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SCRIPTUM CASPINGIUM jaargan~_z._no, II 

algemene redaktie: Poter van Hout 
Martin Veen 

type-werk 

stencitlwerk 

lay-out 

hoof'dredakteur 

Fokko de Vries 
Ruurd van Donkela.ar 
Dick Lo @ 
Jan Casper Zw0ere 

1 Martin Veen/ Fokko de Vr~es 

: Ri'Jksscholengemeansohap te Gorkum 

1 Martin Veen 

1 Peter van Hout / Martin Veen 

BLAD VOOR JEUGD EN GESCHIEDEN IS SCRTPTUM CASPINGTIJM 

Scriptum Caspingium is het orgaan van de Nederlandse Jeugdbond 
ter Bestudering van de Geschied0nis afdeling Gorkum en omstre
ken. Het se verschijnt normaal gesproken 6 maal per jaar en is 
·voor leden, en donateurs gratis. Niet u i t deze uitgave mag zonder 
toestemming van de radaktie worden overgonomen. Oplaget 120 ex. 

bestuur+ adressen 

VZz Hu.urd van Donikelaar, Laantje 1 at Werkendam 018JS-14JO 
AS: Fokko de Vries, D.F. Pa.uwstraat 2J, Gorkum 01830-22413 
PMt D~ck Los, Onderweg 18, Ark&! 018)1-1498 
Hlh Petar van, Hout, Koni.ng:tn Emma.straat 20 Arkel Ol8J1-20J9 

Martin Veen, Barbette 8, Gorkum 
GSt Jan Casper Zweers 1 Dorpsstraat 19, Zoelmond OJ45J-407 

correspondentieadres: Postbus 1)2 Gorkum 
klubgebouw: "Pesthuys", Bagijnenwalstraat 22., Gorkum. 

Voorwoorda 

Zo, hier ligt de tweede SC dan voor ja met veel "leesplezier". 
Terwiijl ik dit schrijf tikt do regen somber tegen mijn slaap
kamerdakraam. Ik heb om dit te achri ,jven lang moeten peinzen o\rer 
wat ik ging schrijven. Zoals jullia weten loopt onze afdeling 
''prima" i~ verband met eon stal nieuwe laden die ik hierbij van 
harte welkom mag heten namens de redaktia. Dit is ook het l~ats
te voorwoord dat ik hier schrijf omdat ik mij voor de heltt te
rug trek uit de N.J.B.G. De redenen hiervoor zijn, dat ik na de 
bouwvakvakantie ga werken 1n de molenrestauratie. Vanaf' Juni kap 
ik er mee ala hoofdredakteur, maar ik blijl,f wel voorzitter van 
WBO. De nieuwe hoofdredakteur wordt Martin Vean, die voor de oude 
leden nog een onbekend iemand is, maar in mij ogen een zeer ge
schikt persoon. Maar nu wat over de se zalr. De Arkeluitgave komt 
ook binnenkort u::Lt, alleen weten we nog niet hoe we het drukken. 
VJU-der sta.an er in d9ze se nog leuke artikeltjes. 
Nàmens de redaktie succes b i j het oxamon en eenprettige vakantie 
vast van mijl!}. Peter van Hout. 



.!..JiiJ~ u.w.J.~a.r l!..-.1!.!!!.J:.1:il.! i Di. t was d 1:, F.i en" s 1; e a c t i v i t ê :l t d i a lH;l t n 1 e uwe 
baetutb- organ:t.1HH~rdt'll en mag ZHtH"' goslaagd gen.oomd worden. Wel wa
ren er tïJniga comp.licatieisi mai!il.:r' daarvan heb je in d0 eerste SC 
van dit jali:u' kum·u.:n1 ls:1n)ng Opkom~ti 2.5 mard 1 

lll E:,ccuJ:•ai@: Op 26 maart orgf.u1ii<HHirden w~ da oers tQ axcur.si e va.n 
d:Lt ·5;-;,-;:·-n~Îa.r ~~ijmegan.• waar we mmHnun de Kam. h.et '/alkanhof' an 
d~ Mar i ënbm:-cht bozoch"i;er~~ De opkomti t was goed al a ook het ant
housiasm~, 10 man gingen meaa Wu vartrokkan om B.45 u. per trein 
uit Gorkum 0 r!! kwaman ,na oen huLf uur aan :tn Geldarmal.iH>n , waar we 
averstaptan op da trein naar Nijmegen. Da conducteur van da trein 
na.au" N:tjm(?gein dacht, ttH',Hi Huu.rd h!J:}m een se :i.n de hand had gedrukt, 
dat we ve,w dCit EO. wa.t'en, maar gelukkig 1 e ;5de de heer van Hout uit 
dat e,o. 11 011, omstreka;11 11 bet0k011<:!~. In N:tjmegen aangekomen wachtten 
we op do afdaling Rotterdam, dia een voinig later kwam in de per
soon va.n EHm klei:n. kEi::l:"01 tj c mat (fen vcs,l te gro-!;13 tas. Vervolgens 
gingen we naar rnuaoum Kam waar man ons dia's vartoondo van het ou
de Romeins~ kamp dat daar gewoest is, Daarna leidda de direkteur 
ons rond ~n nam ona maa Nijmegen in om ona de opgravingswerkzaam
hod8n daarvan te laten ;;den" No. he t museum z i,jn we over het Val
k.on110:f gelopan ~n naar d,3 Ma:ri~nburcht gegaan. DG heer van Hout 

· word n.og bijna door eon a{;al marktkooplui in elkitar geslagen toen 
h::L..j deed alsof' .hi j de" touw.ïn van d.e ten tdoak.en van de kramen door
knipte. Hut programma was afgawerkt en we zijn toen naar hat sta+ 
tion gegaan~ W0 kunnen t~rugzien op een geslaagde en leerzame dag. 

lli .... Lez,in~.n: Op 16 fipril Wt11rd son leztng mat d:i.a. 1 s gehouden door 
onz,~ AS ov0r ~?/;.me" De lezing was gt!slaag·d,. a.lloen begon veel men-. 
atm de vele d~W,lfl van muurschildoringiin o.f moza:lken to vervelen" 
Het WB8 gezollig an na de lezing werd nog een tijd gêbabbeld. De 
opkomst ws.s goed name.lijk 17 nH:u-1. Voor de lezing van Addy op 23 Ap
ril gold hetzelfde, alleen was da opkomst nu 11 man. 

IV 9.t!ltyr(!.lSI . .m .. ~J"kt in_,:.le Nieuwe Doelr:;ru De NSf1G hee.ft hier ook aan 
meegedaan on de markt is aen g-1,oot !'.\Ucc~s geworden, bovan verwacht
ingt zoals je wal in de krant galazan zult hebben* We hebben vond
sten laten zien , dia 1 s ver t oond, an men kon zijn aigan opgraving 
houden. 

'::L WlJï.._Q.,: Het graven in dt, paasvakantie in de Avel ingen is helaas 
niet doorgegaan, want de eigenaar van het land wilde geen toestem
min,g varlanim~ 

Dit was het, alleen zie ik op de acti v iteiten steeds dezelfde ge
zichten. Binneni<ort zul Le:n we ga.an beginnen mat het Pesthuys ie
dare zaterdag·avond open te stelltn-1, dus kom dan eens langst 
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DE GEBHOEDERS WRIGH'l' I. 

