd verschillen
de malen verbouwd en vergroot moet zijn. De toren b.v. dateert uit de 
I5e Peuw en is een bewljs hoeveel de mensen toen voor hun geloof over 
hadden, want onze stad zal ongeveer vier duizend inwoners geteld
hebben� De mooie in Gotische etUl gebouwde kerk is helaas in 1844 
afgebroken en in I85I kwam hiervoor in de plaats de tegenwoordige
kerk, die veel minder mooi ie. 

Jn Gorkum vond men ook kloosters, n.l. een vrouwen en een mannenkloo
ster. beide in de I5e eeuw ontstaan. Heide kloosters hoorden tot de 
Franciscaner orde toe, d.ie niet de aanzaamheid maar de steden opzocht.
Het vrouwen klooster lag b\i de Grote Kerk en namen als Zusterhuis,
Zusterstceg, Zusterstraat herinneren daar nog aan. Het mannenklooster 
stontt aan de Arkel.straat� waaraan de naam Broerenstaag nog herinnert. 

Heel oud 1� ook het ziekengasthuis, dat al voor 1300 in de Gasthuis
Gtra�t e�ond. Resten hiervan z�n nog te zien aan de Gasthuisgang.
Dit gnr". 1,trnii:3 was niet in de eerste plaatf3 een ziekenhuis, maar een 
soort hm·b-"rg voor reizende arme mensen en zieken. Later is het laat
ste de hDofdzaak geworden. In het eind van de I6e eeuw .is dit Gast
huiP verp1a,qtst naRr de Ha,1:1.rstrae.t. Aan de Haarstraat ntond daarvoor 
het Be•-1jn 11.J1', dat al in dE:i 124t eeuw wordt vermeld. 

•reen �orinchem een Rtad was geworden, kwam er al vroeg behoefte aann
een ei�en gebouw voor het stadsbestuur. ln de 14e eeuw diende daar
vonr een gewoon huis Jn de Hoogstraatn1 maar in 1437 slaagde men ern
in een �ebouw te betrekken lgewoon een verbouwd pakhuis), dat op de
zr�lfde p J.n;its stond als het tegenwoord.ige stadhuis. Door verGchillenden
ve:rbouw:i.nr;E>n ontstond hier een bijzonder nardig stadhuls, dat helaasn
iD 1b5� 11 afgebroken. Op 3 october 1860 werd de eernte raadsvergade
ring in het nieuwe stadhuis gehouden. Men had in de 19e eeuw weinig
belanpstelling voor oude maar w�ardevolle �ebouwen en daardoor ie ern
in di� tUd heel veel stadsschoon verdwenen.n

Het middeleeuwse uorkum telr!e natuurlijk ook vele Rilden. �r werden er 
27 venneld (!), die dus alle beroepen omvatten. Daarnaast bestonden 
de 7-or-;enaamde "Schuttersgilden 11 

, die we tegenwoordig burgerwacht zou
den n6emen. Er waren er in Gorkum oorspronkelijk 3, die genoemde wer
den naar hun beschermheili�e:· 

I)n Sint Sebastiaann
2)n fiint ,Joris
3)n Sint Christoffel (Christophors)n

De schutters van het Sint Sebastiaansgilde hadden de handboog, die 
van f3int Joris de voetboog en die van !Hnt Christoffel de hand bus, 
een voor1oper van het geweer. 

https://Be�-1jn11.J1
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Het Sint Sebastiaangilde ie epotlig verdwenen, maar de 2 andere hebben 
zich tot de Franse tijd kunnen handhaven. De Doelen was oorspronkelijk
een scl1tetbaan, waar de schietsohUven (de doelen) van de achutters 
f'ltonden 

In Gorkum moet al heel vroeg eeh school gestaan hebben, maar in la
ter t�d werd daar in de eerste plaats Lat�n onderwezen en zo wor•t 
er i11 I4AO de Latijnse school ve!'ffleld ( ·toen nog in de Arkeletraat.),
die de voorloper ia van het tegenwoordige Gymnasium. Toen de grote
stadsschool dus veranderd was in de Latijnse school, kwam er behoefte 
aan andere scholen waar men met het onderwtja niet zo ver ging. En 
zo zien we naast de Lat�nse school een aantal lagere scholen verechij
nen. 

