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Ruurd van Donkelaar
Dick Los
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Martin Veen/ Fokko de Vries

typee• werk
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1 Rijksscholengemeenschap te Gorkum
41 Martin Veen

hoo:fdredEïkteur

1 Martin Veen
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BLAD VOOR JEUGD EN GESCHIEDI�NIS SCRIPTUM C'ASPINGIUM

Scriptum Caspingillm is het orgaan van de Nederlandse Jeugd
bond ter Bèstudering va� de Geschiedenis at'deling Gorkum en
omstreken. Het SC verschijnt normaal gesproken 6 maal per
jaar en is voor leden en donateur• gratis. Niets uit deze
uitgave mag zonder toestemming van de redaktie worden over•
genomen. Oplage 120 ex.

bestuur+adres3en
VZ s Ruu,rd van Donkelaa.r, Laantje la, Werkendam 01835-14:}o
AS& Fokko de Yries, D.F. Pauwstraat 23, Gorinchem 018)0-22413
PM1 Dick Los, Onderweg 18, Arkel 01831-1498
a·aa Martin Veen, Barbette a, Gorinchem
GSi Jan Casper Zweers, Dorpsstraat 19, Zoelmond<P:345:3-407
Voorwoord:
Dit wordt dan weer da derde se van dit jaar. Zoals jullie
wel gelezen zullen hebben, is Peter van Hout_geen hoof'dre
dakteur meer en heb ik de twij:felachtiga ear hem alv zoda
nig op te volgen. Verder zullen jullie wel gemerkt hebben,
dat er aan deze SC (e'l de vorige) kleine·verari.deringen zijn
aangebracht {voorplaat etc.) Op- o:f aanmerkingen zijn na
tuurlijk-,welkom. -:'.;- llèze se staa1; weer helemaal vol. ·Aan
dacht vooral aan aard€werk. Verd9r nog de nodige verslagen,
een artikel over hieroglief'en, iets over de Blauwe Toren en
het tweede deel ovsr do gebr. Wright.
E�n dezer dagen zul je wel de Arkel-uitgave in de brieven
bus vinden. Meer hierover in he-t artikel over de bestuurs
mededelingen.
Nu iets aan de redaktie van "In:f.o" i We vinden het mooi dat
Jullie kritiek leveren op ons blad, maar kijk voortaan wel
even goed wie het betreffende ar tikel geschreven heeftl!ll
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NEDERLANDS MAJOLIC
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Als je eens goed d• zeventiende•eeuwse .�childer:.J.jen hebt be·keken en vooral de voorwerp•n_dia er op"voorkwimen, viel Jer
m.i••chien de variatie van aardewerksoorten op div toen ln ge
bruik waren. We gaan het hier eens.hebben .oYer, het zogenaamde MaJoliea, het· Nederlandse Majolicà wel te verstaan., omdatr
het woord Majolica een v�rz�elnaam,vQor produkten uitr
ver-.
.r
schillende landen en tijdperken. Het soort aardewerk dat we
hiermee bedoelen .ia
kort.
,samengevat.
al,o .,,lil,a.rdewr
k dat mtt"Ç
tin••r
.,.r
.
.
. err
.
' ., ., ..
.
. .. .
. ,
. . .,,
glazuur ia bedekt en waarop een beschildering ie aangebracht.r
W:1.e heeft het tinglazuur dan uitg1tvo.ruien.� .Nu, dat ia nog,
steeds een raadsel, maar waarschijnlijk: iá het a:fkometig uitr
het Midden-oosten, waar omstreeks d4l negende eeuw dit glazuur,· .r
werd gebruikt. De import van het Chinoea poroelei.n dat langs ..r
de bekende karavaanroute•, of' ��g•, dca _zeeweg,
door de Per11
zische Gol!' of de Rode Zee naar ·net wésta'liJk• gedeelte vanr
Azil werd gebracht. Omdat het Chinese poreelein in Europa. l�r
de grootste cencurrent van de pottenbakker was, zocht men
naar een geschikt e.oort glazuur en dat -.,.ae );let tingl.azuur diar
hier voor in aanmerking kwam. Hoewel m.••-:i.lllJ•Nede:t-.land het Ma
jolica ging maken, •wilde dàt n.og· niet ,zè1ggen',·r: dat de gel.oo:fs,;..>
i.Jver van de· Mohammedanen •in de 'westè1i:Jk• richt.ing bekeer
' ..
lingen was gaan maken. Doordat de Moren'l'in- Spanje de tingla..:.'r
zuurteohni.ek in .het, land ge!ntróduceerd hebb n was daar in der
1
twaalf'd•- en dertiende eeuw een, bloêiende aardewerkindus t.rie ·· ·r ·\
ontwikk.e.td. Er werden schalen, schotels, kommen, kannen en te
gels gemaakt. Er werd zodoende ook gelxporteerd P o.a. ookr
naar de Nederlanden en naar Italië. Het eiland i1ajorica hadr
toen als f'unctie de overlaadhaven te �ijn. Zo ir ook de naam
van het aardewerk ontstaan door da verbasterintr van Majoriear
naar Majolica. De talrijke bodemvondsten wijzen er op dat aanr
het einde• v.an dij vij::ftiende , eeuw Majolica hier in Nederland.r
werd gemaakt. :In .de tweede helft van dé zestiende eeuw brekenr
de zogenaamde godadienat·twi:s'ten uit,· di.e ook 'ge,rolg hebben·· ·'r
gehad op de pottenbakkers in de N'ederlanden. Door de oorlogs
handelingen k.wam·,de
r
kunstnijverheid in 'Atnwerpcm tot ·eèn einde. De pottenbakker• vluchtten naar Engeland, Hr,mburg, of' naarr
het noorden. Zo vestigden zich hier in Nederland talrijke.Mti;,;.·r
vaarro.t
itea en brandstof'f'en..•
Jolica pott.enbak,k,era. vo�ral waar
.r
.r
waren. Men v'ond :te in R�tterdàm,· Amsterclamr
1 Haarlem• Mak.kÜm
.,..
en andere 'p1'aataen� . Voo'r de· mensen die' ih het. aardewerk thui,sr
Vfrewhil te ,z.ian
zijn is het nog um gr�ot_,proble�m om
gelmp�T,teerde Majolica uit Antw,rpen, or vim het .
tussen h'rt
.,
,, '"r
iets lat'er• dat. .in het .noorden werd gemaakt ... Dt➔· decors et.ieruit
.
Vlaandere� kwamen hebbe.n een ?rpnan�'"'.'IJa..Ïiaans,e .invloed, onder-
gaan. Maai:- tegen h.�t.. eind van .elf).z,.stiende eeuw kwinen we .gaan
.r ri•1g berust
.r
MaJ<>iioa� ·, o·e verffi,J,)
1.1preken. van, NoorAAaderlan4á
op een geoinetriachê' grondslag., 'bez• VEt;r�ieringi,m hatref':fen, mea8.!"!"
tal plan__ten, vrucnten, _diereri·, __ �apensi,.rmènsen
of' landschappen. , .r
.
In de zeventiende ·eeuw gebruikte m.en;.v.opr de. rand ook wel ·
Chinese motieven� 'omdat zoals ik' wel. _;Etrder gez1.-.g-d heb, -de
concurrentie van hE!t Chinese porcele,in ,groot. wa.:1"
".'
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Op 16 september 1416, Sint Lambertsavond begint Karel van
Charolais, die later bekend zou worden als Karel de Stoute,
met het leggen van de funderingen voor het kasteel de Blauwe
Toren. Hieronder zal ik een beschrijving geven van het kasteel
naar de tekening van Jacob van der Ulft, die ik hier boven
geprobeerä heb om na te tekenen.
Tot het hoofdgebouw van het kasteel, de zogenaamde Blauwe To
ren kreeg men via een brug vanaf de Wolpherensch dijk toe�·
gang. Deze toren moet zo mooi geweest zijn, dat er in heel
Duitsland en Frankrijk. geàn galiJke was. De toren had muren
met een dikte van negen meter, dia boven afnamru1 tot acht meter. Het geheel was in een grote kring rond een binnenplaats
gebouwd. Onder in het gebouw waren de gevangenissen en do
fraai gewelfde kelders, die voorzien waren van 'lnsters met
dikke tralies. Op de eerste verdieping had je enn grote zaal,
die uitzicht had op de Merwede. Op �eze verdieping was een
sierlijk uitstekende open galerij gebouwd met een arduinen
borstwering waarop stenen pilaren stonden, die mt't elkaar
mooie togen vormden. Tegen deze galerij waren 1;
16 erker
tjes die gesteund werden door gebeeldhouwde consules, die

:.