"j -..,,-

Als we nu bui ten lopen kun.nan we een zil v~:rkleurig voorwerp 
opmerken, dat hoog boven ons overvliegt. Je hebt hat al door 
hoop ik, ik bedoel: ean vliegtuig. Al aauwen geleden had de 
mens al willen vliegen, maru:s. d:i.t ia altijd verkeerd afgelopen. 
In het begin van dêz@ seuv waren er twee broars. die in 190J 
vlogen. Wie waren deze broers? Nu, ik zal het je gaan vertel
len, het ~aron de g~broodera Wright~ 
Wilber Wright werd geboren op 16 april 1867 te Melville en 
zijn. Jongeró broer Orvilla werd op 19 augustus 1871 te Dayton 
geboren. Hun va.der wa's een domintHl en later bisschop bij de 
Uni tod Church, een Lutherea kerk" Ze war1:ln samen met nog een 
zuster en twee b.roern" Op jeugdig0 leeftijd verloren ze hun 
hard werkende moeder, waairvan de twee broers de technische vaar
digheid get\r:fd hadden. Ze kwamen voor het eerst met het vliegen 
in aanraking toen hun vader .in 1878 een bijzonder stuk speel
goed voor hun had meag(bbracht, dat bestond uit wat kurk• en bam
boe. Er zaten ook twso vleuglea aan, die aa.ngedreven werden 
met een elastiek. Toen ze dit elastiek opwonden en loslieten 
wisten ze niet wat ze zagen; het vloog met een boog door de 
huiskamer. Ze sne.ptan hier niota van, want alles dat Je op do 
grond gooide behoorde toch weer terug te valJ.on? Later begre
·pen ze do wet van de zwaartekracht en dat die overwonnen kon 
worden. Toen ze achter na ankal@ malen het model een vlucht 
lieten maken• sloeg het kapot tegen de muul'\ van de huiskamer. 
Met oen brok in hun keel pakten ~e het weer op en liepen zwij
gend in do richti.ng van de s chuur, waar z0 het repareerden. 
Maar ze wilden het grotar ma.ken em Orv.ill@ werd da beroemdheid 
van de buurt omdat hiJ :llulko mooie vli.egers kon bouwen. Maar 
omdat hun moeder gHs ·torven waa en or gewerk t moest worden was 
er meestal weinig tijd om te 3pelan. Toen ze wat ouder gewor
den warent openden zij oen .fi8tst'lnwinkel die da naam van °Wright 
Cycle Company" Al8 zi,j in de avond alleen waren sp~akcm zij o
ver de mogelijkheid om te kunnEtn vl:legen" Ze lazen ook wel 
eens in de kranten over Otto Litienthal die i.n Duitsland zwee:f
vlucbten uitvoerde. Toen 8chter in 1896 deze luchtvaartpionier 
een ongeluk krEH~g en overleed, b@EJloten do broers ook poging-
en te wágen1 om te kunnen vliegen. Wilbar zei die avondi 11 Hij 
hee:ft :fouten gemaakt in d9 cons tx•uc tie• hij hee:ft te w•inig 
gelet op de man.s'! Ook lazen ze dat prof. Langl0y een onbemand 
vliegtuig had laten vliogsn. Hier mo sten ze meer van weten, 
dus gingen ze een brief' schrijven aan. deze man" Maar deze brief' 
is nimm.er ver~tuurdt waarom is niet bekend. Pas in mei 1899 ging 
er een brief van de broer~ naar de prof~ssor. Ze vroegen tegen 
betaling älles wat .er bekend was over het probleem van het vlie
gen. Per kerende post kregen zi,1 aen .· brief, brochures, goschri:ften 
en een literatuuropgave over da exp&rimanten van Mouillard, Li
lie.ntha.1, Langley en ande:tten. Ze .lazen het gehael in een korte 
tijd door. Tenslott0 zei Oiville togen Wilbar dat ze een twee
dekker moesten bouwen, zoals Lilienthal hem gebouwd had. De he-
le avond zaten zij ovar de boeken gebogen en maakten allerlei 
aantekeningen. In de warkplaats van hun rietsenwinkol bouwden 
ze een kleine vlieger waarin zij hun eerste theorieln verwerk
ten. Ze hadden do touwen er zo aangemaakt, dat à@ het geheel van 
af' de grond kon besturen. De ,,n na de a.ridare werd gemaakt en hun 
eerste ontdekking was , de scheluwtrekking. Ze vondert de volden 



rond Dayton. niat cu-·g ge::.ch:tkt voor hu:n !i'JX,Plilrimant~n. De momHm 
Vf.m Day ton fluie ti}T'den ttlg~n elkaa.r ov~1" i!'H..1hax1.d~l:iJk k:lnd0rapel. 
W~om ded~n ~@ niot nat 1an,d.s de iindarffm. diti! achter jonge :fris
a e maid~n t!i.anzat on 'l Om nu tlen bat er proef g~biad te hebben sohra
V13n zij een brie:f a:am. het mt11te:Nlologisch instituut te W:ullhington 
en vroegen d&iAr om ~en pl~ats wan1"' de 1:iind praktisch al tijd aan
wezig WliU!. ZE'il krogcm. al~ an twoo,rd dat hat § trand bij Kitty Hawk 
in N o:rtb Caroliru1 9$11 gun!.lê 1;:tgo plaa t3 w~.~ voot" hu.n proe:fnf}mingan. 
Vervolg-ons ~0hr0v0n z ~ tHHt brio!; aan de daar aanwezige vuurtoran
wachter Tat~, deza beyaatigde op •iJn b@urt, dat zijd~ goed~ 
plaa.ts gevond~n hadden" HiBt was d'1i ~omer van 1900 to0n hun eer-
a te vlieger kla,ar waifi ~ H~t was tïHIH! twtHtd !li¾kk@r met een vl~ugal
opp;0rvlaldH:1> van V'i J f' ·t:l.g vi.tirkfiint~ rti~tar. H~t hotl)gt~roer biiltvond 
zich voor daze vleugel~* Dij da~e 0xp0rimanten antdekten ~ij 
d~ rolbssturing. In h~t b~gin dacht Qn zij dat do vlieg0r do möns 
zou. kunn.en me1.1HHtmtu'l, maar nf:ffe. h.tJt illarata a~zosn. o.xperim0nter0n 
rond Ki11 Devil Hillt do heuvel d i e de wi~g van de luchtvaart 
w®rdt kwam het vast t e staan, dat dit niet kon omdat de vlieger 
te weinig hefve rmo gen had. Na dit seizoen werd er waar gewerkt 
aan aen zwe0f'vliilgtu.ig, maar. hier rtH'.H?r ov~r in de volgende sc. 
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SPAANSE 3URGEROORLOG 
Hieronder zie je twee kaarten van Europa. Ze duiden de staatsvormen 
in de verschillende landen van Europa aan in de periode I927 t/m 1937. 
We zien het demooratiache Nederland, Belgil, l<'rankrijk, Engeland, 
Ierle.nd en Scandinavi! en het in I9I7 communistisch geworden Rusland. 
Ale we beide kaarten vergelijken dan valt ons het een en ander op. 
Het · veranderen van de Duitse democratische Welrna.r republiek onder,· 
Von Hindenburg in Hitler Nazi Duitsland doet ons niet vreemd aan. 
Wat wel opvalt is Spanje. Spanj0 ie in mei 1927 een meer of minder 
autoritair geregeerde staat. ln mei '37 zien we echter tijdelijk demo
kratisohe gebieden. Dit komt door de Spaanse burgeroorlog van 18 juli 
19,6 t/m 29 maart 1939. _ 

;rl"IF~ 1 .... o,i. -

D = democratie 
'IIIll = autoritair geregeerde etaa: 
a = oommunistiache staat 
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Spanje wist buiten de Eerste wereldoorlog te blijven. Wal bracht deze 
economische moeilijkheden. Sociale voorzieningen waren er niet en al 
dit leidde tot relletje en onlusten. Vanzelfsprekend b~na na, de 
socialistische beweging toe. Hela.es voor Spa.nje viel ze uit tuin in 
verschillende vleugels . De Oommunistieohe partU ontstond doordat 
de "linksa~ socialisten gingen samenwerken mat Anarahoayndioalisten. 
Anarchosvndi.calieten zijri manaen van· een linkse stroming die streerfden 
naar eenvklaesaloze miatschappij~ Dus simpel ge~egd naar een maatschap~ 
pij zonder "baaa 11 en 11 arheider 11 • Maar· de Ananchosyndicalisten willen 
dit niet bereiken op de manier dat Marx het beschrdjft (d.w.z. 