Da heren y-an Arkel hebben tot 142! Gorkum in hun bezit gehad� Toen 
werd een Jan van Arkel door Graaf Willem VI verdreven en werd Gorkum 
een Hollandse stad� Het oude ka.steel der Arkels op het Wjjdachild werd 
gealoopt en de gräaf bouwde een nieuw kasteel aan de rechterkant van 
do hAvan bl,i de Merw(()de. 

In I46I werd Karel de Stoute als heer van Gorkum geïnstalleerd en deze 
is niet lang daarna met d@ bouw van en veel groter kasteel begonnen,
op dezelfde plaata waar het tweede gestaan had. Dit kasteel, dat de 
Blauw� .ror4'n werd. genoomd, moet ·en bijzonder
groot an mooi gebouw geweest z�n� Jammer ge
noeg i het in de ao�jarige oorlog afgebro
ken en in de I7e eeuw is op een deel van het 
ter�ain J� woning gebouwd van de ambtenaar,
die d� tol moest heffen. (bibliotheek!} 

In h�t �ind van de I6e eeuw is er door de BO-jarige oorlog veel in 
fto:rkum veranderd. De wate:r.gEmzen maakten zich van de stad mee eter en 
brachten een aant�l kloosterlingen, waaronder Nicolaas Pieck, de 
01'l.n·s'te van het l"ra.nci.acanAr. }··loos ter. na.ar Len Briel over. Hier wer
ctH1 �u in juli 1572 na veel folteringen om het leven gebll"a.oht.
ZU gingen de �eschledenie als de martelaren van Gorkum in. De kloo8-
ter, werden gealoten, het Begljnhof opgeheven en de Grote Kerk kwam 
in "an.dan van d.- Calvinisten.. ..._. 

dween het kasteel "d" bla.11-we toren 11 
,

wallin in een ruim� kring om 
den � l len met uit.tori ngende "nwtt ons, 
ainds de ui tvindi:r,g van 
veatingttAd �n hqd het uiterlb< gekregen,
zou behouden. 

Ook tAite:r} \1k onderging de stad grote veranderingen. Niet alleen vnr" 
maar ook i<reeg de 6ta.d nieuwe 

d.e vroegere ,muren heen. Dit waren aar
zoals noodzakelijk geworden was 

de vuurwe:penen. Gork�tt1 werd een be langr1jke 
dat net nog tot onze tijd 

be!!'ltuur tot rle machtsovername door het nieuwe bestuur: 
YZ: Bram v.d. Hoven van t�"'nde:ren 
AS· Ruurd VRn Donke]aer
PM: Jnap Wb se 
HR: H�nk 1-fovenkamp 
G-S: (i�nrr.,;1 r"'' Overwater 
PS: ·p;a�ter v n i '>U • 



8trRks met een nieuw bestuur aktiviteiten ontploolen!3

-î5-

L�den���t afd. Go�kum Eer go november '16 

I3) Rolf van Acquoy, L�sterbeslaan5, Gorkum 01830- 23240 m
23 Ine de Boer, Zuidzijde 160, Goudriaan OI838- 4I5 v

3 � KlätJs de Boer, Binnendamseweg 79, Giessenburg OI846- 2413 m 

4 .Luuk de Bok, Abraham Kemplaan 39, Gorkum 01830- 24672 m 

5 Ruurd van, Donkelaar t Laantje Ia., Werkendam 01835- 1430 m 
6 Erik Evers, Koningin·3Wilhelminastraat 3, Arkel 01830- 1224 m

7 Inge Evers, Koningin Wilhelminastraat 3� Arkel OI83O- 1224 v 
a3) Nelleke Ganzevoort, Barbierstra.at 93, Gorkum 01830- 22142 . v 
_q3) Bram v.d3$ Hoven van Genderen, Schaapsheul 10, Gorkum 01830- 22I5Im 