5 ·-:.ei·'· �-:: :h pl(,�pa g(;lbo7.:r�. ·toch ::lo 1:G ed.r::1:t"lijl.::!'J ge.ven. Hierboven .b
d::5ll t'U.:J ·ri� �alen, kEt ereb
·:,.i..'� ,1�11 et:.!'l na.--.b
_ en zoldera aangebracht
i."1. c.;n. �::.::t�.l.:ft• 1 f;Çs"Î" ,-,.�;,:�-v-01::t"l h,1iojooe In elk van die hu..ia
.,;CC wa:..•.;, 1 1.i:r:•�.o :t-n.:1111::-� n.:�; lu�.kGl. � :::1c:-:,geb:-2.cht, dio not zoalsb
, • c ve:.J.ei't :,:.-,...-1. :.'. ':. c1,1 �Rlt�::-�·. o::-:-·'l. cnc:1 .:d.-:;zicht bod.en op de ri.t,,;r�i !) 00 ".J �,•die;d. ,1:; .,._.•"-"l c",9 hle1.•1J')'V 011 C!::icc,m,d(I) toB"en on erkersb
... rlo r;:,:;"..i· c�.::. vr1"d:'..oiJ!.�� ·,.r_::..:n do l:t::\'.3jn;J v�t<'!:;.o:nchm door een dak,b
;;' L:, r,i:,t '.. c ::t.r, <· �c,n -;; :: ...k:.: � ,,:1.0 o Di. -,; ë.c.k lt -"P naur binnen, zodatb
'- ê Jrï'A':''.,lnk·..: .., ..,a·;1. C:.o kri.:1:g 1;::-.i:,�•in C:o bcnodenvordiGping ge1icr�1d 1�:,:\i z:·, tr::,•-- -:-r?J". (i�s. clo ·v�,··ri:l.ep.:!.?n.g ,.rae.rop de huisjes gtJ•
't'�i � :"rl ·.:.�t--:--i� !-1·1..<::�;,11 :'..L. .;!o:;;o t�t'n:-i ti1:o!!-:'L oen v:'.tJrkantd toren,b
.b B�i.tr C!'i f±.'.i.��- ,ri'!!r r,oke.nt9elde hoek. •lr:d-:�
: 0 n:::•t ,�i. 1.n r.,'� r4n1:�•
· .--. ... -•• .- ••• L{,·,-,,. 'l,.. 0•�1"- -",_ •�1s. ..! 7j,.._, u•••••�, -,-_,'I�
,...,.
.,. ,"
..,."a8 Vanb
.
- ,.; , 4" 1,, ,• -..• , .n , • .:, r, ,;r c,J.:. ra .., .i... -- � , .. •·• .. t- ,., , -,. ; ·, .1..i'c·..,
v toron
,
',: g:-::.�.: :\�1; ')!,'f'G�:-;i:wnJ ·-�::::.:. .?'lt.n-t'l. n:1_,•,don op h.t3t binnenplein.
7"Lt r;.'n•. ::::,,·.,u �téç,111?'-n \JG.:.1 tolt:.•-:.r:- �.0·1 m<Z..n n:J..r..:?." boven I�limmcn.b
i:':::i, 1.0'.l'.' ;,;1, U: ,;-:�. :;.n'@.n ,..;-..;.:;;: is:;;m c:o ï.on .;o.r.:::.::ü;:'i., dio met b1thulp
,"', �, 8'� c n�..�-· �1 à'::., !,•::.-:.nè1Cd"' er.•�� .·,1 "lil."",lr.G" Op hêt binnenplein•
·.-:-;-,·,_ir.- :�c:C,' r:::_I:,•J.ob: ::.c--•::i.:1 .i:... L.i.'."�j•.:,-.! :::.:1.u bc-;::;;t.e:T;à \;;u:-en voi,:r hetb
r.:.�.öJL:-- ;; \:G-._l :(""-��c���•:!.:-...n..1, \.lO.M 001< nog eenb
�t� "'�'..;v.r•�r:: r:b1
r:-·:·•� .>1 ;:·;- t • q:.·•.•:t
.b : '°:::. J .Jol'.lr r.i. dd'?J. v-r-1:1 oe:1. !." :oler:1,ngs tGleel inb
•r .,_,r,'IJ:t•.; --�::r i:;-,":ot-::1'' l"'Ot !. 1':'l r�c-:.".',. Y,O I Z,) Lncl
�."itll e,..1.tiJ4 goed we.
:
f·t:!:,tC ·1 ,.• ,) U.l:1,.,;,.�·o �•.\::t'C,2 1·.02 �-.;:� c':�:::;;:;.; alctgrQohtt dieb
-:--..:·� •• o� :c <J�· Ct.Wf.'Jl--: i ,.•. I!.""1-:.n- c:·1 b•1b1. ··�c::.:.1':..'J:. c.r:-n. de !'})Oord- on oost.;.b
?tz,i:':.J -�.r::.1 ,,··b,., :;:; ,:;;c �1;:;_.;c g:rc.·1h.; lc,; Gol;: d.c-: bru.g dio op- dob
·::;J ;_'.,:'X'l':.c,5( 11·..� .;.: t;,: •-::.'..::�er.::. Yi:..::1 � o c· ·0r d;;.zo valbrug door deb
""I -. --�, ..,�- -,:,-, ,l� Pë,-,, ...� �.....,..r,,..
.... �. ,...J,�o
_b .b
.. 11 '�o l"ui•
0
-.
D f
"'n ver- ...,.
-., •i.: . i.,
- .,.._ .. �- �, ,,..
.._ ,., i:., '".,.,. f .... ...., ..J '<.,,o" .J� 6 .,..,... . .., J Mw
"'P.:..,.:;::n" ".V�r• r. r,t 'J'tr�!"IJ"':•"?10:tr:. r'\{'.-,� de acht:erpoort van het
:.r. .-,P '.,ç,s-J. gt.Jr,;;.1��..n, t.b..'!. wtin�cl j op hot rait:;.'.� oppor- of' binnen
'"' :--i r.""'.�Chtd;·t.l'J::1 �o uitgang van
i. :,f" r..::\,-o!.< >:.;.�70 :�c':u.' .':!!.C�-:} :::.:!",b
,�� 1-.c,}r;,,n·_;;;;:Jc,;:,:-,i; ::;x,:ar. li., '..: tiir,:2,:f"!1, ·r� cb.t v�.:-ö.Gr {s'cheel inge
r.,_:,.;)1 r,7:. •'.�::<�·<. --:�:;:- :;r,,-u-; on c-,.:,:•c-�,> A:!.o �o hot binnenhof' op:r'.;:::i:t� �' î.1.!:,..cl.. ; ':'! co:.i.:t/ � aan je rechtorhand de Brouwerij• De
r--.1 ,...,,.-.-1 • ·· ;�,...,. ,-,,. ,.., ....... r:,r r1, - •rr, ·t'·.-- -�.-·•• .,• .,..., E"'.,.,.1-.,.,...,
. ijcn • Dit was eenb
.,..... \-.�,
.,._..__.,
,,,,.__
��._."f-�
•·-tf..,.i•. _..,..,....,.lf<,/,.._,.,.°lr,, .,_b,
'- •
, ,,....,. .,.
i
�r�. �:i'rUln�.a;
tor1n�" dio uit do �,reis telijl!e muurvan het kasteell.
3;,:-:l"l,�f:-, J:·, t<·,o ·b
tr.:�<:.-�,. ,;2�..��n �c1·d� �-n.-ntolen rondeelsgowija uit
. w1 jG linkerla:i.n� ::ïtond d'Ï,} gretA kapol, die zich
gabou.wd • A
m(:1b"'; es..-:, :1..:;c:r 0cir. leJ.o..: ,,-':��.l: he,c�"·.:�o �re::-�
.b lan�a de binnenzijde
:.:�:.::' ·n:i:.·J.;Dnc;c!o t:::d; oon kl�ine gokan
v::,:1 rr.,. .�:: ·--.:,:e1� t.>:t;·,r.,,-.;�:.;;;.f::.b
or:?J.i:ï.,:;, �.... :r:- r ':". ,J-::L; r,;0::.1 c;, drukt� Bpi t� • Vandaar liep de trans
t.b
d-".'.I ·•.•: 11.:...7.�_D lb -:1�.stoli,j.l'ta binnenhoi'räuur tot do achterpoort
. .:-. <.c ·'.:·-r-;.i rr.x�,ar.-tj::,n t-:eer oostwaarts
·i:-:::;:1 1·:-' r. "-- •.,, 'f- !._·c:·.1.�
.
b
.:;aa:�:i.w l..:::�'._, Ll c!; i.�1-.,;,,.:. ..:.,l�j:.o b:'::t�u:1?.::,r.r-.uU2" c,an do lee.tl& langs de
-:-:·iv:·.�-:.:', ':n :..1 1··-:,:-, ("•:rè::.;i rr'!n 1 :: ::.�c pnort c'.'.�.e toeg�.ng gaf totb
:t: :,J<�ii::'!. :- :-�·�,.: r-����-) r.r::·t:�'! 1_:::..,::. ,,��:.: ���ü� net �o &ls ik hier
·•,o ,r·•. ··1 ., •,·<- ...,:·:..! L.o:J -:.f<::C:F...., C'è:."'.!. ·:-'!'.:...-'1.Do Ie1:"11 voo::-bij Barbarijen
�A.t! �:, -2 ,. ).G ,o·...,;�nt�.h:. �ari.c:..:;b :.'.°'rt'ih'ti da:, �Yt nr.run 11 :P:ertog Karel' sb
S:"":::.r,,--j':C� .. t,;J,1, 1-·�;; �.... t''.'J o·:.:--, c?:i ë� bu.:l.tcr:lirm.t c.nngabracl't,t
'1..r.J. :-:· ··r.·;.!:;;:,..� ,:s.' .:.,; :· :-:·:: :�� � ;:, or::;::� ;; � ó � ;, t' �. t !Ji c:h ·:; gàf op c'l.o kad-., •
' ,'!; ;;l_l!.!.�1�--1<: _, ir,.;i ÓF': r·:'5·b
r:.J bi::.111::ncr!'a.cht gesohei(oJ.. .
n-.:;
·• C,,·--· ..... •.
" .. ":,.,.-.
.U,H�
, ".... � i � .• ,.:,. .1, , .., ,i,-C', . ,
,.1 t G-J:
... msn Z 0 Op
.. 'Ug' 1'
(.,'!tl,,,
vl) .•-..'.1.d-�
.
:'!·:.�,, t.:t::'.tc�,,,i' h'1':�:-d::-·1·.n1�. O::n cl·;ro h.:�1c; h�l1'":'. ,1adl een poort
�"":�bc 1.i·,,,:: .. ;:, ·� <"''":1 t� --�,:�;.;.:..,,.oldc.::,, �''>o�i:- C:.o C!l".l hol:ft in de binnen
. :.--c·:;-r:, 1':,.,.;:-�.1·-t;; O;? c:t'; I::.r-..::�� �tond c-fo G'OVO�htstoren,
.'.:I'H{.l -:; -t:O (fo :"'.b
,.�? ·:· .... �t�r:.. :·.:;"f''.. •-:'::�--, 'J·���v1. �onQ.��r:, D ��.) p�o1�t c-t;ond via een
r::�.!!:7,'l .. � �,t:: .b
...l�:� ··:..b ::1c,J do Iir,.···�"'::'·'; é.io or.· I.1,-,t :,�,1:t tonhof uitkw'am.
!1..t:.:. ,; - c-..:1r":'i" �-:·.•.nt ,,.,,<: ::.<: hl�; i,..1b Vt r··2:.nc.':.l.r•.r: eet cl.� oostolijke
c·.,.:::.� ·..._,, �".'.":; r-,-i:; µ .�•. ., "i:'...."1 c:c iY•,:-:::-'"�o �ijdo va,.,_ d? Bourgondi
e��!'!.. -...'\
l:� C�.J '-"ir- :,�··, ':';'"'!Cl; "'f' ·,;IÇ�f>�' tot r'.I.�::\ dg
Lt(',j�
:J1� ( �::-·.�; :·•.r-fto�,.. ·•. , -· ·_;:,f� wa.e t:.:'.-:1 du Bou.rgon
t·0·,1..� \>.;•�-:,_;.;;-i.
'.'r.:'lo.f �,·:;:., da.::. c-:.o;.:::-,." oen hoga muur inge(1 ��:J� n �t -,:::-�J� . . c� ;� \,}��
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.\{.KHKLARING VAN DE K.AAR'r •
Rondeel (alleen Kemp vermeldt dcz� toren)
Ie
II.e De Blauwe Torene
IIIeai Barbarijen ( deze toren werd door het gewon.� volk "Brouwerij"
genoemd)
Kapel
Bou.rgondische Toren
vr. Koelpaapstoran
VIIa Hoer v. R�vensteijntoren
�lIII. Koaiens tal
:rx. Boerderij
Paardenstal
XI" Moestuin
XII.e Het Ben8dcnhof·e
,CIII"Het Bovenho:fe
XIV.e Poort met brug waarover men in de stad kon komen. Hier
etaut tegenwoordig do Tolkazai:--ne of Tolhuill) (Zit nu bi
bliotheel:. in).e
xv. Molana-traate
'{VJ.. Tolhuissteogh ( tegenwoordig, Tolsteeg)e
-�,IJL. 11 1\en den Gristdyktt { togenwoordig ICrabsteeg)e
.. :IIII. De oliemolene
XIX.e s10.tgrachte