·revolutie--:) dlctwtuur van het proletariaat--➔ klasseloze maatschappij) 
maar door c1irekte a1die. Bîji voorkeur staklngen i want ~e zien dtt· 
vakbonden a.la politieke l.:l.cha,mer1. 

Ook de kracht van de rGpubl:lkeinsa beweging nam toa na I9l8" De 
godsdienstkwestie bleef een probleem. Na de verkiezingsoverwinning 
voor links in I923 deed genera.al Primo de Ri,vere., gouverneur in 
Earoelona, een greep naar de macht. H~ begon een diktatoriaal bewind. 
Cortes (=parlement), parRvrijheid en burgerrechten werden verboden. 
De Cgvttalanen, een bevolkingsgroep in Spanje, net als de Ba~ken wen
den onderdrukt. Pvimo de Rivera wilde zich wat demokratiach voor
doen door het instellen van de Nationale Vergadering. De leden werden 
echter door hem benoémd t. '11rouwena, de N a.tlonale Vergadering was 
slecht een adviserend lichtaam. 

Rellen, arbeider5opstanden e:n studentenverzetten braken het bewind 
van Primo in I930. In I93I werd echter de dik.te.tuur door anderen 
voortgezet. De gemeenteraadsverkiezingen van I93I bezorgde de Repu
blikeinen een grote meerderhedd. Dit was reden voor Alfonenrn XIII 
de koning, om op te stappen. Van 193! t/m 1936 was Spanje nu een 
republiek. Zamora was president en Aza.na premier ... De rust keerde 
echter niet terug. De haat voor Catalanen en Basken en hun onder• 
linge haat bleef. Arbeidere,vooral in Barcelona, eisten een aocia
limtische politiek om de macht va.n kerk en adel te breken. 
Kortom. dezelfde voedingsbodem voor iemand om de macht te grijpen 
als !2 jaar daarvoor! 

In 1933 ~i~htt~ Primo de River~ jr., de zoon v~n de eerder genoemde, 
een fascie "iscne part~1 op me t de naam lî'elange E5ps.nol. J:l1alange komt 
van het Griekere ~Àet~i~ • di.t beteken t,slagorde. Ala reaktie de.a1rop 
vormden d~ linkse partijen een Volksfront. Een Volksfront is in het 
algemeen een verbindingen van de linkse radicalen t/m Communisten 
en omvat dus ook de Soclali eten an linkse Ane.rc~rd.s·ten. in Frankrljk 
i& ook een Volksfront geweeet 1 dit om een stabiel kabinet te waar
borgen. Rechts stond tevens nog de Carlisten-beweging. 

Het Volksfront haalde een overwinning in 1936, ~och was er . nog ver
warring. Hoeren eisten grond, kerken werden in brand gestoken en 
gevangenissen geopend. 



e~aanse b~re;e1 Jo!:1.s>..E 

In deze verwarring brak in juli 1936 een opstand van rechts mili
tairen. uit in Spaans Me.ro1rko onder genera.al 1t·1·a.nco • . Deze opstand 
sta.e.t bekend als de 11 pironuncia.miento". Dit was het begin van de 
Spaanse burgeroorlog. 
beeld van de strijdenden in 1936: 
repu·olikeinen ( regeringapa:rt1,l) l r nationalisten ( opstandelingen) 

·volksfront • J N 1 cuu•li13ten 
.._ fa.lange espanol 

. Franco landt in Span ja en ·verover,\ gro te gebieden. De opstandelingen 
hadden in het noorden spoedig een groot gebied. 1n Madrid en Haroe~ 
lona echter mislukt de door ,rechtse generaals al la.n4 geplande 
staatsgreep. tranco steunde uit Spanje zel:l dua op Oarlisten en 
Fa.lange Eepanol, maa r ook op grootgroridbezi tters, officieren, het 
vreemdelingenlegioen en Moorse troepen uit Marokko. 
Hulp voor het VoJJrsfront kwam er van de kant van de Anarchisten, de 
Basken en de Catalanen. De regering zelf kon rekenen op een deel 
van het leger en de vloot. 

~~nr.z 

fillil1lffl = door Franco bezet 
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Bui tenlandae hulp voor de rege:d.ngspartij kwam van de kant van Frank
rL1k 1 imms:rs, dit l~nd liep gcva~r naast f'asc1s t;j.~che buren in het 
ooa 11en ook fascistische buren in het zuiden te ïtr1jgen t en VEL"l de 
kant van Rusland. De :rest van Europa had z1jn eigen moeil1jkheden of 
voerde een non-interventie politiek. Deae politiek hield in dat 
oa.. Engeland, ItalH~ en Dui tsle.nd zich niet me t andere landen zouden 
bemoeien. Uiteraard braken Italië en Duitalandideze polit iek en 
211j begonnen met het helpen van "kameraad" J!'ranco. Hi tl.er leverde 
Junkers, Duitse bommenwerperst en Musso11n:t stuurde 80.000 sol
daten. 

De troepen van Franco naderen Madrid en de regering vlucht naar 
Va.lencia. 30 Augustus wordt Franco tot sta.atshoofduitgeroepen en 
IS dagen later ·erkend door Duitsland en Italil. In 1937 valt heel 
noordwest Spanje in h~nden van Franco~ 



\ ' C \ ,f \. 
' ! J 

26 April wordt het stadje tluernica door Duits~ bommenwerpers weg
gebombardeerd. -.{t bombardement was totaal nutteloos. Guernica was 
ongewapend en "' - , strateg.i.sch van geen enkel belang! Honderden von
den da doodt Da fascisten zouden het niet bij deze ene gruweldaad 
houden zal de geschiedenis ons leren. 

De fascisten hoopten door vervolgingen an bombardementen het moreel 
van de burgers kapot te kunnen maken, zo dat zU hun wel om vrede 
beg0nnen te ameken. -
2 Jaar wiet 1v1a.drid stand te houden. Hekend ia hiervan de "5e colonne,,11 ~ 
r'ranco had 4 : ~Hi;lonnoa. In. Madrid zelf waren er een heleboel gaeat
verwanten van hem die· tijdens het beleg verraaç. pleegden en sabotee:rr
den. Die groep van mensen kreeg toen als bijnaam "5e colonne". 
Na. de mle.g bij de Ebro zijn d~:: regeringstroepen aan het eind van hun 
krachter.1 en voo:1T:raden. Na. hevige bombardementen 11al t Ba:rrcelone. in 
januari 1939. 1v1e.drid valt me.art I939, 

Op I april kwam er offlciael een einde aan de burgeroorlog. Ze 
had een miljoen mensen het leven gekost. De burgeroorlog heeft 
heel de wereld geschokt . Ze· werd gezien ala een oorlog tegen het 
internationale fascisme. Picaee-o schilderde .n.a.v. het bombarde
ment op Guernica. zijn schilderjj Guernica. Bekende schr~jvers ale 
Hemingwe,y, Andri Me.lraux en Jef Le.et heblJen over de burgeroorlog 
geachrev~n. De moeite waard is het feit dat vele buitenlanders in 
Spanje tegen Franco gevochten hebben. In Parijs waa een wervinga
ke.ntoor waar men zich kon la.ten inschrijven op vr1jwil11gersba.sia. 
30.000 hebben er gebruik van gemaakt. Aandachtgeving door schrij-
vers heeft in hoge mate de waakzaamheid tegen het faaoisme versterktJ 

., 

Na de oorlog ia Franco doorgegaan met z~n terreur. In de oorlog 
was hij weliswaar non- belligerens d.w.z. neutraal maa~ toch moch
ten er Dui tee oorlogeerchepen in Spaanse havens liggen. Het vers·ohil 
tussen Franco en Hitler was dat tranoo alleen die mehsen onder
drukte die het niet met ztin bewind eens waren, terwtjl Hitler 
mensen om hun ras uitmoorde. 