IO) Maurits van der Graaf, Gonco:rdiaweg 153 Gorkum OIS,30- 23425 m
.1IT) Jaeaueline -:..-Q-Qel1maat, Dltï: BQ;u.�tl'.bMt-;4 Gorkum 0I830- 24210 v 

I?l Astrid de Haan, Hudsons-traat 129 huis, A'dam overtoomse velà v
I� Riny van Houwelingen, Zandknde 14, Gorkum OI830- 23472· v 
I4 Peter-van Hout, Koningin Emmaatraat 20, Arkel 0!831- 2039 m 

I5) Henk Hovenkamp; Wilhelroinalaan 22, Driebergen 03438- 4475 m 

I6) Claas van Kuilen burg-, Dorpswe� 92, Hoogblokland OI83I- 2190 m 
17)3 Albert Meulstee, Speerreep·22, Zalmplaat-Poortu�aal OIQ- 3817253 m 

18)3 Jan van Moorsel, Julianl-3.weg I';, Nieuwend�ik 0I83l.l-- 1639 m
19)3 Tineke den Ottelander, Ploris Ra.dewijnzstraat 21, Leerdam3 v
20)3 Georgine Overwater, OphcviuAlaan I26 Den Bosch 073- 1426293 v
2I) Wim Plante, Raadhuisplein 6, Arkel OI83I- I4I8 m
2?) Michael Regenboog, Larikslaan 39, Sleew�k 01833- 1834 m

?�) Hert Stamkot, Hudsonstraat I29 huis, A31 dam overtoomse veld m

2�) YrJts Ton, Raifaisenlaen 2, Utrecht m.·
2�) Wi l..1e, i.n 't Veld, Larikslaan 29 t Sleewjjk 01833- 20I8 v
26)3 tnk Verschoor, Grote llaarsekade 16, Gorkum OI83O- 23I7J3 v 
27)3 Jenrlk Verschoor, Grote Haarsekade 16, Gorkum 01830- 23I7t3
28)3 KePs Vervloet3t Molenstraat 77, Gorkum 01830- 319483

m 
m 

29)3 Wim Voogt, Zwaartververst""aat 31r Gorkum 01830- 245623
;o) Annemiek van der Wal, Kerkstraa:t 45, Za1tbommcl pi 

v 
3I' Gerrit van Westrenen, Onder weg�, Arkel 01831- 1327 m
32)3 Jaap Wisse, Wildschutlaan 2O J Gorkum 01830- 202193 m
33)3 Mary Ann Blom, Prinses Irenell'.lan 25, Leerdam3 v
3�� Toos Ganzevoort, Barbierstraat 93J Gorkum 01830- 22142 v 

Dick Los, Onderweg IS, Arkel 01830- 1498 m3?236) Fo\ko de Vnies, D.F. Pauwetraat 23, Gorkum 01830- 224133 m 

37)3 Dick de Jong, RivierdUk 57g, Hardinxveld- Giessendam 01846- 20793m 
38� Jan Ue9per Zweera,Dorpsstraat 19, Zoelmond m3

fo 
-

\ 

startt onze afdeling ervoor, we hebben dus 38 leden l25 r:f en 13 q ) 
Verrr:wef'_ het grootste deel woont bui ten Gorkum. Velen zijn 9 terwi,jl ze 
op de mid1elbareechool zaten, lid gewoDden. Deze studeren nu bijna
allemaal. Voor hen is het dan ook moeilijk op aotiviteiten te komen. 
Toch kunnPn ze wel eens reageren, of wat vo�r de .;c schrtjven* Het 
VPrLie� aan in uorkum wonende leden moet aangevuld worden, willen we 
in de to9komst met een nieuw.bestuur het een en ander organiser�n.
Probeer dus leden te winneno Hiervoor kr�g je ook nog wat 
Wil. je op school of waar dan ook wat proragande ma.ken, in het Pest
huyo ligt een behoorlijke hoeveelheid propa.gande materiaal die je zo 
mee kunt nemen. Wel even de sleutel van het Pesthuys halen bU �én van 
de bestuurnleden (zie elders). Aan financiele middelen ont-
breekt het or1s nauwel 1,jks, maar alleen met aktieve leden kunnen we 
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l!et ; eheel zi.et er zeer smakeli,tk uit en zn.l zeker Zlin wef� wel v:i.nden :r 