..

'Ç.X.

Brug

, XJ: 0 Marwede

"VTI.Hooiberg
XXIV."Hertog Karel's Spselhuyeeu
XXIII.e Enkele lindebomen door· een hele omgeven:.e
•··---- Bastion Sandenborgh 1599e
�

...

\

.l!;flli.LAiUNG TEKENING JA(;OB YA1i .J?ER UktI
P.e Koelpaapstoren
A.e De Blauwe Torene
Q4 Boerderij
H" Het bovenho:fe
c. De kapele
R.e Koeienstale
D.e De trans van de kapele
s. Paardenstale
Barbarijene
,_� Bourgondische Toren
fi'
G.e Hertv.:; Karel's Speelhuys
H.e De poort en de brug van het bovenho:fe
I" Het benedenhof'
x:. Heer v. Ravensteijntoren
L" De moestuin
M.e Poort naar de stade

:,

1

,.

.':� .à

r,�

De Molenstraat
De lindeboom
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.sloten ale een vierkant waar een kapel in gebouwd was.
Ale Je de binnenhofspoort door ging on de brug ove� liep,
dan atond J• in het buiten- of' benedenhof. Dit hof" waa aan
de rivieraiJde afgesloten door een zelfde muur ale het bin
nenhof. Deze muur liop vanaf' do Blauwe Toren naar de Bar
barijen naar Hertog Karel'e epo�lhuya vervolgerua naar de
Bourgondische Toren vorder nnar de Koelpaapatoren zo naar
de Heer van Ravenstoijntorcn, waar hij een bocht in westelijke
richting maakte. Daar verbond do muur zich met de paarden
stal die weer gronsdo aan Je boerderij• die aan de koeien
stal was gebouwd. Onmidclollijk naast de koeienstal stond
de door twee torens boschermde poort die toegang gaf.' tot
de Molenstraat. Op dozo plaato staat tegenwoordig de Tol•
kazerne. Het buitenhof �ao minder statig als het binnenhof, maar wel voel vroedzn�or on drukker. Ala je viar••
atadapoort op het buitenhof' l:wam i> dan had Je aan J• rech
terhand de door oen hout on schut�ing om1even· •moes tuin, dia
langs de binnengrachi. tot een d'J brug van het binnenhof'
liep. Aan Je linkerh.nntl z:og Jo d:.::.n do hooiberg en een stukje
verder een groepje lindobocon, ,1n.aronder do bedienden bij
goed weer. muziok · maaktcini on elkaar vorhalen vertelden.
Na een
Gorkum
tot de
gevaar

overigens mislul:to aansla� door de Spanjaarden op
in 1574, beoloct men in 1578 toch om het kasteel
grond toe af' to broken, omdat het een. ta groot
vormde ""ooi;- de voilighoicl van do atad.

Bronnen
�.F. Emck& "Kroniek van Gorinchom", 1929
A.rKemps "Leven der doorl. heoren van Arkel ende jaar
beechriJving dor cûnd Gorinchem, 1656
H.A.v. Gogh& "Van Arkalo oud0 Vosto 11 • 1898
Mr. C,v. Zomerens "B�ach ijvingo der stadt Gorinchem en
landon 1',an Arkel", 17.5.5
W,Mazzola en .A. Keizor: "Tolhuis to Gorinchem" •• 1975
Met dank aan Dhr. Borgrnc.n on Mov1.. , M. Swaters
Martin Veen

...
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door Marcel Baveco
.. ,.., .... ::;-3r i;!l.:rsn c:- coen kranten, boeken of tijdschriften. Elke me
:., 2 i.:::;:0 t�c��" r"ond • 1 ing gedaan wor,�0n. Waarschijnlijk kenden de
-,.-_•1a· ".;:,:11. C.;? c.�.z:,c\la cob.;'..rGn... en geluidstaal. Later maakten vele vol1..: ·J.•·•. '\ c�,,ürug.; ven booldsch.ri.:rt.. Soir,migon giniten ni.et verder dan
�!}'.. :�c ::1.l r:� d0 :Lti:tci.no::::·. D.;:; Egyptenaren1 hadden dit sohrif't ook. Ze
- .· :.cl�•!l cllcl) Wii}G.l.:�dcn. lJiot"O!'!';dor enlrnlo VOOi"beeldenld

d11 maan
i,t, 1• .:-,dderni �G du:f.!.r;r u.den woordt'.'tn ( tekena ). en gingen ze hun taal
c'.H,;n.vou.di�@!î, D! t ooh.t'i:ft heet l0ttergrepenschrift, omdat ze hun
n•··:lcn in ltJttorgr p®in V3!"c!Guld hmddtu1. Ook hiermee waa men niet
,1 .. :t>?<lon,, wru-i-r. r.;il')n von.û C:nt ze toch r.:a.g toveel tekens gebruikten.
.: '"' \''tJildo toen tnear n.12..oen de modcklinkerc in. De klinke:f1.a moest je
··�··�.t :1ms.-::• ziC'.r..i te1 vin.don.., Dit i.;.chrif't werd letterschrift genoemd.d
i.-O!"?r..C�El:: hoe bii,jvoc:t"b - elcl hot ttoord 11 kaart" werd geschreven.d
.�.::

lfl

:

.

