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BLAD VOOR JEUGD EN GESCHIEDENIS-SCRIPTUM CASPINGIUM
Scriptum Uaspingium is het orgaan ,an de
Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van
de Geschiedenis afdeling Gorkum en om
streken. Het se versch�nt normaal gespro
ken 6 maal per jaar en is voor leden en do
nateurs gratis. �iets uit deze uitgave mag
zonder toestemming van de redaktie worden
overgenomen. Oplage: I20 exemplaren.
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bestuur + adressen
VZ: Ruurd van Donkelaar, Laantje Ia t Werkendam OI835- 1430
ftS: Fokko de Vries, D.F. Pauwstraat 23, Gorkum OI830- 22413
PM: Dick Los, Onderweg IB, Arkel OI83I- 1498
HR: Peter van Hout, Koningin Emmastraat 20, Arkel OI83I- 2039
GS: Jan Casper Zweers, Dorpsstraat I9, Zoelmond 03453- 407
correspondentie-adres: Postbus 132 Gorkum

klubgebouw: Pesthuys

Ba.gijnenwalstraat 22 Gorkum
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Voorwoord:
Zo, hier zj,jn we weer met een nieuwe ja.e,rgang v:-::m het afdelings
blad, de welbekende S.C. Het eerste exemplaar is 11 behoorljjk 11 vol
gekomen vind ik. Maar er komt nog steeds geen kbpy binnen van
onze leden. Je mag achrijven over alles wat met Geschiedenis te
me.ken heeft. Als je bang bent om vuile handen te kr1jgen met het
graven''of met het schri,i'ven, ja dan Run je �r niets e,an doen.
N'u wat vrolijke dingen. Als het doorgaat, gaan we binnenkort proef
boringen doen naast een donk. flw we geluk hebben, stuiten we op
Vlaardingen cultuur. Over verdere aktiviteiten schrijf onze sekre�
taris Fok�o de Vries een kleine bladzijde verder. Het was trouwens
zeer gezellig op de Nieuwjaarsinstuif, maar je ziet alleen beken
de gezichten. Ik heb nog steeds een mosterd smaak in mijn mond,
want een lid uit Rotterdam had masters tussen een tostie gedaa.n
en dit s�eciaal voor mij. Mear goed, veel plezier en vooral lees
plezier met de nieuwe sc.
uw hoofdredakteur, Peter van Hout
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Onze referentie

I8 december 1976
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Als ffoofdredacteur voor het jaar 1976 werd op de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling gekozen Henk Hovenkamp. Deze zag
zich echter in januari al genoodzaakt om zijn functie neer te
leggen. Er werd toen besloten om een Algemene Redactie te vormen,
bestaande uit alle bestuursleden en Henk Hovenkamp die verant
woordelijk bleef voor de publikatie van ons afdelings-blad. Het
bestuur bestond toen nog uit Bram van Genderen, Ruurd van Donke
lr:ia.r, Jaap Wisse · en Georgien Overwater.
Het eerste nummer kwam gereed in januari, dus nog onder de Hoofd
Redacteur. Dit nummer bevatte voornameliJk uit andere publikaties
overgenomen stukken, sporadisch kon men nog wat ingezonden kopy
bespeuren.

Het tweede nummer verscheen pae in december, dit is voornamelijk
veroorzaakt door tijd- en kopygebrek, maar zeer zeker is het late
uitkomen van dit tweede nummer en het niet verschUnen van de
volgende nummers te w�ten aan een gebrek aan inzet van de redaktie.
Het is zelfs zo, dat de tweede uitgave voor het grootste deel
door leden van het bestuur 1977 verzor8d is. Deze leden hebben er
voor gezorgd dat deze uitgave getypt en gestencild als een SC van
een goed formaat bij onze leden in de bus kon komen, want de tot
december binnengekomen kopy was niet eens voldoende om er een se
mee te vullen. De inhoud van het tweede nummer betreft een ver
slag van het projekt bij Arkel, iets over het houden van zwanen en
over Gorkum. Een stuk over de Bronstijd en wat Egyptologie.
De plannen voor de komende jaargang zijn het normaal uitbrengen
van·zes nummers en een verandering van het formaat van ons blad
van A4 tot A2. Ook wil men kontakt leggen met afdeling Den Bosch
voor een eventuele samenwerking op het gebied van de afdelings
bladen, ik denk hier in de richting van een gezamenl1.jk blad wat
het uitkomen van de nummers wat zekerder kan maken.
De oplage van de uitgekomen nummers bedroeg I20 exemplaren.

Henk Hovenkamp
Bram van Genderen
Ruurd van Donkelaar
Jaap Wisse
Georgien Overwater

BUlage(n)

na.schrift redaktie I977: een voorstel van de vergadering op de
�lgemene Ledenvergadering om de voorgenomen formaatsverandering
niet uit te voeren, is aangenomen. Dit formaat bl�ft dus.

74 2 S

IB december werd op een redelijke bezochte Algemene Leden Ver
gadering het nieuwe bGstuur gekozen. Dit nieuwe bestuur wil
net als het vorige dat wilde, "er wat van maken". Dit kon alleen
maar door een goed "plan de campagne", die dan ook in zekere zin
ia opgesteld. Analyseren we wat er met het vorgige bestuur mis
liep, dan komen we oa. op de leden terecht. Men woont te ver,
men is te oud(?). De s.c. liep slecht, eindeloos afltldringen op
het sturen van kopy door leden met kreten als "stuur in godsnaam
kopy", ztjn zinloos. We voeren dan nu ook een andere taktiek:
Mensen benaderen om eens wat te schrtjven, bestuursmededelingen
en de verplichting van bestuursleden om wat te schrijven. Deze
goedgevulde S.C. is hiervan het resultaat.