Voorrll nu het snellet,jeo-doen wePr 111.n" ls! 
u kunt het kwn.rtet kopen bl,\ dE: adre:�sen, dir> �1:enoemd Zii!1 in de (lorkumneekrnnte,1. ZU die niet in Gorkum wonen z)n toch in ria geieRenheid om 
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Gasthuispoortje
Dit is in Bethlehem 

Dalempoort.
,t Coemt al van God 

Hugo de Grootpoortje 
De Rijzende Zon 

Waterpoort
In den ijlowen Hoet 

Een tafel vol kaarten, met tekenin�en over Gorj chem, wel 32 stuks, vor
men het kwnrt,etspe1, dat is ui tgep;even door en .:>or de .:Jtichting :3tads
heratel �orinchem. Voeg daarb� nog een kaart, c e vertelt wat de stich
ting is en wile1 een kaart met een plattegrond v n de vesting en eRn 
korte uiteenzetting over oude gebouwen en dergP ;_ ;ke van 1;orinchP.m, als
mede een kaart, die de spelregels verklaart, dan is met de dekkaart 
het Apel kompleet. Gestoken in een keurig plastik doosje is het een 
waardevol bezit voor wie Gorkum een goed hart toedraagt. Ue prUs is .. ·5,
De kwartetten z\jn onderverdeelà in Poorten, i,e bouwen, Geve) stenen,e
Huizen, Kerken, Torens, Pakhuizen, Pompen, �onteinen en tJithangtekens.
Do kaarte11 z1in ui ti::revoerr; in zwart met tekeningen van de i;orkumse
kunstscllilder· P.A. 'de Hoon met in rood aangp1r even de onderverdeling
der kwartetten en de voorntelling per kaart, 

.. 

?·nn een kw�rt0t +:e,ltor·en.
de !l9prl::�t}86�e armZ�i moeten f 6.')0 �franco th;lis·!) girerent1r�anK(s�grinchem op giro nummPr ,,8910 ten gunote vn.n rek. 
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Voo1• Wt.! we.t over de bouw van de pyramtde gaan schriJ•N�n wil ik 
eerst wat over het nut en ftndere zaken vertellen. T�n aller-

erst�: wat is een pyramide?. We kunnen zeggen in wi�kundige
termen: een lichaam wae.r.,,an één zljde, de basis een veelhoek 
ia on da alle ribben in één punt samenekom"n. Als men het 
woord pytamide hoort, denkt men meestal gelijk aan deze bouw
wericen in Egypte. Hoe komt man aan het woord pyramide? Daar
over ,l_i'n verscheidene theoriGn. De Grieken g��@:��•n het 
woc:rcltrd�t�� ( pyrami s) . of het maervoud ervan àfrv '1b�� ( pyra.midee).a
Mêi.al:' somrn gen zeggen dat �en pyrA.mis een punt]g oekje was. 
En ,:at voor woorden hadden de Egyptenaren er zelf voor? In 
d� �i0kunde hadden zu het woord per-em-u�-, maar voor het 
gqve�rte zelf hadden �u een klein woord n.l. het woord mer of 
ma1 v. Ala laatstet wat voor doel had zo'n pyramide? Als de Fa
rao, diA eigenlUk een goi wee, zijn leven had voltooid begon
er voor t'i.em een nieuw lev'cn achter de westell.lke horizon. 
Dat nieuwe leven daar was geheel ePn verrukkeltjkheid! geen 
natuurrampen maar a.l t \jd goede oogsten ed. 1Je god Osirl heer-
ste over die wereld. 1Je dode Farao moe<Jt eerr1t een groot
meer oversteken dat het Le1ierneer heette. Voor de mensen heeft 
die hemrl eltUd zeer hoog Gelegen. LJaBrom heeft men een trap
nodi� om er te komen, dus men maakte van de pyrRmide een soort 
monuciPnt, maar ook tevens was er een hulp in de vorm van�n 
trqp, zodat de ziel naar de hemel kon reizen. in als laatste 
r:1oeot de dode Farao benchermd worden t•.':�en eventuele graf
roverf', mae1· helans wonnen dPze 1t:ui.tsten bi,inf-l altUd. JJe tijd
was 1r"1+; hen! 
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Nat 1"nr7 · k .noest zo I n pyramid.e lang mee gaan en dit leidde 
tot ft ;,;:ruik van goede stHensol rt(rn. Men gebr11ilcte hiervoor 
net�ur.•teen_ Het natuurstBen �s voor het eerste gebruikt· 
tus8en akkara en Memfis en daarvandaan is het naar het zui