~panje ie nu pas op weg een demokratie te worden. vnlangs wevd 
b\1v. beeloten om de Communisten mee t~ laten doen, aan de volgen
de verkiezingen. Daarvoor wae Comrnuni~t- zUn verboden. 

--



GORKUMS POORTEN EN 

MUREN. 

MARTl:N VEEN. 

Ik zou gràag willen beg::tnnen b:tj de Kanaelpoort. Da Kanselpoort, 
ook.\\'èl Kru::i;selarijpoort genoemd beboort tot da oudste poorten van 
Gorkum, ,tr!l. h .ad tot functie Gorkum te basehermen t~gen Holland. 
Men· heo:ft. tw'ee poorten gokend; du oorspronkali ,j ke t dia aan heel 
eind várderin do'stad stond, on de latere• dif-1 op do plaats stond 
die niu no,g Kansel poort heet. 
Vani de Ka:nselpo·ort li&p do muur mot een grote boog n.aar de Arkel poort. 
Arkcitlpoort its niet de naam van d0 poort die aa:n het eind van de 
Ark els traa t ges taan. hecf·t" D@ze poort hai,t t~ dl'i Laag-Arkel poort. 
De Arkel poert, ook wel Hoog-Arkel poort genoemd [1 tond echter aan 
h~t einde van de Kortendijk. Vi~. deze poort kwam men op de Linge
dijk, die naar Arkel leidd~. 
Aan de overzijde van de haven lie:p d!'lt muur langs d@ Bla.uwetoren
gtraat in gebogen richting naar de Burchpoort. 
De Burchpoort stond aan. het olnde van do Burgstra.at, die uitkwam 
op het Wijdschildo Deze poort werd in 1575 a:fgebrok0n. Hierna 
werd de Dalompoort gebouwd, dia in 1770 waer plaat8 moest maken . 
voor da huidig• Dalampoort. 
Van de Burchpoort liep de muur achter. de App@ldi,jk om naar Rob
brech~s toren. Dit was eon oude schiettoren, waar tegenwoordig nog 
de Robbertstraat naar genoemd wordt. 
Van deze toren liep de muur in da richting van de Peterabrug. 
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GORKUMS POOHTEN EN MUREN ==========~===~~======== 
~n de Robbertatraat, voorbij de Paterbrug moet volgens Kamp ook 
nog een poort gestaan hebben, de Hoofdpoort, dia uitkwam op do 
stads-timmerwerf. 
Kemp spreekt ook nog over een Goddanpoort, maar geeft geen verdere 
bijzonderheden. 

Van de Burchpoo,rt liep de 
muur naar de B.la.u.wpoort. 
Deze poort. moot ges taP..in heb-
ben as.ni het einde van, de 
LangendiJk, bij de Bornataeg. 
Hiet, was de ui tga.11,g n.0.rair de 
haven. 
Lat.er kwam op dit p,lek de 
Waalpoor~, die in 1642 w~rd 
vervangen door d9 NiouWï-Wa.
terpoo,rt. 
Van de Blauwpoort liep de 
ma.wr in westelijke richting~ 
0111geveer in de li.jn van d0 
Borns1u.-ag. naar het punt waar 
de Revetsteeg in de Molen
straat uitkomt. Op d~ze pla~ta 
st~nd de Wolpherens~ poort~ 
De Wolpherense poort behoor
de tot de oudste poorten van 
Gorkum. 
Ze gaf toeganig tot het Wolp
herense gebied an natuurlijk 
Schelluinen. 
De poort werd a.fgebroken, toen 
Willem van Bei eren hot kasteel 
van de van At•kels op het W:i.j cl
schild met da grond gelijk had 
gemaakt. Op de plaa ts hiérvan 
werd een kasteel gebouwd. 

.. 

I 
ç-

---

Laag-Arkel poort 

Volgens Kemp lag et" tussfIJn. de Blauwcpoort en de Wolpherenee poort 
DlO<á½ een poort I de st ... Chris tof'f'el.poort. 
Do:it,9 poort kwam net. zoE:Ü/$ de Blauwpoort op d@ haven uit, en werd 
gelijk mat. do Blauwpoort in 157'.3 a.fgebrokf.!n~ 
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.A.t Oorapronkeli.jke Kanselpoort 
Ba Hoo,g Arkelpoort 
Ca llobbertetoren 

GORKUM: 1800 
lllti\llfll:llti.l:lllt:IIC:=mll:':a 

I. Kanselpoort 
:rt •. Waterpoort 

t:rr. Dalem1>oort 
1V. ... .. ..., .v-,:, , .. 'i, 

Arkel poort:.,;., 

D: Blau.wpoort 
Es st. Chriatoftelpoort 
F: Wolphor0naepoort 
Gt Burchpoort · 

Bij het afbreken van de Blauwpoort en de St-Christoffelpoort ver• 
viel h•~ gedeelt~ stademuur van.ar de P@terebrug tot de Molenatraat. 
Van de Wolpheren,se poort liep de muur w11uu• met een grote bo~g naar 
de Krufelpoort 

--- 000 ---



Nada:t- du:lzender.111 jiu:•~n dEi manii!J ~ich in N'uord-N~d~rlruid door jacht, . 
v:lsvma11rtit1t ~11 he,t; Vsf)r.,UiJ11~ltin1 van vt"'ucht;'lànt o~tbar® ~..rorte,len en no
t.en :i.ri :tti.jn- .l€îv@n~oudia:•lv;t;1d "ftH:tt•~i tt<n, wartm, cl~ mliH11uu1 v,ui de 
Tr~oh:t~rtHik@rcI.tl tu.m:- diii GH;,rs t~n• dilih !fäx».cl@r ~:fhêt.ttk€1lijlt w-a.rcm van 
de natuu,r cn.'lf h.r,.n h~HtH::i.,. 
Door e~ni ltl.irt15.lld,v>J!lrQ11diH'i.11,~ @)j? d@ gr@n~ van h~t Palaoli thicum en 
hot M@mol~tbiaum ont■ tand ••n warm, draag kli■aatt hot Boreaa1. 
Dit w~s E}I' dG o~rriaï..w.k v1;1n dat de grottJ:· :naaldwoud!ii',n plaate maakten 
voor 1oo:t'h@eHUH1 mrJt i:H"Hfl~ri a.ls h~ll@laar, ~ik; iep ~n lind•~ Hot 
wild; liH'.H,Ü~ cl~ 1"1®1Hii~i"'~~, trok 11;1u1r h~t noord~n, de koud@re 8 treken. 
HÏ@Jr· in d.8 woud~ri d~d~rk l:uirton!ll o~r@iïHHlln ~n wilde :zwijnen hun in
tr&d~ .. 
Na het. warm~ an d1"og@ Bo.r,n1îi1,J. ktwa.m het vochU.ge A tl.1!$..ntictun • waar-
in voora.1 d~ lo~f'h@r,13~.r;. iî'.~t v~el el1::1î/H'i sn wilg~n d0 OV!ilt.rhand kr•- '-.,,/ 
gen. H@t noordan l-1 ,2.11t on~ lti...ta.d bl[Jg;,:;n op ,,n groot o@rwoud ttiJ lijken. 
Vooral da r:1orru21.d~n di~ l<H'l:fd~n van d® jacht ~n. h~t ·verzamelen van 
plar1.d;ai!il.:.t"dig vo€¾dl:H~l ~!;'l.ron d~ duptî\l ?~n d~a-.(c) klimaatvereu1d~ring. 
De rn~.l'li'J@Jt! gingon drO~¼àl''!i ~@bt~dt!Hl Ol)Z\O{ik~n ®n V9$tigden :idch. op 
de · beiden. Hat nam~denbectaao v~rd varvangen door ~en min or meer 
pe:rman~n to b'3cwcn·.d.t::5 ~ Hit2ir ifi de Tr~cht~rb1:fk(l)rcu.l tuur tot on twikke• 
li.ng gflkowuu~.. D~ ni!Elnoon kond~:,;, cl~ landbouw ~n. v~ett,~l t fin zochten 
da~naaat ïl!lt)lf' 1ioe :tn dCl l;,01u:;~n, naar wortel~n1 en noten. De jacht 
was <H.ll~ nog 11,i,0t; r-.f'eee;ct:u1::ti; om VIF.<ll dl'll vi~vsi,ngst uu.tar niet te spre-
kGn. 
De 'lr~cht~rbr~t1:~;:1•cl1.t tuM:%'.' i,1~ ~i'gC'Ü1'1d ve...n da domi.ru:.ri,mde typen in het 
aarde'fi,;fl)r:l\t, 11.amcl1,jlt c:h:, 1':t~•Pohttf37."ÊH111t~r, @en b@kf!'lr met. cum trechter
vorm1ig® h9.ltJ Q 