,
·,

Het Pesthuys is jarenlang verkrot. Na de enorme verbouwing, nadat
"we" het pa.s gekregen hadden ven de Ra.no (zie het inmiddels e.a.n
iedereen toegestuurde lustrumnummer) is er niets meer aan het
Pesthuys gedaan. Het was vies, donker, koud. We hebben getracht
hier wat aan te doen en we zijn nu, voorjaar 77� bezig met verven.
betere verlichting, schoonmaken, repareren van bel. We hebben
yerder de loodzware gordUnen uit de keuken gehaald, zodat daar
ook eens daglicht naar binnen kan vallen. We menen dat als het
Pesthuys er wat aantrekkel:1,jker uitziet t dat dan de animo om het
te bezoeken bij aktiviteiten verhoogd zal worden. De bibliotheek
zal verbeterd worden. Er is, na een verzoek hiertoe van Nelleke
en Toos Ganzevoori, de Pesthuyssloven, een (hernieuwd) Pesthuys�
reglement opgesteld bij de bestuursvergadering van 29 januari jl.
Het bevat oa:
roken: zo min mogeltjk, kettingrokers zal verzocht worden te mati
gen.
alcoholica: pils zal verkrijgbaar blljven, met sterke drank is ge
stopt.
pesthuyskas: de pesthuyskas staat op een plaats die uitsluitend
voor de pesthuyssloof toegankel�k is, kontr�le door
penningmeester is noodzakelUk, niet uit oogpunt van
wantrouwen, maar het bestuur moet weten waar het
financieel aan toe is.
pesthuyssloof: heeft tot taak af te wassen en te stofzuigen, het
bestuur zal immers zorgen voor verlichting. ver�
warming en muziek.
opruimen: kan niet van. deelnemers geëist worden.
bestuur: het bestuur zal tegen zondaats gematigd optreden.

...

Het volledige Pesthuysreglement zal in het Pesthuys komen te
hangen.
Het Pesthuys heeft geen toilet. Op onze nieuwja,areinstuif (25 per•
sonen!), werd dat ook gemerkt. "Men u ging daarom maar in de tuin
van de overburen wateren, omdat ze àe heg. die ze in vroegere
jaren plachten te bezoeken voigens eigen zeggen all nweggepiest"
hadden. �e bewoners namen dit terecht niet en belden de politie.
De volgende dag werd ondergetekende dan ook ·verzocht om h�t plaat•-!
selijke politiebureau te bezoeken. lk ben gegaan samen met Peter
van Hout. Men vertelde ons dat de s.anklacht IOO % gegrond was
(dat was ie ook), maar de politie besloot nog niet te handelen,
maar ons een fikse vermaning te geven. Ons"'8rd verteld hoe kwets
baar we als vereniging waren, en dat we er btj een volgende keer
11 uit zouden vliegen", het Pesthuys kwijt raken dus. Ondergetekende
heeft bij de betrokken bewoonster zi,jn excuses aangeboden namens
de onbekende &l.ders •

.... ....,_

Ons streven is zo goe�ogeltjk met de buren om te gaan. D.w.z.
minder lawaai t het minder laat maken ed. Het liep nu met een
sisser af. We kunnen alleen maar zeggen geluk gehad te hebben.
Voor volgende gelegenheden gebruiken we een chemische toilet.
Een overtreder zal de verantwoordelijkheid dragen voor het behoud
van het Pesthuys, begrijp dat goed!

De politie vroeg mij ook of we nog wel met geschiedenis bezig
waren, of een gezelligheidsclubje werden. Geloof maar dat het me
rnoeil�k viel om met overtuigende argumenten te komen dat het niet
zo was! Op het zojuist ingediende verzoek tot subsidie van de
gemeente Gorkum moesten we ook aktiviteiten noemen di� met het
streven van de NJBG overeen kwamen. Dit viel niet mee. Daarom
heeft het kersverse bestuur flink wat dingen georganiseerd.
excursie: Valkenhof·• museum de Kam, Comma.ndery van St. Jan, alle
te Nijmegen op 26 maart, zie verder konvokatie.
kamp: organiseren van opgravingskamp in zomervakantie om een kas
teel te KXXÈRm Culbemborg bloot te, leggen
propaganda: vitrine met vondsten en propagandamateriaal circu
leert in omgeving oa. werd op scholengemeenschap te
Culemborg een propagandavond gehouden met dia's
vitrine zal ook na toestemming in het Uorkuma museum
komen

speciale SC: uitgeven van 2 speciale sc 1 s over e.. industriele ont
wi�keling van uorkum (wie had eerst stoommachine)
b. ontstaan dorpje Arkel, deze speciale SC's zullen
zowel voor leden en donateurs als op de bevolking
gericht zjjn, en te koop zijn bi,j Uorkumse boekwinkels'
puzzeltocht: er wordt aan gewerkt om mensen de gelegenheid te
stellen om in een middag of morgen wandelend door
Gorkum Rlle monumenten van het bekende kwartetspel
langs te gaan. er zal getracht worden sommige open
te krUgen, nadere feiten volgen nog
opgraving: de opgraving of liever gezegd efgraving ve.n 2 putten
te Arkel zal in het voorjaar plaats vinden
lezing: in juni krijgen we een lezing over Rome met Aia's

fotografie: onder supervisie van Ruurd van Donkelaar zal er naast
de al bestaande Werkgroep Buiten Onderzoek een werk
groep fotografie komen
.,

Er zullen meerdere Pesthuysavonden komen. 0� ons zelf wat inzicht
te verschafften in het organiseren van aktiviteiten, circuleert
er in het bestuur het NJBG kaderhandboek.
Ook blijkt Gorkum ondergrondse gewelven te bezitten. We houden
dit in het oog om deze eens te bek�ken (kompleet met valhelm en
laarzen), uiteraard na toestemming van gemeente Gorkum.

De s.o. heeft, zoals jullie zien, een nieuwe voorkant, ontwor
pen door Peter van Hout hi�melf.
We hebben er nu 6 nieuwe leden btj, welkom!
Het lustrum zullP.n jullie al ontvangen hebben, kommentaar is
overbodig.
Rest m� nog jullie te verzoeken ons te helpen, en dit kan gewoon
door te verschi,jnen op aktivi tei ten. Kritiek ( =kopy), opmerkingen, ...
suggesties en raadgevingen zijn welkom.

r•tk• Ds

Vt\ÏI$ (R.�.)
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N� we in de vorgie se een stukje hebben geschreven over Bronzen
btjlen uit de bronstijd volgt hierop een Artikel over de Bronstijdse
cultuur, het zog. Hilversum Cultuur.