1
4"1
onts·;;cn,d i;;Oltl";-.dc1lijk het hiörogliof'enschri:ft. Omdat steeds meer
••:,,.i-•,1,,1 on. loerd€în J.:.,,zon fin schrijven on het hiërogliefen,schrift ted
G-Oili,1k vondo:1� �ing1o,n z<1 hun schrift vereenvoudigen. Omdat ditd
1,o�rift voo.,r hoi; volk was, 11oemde men het het volksschrift, o:fteweld
,l8r.:&tisch-schrif-i;. Dû priesters gebruikten uiteraard het hilro
,_;J.:kof'enochrif't. Hot hiöroglie:fsnschrif't is zo moeilijk te begrij
p::n:.. omdat hat uit baold-, lettergrepen- en letterschri:ft bestaat.d
lii.., to crokib van hot hiärogliefenschri:ft is, dat ze de namen van ko1"-tr..gen on. kortinc:innen :tn hokje met af'geronde hoeken schreven.d
�11h:n hol<j e. heet mat Eh.T� moeilijk woord een, cartouche. Omdat hetd
_'.�J.5rogliefenachri:ft ook veel door boeldhouwers werd gebruikt, ver
;-...1derden do tekeno ook wels Want di,ze maakten de tekens steedsd
t!�r,:lo4" !I of' v,:.ir("lcnvoud:lgden ze als za te moeilijk waren om af' ted
b c:::,.1-don.

c E:3Y9ten.aron van ongev0c� 200 v.Chre wisten de oorsprong van de
�2-�.m....oglio:fc.t\' niot □oor. Zo zo.gen in do:.!:o a:fbeeldingen iets heiligs.
,€'.�:rech:tjnliJ:t io de nanrn vs.n do t(")kono door de. Grieken gegeven.
'Lii"3..."os in na:ne11...JJ:: Cri�!:':::o voor heilig. Hiêroglie:fenschri:ft zou dus
h0i.li.g-ochrift t>cto1�.cno::;a,. Do C:-d.el;en zo;,.den dat de gC'd van de wijs
h.oid do menRon dit ochrii't had gecev�n en dat ze het t'!lechts voor
:\11:.:t.3cript1.eo op torn.polo en graven, o.ochton gebruiken en dat ze daar
c,.:.": ho:fû.�,3' we.ro:1. De�o vorltlarinG en nog anderen stonden in het boek
·an Ccroro.tl;;;;o D:tt hcnk hoo:ft oen na.deligo invloed gehad op hetd
1-:,��t> i;-liof'�mi?hrá:ft cche.dd9 want i-!ora.pollo gaf in dit boek de meestd
'..rr1rn�clo ver!-c.ln:-ineor.i voor een woord. Er \-fa.ren natuurlijk beter• boe
... ,.�1 den dio va."l H.:.�•,,..r.�oll.1)d0 maar die zijn verloren gegaan. Onder in
•.�.occ! v11n H�:i."'�pt111o h�aft man tijd.ene do renaissance gedacht dat
'•:.i �:l Cr:1e!.ie,::'on V!. '.l.'C'�:::10 en wondorli.jke tekens wa.re!'l, vol met ge-
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hoimo betekenissen. Als men de hi3rogliefen wilde begrijpen,
rnooa·t, men ovor bovennatuurlijke machten beschikken. Zelf"s toen
mon in de zaventiendo oouu op de obelisken van Rom@ echte hiëro
gl�ofen leerdo ltenn.�n, vorandordo niets aan de vaa�bestaande
oonina van da gcloorden. Zo kwcm hot dat da gelee1�cten niets met
do hiflrog-1:lefon op d.::, ibol:!.ol:.on te malten wilden hebben. Ze
voooón do ontdo:·tlu.1r oc.n uotonschappoliJlt k"t:akzalver. Wat hij
(.:i�ar. me:!L t1ao. nt'.tu�=-:U.jt;. f'anto.nio er. nocr :n.i.ot oenz ge('!stig ookl
�J e.is o.D.n hot .o:f.ndo vr.n éîo ac}',-ttieudo oevt:1 kwam dfl grota veran
tlo:.--i��. Dr, poli tio:k ��ou de ,1otensoh,ap ge.an helpon.

, 2 _ ,,t ��n• v�r-�2t..t2 ..�:':.�Jm. trlek!"jJ1..1I•
:.'.JC.�L" Na7')loon in 1798 Eeypte binnenviel, had hij f,.;•leerden m••
t::ur:.r r.!·oJil, die al.los o:iclorzochtoni en bo:J tudeerden. De b0lar1grijk
�,t. J ·u:,ndot tm.e t1ol do ctoon van Roantto.
Dit stuk :1.warte, glad:;<.. v.oliJ s te bCT.zal ts toon ii;3.rd gaYcndr,n tij dons hot aanloggen van
orn '\·oro�orking bij Roootto, iam ooat"3n van Alexandr:LI. Op deze
;;·',..oon 11to1,d een boslu.it Vl'n d.o pr:1 �t�ra in t..femphia anno 196v.Chr.
D(lr..e o�oolll uar lJO belo.n.1_;r:l..jk er deit d.ezc ot«ion. in stralen gesteld
.1{]...., t · :Jth re{;ole !.iÖI"ogl.:lcfco., 32 rogo11.. volkaschri:f't;, 54 regels
<Jr:li'�J • Men kcn1 1...u ::""'"''; bo!lnlp v11n 1Jt Grioko de hilroglief'en ont
ciJ:fo:-ond0 eon 'hulprniddoltjt) i!'an hod; c�brt·.i.k va� oigen namen, die
vod.vuldi,� voark11ë'.r.tC� on die in nl.lr) talen golijk 11T.r-en" Helaas
,...-;,·a:. de vorta.linG -::an de vr:,:::r·tiun :r·CR:Ol� hiöroglief'en tegen, de
tc1{..,i;on ttarcn orG �nduic!olijk C:h som.:i s.tonden er n1 ot-hiëroglie
Zcn, tV1t!Hl8Bo Maar m.:,n h�d toer.. r'e sleutol gevonden.
1

Da nor3to dio c.le of:ce.n von H,.,ceti;!l onàorzocht• een ül.r oemde w•
tr:;:100happelijk.e bc'H'tf'onrn1::' vr_UJ. ooBter:10 tnlon, o:ftewol een oriln
trl:lat, mooet al z:LJn ::ioginr,-e.:.- hopeloo:J opcreven. Mr r r i"'Ucces had
dt, zw,.,odse di.ploma�i.t J".ha.n
d
Akorblad, d.1.o :feitalijk <' eerste Egyp
to,looc; t1a..o. Hij he "\lde tio1;. nauion uit da 32 régela ,, ""Uts Rchrif't.
/.J. gnuw i:tist hij Zl')V0el., dat hij in aroto lijnen eon jui&!t alf'a
bot o;, kon stell.cn, dnt van grote betokaniB wc.o. Zij"l boek, dat
in 1802 versohoen hoo:ft do ontci.J:f("!rinb' van do hiir..:gl.iof'en voor
bc-1�oid. Alii hij mindor �conomi�oh afhankolijk was r-eweest, dan
ha.d hij ze�or de hole !Jtogn ontcijferd. Mot behulp v"11·A da resul
taten· V&.."l .Äkerblad gin� do Engi:,loo arte en natuurkundige 'rhoma•
Young aan hot work. Hi.1 kon twoo lctterG uit de kon'nganaam Po
lomaioa on drAo c.ndero hiërogliefen vortalon. Deze .asultaten pu
Ll�ceord� Yot:ne in do Encyclopoadin B�ittunnioa. Mak� ook hij was
in de ontciJforir� blijvon stoltnn.
ln. Franltrij!t t1e1"kto Frünoo:lo Chc.inpollion aan de ontc1.Jf0ring van
de h:L..!jroglief'on. Prnn,ç :lin u�r; dr.: zoot. ,�1:m oen welges telde boek
llûJJ.dolaar en wnr, op el:fjo.:r:lç;e loc:ft:ljd ul eointresseerd in het
bc!<ijkon van'' h:t.Dtor-ieo:i.lo :ooPfforpcn td t Egypte, die zijn vriend
'\poor hom a�ebre.cht. Toen r..:.j 16 Jae." ""'D.o, craf' hij een boek over
Eeypte · u:!i..t. Hi.J verzt:c:.?:to 0rc; omc'at h:tj in het donker zat te stu
do,:-on. ~voorclo.t 111.J nce;cntim.i1.. t:•eo, t;orc:i hi,i leraar in geschiedenis.
i!aar docr zijn opvattin$cn O".r0'.1:' do vcr�rcven Ne.poleon, moest hij
zijI't loopbaan, als lc:r.'n."r opGvVen. Zijn gezondheid wa:....d er door al
zijn inspru.:.nineon niot hctor �p. Ven�� toen is hij zich gaan be
zig.houden., met het oncinè.ip,o torr-oin van da Egyptolos-ia" Evenals
Yo ·.r.i.e kon pij ni.�t lookomen v�,n do doo:r Iforapollo in de wereld
ge"brs.ch1;o gedechto, de.t de 1:i5rogl:to:fcr, een symboliad. beeldachrif't
we.t"om. Pae in 1821 za� hij de�o fout in en toon pas lukte de ont
cifforine. Hij olanaë J erin 0m de koninf"an:1am Plot0maioB helemaal
to �:nrtc!jf'ora::a o Hij �10!:"d geholpen door do naam Cleo111: tra., die in