Dez~ beocb.a:ving l:'0°t1r~,1,to ~i!)h in 
OfhS 1&."l.d td.t Ollr'"t'll' do pr@vinc:J, (,.'IW 

Dr@nd;(l} t Fri ~f#l '!H1rfii t (c::•f.H'\i!1g'i'lltt 0!.t 
Ov~rij$lSel, cn ock :::~(5 ~?c.'/.; ;;;'#'0:t' 

Gelderl&i.nd, No,::..rd..,B:1•ab~.nt @· U-tr~ch t 
en Li.mbW:"~è 
De m~eat typi~a~o oY~rblijf~almn 
van d@ Tr~chtt"tn:•~e1-!wz.cml ttitU"' 1djn 
de grot® t.11W~~l1. blli11:1ch~ gt•av(~f'1 & 

dei hu1u~b~cld&r1" Dti'.\'w 1-~t:~<rJn nlli!rnn 
voor in d{i provinoiic D2"'em.t~ tfüJt 

&&n, u.i. t~ondori~g i.n Groning@n Ewt'l 

drie vernii!llld~ ~=z~r.::1pl ~ren in· Fri.0l!.., 
.la.nd Olll 0VOX'1,j~~1.1. .. Er ~ijn in M~
derlan.d 53 hw1otJ@::id<::n mtarva:t-r. ,52 
in Drênt0 qJ11 l, :h11 Groni:ngtm. • Alla 
hun@b~dthin h1Wbb011 Qt.:r.. lt!.u~n":H:•.. Ze 
zijn·. genumt11ord ~<'tin D ~ llr11Jnt~) 1 
to,t on l7HNit .D 51; 0:1 G ,Gt"oninger~}l. 
B:ij eUta~r dur:, 55t mruu:' i.::~n in 
zeer slecht@ stam.t "'.1 .,;:rltor~1'.1d~ h.Un{ll
bed DJ4 t® Valth~ 1~ nfgebrokan, 
voor d({; recon~tructic "."a~ :c:i9 t~ 



Bov0ndion bestf1at do D48 bij No~rdborger sl~chts uit &In steen 
eni 1n waarschijnlijk nooit el'iin hun@bud giweuust. Al de in Neder
land voorkomend~ hunohedd~n datGren uit - 2500 v. Chr . 

Wat is @ i gen-+ :b.J k Q t,rg.,_htU:l s.!t!sl ? 

Een hu:ru,bed is 0an. ittct~ali tirHthe bsgraaf'plaata van een groep mensen. 
De kal.e hoop ston.on die nu n.c.,g ovor i!?t was vroeger een door ••n 
houval bed@kt boutn10rk. H~t b~otond uit tw~e rijon eten met daar
op doks tein mot o.a.ni de ui t'.ltind~n 1alui t~tonen. 

!)Ek - --,!$~ 
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INGANG" 
De openingen t1.uu113n al chtz@ t<> temen werdEi111 opgovuld met kleinere 
sten" In het nd.dden, a..1 tljd aan de :zuidlui.nt W$rd oen ingang ge
maakt, bestaande uit ~nkole klaine zijstfm~n en dekstenën, hi•r
vo~r kwam een sluitstQ~n tQ lig~~n die weggerold kon worden. 
Over h~ t gehEHÜ w~1"d e@n. hf!luv ~1 opg~worJH1u1 • maar dö in.gang werd 
vrijgehouden. Vaak stfildo men aan de rand vru1., de heuvel kleine 
1St@nztH!l op, w&o.rmchijnJ.:tjlt or.i t(J V®rhi.n.d®:t'@n dat de heuvel in zou 
storten. 

Dt1 bgU't'{ van ~.J:U!Q.!.,b{!S• 

Men wierp ltGn kltdn8 l'u1uv~1 op, wo,ar-:i.n kuilen gegraven werden. 
De helling van do hQUV~J. plr:tvoidd~ ffl(iln mf.llt kl~ine atee.ntj11s, 
rolde h:lerovor op booms;tamm~n de stenf.Ul! naar de kuilen en liet 
de:aen lir in kantele1mi ~odat ~u, r,1.HJhtop in dit kuil kwamen te ataan, 

Had men twe~ rijen. mst zijsten.0n en de twee sluitstenen ingegra
Vf.mt dani wis:.pp 11uu1 do heuvel verder op tot bovan de zijs tenea. 
Daarna rolde inen op doarnlf'd(II numi0r da dGks tenen er op. 
Lagen deze, dan gro())ven z~ hot gt.1hsol wenu:· uit een ·vulden de ope
ningen met kleine at~nen om ver.volgens dg heuvel weer op te werpen 
Al deze st~nan war~n af'kom~tig van h8t ~indmorenenpui uit de der
de ijstijd. 



• De hun@b~dbouw w•ru;i 00:11 invlo~d -;,r1t.n buitenaf'. In Span.Je en Frank-
. rijk. ttaa het al voor 3000 •,r 5 Chr ~ gebruieklijk om d@ doden in gro-
te ~teengraven (Dolman) t~ b~gravGn~ 
Vandaar Vf,J:rbreiddt.J d~~Eil g~woonte :tioh tot in on:i:e streken, Het 
bouw@n van grotQ a'iaHmgr®.'Ven b@irstond dus niet alleen bij het Trech..
terb"keX"'!folk. Zek~:ê ia i,ohtcu." ook" dat niQt alle mensen van het 
k1Gkb&k4$TVOlk. h~t hun0bed k@mden1" 
Hét woord hut:u.1bed. iet en te taan uit de gedachte van vroeger, toen 
men dacht dat het. a1HHmhoptlll waren, die ietl!! mGt de Hunnen te ma
ken b.add1&r1t. Ho~w@l dit gt•c ·r;® no11ou,n.s zijn it5 de naam tooh blijven 
voortbastaa.ri" In en& la.nd zijn nog go~n n(ild~rzi!ttingan Yan de 
Trechterl:rn,kercul tuur aangetrof:fEJn, rnaar u.i t vond.sten in Denemarken 
bliJk.t dat c:0 hu,i~0n 80-100 m" lru1g wa.ren. De wanden waren waar
schiJn1.1Jk. gemaakt Vti.n met le~m 1:H'H~nu:uhrde, gevlochten takken. Het 
dak was van a tro, geunaaltt. M(ij.n verbouwd0 g9re t O vlas e,n een tarw•• 
!!HU.tri.,. 