HET HILVERSUM CULTUUR

(I500- IOOO v. Uhr)

Waarom deze naam? Nu moet ik het eerst hebben over waar deze mensen
vandaan kwamen. We moeten dan eerst een blik werpen op de overzijde
van ons lAnd n.l. Engeland. Nederland was gekoloniseerd door de
zog. StrUdhRmer-culturen, ma�r Engeland niet, Er waren wel klok
beker of gemengde klokbeker-strUdhamer-culturen binnengedrongen
ü Nederland vandAan. In de 20e eeuw voor Chr. moet er een gemeen
schappelijke cultuur geweest ztjn. ln het laatste deel van de vroege
bronstijd {1500 v. Uhr.) bereiken immigranten uit zuidoost Engeland
via het kanaal België, en daarvandaan vestigden ze zich in Brabant,
de Utrechtse heuvelrug en het Gooi. Wat was de aanleiding om hier
toe tot te besluiten? In 1932 wees Van Giffen er op dat sommige
grafheuvels in Nederland. leken op de Engelse ("Bell Be.rrows").
Ne. deze uitspraak kwam er een Archeologisch konflikt, totda.t er·
� door W. Glasbergen een grafheuvel werè opgegraven met de modernste
•, methoden blj 'J.:oterfout- halve Myl in Moord-Bra.bant (1948- 195I).
De sleutelvondst was een met touw ingedrukte hals van een Engels
type urn, met de C14 methode (met let dan op de hoeveelheid ra.dio
aktiviteit die aanwezig is) werd de grafheuvel gedateerd op de
I5e eeuw v. Uhr. In 1899 wae al in Hilversum een urn gevonden die
d.e naam zou geven àan_het cultuur, het Hilversum cultuur dus.

Het aerdewerlt

De ur!l van.het J;Iilversum cultuur is een grote, zware plompe
pot,. WJ:.be�,i,t een zeer dikke wand èn is· ri,jk aan g�ave brokjes
' , vergru, Ts'd graniet, · die r m. op sommige plekken uit ziet steken.
Vele van dez·e potten héb:hen een II stafband 11 ( verdikte·, !Jjst). De
vroegste �otten hebben boven de stafband (schouder) een Engelse
versiering.
De g�afmonumenten
Hoewe! deze urnen hoogst zelden gevonden worden in de grafmonumen
ten mogen we wel aannemen dat ze wel tot het Hilversum cultuur
behoren. De urn werd overdekt met een heuvel die was opgebóuwd
uit graszoden en soms door een Engels gebruik, nml. door een
wal en een greppel. Waar deze Hilversum mensen zich vestigen nam
de inheemse bevolking de crematie-rite en de bijzetting in de
urnen snel over. In het noorden deed men om de grafheuvel nog
kransen van houten palen. Zie ook �u weer de tekening. Waarsch�n
l�k ook nog een heg van revlochten twtjgen erom. Dat er boven de
palen·nog horizontale balken gelegen hebben vermoeden we wel.
Dit komt omdat er bij Stonehenge ook deze mthode toegepast werd.
Dit alleep met stenen. De verbinding was het zog. pen-gRt ver
binding. Dit is bij steen eigenlUk ongebruikel�k. We hebb�n eigen
li.ik drie ''faseri' van grafheuvels b\j het Hilversum cultuur:
A: de ringwalheuvels, ca. 1600- 1350 v. Chr., met 2 in 2 staande
palen, zie tekening
B: dit is gekenmerkt door enkelvoudig w ijd gestelde paalkran�
�ca. T350- 1250 v. Chr.

C: de meervoudige paalkransen ca. 1250- IIOO v. Chr.�

Er zi.1n ook uitzonderingen. Soms staat er een dodenhuisje bij. In
.het grafveld van Toterfout- halve Myl werden mRar liefst negen (l)
·van Jit soort huisjes gevonden. Deze dodenhuisjes zijn een begravenis ritueel r;eweest, maar werden later verwijderd.

De nederzettingen
Sinds 1959 hebben vondsten en opgravingen een behoorl�k beeld
kunnen geven van de Hilversum nederzettingen. Ze werden gevonden �
bij Vogelenzang ( N. l!.) en bij Den Haa.g. Bij deze opgravingen z:ljn·,
geen huisplattegronàen gevonden t maar wel vondsten. De botten
toonden aan dat de bewoners koeien, schapen en mischien geiten
en varkens hieldên. Maar ook enkele paardebotten zijn gevonden,
helaas zun ze van weinig betekenis. De jacht was een klein onder
deel in het bestaan van de Hilversum mensen. Er werden schrabbe�s J
weerhaken, pj,ilpunten en een tonvormige gesegmenteerde faiencte
kraal gevonden door een amateur archeoloog. Hij graafde deze na
de officlële opgraving uit de profielwand. BU een onderzoek te
Zliderveld kwam tot verassing een aantal ronde huisplattegronden
voor de dag. Zie tekening. Men vond hiervan liefst vijf stuks.
De lengte as was 6 tot 8 meter en ze stonden op omheinde erven.
Ik heb hier een beeldje trachten te geven dit cultuur, ik hoop
dat u het interessant vondt.
literatuur: Barrow excavations in the eight beatittudes: the
bronze age cemetery between Toterfout and halve tv1yl
door W. Glasbergen, palaeohistoria 2 groningen

Nederland in de bronstijd door J .J. Butler, fi bulareele
no. 31, uit 1969
Peter van Hout
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NJBG QPGRJVINQ TE.AaKiL.(S
LOT)
-------------We zlin praktisch k�aar in ,.rkel met de opgraving bij de koepelkerk.
We waren mooi oo tud klear voor de winter. De opkomst viel eigen
l�k tegen. Maar we zullen maar beginnen met d� ouderdom van de ge
vonden scherven. Het is wel zeker dat Arkel niet ouder is dan rond
800, want we vinden weinig Karolingisch a.ardewerk. Een bodemfrag
ment van een Badorf kookpot plus een scherf met een radstempel
indruk. Tijdens akkeronderzoek zlin nog een paar scherven met ra.dstem
pel gevonden. Ouder dan 800 n. Chr. is b�n� uitgesloten. De Ro
meinse scherven ( 2 stuksTTie gevonden zijn, zijn losse vondsten.
Het Rantal huizen in de Karolingische ttjd kan niet meer dan vijf ge
weest zijn. In de 12e eeuw moet het een boerendorp geweest zijn. Uit
deze t�d vinden we zeer veel scherven van het Pingsdorf en het ge
smoord aardewerk. MRar ook wat ruw inheems aardewerk en het wel be
kende Anden. Deze a�rdewerk soorten zijn in verschillende vormen
gevonden. Er z�n grote kruiken geweest (tot zo'n halve meter hoog!)
met een voet VRn ca. 12 cm. doorsnee. De mensen hier leefden voor:
nA.meli.ik van hun vee, hiervan zijn evenveel botten als scherven ge
vonden. We hebben de botten lA.ten onderzqeken door twee docenten
biologie, die we hierbtj uiteraard hartelijk danken. Het resultaat:
varken
28%
schRap
21%
, J::-... ·
hond/kat
I9%
"'·:��-.:.
/4�- ·
rund
I 3%
""�,geit
IQ%
paard
9%
•