- 11 een of andere tekst voorkwam en. waar hij 0en afbeelding van kreeg.
Hij ontcijferde de klanken p.,, o 9 1 en twee manierer, voor de t.
Met. deze kennis ging hij geleidolijk voort, maar hij stuitte stee.de
op nÄeuwe mo•ilijkhadens E,n zont n moeilijkheid was, dat een hilro
gli.ef voor een klank kan staan of voor.een lettergreep. Maar hij
ging met veel enthousiasme verdor en hij ontcijferde in 1822 de
tekst doo,r middel van vergelijkingon net de andere teksten. Hij
h,e0ft nog meer ontde};ldnge11 gedaan. Hij vertaalde "Jn 1828 de moei
lijke tekst op de obelisken van Rome on de ont.cijfering van de
hiërogli.of'en uit N�l:LJ, die niet zo belangrijk waren als de steen
van, Roaette, maar wol zoer bolangrijk waren voor de totale ont
ciJ:f'ering_. van l:et hiöroglief'enschri:ft. :Mon mag dus l'!ol zeggen dat
Champollion het grootate gedeelto van, do hiëroglief0u ontcijferd
hee:ft. In. 18)2 atier:f Champol.lion na een reis door- Egypte, waar
van. n;a zijn dood de resultaten gepubliceerd werden.
Het •chriJmater�aal
Dankzij het achriJ:fmateriaal btHt:t·t hot EgyptJ.sc)i� sohri:ft zich
zo goed kunnen ontwikkelen. Het Eg-Jptische papie·� .w��ct uit de merg
van 'hot papyrusriet gemaal>::t. Dezg plant is door he.t 'Angrijpen van
de mensen teruggedrongen na.ar het gebied van de·Bov•nnijl. Deze
plant werd ni.et
, alleen -voor papier gebruikt maar ·o.ok. voor het ma
ken van. kleden en m·�tten. Men sneed de sterke delen van de sten
gels in de lengte 4oor tot smalle repen. Een aantal van deze repen
legde men dan naast elkaar oet de· vezels in dezel:fde richting lo
pend. Dan, plakte men er. een twoeede rij repen vàz�ls er overheen,
mat de ve�eia in omgekeerde richting lopend d.an in de eerste laag.
1'enslotte werd he·t gep,erst en in de zon gedroÖgd. Het roaultaat
vafl een. glad en buig:!$aam blad. Deze rollen wàren erg klein, maar
man plakte er een. stel aan elkaar en. zo ontstonden de papyrusrol•
len, die soma wel langer dan veertig meter zijn. Op het papyrus
schreef men, mat dunno ri@tjes; waarvan het eindo, doordat men er
o,p kauwde, een soortpenseel was .geworden. Zo kondan de soh�iJvers
mooie krullende 1:ûena mot dunne en dik.lee halen maken. U• inkt be
n
van roet en gomwater, dat zijn diepzwarte
stond ui·t een msn·gsel
kleur nog tot heden b0wat:lx-d hee:f't. Ook g;ebruikte men rode tnkt,
maar d:io was ininder duurzaam dan d�' zwe:,rte inkt. Omdat papyrus
een duur ntater�·vas, ging men er zuinig mêe om an g4Jbruikte
men voor eenvoudigö.notities en mededelingen'de scherven van on
geglazuurde potten en ruw• stukken kalksteen. Zelf'e moet het voor
gekomen zijn, dat oen zanger zijn verzen van een halve kruik op
las inplaats van een rol papyrus. Had men zo'n mededeling of' no
titie niet meer nodig, dan go.oide men het stuk wee, en zo komt
het. dat men vele van die scherven, de zogenaamde ostraka, uit
vuilnishopen haalt. De papyrusrollen wierp men me,-.stal niet weg,
want men gebruikte zo ale opvulling voor de dode heilige kro
kodillen. Dankzij.het droae Egyptische klimaat zijn er echter ook
van deze pap')trusrollan overgebleven. Maar de. ·echte mooie rollen
worden al tijd in de piramiden en in de rotsgr·a ven gevonden.
---· 000 --·-
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l.
eeqwa Hollandse POTTENBAKKERSTECHNIEK X 0
Ini onze reek■ over aardewerk komt hie••••n tweetal a.rtikela
over de techniek van, het pottenbakkerava.k en met nam.» over
het l?a
majolica. Om te beginnen heb je voor het aar
dewerk klei. nodig. Daze klei ia een product van 1st verwerings
proces van gesteenten en ia door de wind en het water ergens
in dikke lagen af'gazet. Een tweede belangrijk product is da
brandat·•f', •die hier turf" en takken was. Dus het spreekt voor
�iohzelf', dat een pott,enbakk.erabadriJ:f zich vestigde op een
p.J:aat• waar brandstof' in de buurt waa en waarnaar de klei ge
makkelijk aangevoerd kon worden.(meeatal waterwegen bijv. Ant
sterdam, Rotterdam, Gorinchem eiw.) Een leuk voorbeeld van
·een vee1vuldig gebru.ik van tur:f voor de ovens, is Gouda voore
zijn pijpenindustrie, waar net buiten de stad grote veenplas
een zijn te vinden, waar in drie eeuwen tu»t ia gewonnen voore
de.bakoven:•• Tijdens de reis van die klei, dus voor hij ergens
af'gezet werd, kwamen er allerlei stoffen in, die da kwaliteite
bepaalden. Onze inheemse klei bijvoorbeeld, ie te "vet" voore
het rabrioeren van potten. Het gevolg van deze vette kle� i•,
dat hiJ onregelmatig krimpt, zodat er scheuren in komen. Ome
d:ld, te voorkolllen mo.et men onze inheemse klei gaan "vermageren"•
Di.t doet men door ar andere kleiaoorten door te mengen. In eene
boekje uit 1794 worden verechi11ende kleisoorten genoemd, zoalse
de Dc;,ornik••• Brabant·••- en de Thoemsa klei. De kwaliteit en dae
kleur van het aardewerk wordt dus bepaald door de mengingen.
E•n kleisoort met een groot kalkgehalte bijvoorbeeld, geeft
de welbekende gele kleur en een kleisoort waarin veel ijzer
oxide zit de bekende rode kleur. Hoe ging nu dat mengen vane
die kle� in zijn werk. De juiste kleiverhoudingen werden sa
men in ••n grote ku:1p gedaan, om er vervolgene water aan. ·toee
te voegen. Door dit te roeren kreeg men een grote klei-pap.
Al• men dit verkregen had, ging de pap door een zee� om dee
onregelmatigheden er uit te halen (plantenwortel�, schelpen,
grind enz.) Hierna ging de klei-pap via een goot naar een an
dere kuip, waar het moest bezinken. Aan de zijkantan van diee
kuip zat een soort sluiaJe, waardoor het overtollige kon weg
lopen. H1erna moest de klei "indrogen", om ta zorgen dat dee
klei. een deegvormiga omvang kreeg. Als de klei deze toestande
had bereikt werd het in atukken in grote stenen bakken gedaan om het zogenaamde "rottingsproces" te ondergaan, waarbije
er weer water werd bij gedaan voor de onopgeloste deeltjese
klei. Het mengproces was nu nog steeds niet afgelopen, wante
do�r dit rottingsproces waren de zware deeltjes weer naar be
naden gezonken. Hiervoor had men een man in dienst, die dae
naam droeg van "aardetrapper". Deze man stampte' met zijn voe.;,.e
ten het geheel door elkaar. De nvormer" sloeg het geheel daar
na nog eens door elkaar. Maar toch was de klei door deze be
werkingen s01DM nog niet voldoende gemengd, want als je mete
name, tegelscherven bekijkt, zie je nog kleurverschillen {slier
ten). Hierna volgde de vormgeving. We kennen hier twee ver
schillende methodes voor, het met de hand draaien en het vor
men mebov• een mal. Bij de malmethode werd een grote plak kleie
op da mal gelegd en met de handen goed aangedrukt. Deze metho
de werd voornamelijk toegepast bij :de majolicaschotel! s" Dezee
mal was zo 1 n lOU.5% groter dan h et gewenste �ormaat, omdat hete
g:-1leel nog eens in ging krimpen. Bij een pot waren er twee mal-
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le�, die op elkaar-gedrukt werdeno Na het inkrimpen kon men
de mal area� halen en konden de voorwerpen bijgewerkt worden
zoals bijvoorbeeld het bevestigen van- de tuiten en oren.
De volgend• keer ga ik u vertellen over het bakproc�s en de
versiering.
Pater van Hout

BESTUURSMEDEDELINGEN
Op 14 augustus ie er een bestuursvergadering geweest in het
Pesth1.1,ys. Op deze zijn nogal wat dingen vastgesteld. Hi.aronder
komen ze.We willen een excur9ie naar da afdeling Utrecht maken,
waar we verder nog enkele musea willen__ bekijken•. De GS, Jan Cas
per Zweers ia bezig met een excursie naar Kpulen te organiseren,
die waarschijnlijk in de vakantie valt en 2 dagen zal duren. Een
waar hoogtepunt l ' ,
De vierde SO wordt een zog. speciale sc. Hij is gedrukt in o.f.f,..set
en met een speciaal daarvoor gehuurde electrische typmachine
getyp�. Deze ·se is voor leden en donateurs gratis en zal aan jul
lie opgestuurd worden. Hij is g�heal gewijd aan de geschiedenis
vun Arkel, de woonplaats van de auteur, Peter van Hout. Tevens
zal hij in de boekhandel verkrijgbaar zijn.
We gaan nog ��n maal graven in Arkel om het project (Karolin
�ische nederzetting) af to ronden. Daarna beginnen wè in Gorkum
tna toestemming) met let project Kortendijk" Mensen die infresse
hebben kunnen zich opgeven en zullen op een lijst worden gezet.
De mensen die op die lijst voorkomen zullen gebeld worden, wan
neer ze kunnen komen graven. We zijn ennkele dagen met bei tel�,
en hamers in de kelder van een pand aan de Kortendijk bezig ge
weest, op zoek naar een vermoedelijke vluchtgang. Het lijkt op ·
lo•a alarm. Nadere bijzonderheden bij Martin Veen of' ondergete
kende.
De GS zal de bibliotheek reorganiseren en om te b ·ginnen hebben
we de serie ".58 miljoen Nederlanders•• aa.,gekochto Deze serie be
staat uit 15 delen. Een inventarislijst zal in de se geplaatst
worden.
In deze SC de bijgewerkte ledenlijst• de donateurslijst zal in
de volgende SC volgen, omdat het nu nog te moeilijk is om het
precies uit te zoeken. (sommigen zijn afdelingsdonateurs andere
bondsdonateure en er zijn er die zowel a�delings- als bondsdona
teur zijn)
Binnenkort .�ullen er weer Pesthuysavonden gehouden worden. Boven
dien zal de afdeling Utrecht aan tegenbezoek brengen, die met
een, pannekoekenavond gecomb-ino.erd zal worden.
In september gaat het bestuur naar de VAV (Verg, A:f'delingsYerte
genwoordigers) in Utrachte
We hebben_tevens 2 personen aangeschreven om een lezing te hou
den,. Ook dan zullen alle donateurs welkom zijn.
Van. alle activiteiten zullen convoceringen volgen. Tot ziens
F'okko de Vries.