Men kan de hu..."l.11s1b~dden inde:1.~n irt twEu, typeru 1 l:h;-t- portaalgra:t. 
Dit hwutbed iu vru:i..k klein an d~ ingutg iil§ niet groter dan de ruim
te tus.uien twee ~ijst0n.Gn" 211-I~t ganggrar. Dit zijn d~ grotere ex• 
emplaren. Dt11 ,;r.ootiU:i~ t ri Borg,u."i Ül 22, 5m. lang, met een toegang 
met zij aten.en @n ~en d0l::f!l tt,H.m;. Er zijn hr®e uitzonderingen, nl. het 
lru-1ggra.f' op do So.h:ir-w~r ~n cl® Extefi. grai'kelder met i11tder een gang 
bina4ln 14n ovale kri:r1~ vo.n rand® teiitH.01,,. D~ gra.:fkelder :J.s een hune
bed dat b~staat uit ~en iUI.Ht[tl riieht op elkaar gsplaatste zijutenen 
met een i .ag-ang vi.m. bov©ua:f'., 
Vcuu." er e@n ni.~U.WG dod.9 wGrd b:i. jg~zot ®toektfJ men tHn••t vuren in 
hot hu.tu~b$d om d@ 1PtanJt t~ verclri.jV®~ (houtskool en verbrande been• 
dorr.!trA wij2uu1 h.iillrop) ~ Al6i «:HJH'.l hu:neb~d vol ttei.e ging man. vaak oprui• 
ming hou.de~~ M~n. vE!!te.gd~ ~Jo r~e t11n bij ~.lkaar en bogrc:Htf deze in 
1Hm kuil bij httt hu.ruibri:H.i"' Somf1 b~u,~.uu:•d.® men ~rd<el de schedels. De 
dode kree,g pr:,ttu:n n:u•.Ht 1~n. id. jn, grai~, m@es tal 2 of' 3 exemplaren• die 
msschien gevuld met vo~d.~î,.l mcu1,111t11n ditUUHl. ale voeding voor onder
weg nam.r hf>.t hif3r11a1;i1aal&!l" 
Na, de Tr00ht~rbl'Jjkarcul tuur kwam d& Stru:idvoeitbekcr- en Klokbekercul
tuur, genoemd :netfU'." d0 vorm VWl d~ beker$ G Het is niet geheel na te 
ga.an oti• dit godei..,l t~lijk 1.inmigran ten war@n of niet t maar het geheel 
is. ui.tgegrooid tot &0n D1~1$n_tllf, volk" 
Doordat kei~njager~ vol(lt ~t~nef!!. van htut~b«tdden hebben weggehaald 
voor hu.:liuu1bcn.1'\\.t en t:/i'lgtuu1an.l(ilg, zijn vel~ hunebedden nu erg bescha
dig ttn niet oompl~@t~ De lapj ~$ grond, 1l!aei.rop de hunebedden 1:Lggen 
z:Ljn nu in het be:is:U; van d!lll gtaa.t en d~ provincie. Deze hebben 
Pro:f.Dr.v.Giff'~n i:n nt~aat g~®t~ld €HU'! groot onderzoek te doen. Nu 
is hed; on~f.11 tar.k ortt d~~rJ oud~ monuml.'ln t~n -vttrder te beschermen tegen 
vandalil!lm!!!! h0t.g<,,~n iii tc®d~ 001r. pro bloem zal blijv~n. Verl•d•n jaar 
trof' ik bij otlln hun.ob1,H:t in o~n bui tenti:l.jk van Emmen een groot • ituk 
steen ~mi, de.. t n.:!!l. ~ .. ,nm i:Ht1 hot hmäcbed. h.EHHt gelopen t• hebben• af'-

'--......--' 



komstig bleek te zijn van .s,n van de dekstenen, en zich niet had 
kunnen verweren tegen de hamernlagen van de Emmense jeugd. 
Ik ho~p dat het nu duidelijk is geworden watt hoe an waarvoor hu• 

=ftebodden er zijn. Als men nog meor wilt weten, zijn er in d• Peat
hyusbib.l:iotheek df.l twe• delen va.n het boèk "D• hunebedden van Neder
land", het werk van Pro:f'.Dr4v~Gi:f:fon en zelf' heb ik een diaserie 
va:ru all-o hunebedden van N0derland gemaakt die te bozichtigen ia. 

WOI"PHEREN 
l!l:11:l:Bllll:IICUIIIIIUI: 

Wolpheren, ook wel Wol~are genoemd was een klein dorpje, grenzend 
in her noorden aan het land van .A:rk•l• ten oosten aan de Linge, 
waar deze toen in de Merwede ui tli.ep on ten westen aan de Schel
luinse Sloot of Schelluinae Haven. 

,Gescbi•d•nil!. 
Deze heerlijkheid werd omstreeks 1230 door Jan XI van Arkel van 
Otto van Benthem gekocht fltn bij het land van Arkel gevoegd. 
Er zijn weinig bijzonderheden bekend over Wolphoren, maar men 
veronderstelt, dat het dorpje bestond u:i.t een kasteeltje en e1111 
kerk, waaromheen vissershutten gebouwd waren. De mensen die •r 
~C?911den waren dus arme vissers" Men beweert, dat de :funderingen 
van het kasteeltje zijn gebruikt om de Grote Kerk op te bouwen. 

Br,onne 

H.A.v.Gogh s"Arkels oude veote" 
A.J.-v.d.Aa s11 Aardrijkskwidig Woordenboek 11 

Met dank. aan du heer A.J.Busch. 

Martin Veen. 



DE 60RKU SE GASTHUIZEN 
!it.~~:~!~. 1:asJz.~:l!. 
Men weet niet zoker wruuu,ar hat ~H1rs tG ga.a thuis ges tioht werd. 
Zeker ~n echter, dat het reeds voor 1300 b9stond en waarschijn
lijk gesticht werd door aen van d~ van Arkelo. 1-h,t stond aan de 
Gaathud._111straat, naaat de Ga&thuJ..agang. In het gebouw bevond zich 
ee.n kapel· dia aan cl@ hedlige El:L.uüui,th gewijd wa~. 
Naast het Gasthuis was tll!en boederij gebouwd• waar monniken groen
ten teeldèn. D0ze groonten wr:u.·,u1 niet al laan voor het Gaathuia • 
doch ook bestemd voor voedselvoorziening aan de armen. 

!Y-A2 t ib!.~ • 
In het oude en i.n het begin ook in het nieuwe Gasthuis• was het 

- verplegen van z:1-eken ni~t de enigl!)te taak,,. Men verzorgde er ook 
mensen die . te oud of te gebrekkig waren om alleen te kunnen le
ven. 
Later werd de al eerd~r genoamd0 bo e rd~rij.gebruikt als &laap
plaats voor arme vr@t~mdelingen., di0 op doorreis waren, iln 1604 
werd deze boerderij afg~brokan~ 

Y,.,tpl4aa taing_. Y,~q_Q_as thuieui t.t•;u~t naar H~_t!rs. tr::.1.1!!• 
Vijf' jaar voer de boerd~·rij gsi&loopt werd, was h et Gasthuis al 
vertimmord tot gewon~ voonhu.i~jf,1111" 
In 1598 was men verhuisd n&ar een g ed@elta dor gebouwen va.n het 
vro,eglare Begijnhof'. In 1-617 onderging dit Gas thuis een grote ver
bouwing" Toen in 1753 h~t Armhui~ g ast:.toht werd op de plaats waar 
teganwoo.rd:lg de Carroul!jol is, kon man ~ich meer gaan toeleggen 
op de ve:rplegin.g va.n ds zi~kon" 
In 1808 werd de uitgang varniC1ru.wd 1 h~tgeen in een gevGlatoen ver
meld werd. 