Dus groot vee: 22%
Dus klein vee: 78%
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Dus we mogen tot de conclusie komen dat deze mensen veel varkens?
vlees aten. VoonF1mel1,jk wild en tam, maar ook geit en het schaap.
s·ch1:1ap zowel voor het wol, als het vlees. De rund ZFJ.l hier weinig
voorgekomen zijn omdat men mischien te arm was. Mischien zal het
melk reden geweest zijn om runderen te houden, Soms werden ze voor
de slacht gehouden. We hebben geen botten gevonden v�n jacht
dieren. Wel van het wild zw�n, m�er of deze gevangen, dan wel ge
kweekt was weten we niet. Mosselen zullen deze mensen ongetwj,jfeld
geg�ten hebben, maar of ze vis aten is nog een raRdsel. TUdens
het zeven van materiaal uit een afvalsleuf zijn geen botjes gevonden. 1
Of deze mensen ook kippen hielden weten we niet omdat je kleine
botten niet vauw ziet. Honden en katten moeten in een groot aantal
voorgekomen zijn. Dit is typisch boers. Het paard is waarschijnlijk
gebruikt voor het ploegen van het land, maar ook voor het vervoer.
Beenbewerking is eeR belangrijk iets geweest. Het bewijs hiervoor
is de grote hoeveelheid bewerkte stukken afvalbot. Soms zelfs ge
heel vierkant gesneden. Een typisch iets ié dat de geweichten,
vooral bjj varkens, afgesneden ztin.
hebben ook enkele tuf-stenen gevonden waar die vandaan �omen,
weet ik niet. Mischien van een kerk die er vroeger stond aan het
begin van de I?e eeuw. De huizen zUn waarschUnl�k van primitieve
aard geweest. Hiervan vonden we het zog. huttenleem, Dit is leem
dat op gevlochten twijgen gesmeerd werd en b1j verhi t�irîg �ls het
ware gebakken werd en wegsprong. Of de mensen hun e�gen �zeren voor
we:t'-pen mAakten is wel zeker, a,.ngezien we een paar 1Jzerslakken ge
vonden hebben. In het voorjaar worden nog enkele putten gegraven.
Ik hoop dat jullie ook komen.
Peter van Jout

We

Een nieuw bestuur, bruisen van aktiviteit. Je zou zeggen dat je
da.ar een· hele klephoorn aan zou kunnen wi,jden, ITill.a.r dat is niet zo.
Het vreemde van dit bestuur is nRmelUk, dat het vrUwel onbekende
figuren bevat, met uitzondering van haar HR en VZ, en wat moet je
daar nu over zeggen, hè?. Nu ja, de HR kennen we, ons voormalig
Pesthuyssloof, nu gedegradeerd tot zjjn huidige funktie, een zog.
e.ktief figuur. Dit in tegenstelling tot de heer Van Donkelaar.
Ja, Ruurd mag zelfs niet aktief zijn, want anders houdt h\j het
huidige bestuur waarschijnliJk niet meer in de hand en wordt er weer
veel te veel georganiseerd. Nee, we moeten het rustig houden, de
leden mochten eens moe worden van het lezen van de konvo 1 s.

Deze klepperende hoorn wordt geschreven te midden ve.n het CF!.rnFt-.
valsgedruis van Helmond, een mooie gelegenheid om wat over de
historie v�n het carnavRl te vertellen. Het is van oorsprong een
Italiaans feest en waarschljnl \ik een vermenging van een Romeins
lentefeest en een Uerm::ians offerfeest. De oorsprong van het woord
is onzeker. Men heeft het van carne-vale �vlees) of van ca.rnele
vare lOpruimen van het vlees) willen afleiden. Hier in de Neder
lB.nden is het carnaval door de eeuwen heen een beetje verwaterd.
Dit omdat de R.K.-kerk uitspatting zwaA.r bestrafte en de Reformatie
het hele feest zelfs afkeurde. Uelukkig kunnen we weer een opbloei van dit gebeuren waarnemen. Alleen wordt het niet meer in
de religieuze zin als de vooravond van het 40-daagse vasten gevierd.�
Niettemin is het hier in Helmond best gezellig en ik heb gehoord
dat onze goeie stad Gorkum ook een verwoede poging doet om het
carnaval op gepaste wijze te vieren.
Kunnen we niet eens een carnavalsavond in het Pesthuys organiseren?
Heeft het bestuur ook weer wat te doen. En iets dergeltjks doen zal
voor hen veel leuker zjjn, dan het verzenden van de lustrumnummers.
Idioot eigenlDk, we bestaRn nu al b�na 7 jaar en geven nu pas een
5- jarig lustrumnummer uit. Dte uitgave was een jaar te le.a.t klaar
en heeft daarna nog een tijd in het Pesthuys r;elegen tot dat er
iemand zo spits was om ze te verzenden, nu ja te verzenden, onder
getekende heeft er nog geen ontvangen.
Genoeg geklaagd, ondergetekende gaat weer verder met het hossen.
Vanuit de hoftapperU van de Keiebtjters in Helmond groet ik U.
Hel}k Hovenk8.mp
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KfSCOMMiöSIE
De ondergetekenden, de heer H. Verschoor, voorzitter, en R. VRn
�cquoy, lid, verklaren dat na onderzoek hunner zijds het finan
cieel verslag inhoudende de rekening van lasten en baten, de
b�lans en de bljbehorende toelichting een getrouw beeld geeft van
het door de heer J. Wisse gevoerde finR�ciSle belid in de periode
!975- 1976. Helaas moeeten z� uit de stukken concluderen dat het
RktiviteitenniveRu van de afdeling niet �An hun verwachting be
antwoord heeft. Zij hoopt dat het nieuwe bestuur hier verandering
.in kan brengen. Zij �preken hun waardering uit over het financiële
beleid, rlech�rcheren volledig bU deze de heer H. Wisse en danken
het be5tuur der NJHG afdeling Gorinchem voor het in hen gestelde
vertrouwen.
Gorinchem, IS december 1976
H. ..� rschoor, voorzitter
R. van �cquoy, lid
�INANCIEEL V�RSLAG
Rvenals voorgaRnde jaren i� de NJBG afd. �orkum en omstreken erin
geslaagd haar finirnciële positie dit ja:·.1.r op een zeer bevredigend
niveua te handhaven.
De uitgaven voor Secretariaat, Excursies, Huisvesting, Scripturn
Uaspingium en werkgroepen en praatavonden waren lager dan begroot,
terwi,jl de kosten voor de uibliotheek nihil zijn. De posten Diver
sen en ifdrachten aan NJf:3G kwamen echter boven de begroting.
DA�r tegenover stonden meer baten uit contributie, donaties en
de subsidie van de gemeente Gorkum.
De gerinfe uitgaven waren een �evolg van het feit dat enerzUds
door het bestuur �inder ektiviteiten werden georganiseerd dan
in voorr:aande jaren en anderzijds de zeer gering belangstelling
van de zUde van de leden voor de aktiviteiten. Dit Rlles
had tot gevolg dat er een bedrag van f 435,34 aan het vermogen
kon woràen toegevoegd.
Voor meer informatie ovPr de financi�n, zie de begroting 1977
en de rekeninR van kosten en bRten I976.
de penningmeester ,JaA.p WisRe
aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NJBG
afd. Gorkum en omstreken op I8 december 1976