- 14 le4enlU.art NJBG afd.
1
2
3
4
5

Gorkum

!5 aug. !977

Rolf van Aoquoy-Ltjsterbeelaan•5-Gorkum

Take Alberts-PolderdUk 26-Rumpt

door AS: FdV

Addy Baggerman-Wielstraat 6-Werkendam
Marcel Baveoo-Ltjm;terbeslaan 12-Gorkum
Klaas de Boer... Binnendamseweg 79"Giesaenburg
6 Luuk de BDk-Abraham Kemplaan 39-Gorkum
7 Ma:ttoo Con�n-Hoofdwal 23�Gorkum
8 Ruurd van Donkelaar-Laantje Ia-&■% Werkendam
9 Martin Edelbroek·Kon!ngin Wilhelminastraat 35-Arkel
IO Toos Ganzevoort-Barbieratraat 93�Gorkum
II Nelleke Ganzevoort-Barbierstraat 93,Gorkum
12 Jaooo Groeneveld-Wielstraat 9-Werkendam
I3 Astrid de Haan�De Wittenkade ISO-Amsterdam
I4 Bram van de Hoven van Genderen-Schaa.paheul IO Gorkum
I5 Peter van Hout·Koningin Emmas-traat 20-Arkttl
16 ,Henk Hovenkamp-Slot Loevestein-Brakel (gld)
I7 Dick de Jong,-Capelleweer I3-Hardinxveld- Giessendam
IS Riny Kerkhof•Valeriaan 26-Culemborg
!9 1Johan de Keyzer,- Biesbos Zuideind 9-Werkendamn
20 Ronald Koster-Ambachtsstraat IO-Sohoonhovenn
2! 6laas· van Kuilenburg-Dorpsweg 92-Hoog -Blokland
22 Charles van Lamoen-Vries- Robb�weg 34-Gorkumn
23 Diok Los-onderweg IB-A�keln
24 lan van Moorsel- Bekkerstraat 50-Utrechtn
25 ,Bert Nijland-Burgemeester Gaarlandstraat 29-Gorkurnn
26 Georgine Overwater-Ophoviuslaan I26�Den Bosohn
27 Wim Plante-Raadhuiaplein 6�Arkeln
28 Michael Reegenboog-Larikslaan 39-Sleeuw�kn
29 Bert Stamkot·De Wittenkade ISO-Amsterdamn
30 Peter Sturm-Patrtjzennest 2-Gorkumn
31 Martin Veen-Barbette 8-Gorkumn
32 Wilma in 't Veld-Larikslaan 29-Sleeuwlkn
33 Ank Verschoor-Grote Haaraekade I6-Gorkumn
'34 Henry Vereohoor-Grote Haarsekade-I6·gorkumn
35 Kees Vervloet-MOlenstraat 77·Gorkumn
36 Wim Voogt-Zwart�erveratraat 3I-Gorkumn
37 Fokko de Vriea-D.F. Pauwstraat 23-Gorkumn
38 ·Rudolf de Vries-D.F. Pauwstraat 23-Gorkum
t9 Annemieke van der Wal-Kerkstraat 45-Zaltbommel
fO Jaap Wisse,Wildsohutlaan 20-Gorkum
JI Gerrit van weetrenen�Onderweg 3�Arkel
f2 -Jan Casper
., Zweers-Dorpsstraat I9 --3oelmondn
bel eens een bestuurslid op met een suggesties
Ruurd: OI835- !430
Fokkol 22413
Dicki OI83I• I498
Jan Casper: 03453- 407

'
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EN HET ROMEINSE RIJK
i
':VG110r .500 woonden ten noorde,n"van da Rijn an de Donau woeste atarn- ..
m•n• die nog in de prehiatorica leef'der1.·'.Dit,.warain de Germanen. Er
,,was wel.· contact met d e Rom�inctn. 'Z& dx-even hand.el m0t hen en heel
\vsel. Ge!'mnan namen dient,t in do Roaeinoé · legère. · Hat werd-, �ok ge
�ien ·.·als èen hel.• oei:,,, ala jo · alm Germaan zij_nde, in een Romein•
).eger·· .mocht dienen.. o·e Gfrmanon. koken. met bew,Qndering, maar ook met
�:fguni,1, naar· de rijke prpvinoie.s. van he·t·;,Romeinae Rijk, de mooie
�er-n. Ejn van de belangri_J'kst• atam
1!'eict•p.��en ·_do l{Oed onci_�,t: �j�d•n.
,
Jchijnlij�<: uit Zui.d-Zwe;.den afkomstig
"1�� w1'r�n d• Goten, d:pt-·-vattrt
waren..,-::Het Gotisch li-jkt ook: erg veel op d9 taal waaruit all• Ger•
Rtaanse tal.en zijn on·tat
.r&e.n,•·, ,Dit is belç;end geworden omdat de Goot
�ulfila·•··(•wol:fje) .. du Bijbel· in het Gotisch ha.f'l vertaald. Hij ont
wt,tkkeide ui.t het Griel:a• àlta.bpt �.0;1,. Goti�oh alf'abet. Een :fragment
v-.n Wi;tlf'ila 1 a bijbel.vertal'ing i:itf� ïÎÛ' in de univer .:Lteit van Upp
s�.a. •·.Het u de CGdex Artfe�.�ou• lh�t zilver41n boek), da� met goudea zilverkleurige le.tto�s' op purperkleurig porkament ia geachreven.
D� ban«;t is v� godr•ven ·�tl�.�r. Het ia �én van de oudste Germaan••r
dQ>kumenten. Wulf':Lla on z.iJn ,.le0rlingon hebben heel· t1at Germanen
tci;t h et_· Christe.ndom beke.erd.
Ze, n.ti--•n a:äïi ·drongen de Germanen ov r de Ri.Jn, Dona.u of' de Lim••·
D&\t' w&4J.\ oen greaawal t- diÖ de leegte 'tua11ên. ·de. _Rijn en da Donaur
mo�st· :opvull.en.' Me�sta,l. w0rden ze dan )'Gor do·o.J:' de Romeinen. te_rug
goslagèn. Soms werd·e n•f zg bondgenoten ·van da ke:t.zer" Ze kritgen. dan
de\taak om ••n etuk van do grene van het rijk te verdedigen én kre
gen. dan, .een Jaargeld als b!9loning. In 375 ba.ratte d� orkaan pa•
·
, �- go.�d loa. De Hunnen, een volk dat uit Mongolië a:flrnmstig was, had
::..�•
· · .,,,,{l.o,n. e♦rst aan de gruna v� China iroo� opsohuddin&' gezorC(l en kwamen
nu ;naar het wasten, waar zij :i;sdoreen -angst voor hen inboez•md•n•
Ze waren vreselijk 1tot.u, t·. Eon Germaatia geeohiedeohrijver daohf dat
ZCl> van, boze hektteu en ,g'o•oit�n a.fstamdfl'n. Ze kookten hun vottdael, niet
maa,r. fl!.t•� hot rauw. Ze aten +vloaa t dat Z& eerst. cndt3r hun zac:,J'él ···. :
kap•t 'hadden. ger�den.1 H'Û,n; boogschutters en la.1u,o'\\·erpèrit ato�u;len ' / ;,
al,s ;gedUQbtr
n;
. ·•t.r'ij'de.:re bokenct. I'lotmoling waren ze in ;het.,ge,b,ied ter
noorden van 'Cle.:Z-.ztl"rtó Z••• wa�r de Ooatgoten woondem. n.,,· Ooa:tgoten
pro�eerdan z·•·" ���,�«e$f"B tegen te hour\en, De moenta Ooatgot·en anoea�r
ten met. de HUtlllé::t·� ·moa naar rfost-Europa. De Westgotenr1 die ten, nc;>or•
deni
dti Dona\i\ �o
,r ondon" vrqegen, aeu, keizer Valen!J, ot: zij�1 in ·�•tr
;
Romal'-llseRijk mochten.
gaan -wonon. De koizer .s tond dit toe, n,aar al.
. .
snoL ontstondsn'._,.r, ruzies tti@&on de Romeinen en- de Goten. De Goten.
bego�en nu �,l�d.ortocht0n door cle Balkan te i-.aken;; Ze versloegen in
378 et• Romeinen bij Adrian.opèlo De ke:f.zor verloor het laven, toen
hij 4ilch� 'vlucht�n. Toon t10.o het keiTser Theodosius de Grote die red•
ding ;braobt. Hij liot Goton. in dienllt nomen, die er in slaag den de
stamgeno:ten t
, erug to dringon na.er het gebied ten zuiden van de Do
nau. �a de dood van Theodosius 'glnc( hot e-chter weer verkeerd. Hij
h�d zlf.,jn rijk in.twee dele:ri vardeel t 9 het W'êstromeinse Rijk met zijn
zoon �o�orius als; �eizer on het Oostromeinse Rijk met•'.zijn- zoon Ar
cadiuà. Na een 'r"'�'4'jo kregon deze twee broers ruzie ....over de grena
die hqn beide rijken scheidde. Toen gingen ze elke.ar aanvallen. Ze
kochten. om de bcnirt''de Goten om, om hun tegens tander aan te vallen.
Dan wa.ren ze in dienst van Honorius en dan weer van Arcadiua. Op het
laatat werd hot hoogste aanbod, van de Ooetromsi nen, aangenomen en
toen trokken de Goten naar Italië. Daar werden zij tegengehouden
'>.
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door de Westromeinae veldheer Stilioho. Maar Honoriua was bang
dat Stilicho zijn zoon tot keizer wilde maken en liot Stilioho
ontnoo:fden. Toen hadden de Goten vrij 13pel. De Weatromeiner1 koch
ten hen af' met een fabelachtige grote schat goud en zilver. De
Goten vilden echter ook grond hebben. Toen men dit niet wilde ge
vcm. werd Rome omaingeld en uit gehongerd. Daarna plünderden ze
H1:,nu1. (410) Vervolgen• trokkoen ze naar Spanje. De naam Catalonië
(Gotalonii) herrinnert daar nog aan. Toen Stilicho de Romeinen
probeerde tegen te houden, liet hij troepen van de �ijngr•n• aan
r1tkke� Dit was de kans .voor de Germanen. aan de RiJ11.a De eerste
golf die de Rijn overtrok waren de Vandalen. (V)andalusië her•
innal!'t hier nog aan. Door Frankrijk trokken ze naar Spanje waar
�e weer door de Westgoten werden verdreven. Later stich tten ze
ean rijk in Noord-Afrika.
Do Bourgondiirs kwamen oorspronkelijk ook uit Zui.d-Zt,eden ( Born
ho1lmi:: Bo,rgundarholm). Eerst stichtten zij ••V rijk e.an de linker
Rijt1.0,ever, maar dit werd door de Hunnen vernietigd.,, Veel Bour
gondiërs kwamen daarbij om. De overlevenden van de Bourgondiërs
trok.kon naar het gebied dat nu Oqst-Fra.nkrijk ia en stichtten
daar een staat. De streek Bourgondië bestaat tegenwoordig nog en
i!B vooral bekend om zijn wijn. Maar al gauw zouden zowel de Bour•
gondiirs als de Westgoten verodrongen worden door e�n ander Ger
maans volk, namelijk de Franken, diG 1''rankrijk zijtï naam hebben
gegeiren. In 410 moesten, de Romeinen Engelund ontruimen omdat man
o.p, hat vaste land deze . troepen nodig had. Engeland (Brit tanica)t
i·iel nu ten prooi aan allerlei barbaarse stammen, •.faarvan det
Angelel.en. en de Saksen de bekendste zijn" Uit deze ti.jd stamment
de verhalen van koning Arthur.t
:tn.tuiucm probeerde de Romein Aëtiua voor do laatste keer het Ro
riain,s e R:.ljk te hers tellen. Hij wierf' een huurlegar van Hunnen { t)
!Jin die tagen de Germanen te gobruikeA. Het werd echter al ga.uw
du.J.doli.jk dat het middel erger was dan de kwaal. fä Hunnen had
don in. 438 namelijk een voortref'f'elijk aanvoerder gekregen. Hijo
h,:i0tte Attila en was zo woest, dat hij "de gesel Godsott ,n,rd ge"
noamd" In 4.51 liet hij zijn horden loa op het Weet1omeinse Kijk.
Zi.Jn. leger van maar lie:fst 500.000 man stak de Ri;jn over en trokt
plunderend door Gallië. Aëtius verzamelde echter 1, J iksemsnel eent
lager van Bourgondiërs• Franken en Westgoten. Hij versloeg det
Jhu::1in0n en wel op de Catalaunischa velden. Attila trok mat zijn
lecer terug naar Hongarije. Later deed hij nog ee.1 aanval op
ItaliÖ, maar hij trok zich op onye rklaarbare wijze \\faer terug.
J,;,,1. jaar later werd hij volgens de overleveringen vermoord doort
d,� Bourgondiacha koningsdochter Hildegonde, die hij l•ad willent
d,.,J 1.gen om m1,3t hem te trouwen. Aitius werd een ja, r later dooro
de keizer doodgestoken. Het Westromeinse R;Jjk was 11u wel geva110n. In 455 werd Rome door de Vandalen, die in Noord-A�rika za
ten, geplunderd. In 476 werd de laatste keizer, Romulus Augusti
lu:;, door de Germaanse huursoldaat Odoaker van de troon gegooid.
Odoaker doodde de zestienjarige keizer echter niet, omdat hij hemt
óe ongevaarlijk achtte. Odoaker werd. koning van n:a.lii. Dit duur
de echter niet lang want n.a. de dood va11 Attila wat:; het .rijk vant
o.e Hunnen uiteengevallen in verschillende delen. De Oostgotent
waren zodoehde weer ona:fhankelij:k geworden. Ze waren in de Bal
k11.n. terechtgekomen, dia blj het Ooatromeinse Rijk hoorde. Det
Oo�tromeinse keizer wilde hen kwijt en liet ze naar Ttali� stu
ren 0 Zij versloegen Odoaker an stichtten het OostgDtischa Rijk.
'l'haod�rik regeerde vreselijk goed. Na zijn dood in ,526 ging zióno
rijk achteruit en werd in 55.5 door da Oostromeinen veroverd, diet
fat .535 �k de Vandalen al hadden vernietigd.t
!,1,!1-r t)J1 Yeen