den gogaan, De belangr\)kete uatuursteensoorten waren ka.lk
za.ndntee.n, zandsteen, asbest, ')f!sal t, kwartsiet en de be
roemde ro?.e graniet 11.1 t Af f'wûn. JJi t graniet werà gebruikt
voor bc1un�rtjke dingen zoals; drempel, kozUnen, valdeuren 
en 7,uJ J.E�•1. Hoe maakte men zo'n t-1teen voor de µyramide ge
reed' �r z�n daar 8porer van ge?onden in Aswan. Met koper
en werktu.�.ren werden r,.r gaten in lR cr,ek:ozen plaatsen gemaakt
waarna wen E<r hout en wigge:n in <110t.g die men nat maakte 
m0 c. :11 J ri;e'r?lP: dat deze Àwigge� gingendu.itzet�en. Dit had alsd
gevo.1Fc, 0P�, net steen spiîeet. J,aar onK gebruikten ze toen al 
za{,'."n en borr:m. 

ledG!'nc11 (1.1 e een bezoek aan de pyra.miien hoeft gebracht
vraa�t /4J�h af, hoe ze 'm gebouwd hebben. We beginnen met 
c1 e voor,..;e·re.idi ngen van de bouw. We we ten btina totaal niets 
uit u•ï (!'.è9ch1°iften en afbeeld'i ngen. Duri s.lles wat hler hier 
gecc 1r0ien wordt is theorie, of na eanleilding van een af
Krnvinr Dn�emaakt. Nu moeat de koning eerst de plaats vinden 
vo,1:• '?ii.în 10nument & Meestal. werd dit bij z\1n voorgangers ge
zet. z�•1i aanloopperiode zal heel wat tUd gevergd hebben. 
Sorrrn,.J..;;,•en 7eggen dat het voorbereiden even veel tijd gevt�rg4
moet hebben ale de bouw van een pyramide. Er waren ook en
kelr• vco'i'.'WRarden aan ze 'n py,·rm:l. r3e. Alleen de westelljke oe
ver van r,-::i NîJl kwam er voor .t r. a.Hnmerking en men moest ook 
r�1cp,1�.Lng r1 )Uden met hf't grond, !.\.ter en de phH ts :noest niet 
te ve .t• 1r1n de Nijl 1 lg,9:en, di r: nm vervcer-sredenen. Als men 
de �cscr�kRte plaetR gevo1de� hAd, mucsten de bademdeakun
JtgPn <ln frond bAproeven �p �es0hikthe1a. De redenen hier
voor z'Jn, 0:11dat meestal een groo+ 1cnntal vertrekken onder de 
pyr.amide ift-•am te l.:lgge:n. A1r: deze p L"'n. Ls gekozen wa<J � moest 
het terrein schoonpemaakt worden van pu�n, z�nd en stenen. 
Dit n111n. �qerd later 't.teer Ge 1)r11ikt om c1· e;aten mee op te vullen. 
Al'." er 0 ,': de plaats een s Luk "Otc o t een heuveltje was liet 
men r1 e�;e ,,1tA.nn en bouwde men de :pyrarnide er omheen. Uit 
schee 1J0 ncel wat werk. Die bodemdeskundigen hadden een zeer 
verantwoorde1i.iie taak omdat )'::\,i de kunine; een :::1teenbodem voor 
de eeuwi�held moesten konden gcranderen. En om deze geschikte
nteenl�qf te krUgen, moeGt mPn meestal de bovenlaRg weg hak
ken. Bi11rna volgde het horizontaal maken van het grondvlak.
Dit we-d volgens Fakhry �edaan door er een dUkje omheen te 
maken en er ver�olgens water in te laten lopen. Dit is zo per
fekt pr- rtaakt, dat bl,i de pyrarnide v::-m r;hr':!01:rn de afwtJkingen over 
die gPd1t•le opnervlekte niet grotPr dan Idt 7� cru. zijn!
Hi 0-rr:P. vo L1:rl e het vierkant maken van het gror.dvlak. Dl t werd 
w·wn.�:: d ,0r ervaren landme terr.; (meestc.l :;:Pnerat.ies ls.ng, tot ::: 