Btjlage(n)
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- JODe C-rens van Holland
We zljn zo gewend aan de rechte lUn in het oosten van de provincie •
De lijn langs de Diefdijk. Is dat wel echt de grens van Holland?
Wie op Zijderveld en Everdingen komt, merkt, dat de grens eie;enlijk
meer naar het westen loopt, langs Hagestein. De �nsen in E;erd{ng
en zijn georiënteerd op Culemborg, wuarmee ze vroeger één graafschap
vormden. En de Leerdammers behoren heus niet bij Gorinchem. Vroeger
was immers het graafschap Leerdam, waar.onder ook Schoonrewoerd be
hoorde, een zelfstandige eenheid. De Hollands grens liep dus eigen
lijk van Oosterw\jk, over Leerbroek Hei· en Boeicop, naar Hagestein
en Vianen. Eerst bij de wet van 1820 wordt de provinciegrens langs
de DiefdUk gelegd. Voor die tUd zag het er net zo ra•r uit als be
noorden de Lek. De graafschappen Culemborg en Leerdam waren geheel
zelfstandige eenheden, waar Gelre noch Holland iets te zeggen had�
den. Alleen de graven van Culemborg en Leerdam als zelfstandige
personen. Op drie november I725 gaat Vianen over naar de Staten van
,. Holland, die het dan kopen. Leerdam bli;jft tot de .B'ranse ti,jd zelf
·, stRndig. Culemborg is in 1720 verkocht aan de Staten van het kwar
tier van Ni;rnegen.
Leerdam werd op 24 juni I498 door Maximiliaan van Oostenr�k tot
grR•fschap verheven. Er behoorden ook toe: de heerlUkheid Van der
Leede (ouder dRn de Arkels) en de heerlUkheid van Schoonrewoerd met
de daarbD behorende polders. B� het huwelijk van Anna van Buren in
· 1551 met prinR Willem van Oranje komt dit graafschap onder bestuur
der Oranjes.
Dat LeerdRm nooit tot Holland behoord heeft, blUkt wel uit de gege
vens, die we vinden in de Enqueste van 1394 en de Informacie van
I5I4. Daarin komen Leerdam en Schoonrewoerd niet voor.: Alleen
de Jîollandse gewesten geven de nodige gegevens. Steeds is er de
strjjd over de belastingheffing. In 154·5 beta:;tl t de graaf van Buren
1270 pond vla-ms b� schikking, maar als de Staten van Holland in
1552 schoorsteengeld op�eggen, weigert Prins Willem I dit te be
talen. Hierover wordt zelfs een proces gevoerd voor de Grote Raad
van Mechelen. die als hoogste rechtsorgaan een uitspraak moest doen
in geschillen tussen provincies, heerlUkheden enz. Op 20 augustus
in 1556 staat Philips II de prins een voorlopige vrijheid van be
lastingen toe, totdat een competente rechter zal hebben uitgemaakt
dat het heerltjkheden al of niet deel uitmaakten van Holland. Zelfs
gelast hij in 1558 het Bureau voor li'inanciën a:-.m de ontvanger van
Holland een schadeloosstelling te betalen voor de vrijstelling va.n
de dorpen die onder de Prins van Oranje behoorden. Door de Tachtig
jarige oorlog is echter nooit een uitspraak tot stand gekomen.

Wanter in 1579 de Staten van Holland bevel geven tot het opmaken
van de kohieren op belastingen in Holland en bepaalde voorschrif
ten gevert, hoe de belasting eeheven moet worden, weigert de Prins
en hU geeft zelfs z�n secretaris opdracht de-Heeren Staten die eens
beslist onder de aandacht te brengen. Telkens geeft hU weer vrij�
willig behoorlijke bedragen als bijdrage in de kosten van de oorlog.

Ook tijdens de ta.chtigjarige oorlog met Leerdam zich zelfstandig
verdedigen. Er komen tegen de Spanjaarden geen Staatstroepen langs
de DiefdUk te liggen, al is door Brederode alles voor de verdedi
ging klaar gemaakt. Wie niet betaalt krijgt geen bescherming.

...

Telkens weer blijkt dat de belastingen over het haardstedegeld en a
a.anverwante belastingen niet gelden voor Leerdam. Dit zelfstandig
heid b1 Ukt b. v 1. ook uit allerlei bepal.Lngen. De invoering van de
nieuwe t\jdrekening op I december 1 700, waardoor de volgende dag
12 december zo zun, moet met speciaal besluit van de Prins plaats
vinden. De invoering van de psalmberUming van 1773 door de Staten
Generaal vindt in Leerdam pas op 27 september 1774 plaats. De eden
die burgemeester en schepenen bij hun benoeming aflegden, gaan te
rug op het oude handvest van Arnoud van Gelre in 1428. Deze er
kennen ze in I790 nog als hun heer en niet de Sta�van Holland.

Ook de rechtsple�ing, zowel het burgerlijk als het strafrecht vormen
een zelfstandig geheel, dat afwUkt van dat van Holland. De dood
straf kan alleen worden uitgesproken door de �rins, als graaf van
Leerdam, die ook alleen gratie kan verlenen. Ook in burgerlUke za
ken had men recht vari beroep op de prins, die daarvoor allereerst
zDn leden van de Raad en Rekenkamer inschakelde. Deze Heren be
heerden immers Z\1Il eigendommen. JJe inval der i•'ransen maakt een einde
, a.an het zelfst:1ndig best·ian. Via de departementale indelingen komt
·, de pronvinciewet van 1820 tot stand en dan wordt de oostgrens tot
een rechte streep.

LAND \/AN

G--RAAFSC\-\
----- A

•

�RtDfRoDrs

LANO VftN
---

AR� E" L.S.