~.e .!~Î '!.,.1.Jt!;t • 

Het oud~ Gasthuis ~n l~ter ook h(.)t nieuwe in de HaarMjtraat, werd 
bestuurd door d9 gas thuis.nuurn tsr~, die la te:r ook wel vaders ge
n.o.emd werderu ... Het ae.n.tal van ds:se r0gent"m wa.rs oorspronkel ijk 
&Int n11u1r werd l.at~r, in 1.576 uitgebr41ii d tot drio, wa1u"v0.n er elk 
jaar ••n moemt aftred0n~ 

!!_et Zieken-Gas t.~Ui,J!.c 

De Etersto he-1:ft van da ZitQk&n-Gaeithu.iêi w~rd in 1850 gebouwd, met 
de tagtllnwoord:1.g nog zichtbtll . .t"a tuin an hek. Het gabouw word later 
voornamolijk gebruikt Vt)Ot:' d@ .. ,~rplriging van zwaar basml!ttelijke 
zitik&th In· 186} ward titan twtuad@ 1 voor die tijd moderne, gedeelte 
voltooid" Dit gadeeltet d8"t al cantraa.al v~rwarmd was, gebruikte 

'---

men voor de niot-bltl!s:mettelijkf, zi®k.9n .• In dl t nieuws gedeelte wau1 
ook ~en operatiekanu,1r ond@l'.'gobraoht, In 19)0 werd de Gtere1te t&teon 
gc.üegd voor weer &Jan nieuwè af'dsli11g" Toen het tegenwoordige Streelk
ziekenhuia aan de Ban..rn1w&g klaar was, wo:rd het Gasthuis een te-
huis voor chroni5ch-zi~kttn. Na dG voltooiing van het Gasthuis aan 
het Nomumveld kwam het leeg t~ äiltaan" Zo bt1gon het to verkrotten. 
:In 19'"/l werd het o p de voorlopig~ monumentan.li,jat gezet. Tegonwoor
irs hat half' verkrot an gesloopt en aJ:gebrand. Als men hot in stand 
wilt houden zal man toch iets andl'!l!rs moeten doen dan toekijken. 

Martin Y!Jill" 



r t 
In 1967 werd l:HJik~nd dat b:tj Wijk bij Duu:r•é1 ted~ ~ 0en p.laatsj e 
aw:11 d® !.-ek, u~tbr·eidt11n ging naar hot noord an, waar boomga.ardtn-1 
en weilanden. üt tPr®rvloEitl waren(> - Totr,n d:t t eenmaal b119kf;)nd wan 
geword~n ba6l <H1t Prof'.,W0cA~v.,F.;af direkt"1U.t' Ytu1 lu1tt R"O.B. hier 
nood.opgravingen ·!;o dtHHl 011;1 da n:L!én1wtu,uw v·oor i;f:) bl:ijvon~ 1-hm 
wist u~t historisch■ bronnen dat hier in de Karo lingiacb0 tijd 
~un·1 gt·ote handslaplaRt2 tnO(ll!it hobban g'{Ü~g·on . Tt.urnan . 1842 en 
184 5 waa hier al gog:niven door de Loid60 "u."'chcrnl.cog L6 J •F. Jans
lHin" Na. dc.n;e Jau.ssan, ho~f't men bijrui niet 11H-Hilr verder gezocht. 
Mau1r to~n :tn 1879/80· de daar wi,lillHlkend~ t:HHmr:ha·grav«u•i . .jen plaats
vonden; ttm n~,ordon Vtm W:i.jk b:tJ Duurs t~rJ@ aprak t)en Zweedse 
archeoloog achand over wat @r daar verloren ging~ In de twin
t:!.ger jaren vond ar weer l'!ci'Jn. ondar:J.ol'Jk plaats door het R:!.jks
mus'1um v an oudh0dan te Le:td,aa1n* Dit onderzoek stond ondar toe
zicht van fJhr. J (f.H11 Holw~r.da" Hij groef' ~en groot aantal $l@u-
vatt ov@r d~ H9ul 0n aa..--i beide ~i jden. V!:i.n d9 Hoogs traat" De re-
sul tat9n zijn zaer bekanda Taganwaordig ia ~r zo ' n vijftig 
haotar9 opgegraven. Voor W(:j het ovor da vond.aten uit Dor@atad 
ga.a.n h(;)bbe:n I g-aan we ef2t"B t·· de toenmaJ.i.t~@ pol:U:itak@ situatie be
ki.jk11ui"' To en C.lov:i,s in SU. ove:rltHod. 1 werd het F ran.k1. scho rijk 
verdf!ttil.d over 21ijn i.rit-n' zmun1.~ N~de:rland • met uit~ondeiring van 
h et ~u~doostelijka gadaalte bleef v rij wel uit de invlocd~sfeor 
va.n di. t rijk, maar hot beeld veranderde aan het tdnd8 van do 
zesde ~n voo~.tl irt de zovo:nchi ~tïtuW, wa.nt t oen w~rd om politieke 
an economisch■ redenen hat rijk uitgabraid in noordoostelijke 
richting. :Di·t was van z00r groot balan.g ",toor. d~ P~ppinid!in., om
dat Do.r.tHJfatd; dat ont:staan wa13 in hGt begin van de z"vemd~ eeuw. 
toeni uitgegro0.id was ·tot~ een lHilsngr•iJko koopli edilnnederzetting. 
K.on.:fli.kte:u, blevGn ns-1tutcu•1. .ijk nt0t uit -tus1aum d@ F'rank~n in het 
zu:td@n an de F:.:,:1..~ze,m1 in heit noo:rdGn" H~t is w~l !1!:8k.er dat DorGi
twtad v@rsch~ichlnr:t malen fl'tG:s of Fl"ank.isch ie gew8es t. In de hia
tori~ch8 bronnen wordt V9rmeld dat er aan hot 0ind v a n de ~even
de eeuw slag ia gslev~~d rond Dorastadi tu~s@n R~dbad, d~ koning 
dar Fries:cm ~n Pippijn. Maar na de dood van kon:tn.g :Radbad in 719 
schijnt de hablu■ t om Doraatad v~rdwan•n te z ijn. Dore3tad waa Hus 
de ind·;ern.ationale hand~lli:ïhaven 1-1:L t die tiJd. füit had ~ij:n bloei 
to dwût~n aan ~ijn gun8t.ig€& ligging o p d.~ kruising van diit Oude 
R~jn ~n do vro ■gar kl ■inern 1 Lek. Uit alle del en van de wereld 
kwam@n de handal~ren mat hu.11. goadare11, naru" d0z e plaats. 
Hoe groot was Doreetad? VolgtH1,~ prof'tHHHH" van J<.::I@ moet Dorestad 
111; de ti~1d van de iu:::htHd;e:~ ~n 11~g.-i,nde fä®UW een omvang hebben ge
had van via:t•matü 'wijk bi_j lJuur~tfjde rut, fln teld~ enigê duizen
de inwone,rs. Langs ds Rijn 1.1aten dQ koopli1tder1 ~n daaraohtar za
ten d e boeren" Langs d~~f,) Rijn eproidde11 zioh .& In tot twee kilo
meter lenge ~teig~rcomploxen uit~ dir;.i ~HH1 ruw0 tw0ehonderd . meter 
dl.Il R:ijn :tn Wtlii~cl®n glllbtn..iwd~ Wam-om de1,;~ lon~rhi zou U denken. Nu, 
om d@ dood eenvoudige raden,~dat dG rivier eteoda verder dioht
sli.bd~ .. Men waa. dus genoodzaakt om ste~ds verder d0 rivier in te 
gaan omdat anders de ~chepen nit1t bi_î d~ t,çal konden k omen" 
De zijk.an ttm van. zo'n ~ tQig~r b~stondan uit tws~ vertikále • staan
d& r:l.j en pal(iln , di® ongev tuu:• 7 11 6 rneter 1.:d. t 0lkaar logen. Hier. tus
aen f$ tondon 4Sfn, t1'fee o :f drie rij{i)n pal (.H1 di~ sam€tn m•t de buiten
s t(ll) do planken droege11ü Tus ium tl~ pa.l ~n w~rd fi!:r a:fval en grond ge
gooid, dus het is eig~n1.ijk mtH,r ~en dn~mmet p .l a.nkjjn ( zie :fig. l),. 