f
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DE GEBROEDERS WRIGHT IX
Na hun eerste experimentele seizoen kwam er een tweede. In d
zomer van 1901 gingen zij opnieuw naar Kitty Hawk en probo•rd n, hun :iets verbeterde, vliegtuig. Ze lo,geerden in çen tent,
die in de voortuin stond van de vuurtorenwachter 'T'1.te. Ze zagen dat de theorieën van Liliinthal en Langley niot erg goed
waren en besloten om op hwi eigen manier verder t bouwen. Ze
bouwden thula in de werkplaats een •�nvoudige houten windtun
not, die tegenwoordig onmisbaar is voor de luchtv�art. In twee
maanden tijd maakten zij meer dan tweehonderd vlaugelpro�ielen
om te kunnen zoeken naar hQt beste model. Na deze gevonden te
hebben ontstond hun darde zweefvliegtuig. De knecht 'î'aylor werk
te nu net zo hard mee met de twee broers. In dit vliegtuig wer
den weer verbeteringen aangebracht, zoals een vertikaal staart
vlak. Ook. de besturing werd verbeterd. Midden sepf,ember start
ten de eerate vluchten. Er werden maar lierat dui� nd proeven
gedaan. De piloot moeat op zijn buik gaan liggen om �o weinig
mogelijk weerstand te bieden. Orvill• veroorzaakt• het eerste
ongeluk, hij maakte een fout met de beaturing. Het toestel viel
naar beneden en sloeg luidkrakond kapot in het zand. Na een re
paratie werd het staartvlak beweegbaar gemaakt. Vi:.na� dat mo•
ment werden er successen geboekt. De langste vlucl"t duurde 26
second•� en er werd maar liefst zo'n 190 meter argelegd. Toen
zij terugkeerden naar Dayton hadden zij besloten om een vlieg
tu�g te bouwen, die do naam van vliegtuig waard was, een vlieg
tuig met een motor. Maar ar kwam nu weer een probleem voor de
broer•, want hoe kom J$ aan een mo�or die licht en krachtig i•?
Ze achrevon twaalf motorfabrikanten en vroegen om een moto� die
hoo.gsten• 75 kilo woog en minsten• 8 paardenkrachten kon leveren.
Er was slechte ,,n rabriek die dit kon, maar de omschrijving van
de motor beviel ze niet. Ze besloten er zelf' één te maken. 'l'aylor
hun knecht waa een echt vakman, en terwijl deze een motor die
12 tot 16 paardenkrachten kon leveren ontwierp, waren du broer•
bezig met het ontwikkelen van een propeller. Er werd ook gebouwd
aan hun vernieuwde vliegtuig• dia de naam "Flyer" kreeg. Dermo
tor kwam naaet de bestuurder te staan on hier van �1aan gingen
tweé fietskettingen naar de in de tegenover�estel� richting
dPaaiend• propellers. De apanwijdte van de vleugel3 waa twaalf
meter en vijfentwintig centimeter. Het gewicht bedrorg 335 kilo.
Heel. het vliegtuig bestond uit hout.., doek, en apa1 1 draden. Het
landingageatel.. bestond uit eenvoudige houten achaatse11. Op veer
tien december waa het zover, een munt glia"terde in de lucht en
Wilber zou de eerste zijn die de lucht in mooht. Pe "Flyer" gleed
van de rail• af en ineens, door een �out van Wilbor, slOJtg het
vliegtuig met een boog in het zand. Drie dagen ·later vaa het de
beurt van Orvill• die de eerste werkelijke piloot rrmg worden ·ge
noemd.
Zev•�tien december 190J. Op de zandvlakte van Kitty Hawk, North
Carolina zou het gebeuren. Het is zeer koud en ee.1 ijzige wind
blaast over de bevroren vlakte heen. Orville ligt op zijn buik
naast de knetterende motor. De propellers draaien razendsnel in
het rond. Het vliegtuig glijdt van de rails en maakt zich los van
de grond. Daar vliegt Orv.ille Wright, ja werkelijk, hij vliegt.
Maar plotseling zoals het begonnen was, eit\iigt de vlucht na 12 se
conden, en landt weer netjea op de bevroren vlak.to. Verlamd ligt
Orvi.11e op zijn buik, met tranen in zijn ogert, hi,j kan niet eens
meer van blijdschap pra.ten. Hij, ja hij had gevlogen, de droom