GRf)ftfSC�AP
LE"ERC) A M.
MNtS
• HfTTfRLEDE

•
Ro v.d. berg, Leerdam
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per T dec. 1975

debiteuren
giro

f

kas

plusrekeninp;
voorra~.d stencilpapier

218,-435,55
31,89
308,87

roo,--

per I dec. 1976
f

20,-774 ,94

25,55

327,64
40,-- +

+

J II02,)I

f II88,I3

P~:SSIV.~

per I dec. 1975

per I dec. 1976

crediteuren
reserve ul tp;everi,i
te betalen kosten
vermogen

-P
.]

498,77

f

1
penningmeester: JA. ;tp
Begrotin~ voor 1977

167,25
236,29 +
!tö:2,'3!

22,50

200,--

200,- -

294,-671,63 +

f

IIS8,I3

W.isse

Lf. S'H~N:

sekretariard
excursies

f

.J

200,-200,--

550t-367,50

huisvesting
NJ13G-afdrA.chten

~;c

400,--

50,--

prai::itavonden

200,--

werkgroepen
diversen

82,50 +

j 2050,-Bri T'F'.N:

contributie N.JBG
donR..ties

r;emeente
bijdrAr;e NJ8G
nRdelig snldo

.f

787,50

350t-550,--

240,--

12?,50 +

.f 205Ö,-penningmeester: Dick Los
Bljlege(n)
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kennen allemaal wel verhalen uit oude kronieken over Gorkum
B�voorbeeld ?ver het verzonken kasteel aan de duiveltjesara;ht.en
het wonder van de.heilige Barbara, maar er zijn meer van ;ulke
�
sch�tterende
verzinsels, die terug te vinden zijn in het boekje
"onze streekhistorie'' dat onder s�pervisie van H.F. van Peer een
aantal jRren geleden verschenen is.

[�r gaat bijv. het gerucht dat Jan van Arkel t toen zijn prestige in
Gorkum dreigde te verminderen, zich met paard en al aan een poort
bal� omhoog: hees. Sindsdien werd hij dan ook gevreesd door de bur
ger� en Jan\v�n
Arkel de Sterke genoemd. Gorkum is er nu nog trots
op.

Maar er gebeurde nog meer in Gorkum. Onze stad heeft ook enorme
hongersnoden gekend. ttjdens zo'n hongersnood leefde er bij de vis
brug ene Elizabeth Hendriks. ZU had a,rdig wat koren en deelde
het met gulle hand uit aan de hongerige bevolking. MaAr aan alles
komt een eind en toen hear dienstmeisje zèi dat er nog maar drie
schepel was, �elastte �liz�beth haar toch om paar zolder te gaan
om koren te halen."Uaat in de naam des Heeren werd haar nog na
geroepen. te dienstma.agd ging mopperend naar boven, het hoofd
schuddend�over zoveel domme goedheid, ma�r toen zU de deur van de
zolder ontsloot stroomde het koren haar tegemoet en vrouwe 11en
driks was in sta�t om wederom de hongerigen van koren te voorzien.

..

Tezelfdertijd woonde er in Gorkum een korenkoopman, Gerink geheten.
i-11:ï had zijn korenpakhuis aan de Kortendijk en hl.i was niet bereid
het voedsel voor goed geld te geven om de nood te lenigen, nee,
hij hield het vast tot de prijs nog hoger zou oplopen en h\i het voor
het hoogste bod kon verkopen. Toen hij zijn zolders opende om het
koren tegen veel geld te gaan verkopen stonk het hem tegemoet en
h\i moest het 's na.chts in het geniep in de haven werpen II want
de veerkens en woudet niet eten''• En inderdaad, het kwaad werd
zo r;e straft •

Folpert van de Lede was een man "ontziende 1.rod noch mensch".
Hij haatte Jan van Arkel en was van plan hem te vermoorden.
Htj wist dat Jan in de Arkelse kerk de mis in de kerstnacht bij· zou
wonen en kocht de koster om. ueze zou de deuren van de kerk slui
ten zodra Jan met ztjn gevolg binnen zou zun, waarna de mannen
van Folpert de kerk in bränd zouden steken. Kaar toevallig kreeg
Jan van �rkel "roeringh in de dermen 11 , waardoor h�j vroegtijdig
de kerk verliet en niet met de andere kerkbezoekers de vuurdood
vond�.De koster kreeg zijn straf, hij werd met gloeiende ijzers in
het vlees gemerkt en later verbrand tot voorbeeld van een ieder.
Folpert vluchtte, want hU wist wel dat de wraak van 0an van Arkel
zwaar op hem zou neerkomen. Spoedig keerde hij terug en liet hij
de djjken van het Arkelse land doorsteken, waardoor veel mensen en
vee verdronken. Het verging Folpert van der Lede slecht, Wèl.nt toen
h\j op Hemelvaa.rtsda,g op zj,jn eigen slot in Haastrecht een feest
had gevierd, met veel drank en spijs, werd hij staande o-p, straat
ptotseling in de lucht opgenomen en men heeft hem nooit meer gezien.
Slechts ttdrie droppelen versch bloed· 1 op de plaats waar hij in de
•· lucht verdween herinnerden aan deze man. -Vanaf die t\jd werden er
''op het Slot van Leerdam vreselljk geluiden waargenomen en 11 verva.ar'
Hike gedarmten van vreemde dieren of ander� spoken gesien ••...••.. "
Fokko de Vries
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DE EGY:P'rI:-:lCHR DEGRAFENISGEBRUIKEN
Hoe men stond tegenover de begrafenis
De begrafenis werd in Egypte gezien als �6n van de belangrUkste
plechtigheden. Iedereen, of het nu een farao of een arme.boer was
wenste dat h� een goede begrafenis zou krijgen. Men stond zeer goeJ
tegenover het sterven. Men zag het sterven als het overgaan in een
wereld, waar men geen p�n leed, en waar men in voorspoed leefde.
Bekend is een verha21.l over een zekere Sinuhe, die ongeveer veertig
eeuwen geleden in het Middenrijk leefde:
"Denk dan. aan de dae; der begrafenis, de overgang tot de gelukza
ligheid; wanneer de nacht U gewijd zal z�n met oli§n en zwachtels,
het handwerk van Tayt (de godin van het weven). Er zal een processie
voor u worden gevormd op de dag dat GU weer met de aarde zult wor�
den verenigd: uw mummiekist van goud, met het hoofd van lapis la
zuli, een hemel (schrijn) boven U terwiJl Gij wordt geplaatst op de
, 1 i,ikwagen en ossen trekken u voort. Dan zullen de muzikanten Uw
komst-wachten en de dans van Muu zal worden uitgevoerd aan de deur
van Uw graf. De offerwoorden zullen ten Uwen behoeve worden uit
gesproken, en offerdieren zullen worden geslacht voor de deur van
Uw stèle".
Dit verhaal kan dus wel gezien worden als een soort van algemene
uitdrukking van optimisme, dat de overhand had over dit voik. Toch
·waren er, zoals altijd, nog mensen, die het nut niet zagen in deze
plechtige begrafenissen en het bouwen van dure piramiden.
Regeling begrafenis