Achter deze steigers lagGn dus de koopmanahmi11um met hun pakschu
ron. Dit stond a auHtn op eon erf', diB af'gesoh@idon werd door een 
palissade. De1, o huizen, beatondsn voornamelijk uit hout, takken of 
planken en riet. De conatructiq van zo 1 n rtuis ia moeilijk na te 
gaan omdat je a lleen maar d~ onderl!1te palen vindt. De omtrek werd 
gevormd door een rij van dubbal~ palan, waarvan do binnenste de 
wand was, die bestond ui •t twijgein die m~t leem besmeerd werden 
(huttenJ.&em), of"' ar worden pl,>".11kon gebruikt" De buitensta rij pa
len stond schuin teg0n di, binn@nsto wand" om het u1.tbuigen te 

·voorkomen all!J het dak a1:- op leg.., Hat warE'>n ean soort schoren voor 
het dak. HoQ het dak er uit heef't gozion i11 fifigenlij k een raadsel, 
maar · wo n0m@n aan, dat ht)t hi ..:,r :ri~t mo1:tt ziju geweest. De huizen 
hadden twee in.gEmg,m:, die t~gan«rver elkaar in de lange wand zaten. 

· Hfrt lluis van b:lnnfin bos t~nd ui t t\l!l'ee chilsn • dit zal wol een leef• 
gedeelte iijn gews ast voord@ mensen on eon stal voor de dieren. 

· De mees te huizen had chm ook {lctn k.leit1 ~chtturtj41l , die op palen was 
gebouwd om te voorkom~n dat hat ongedierte ar in kon om het· graan 
op te eten" Verder had <J lke boerderij ,,.n o.f twee waterputten. 
Met. de opgravingen vincl ,jtf w~ l. m~ardere op .S4'n erf", maar zo'n water 
put die gemaakt. was uit e,l<)n wi .ju ton u:J. t Main:l!l , verzandde nog wel 
eens• en dan moest men een nieuwe makori. 
Dorestad wa~ 90n chri~telijk~ 5tad en had ook zijn eigen kerk. Op 
dit terrein werd de tot nu toa u,11.igste tufstenen put ontdekt. Waar
schijnlijk b@t r~~.ft het hior ~on docpvo:nt" 00 doden warden begraven 
in w~at-ooat richting" gr ~ijn rilim 500 1J1kelett011 opgegraven. De graf'-
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gi:fi.um. ~ijn arg :,J@ldza.am. lH.jua iill.3 dt)cht:n lag~n op 00n vierkant 
t~rrein dat afgt&bak~nd wa~ met tJên pa.l,ieuutd<11e Do dod@n. war(ltn be
grav~n in houten ki5tli1in@ SommigQ h:i.er·van waren omgeven door een 
gr~pp@lt,j~e Ook w~:rd vlak bij hl/j)t kerkje h~t ~poer g€Dvonden van 
~w~r~ pallitîlrlt '\ttUU"'flrnhijnlijk b~tr~:.t•t :tu~t hi~r taon klokk@&t@êl• 
Nu wat ov·~r de ttulln~en ;l!l~1:r~ W~ b"1tfinnen m~t h@t vcHtd&•l• Door 
h~t. bi;ui tuderGln vim ·verkoold"1 :uu.hm di~ uit dt;, lru1.d.bouwlkH10 tor lo,a• 
ni~n Wiiuit t<tt~.n ,'\fat d~2H11 ntlî!H'UH»r! v~ri:Hn1wdt1mh D~~e b1Hitond~n voo:t'TutmGlijk 
"'it (;;:Mlt1H~n 11 du:tw~bon~n, g~r~t @n lin~utn1@ Maar. i:u>k w~rd er aan. de 
j ii?.eh ·t g~;da~ljj }hit. wild belll tond htu~ voorru1mfl)liJk uit wilde zwijn
~n, ad~lher ti'l}n 9 :mwar;.~p, t ~~.nz@n, tHmd~11; brilduik~r$, m~euwtut en 
b1<Hmd~ra@ht:l~~n. O~k d~ v;lm}VEJu1g~t «')ntbr~k hi¼11:r. .ni;gt, dat b@stond 
uit h~t van,g@n vru11 ~:ru»~li;• karJHU:•a.chtirtQ;n.1, blankvcu~:rnen, brasem, 
1:n:uir~f 1.§t@tu.•, !!î'ilf't; f'or(l1~ kouting, aalt ha.r:tng, plsi.tvl•1: bot en 
al~ w~a,kdi@I"~lU rtHS!l'HHlÜ J O&Sl tGr t wulk, kakk~l en alikruik. D& boe
r~n. hi*ld~n ook vei~ voor h~1uJ.~l ~n ala.1 Vc11JdtH1lYoorzillfnin1: dit bu
tre:tt ~,tu:ïi:t"a:tt ruruï, 11Hüu·u1.p, gei 1;, . Vf.l.rk~n ~r1 wat pluiW-Jvett. Er is 
VtH'90.hr:ll.duiilijk -v~~l g~v(u1den, mi.l.j<unutn. potsoherv~n. Dit aarde
W!!irk. w~rd votn" ca11 90% uit Du.i.teiland ingevoerd en b~tr@f hier 
de Wqijl b~kfllntht b.adorfl-tookp@·t te.111; ( ~ i ei:'i g • 3) 
dia al or niet veraiard waren ■•t strok~n 
kltJ:i m!J-t rada t@mJHitl, "tin.gerafdru.Wuin f!}fl~t 

.D~> la~/i;;~ 1t® lCYjb b(ll~taa.t: vo@:rnam~liJk uit 
inlHH~:ru,, :ru"t (:In dik. af.ït.rd~w~rk $ H1;1d; bot w@rd 
vo@r all.~ dtH&lttin.thn1 g"ebru.:U,,;,;tt :tt)i.ü~ kamme)n, 
naald~n, pr.iomiw11, iwpi.n.kl~ti;Jii,,11 mi::ulhe:ften t-)1/12:, 

M1&1t.aal. 13f.HH.Üd~ hif'J:r' nmttUUI'liJk 00;k i!H'Hl h@-
1'1ilngrijk€:'l ro.1.i; Hiervan wtiilrchm g!!Hlf.HH!i, naa1-
d011 $ g(i]i:tt€1J~dt/J ch~.pptl'lt • l!ld. e1::-ad"n i mu.n t&n ge ... 
m~eJ< t. { ~i® fig~ 5) ~ 

Edel!E~taal ~oal.~ goud @n ~il1rer vind men er 
~®01 .. ~@ld~n, l:uiit was in Dor~m tad du~ een gro• 
i;E) druktej van huiul:lj·'!'erheide Maar wat ia 
dll) ondargru1g gewcu,s t va.n DorotS tad? :Dit ie 

tii.gfinlijk (iHm llft:'(H;it raadiuiü $ D~ Noormruinen plunderden sinds 
8J2 g~r8g€;1d 1 want Dt.)r~stad had nu ~enmaal gee11 muren of wallen. 
Ook kan. d@ r:l.vier df:t oor:1u1.eJ,,: 2.ijn gawef.tll t t 2:oalB hê t dichtslibben 
of' dat ~r overe tromingGn waron~ We w~lten het nii\lt. Ik heb hier 
gotrctoht Getl ovtu•zioht. te gt11vtm van Dorr.uitad als handelsplaats 
in deJ Karoling:t.1iu::h® tJ.jd. En '1)&n f'elicitatie a.ar1, het R.O,B" 
met nam@ afl.n prof. van E~ met htd; tienjarig opgravingsjubilctu.m. 