;e!f3 tn l0 prehistorie). H0t ultzetten �An een zijde w�rd 
n e . bi: r ,lJ. re van een touw e,:edan,n. H1 r. 4 s "'chtr,r niet zu1 ver om
dat c, 1,· vocht o.f rJ.oot' droo"rt;o het tcuw ui't,z,ette of' kronm, met 
9 _i,1 r"'VO•, d een kleine aJ.\-.rijkUig. Dtt is ûOk het [';E'VH1 met de 
PJ'.'1lT'11.d<?. V7n Cheopa" üe ene z\jn €? !}.:. 19,75 cm.kleiner en 
ai� �r grootte en lengte vnn ��i mc�erlPP� 
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De archit�kt van de pyre.mide had de grootste opdracht, hlj moest 
een vyramide ontwerpen, die nog beter en nog perfekter moest
�un dan de vorige. Elke pyramide is de.n ook anders. Dit deed 
men "ootal tegen de grafroversa De archj.,tekt van de pyramide
van �h�oo� was PrinA He�on. D� voorbereiding�n van de bouw 
beva�t1 ook het aanleggen ven wegen en allerlei dingen. Hier
na kon rnt bouwen beginnen Das t�voo:r had men mensen nodig.9 

Deze waren het volk zelf die hun hele .leven daar werkten, 
ma.ar ook zuller er als.ven gebruikt zijn. Het bouwen van de py
ramide van Cheopa heeft ongeveer 20 jaar geduurd en er waren 
zo'n I00.000 (!) mensen daar aan het werk. Deze mensen moestenn
ook te eten en te drinken hebben maar gelukkig waren ook daar 
w13er men:-rnn voor. D�zc r�:.:meen wonndrm in ba:t<e.kken bij de bouw 
van de pyramide. Men had verschilldnde groepen zoals de 
sceptPrgroep, botongroep ot o�z. ook de aterkegroep. ZU wa-
ren natnurlUk niet do enigen die o.a.n het werk moesten. In 
de steengroeven werkten ook veel mensen. Alleen voor de py
ra.mida ,.,an Cheopa a.1 zljn 2¼ miljoen steenblèkken gebruikt.
Deze stenen wegen zo'n 7½ ton (!000 kg) per stuk. We weten 
ni�t zeker wie deze sterum heeft 0 ui tgevo11den 11 

, maar waar•n
s-chijtü Uk zJjn ie voor het eerst g1'bruikt door �rchi tekt 
Imhotep van Farao Djozerne 