Om mRar te zorgen, dat de wens om goed begraven te worden, uit zou
komen, zorgde �en t�dens zijn leven voor een goed graf. Koningin
Hatsjepsut liet voor zichzelf een rotsgraf gereed maken aan de west
zijde van de berg van Thebe, toen z.i,i nog de echtgenote van 'l'hotmes II
was; en later �,n in Het Dal der Koningsgraven toen zU zelf regeerde.
Koning lchnaton had, toen hij achttien was al heel zljn begrafenis
geregeld. Niet alleen het graf, ook de sarcofaag werd tUdens het
leven van de overledene klaargemaakt. De lHtere b1,igevoegde voorwer
pen werden vlak na het stervan van de persoon vervaardigd.
Het begrafenisritueel en de balseming

Wanneer in het huis van een belangrijk man iemand stierf, besmeerden
de vrouwen heel hun hoof met slijk. Daarna verlieten ze het huis en
trokken door de stad, ter-,r�jl zij zich op de borsten sloegen. Alle
vrouweli.ike familieleden sloten zich dan bi.i hen aan, en deden het
zelfde. De mannen trokken ook door de stad t terwijl zjj zich sloegen,
maar ze deden dat individueel. Als deze ceremonies be�indigd waren,
werd het ·•li,ik naar de balsemers gebracht.
Als men b� de balsemers was aangekomen, toonden dezen drie soorten
balsem, wa rvan men de werking liet zien op een proefli.ik yan hout.
Het mooiste houten liik stelde meest:ü, zoals men tegenwoordig deI?-kt,
de god Osiris voor. Deze balsem, die da;.r op gebruikt was, was dan
de duurste en de beste. De andere twee 1,v: 1.ren goedkoper en slechter.
Als dit gebeurd w:u�, begonnen deze balsemers met de zachte delen,
zoals hersenen, hRrt en inRewanden, Dezen werden er uit gesneden
en apart beh�ndelt.

-1, _

Als zij geprepareerd waren, werden zij afzonderlijk in potten
g ed aan.
Deze :potten noemde men canopen.
Het lichaam werd zeventig dagen in de Natrium- of Kaliumhydr
oxide
gezet. Na zeventig dagen werd het lijk gewassen en met
zwach
tels
omhuld. Op de pla,1ts wa·ir het hard had gezeten, werd
scarabe
vasgemaakt, en de plaats waar �e nieren en ingewandeneen
e
hadden geze
ten werd afg�sloten door een dikke gouden plaat, met een afbeelding
van het ewdzJa-oog.

.

Dit oog genas volgens de oude overlevering wonden. De zwachtels
werden met gom best�eken. Enkele middelen die men gebruikte bij het
prepareren waren: bijenwas, cederolie, cassia, uien, verschillende
harssoor�en, teer, kaneel, jeneverbessen. Als het lUk gebalsemd
was� kreeg het een dodenmasker. Als het een koning was een gouden
voor lgere standen waren het mee·,tal gipsen dodenmaske1•s of zelfs'
maskers van gaas. Soms was het masker vastgemaakt aan een kleding
stuk van kralen. Hierna werd het lichaam nog in een lijkkleed gehuld
en met evenwijdige banden dichtgebonden. Als dit gebeurd was werd
het in de sarcofaag geplaatst.
De

begrafenis

Van de balsemer na.ar de grafkamer werd men op een ossenwagen, waar
van de ossen niet gevlekt waren. vervoerd. Hij zeer belangrijke per
sonen werd de ossenwagen vervangen door een ploegje ambtenaren,
die het lijk dan op een baar droegen. Deze ambtene.ren waren natuurljjk
in dienst geweest van de overledene. De gehele weg, die men moest
afleggen na�r de grafkamer, werd besprenkeld met melk. Bij de graf
kamer aangekomen stonden dan de kinderen en kleinkinder te huilen.
De Sem priester reinigt hem, lofzangen en toverformulieren worden
opgezegd, en daarna wordt het lichaam, vertikaal, in de grafka.mer
geplaatst. Voordat de kist echter in de grafkamer gepláatst was,
werd er tussen de benen van de overledene een dodenboek gelegd. Dit
dodenboek was een soort van reisgids naar het dodenland.
...
Als het li,jk in de grafkamer gepla:.1tst was, werden de verdere voor
werpen zoals de canopen, eten, jachtgereedschap en andere dingen,
die de ziel op zijn reis nodig had, b�gezet. Hierna werd de toegang
tot de grafkamer dichtgemetseld. Dit was nodig voor de vele plun
deraars, die de vele voorwerpen meenamen en de sarcofagen verniel
den, te beletten dat zij dit zouden doen.
Martin Veen
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Financieel verslag I976t periode van I december 1975 tot en met
30 november I976
LJ.STEN

Algemeen sekretaria.at
Huisvesting
Scriptum Caspingium
'Excursies
Afdracht N,JBG
J>raatavonden
Diversen
Be.tig saldo

136,40
486,90
301,40

f

27,25
556,-4,55
188,29

435,34 +
2I36,I3

f

--------
-------·--~--~

BA'rEN

Donaties
Kontributies
NJBG
Subsidie gemeente
Papiertransaktie
Diversen .,
Rente

385,51
855,--

f

220,--

597,74
3'3,-26,II
18,77 +

___

f__
__________
... 2136,13
___ ___
,.