--
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was werkelijkheid geworden.. Wilber Wright overleed op het ziek
bed na een koortsaanval op 31 mei 1912. Orv;J.ll.e heef't echter nog
veel van de luchtvaart meegemaakt, want hij overleed. op 30 janu
ari 1.948. Al• J• nu naar het luohtvaartmuaeum in. Washington gaat
en je ziet daar het vliegtuig van de gebroeders Wright, begrijp
je niet dat ze hiermee hebben kunnen vliegen. Eln ding is achter
zeker, dat deze twee mensen het heerlijkste, dat ze oml.·t hebben
kunnen meemaken, meegemaakt hebbens zo vrij te zijn ale een vo
gel in de lucht!
Peter van Hout
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WANF RIED SCHOTELS
Tijdens een opgraving te Hoog-Blokland, langs de Dorpsweg,
k--wam er een voor deze streek zeldzaam soort aardewerk-type
te voorschijn. Het betrof hier het zogenaamde wanrriedaar
dewerk.e_. dat ale aohotel:fragmenten gevonden werd. Het aar
dewerk ia genoemd naar het plaatsje Wan:f'ried, waar dit als
pottenbakkereaf'val gevonden ia. Het bijzondere enk nmerk
ende van d±t aardewerk is, dat de voorstelling ingekrast ie
:1.n de gele-slib ondergrond. De kleur van de scherf is rood
an de veraieringskleur,m zijn voornamelijk& groen (koper
�xyde}, re-.d (loodglazuur), geel en blauw. De kraatechniek
ging als volgt Met een aan de punt doorboorde koai0nhoorn
( sen, z.g. ringehoorn) werd gevuld met een witbakkande klei
·soort. Hiermee ga:f' men de ruwe omtrek van het :f'igu..a.&.... en de
ringen aan. Hierna werden met een puntig voorwerp de gewens
te krassen ingekrast in deiaangebrachte vla.eibaar achtige
substantie, waardoor de lijnen de rode kleur van het aarde
werk geven. Het aardewerk is meestal gedateerd, en werd
gemaakt vanaf het laatste kwart van de 16• eeuw tot en met
het eerste kw.art van de 17a eeuw.
Peter van Hout

WBO IN GORKUM

Op zaterdag 14 mei zijn er enkele NJBG'ers op onderzoek uit
gaweeat op het terrein tussen da Grote Markt en de Gasthuis
straat, waar de slopers weer eens actief' waren. Na een onder
zoek trof�en we hier laat-middeleeuws huisvuil aan en om pre
cies te zijn van rond 1450. ,_Echt van huisvuil kon je hier Eti
genlijk nie..t spreken, maar misschien wel van leerbewerkers;..
huisvuil·. TusseP, de modder vonden we verschillende maten punt
schoenzolèn, �atir ook stukken zijkanten en messent•,chedas.
Het probleem van het 1 eer was echter hoe we het moosten con
serveren. Nadat ik het ROB heb opgebeld om te vra(3'en wat de
beste coneerveringsmethode was, volgt hieronder het recept,
en hoe je het het beste kunt doen.
Als je leer hebt in een goede conditie, dan kan ,je het hét
beate als vc,lgt doen; Ee.rst goed schoonmaken met ,,;n.ter en
vervolgens de zoolet of iets anders, tussen krante� doen en er
een stevige plank op leggen. Als je dat niet doet, dan trekt·
het leer krom. Dit moet minstens tien dagen zo blijven. Wel
moet je er voor zorgen, dat -de kranten iedere dag ververst wor
den. Als het leer slecht ia, dan kun je let het beste twaalf
uur in het �osforzuur leggen. Daarna het leer ongeveer tien
dagen in het water leggen, voor het fosforzuur, Als dat gebeurd ieet dan moet je het weer tussen kranten leggen, zoals
hierboven is aangegeven.
Verder vonden we nog wat Siegburgerscherven, gedeelten van
een kogelpot en veel botten. {Ook nog wat baardman red.)
Peter van Hout
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Op zaterdag 4 juni, stonden acht NJBG'ers op de trein te
wachten, die hen uiteidelljk in Gouda zou bren�en, wnar de
tweede excursie van dit Jaar zou pl,1nt1:1v"inden. De bedoelinge
was het aangename met het nuttige te ver�nie;en, WHt uiter
aard ook lukte. Iedereen had brood, drinken en ander•o ben<>
digdheden, zoals een zakmes, meegenoman om een eventuele
kaping te voorkomen en om veilig langs Leerctnm te kunnen gaan.
In de trein van Gelderm alsen naar Utrecht vond eon discussie pl�ats tu�sen R. de v. en een ietwat oudere (asociale,
milieu-vervuilende) heer, waarbij k�et�n geslaKkt werden
zoals;" Hou Jij je•bek eens eventjes, anders t<"om ik hij .je!e11
De NJBG' er, tegen wie de woorden gericht war12r1, toonde hij
zich het verstandigst en om de "goede" naam v··m de N,JBG
geen schade toe te brengen, hield hij verd,r zijn mond. Zo
kwamen we in Utrecht, waar we Hoog-Catharijne bekeken hebben.
Op de roltrap, die nadat de NJBG er gebruik van had gemaakt,
kapot was, bevond zich zelfs een NJRG-s\icker. Een uurtje
later stonden we in Gouda.
Deze stad, die in 1272 stadsrechten kreeg, groeido in de
l.5e eeuw uit tot een belangrijke hancielsstnd (lnkeni.ndnstrie).
In de 17e euuw kwam de. pi.1penindustrie (Goudse pijpe11) tot
bloei, en vertoonde verder de kenmerken van een echte ffol land
se stad. In Gouda ward eerst de markt bekeken. Op het markt
pluin bevindt zich de Waag met daarin het VVV-kantoor. In de
Waag, werd het hele gezelschap op kosten va11 het bestuur ge
wogen en goedbevonden voor 980 pond. Zelfs onze !IH, die het
zwaarste was, werd van hek::Jenvervolging vriJ1�1?ste.lct. De 'waag
werd in 1668 d!Jor Pieter Post gebouwd en geb ,.11 kt om b!Jv.
kazen te wegen. Na de Waag kWam het stadhuis. dat bekend staat
om zijn riddertJes, die i eder kwartier nuar bui Len l<>men, aan
de beurt. Dit Gothische stadhuis is het oudste �an \edarland,
daterend uit 1450. De .Grote• o� St.-Janskark werd ook nog be
keken. Deze staat o.a. bekend om haar orgel, kerkhek en haar
70 gebrandschilderde ramen (Goudse Glazen). 15 van deze ramen
zijn in de 15a eeuw door de meesterglazeniers Dirck en Wouter
Crabeth vervaarrligd. In het nog niet earestaurearde gedeelte
van de kerk werden nog enkele botten van onze voorv,.1deren ont
dekt, .maar omdat het bo�tuur al een goede voorzittershamere
heef't, hebben we de:Ge botten maar laten liggen.
He� eerste museum dat we bekeken hebben was het Catharina-Gast
huis, waarvan het ouds te gedeel t·e dateert uit 1542, en tot in
1910 ziekenhuis gebleven is. liet gebouw is al vele malen ge
restaureerd, en wordt nu dus al8 muse11m e,-obru.ikt. 1let museume
bevnt o.a. een regentenkamer (17e eèuw), een ruimte met schil
rleri.jen·; een mart11l.kämer m1:>t daarin bijv. hc:.t "Spa-mse paard",n
een pinba.nket ePn untleka 1,t,1ds.-1potl1eek, die a.1 in d(• lhe eeuw
werd eehruikt, een cllirurgi,jn�karner met ee11 r;·rotu cn.lectie
mes
le
sen en zagen, eon poppenkamer w,rnrln antiek speelt;ond stond en
een wapenzaal·met o.a. harnassen en"Lange Pjer-achtig-e 11 zwaar<ie11.
liet . laatste bezoek werd u;tn dH 11 Moriann 1' t;ebracht, een pij pen
tegel- en &arderwerkmu:::H,Jum, dat in 1680 ,srerd I eh1·u i kt als win
kel {verkoop van paper, kruJdrwgelen en later o,ik kol'fie, thee
en tabak; de moriaan is tiet symbool van 110t roken). In lH!'t mu
seum bevindt zich aan mooi collectie tobHkapotten, tegels on na
tuurlijk ook vele pij pen m�t bi jbehore.nrle /jl. etv orman en tabaka
doz en. Op. de terugweg wilden enkele dorstige N,JHC:'ers wat drin
ken op een terras van een caf',, maur werden door enkele politie•

,'

agenten, belust op promotie, 1f.�'tl het terras redirigeerd, om
dat zij nog geen 16 waren. A\fêèrt;het bestuur mocht blijven
zi.tten. Maar u:t.taraard zi,jn \tê bij volgende < 11,cursies wel"l6 11 1
Een trein verder waren we weff'. in U,tïfecht, on via de rol trap,e
die weer gemaakt was, kwamen\,,e weep'k-;n Hoog-Catha,rijne, en
wear moest V&D het ontgelden. Onzé AS ,W'Etrd nog bijna door een
hond gebeten, dia hij wilde i'elici teren omdflt 1-Dt beeo t even
buiten Hoog-Catharijn& zijn b�hoe�t0 deed.
Maar al met al kwamün W6 wear V<lilig aan in Gorkum en we kun
nen dus· typisch terugkijken op oen ge1:1la.agdo on goed georga
n�eeerde excursie.
Rudolf de Vri�_ •
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De volgende bladzijde toont da Waag-brief t dio door ons ait
Gouda is meegebracht, an die in het Pesthuys te bezichtigen
is.
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