füH: i,•.1erde11 de atenen mu.n' boven geb:t:acht? Tegenwoordig neémtn
men aan dat ze door miadal vmi hellingwegen, die aan �én of 
twee 1ca11tcn tegelijk werden gebouwd omhoog gebracht werden. 
Met 1 "der laag va.t1 stenen of trede werd deze weg v·erhoogd
1. zle t'f.kcming), de weg kcni al beginnén in de laag gelegen 
�te���raeve. Over .deme weg werd0n daze stenen dus gesleept.
Dncr nictdeJ. van houten 1€ffüm e houten koevoeten en houten 
l!.r.1 1nen werden z� voortbewa�en. Vddr zo'n slede gooide m@n
welk o J,,. water als glijmiddel. Alle atenan van de pyramide van 
Chcop' 'tijn gEn.roegd m�t cm d-urrn.� rnortellaa.g die van een ze·ern
goGdo 1-:wali tei t is. D-s hot•itontale �en werden zo neergelegd
dat evr�·t d� mánteL;ton@n hï.U plaats kregen, daarna de aan" 
grenz;�nd.� r.ij even �orcT1.tl6i; 1�d1erkte stenen on pas daarna. 
de blnkk�n ,,an de vulling. '11 ·�· do!!.� le.ag klaar, dan de volgen
de laag, dan de•aro�volgande en� Vroeger had men het zich 
ander 0■ voargeeteld. Alt men tot boven to� klaar was, kon 
men de nHi?1tel gaan ne·1br@ngf'-n en gaan poliJsten. Als alles 
�laar wRt groef men da wag ,�ar weg. Jk heb hier eenvoudig
s�tra�h! vit te lag1nn hoe zo 1 n pyramlde, met alle primitie-
ve �ldialen uJt die lijd� gebouwd werd. 

,... -.g -- ..~ ·-- 1) terrein voor ma.ataba I s 
::_. �- -=:· -�n-. ���..- 2 l kleine graven en tempel

• ---· '3) de pyremidetampel 

A/Jj Á··. 5) bij pn
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4' v�tbindingsweg vd tempel 

yramidea 
ei,·� 6) de grote weg.

7) bo'\tenvlak pyramide
.,- 8) rots voor sfinx
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1ektuur: �de pyrsmiden van Egypte, Bussum r·tbula-van Diahoeck I97I 
-Aster1x en Cleopatra, Uderzo/Goscinny 
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,..., �an �uiden van lialioarnaasue bevindt zioh h�t eilMd Rhodos,

___ .,,:, 1Huu;,·ran de bewoners bekend &taan om hun zeemanskun&t. De ha
nn van Rhodos was in de oudhsid al beroemd, en. uit ds Y$le 
1:rn•.11tn1 en versieringent die d.e kaden sierden, kon men de 
rijkdom -van de bewoners aflezen. Volgens een schrijver uita
die tijd stonden er wel 3000 standbeelden, wattn�n er oa 100a -

opvielen door hun enorme afmetingeno 

Het l!H,H,Hllt bekend ia het stand.beelda
fvan de �onnagod, Helios, die zeer 

werc;. vereerd op het eiland.e DF1�e 
Colooaus van Rhodos was 40 met�ra
hoc,g en :flou 300 talenten gekost
hebben (m(18l' dan 20 miljoen gulden)a
L3J:1g stond het beeld echter niet .,
1HJJ.'l da haveningang van Rhodoai na. 
v-i ,iftig ,iBar stortte hot n.eer doora
een -.;erdbeving. 

De î:k,rneinse historious Pliniua, diea
üe l'l'J6 ta:ntan bazicb.tigd.o, va:rteld.a 
ona tnt de ving8:ra van het beeld al
letin al rie meeste andere beelden in 
r!f''ll!i,U:ng overtrof� Volgens de over-
l o-v er1ng verkochten. de ArabieNm dea
0verblijfeelen van het beeld aan eena
Jv-,d.se handelaa:r, die niet xniniier 
dirn 900 schepen nmdig om �e naar heta
vast land te vervoeren. 

-- ·-......-r-:-,_,_,__� ....a
Over. di, plaatsing em de vorm va.n het beeld doen iiel'sO, 111 ende 
ths"•o:rteën de :rondai volgens sommigen stond het aan da haven
ü11,ang met een been op ieder havenhoofd. en d.aed het te1tEtns 
d.ienat ale vuurtoren. 
Het ü� iëJChter waarachijnli.jk dn.t het op een eiland.ja bij daa
havenings,ng stond. liet vri jheide beeld in Nov York geeft onsa
enig ide& hoe het beeld de zeelui, di•3 d.e haven nadar,lent
:Lmponeerda� 

Klaas de Boer.a
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