de penningmeester: Jaap Wisse
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AARDEWERK VAN DE ROMEINSE TIJD TOT DE LATE MI1>DELEEUWEN
Het Romeins aardewerk:
Omdat weinig NJBG'ere van de afdeling Gorinchem iets afweten
van aardewerk-benamingen, hoe het eruit ziet in kleur en vorm,
en de ouderdom tracht ik hier een beknopt overzicht te geven.
We beginnen met het Romeins aardewerk. De Romeinen-hadden a•rde
werk dat in tegenstelling tot het inheems gedraaid was met de
draaiech:ljf. Dit heeft een zeer groot voordeel: n.l. dat je veel
sneller en beter de vorm kunt maken. De Romeinen hadden hier
van ook een ambachtindustrie van gemaakt, zoals wij nu zegge�.
In ons land z�n er ook pottenbakkers-ovens uit die ttjd gevonden,
met name in Heeden en N:ljmegen. Zo'n oven bestond uit een welf
pot (zie tek.?) en ondergronds waren de stookplaatsen. Het be
ro.emdete en bekendste Romeinse aardewerk is het TERRA SIGILLATA.
Dit betekent in goed Nederlands: gestempelde aarde. De kleur
, hiervan is donkerbruin tot rood en heeft een glanzend oppervlak.
De vroegste, en dus oudste exemplaren hebben een oranje kleur,
· en deze ztjn geîmporteerd uit ltaliê, maar vooral uit Arretium,
dit ie het huidige Arezzo bjj Hlorence. De:1e Arretijnse Terra
Sigillata dateert uit de t�d van de Regeringsperiode en die eeuw
erna van Augustus (27 v. Chr.- 14 n. Chr.). Omstreeks 25 na -Chr�
werd het produktiecentrum verplaatst naar Zuid� Galli�. Waar
vooral La Graufesenque een grote hoeveelheid produkten produ
·ceerde, Deze producten waren de beste en de kleur was koraal
·rood tot bruin rood. Geheel de eerste eeuw hadden ze de markt
in handen. Maar ook in Lezaux en Vichy, te Luxeuil, Lavaye,
Trier, Rheinzabern en Westendorf vestigte zich Terra Sigillata
pottenbakkers-fabrieken. In de 4e eeuw werden de Argonnen de
fabricage plaats. �u iets over de versiering. Men onderscheid
twee soorten: dnversierd, en versierd aardewerk. Deze veraie
ring kan bestaan uit goden, mensen�en dieren. Zoals de naam al
gaf, werd dit met behulp van stempels gedaan. ook de fabrikanten
van dit aardewerk stempelde meestal ztjn naam erin b.v. Gabrus,
Silvini ( van Silvinus ) of Pavllus f(ecit) (Paulus heeft het
gemaakt). Nu over het verdere Homeinse aardewerk: Im Helgi@
werd door de inheemse pottenbakkers volgens Romeinse technieken
gebakken. Ze maakten de vorm na van het Terra Sigillata.
Hier wordt ook het z.g. ferra Nigra (zwart aardewerk), Terra
Rubra (rood aardewerk) ed. gemaakt. Voor gladwandig aarde
werlt;gebruikten ze zeer goede klei n.l. witte pijpaarde ( waar
van in de I7-I8e eeuw p1jpe.n gemaakt werden, als ook de bekende
ptjpaarde beeldjes). 'Bi,j ruwwandige aardewerk is de klei ver
schraald door toevoegen van zand, hiervan z�n bekende de
"wr1.1fschalen 11•
Het Merovingisch en Karol�ngisch aardewerk:
De Homeinse pottenbakkers-kunst blijft nog enkele eeuwen na tjlen.
iv1en ziet het vooral aan de vormen. ln de 4e eeuw Zijn de kel}cvor
mige bekers op een smalle voet (waarvan er één versierd is met
runderkopjes) aanwezig. Dit produkt is voortgekomen uit de Ro
meinse Terra Sigillata, maar het heet nu: FRIES AiRDEWERK.
We kennen ook het SÁKSISCH AARDEWERK. Dit aardewerk wordt in
verband gebracht met het Angel-Saksische of Anglo-Friesche cul
tuur. Het betreft hier voornameltjk potten en Urnen. Zeer mooi is
(persoonlUke smaak van de schrfjver) de urn die ?evonden is te
Hooghalen (Dr.) met zijn bijna wenstalige vormen , zie tek. ! ) .
Hier duikt als versieringsmotief het zonnerad symbool (swastika)
op, wat je tot in de Karolingische t�d terug vindt.

..
Nu komt het aardewerk uit de Karolingische tijd, dat voornamelijk
bestaat uit: Ba.derf (reliëfband) en Mayener e.erdewerk en de in
heemse zakvormige kogelpotten. Het reliijfband bij Badorf bestaat
uit een slip klei met radsternpel erop of andere afdrukken (b.v.
zonnerad, vingerafdrukken, stempelsj zie tek!). Dit Badorf is een
goed produkt, zowel wat vorm ale hardheid betreft. Ik heb zelf
van dit spul, gevonden in Dorestad.
De late Middeleeuwen

Nu vinden we het bekende Pingsdorf, steengoed, Andenne en Paffra
ther, dit laatste is gesmoord aardewerk. We beginnen met Pings
dorf.
Pin sdorf is een tamelijk hard aardewerk en is moeilUk dateerbaar
aar�ewerk. In de Ka�olingische ttjd had men beschilderd Badorf
(vooral veldflessen) en in deze tijd ie Pingsdorf ontstaan� In
Dorestad vinden we weinig Pingsdorf, omdat deze stad rond 880 ten
onder ie gegaan. Het oudste Pingsdorf ie met de handgevormd, ze
z�n wit of lichtgeel van kleur en met zand verschraald. Heel be
kend zjjn de bolleµotten met een laag halsje en een tuitje er aan,
met a.:m de hals twee roloren ( zie tek ! ) ... Roloor is een overbljJfsel
van het Karolingisch aardewerk. De beschildering bestaat uit het
begin gezien uit groepen grillige oranje/bruine lj,inen opgebracht
met een penseel. Een goede kenner van dit aardewerk ziet het ver
schil tussen beschilderd Hadorf en Pingadorf. In de elfde eeuw
werd dit eJ"l.rdewerk "gedraaid 11, er komen komma' e en ruitpatronen
voor. ln de twaalfde eeuw komt het bekende ,4nden voor. Dit is wit
of geel aardewerk met als versiering geel glazuur hier en daar.
Dit is het zogenaamde zout glazuur. ln de dertiende eeuw komt het
:ruwwandig steengoed (Duits) voor. En in de tweede helf van de der
tiende eeuw wordt het gekenmerkt door een Ljzer-engobe. Dlt werd ge
d�an door het aardewerk in een tj�erhoudende slip te dompelen. ln
de twaalfde eeuw komt het bekende Pa.ffrather voor, dit is zwart/
grUs aardewerk. Deze kleur verkreeg het tijdens het bakken, door
het afsnijden van de rookafvoer. Dit wordt het smoren van aardewerk
genoemd. ln de loop va.n de ze eeuwen wordt het be.ktemperatuur- ver
hoogd van 900 graden eelsius tot 1300 graden Celsius. Het steen
goed bleef tot eind achttiende eeuw in omloop als Baardman, Rae:ren
Westerwald en het la.tere Keuls (van de stad Keulen) tot heden.
Peter -.,on Hout
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